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יציאהכניסהז

 העורבים לא כל כך שחורים 
אישית - אהרן רזאל

מה אמר הרבי מלובביץ' לרב 
אליהו ולר' אברום בשיחה שלא 

תועדה? / מיכי יוספי

"אני ברחתי מיהדות אחרת 
לגמרי!" / התוועדות 

אם חייל באימון מתקדם מסוגל, 
אני לא מסוגל?!  / צלש לחיילים

משעמם לי בשבת / פויקה!

8

6

15

30

12

נרות חנוכה - מוכנים להדלקה
עם שמן זית ראוי למאכל מכרמי ארץ ישראל

ופתילות מצמר גפן "ומצוה מן המובחר להדליק בשמן זית ובפתילות (צמר גפן)"

להזמנה בסיטונאות, טל: 050-6534024להזמנה בסיטונאות, טל: 050-6534024

הרב מרדכי אליהו זצ״ל: ״טוב שידליק בשמן זית הראוי לאכילה.
ולא בשמן זית למאור, שאפשר שיש בזה מן הזלזול להדליק בשמן פגום״

המהודר ביותר

 יאיר שרקי ויוסי אליטוב
נסעו, חקרו, למדו וכתבו, ועכשיו 

 מגישים את התוצאה הכרוכה 
לעיני הציבור / עמוד 22



בס“ד

הרב בערל לאזר שליט"א
המשפיע הגה"חרבה הראשי של רוסיה

ר‘ שניאור זלמן גופין שליט“א

הרב שבתי סלבטיצקי שליט"א
שליח ומשפיע אנטוורפן

זה היום יוקבע למועד תמידי בישראל, אשר בו יתגדל ויתקדש שמיה רבה
ויתעוררו אלפי לבבות בישראל בתשובה ועבודה שבלב" (מדברי בעל התניא) "

התוועדות
המרכזית
י"ט כסלו
בנייני האומה
// אולם תצוגות  20:00  // יום שני אור לי"ט כסלו תשע"ט 

הכניסה למתחם בניני האומה בעלות סמלית של 10 ₪ הכוללת כניסה ליריד ספרי החסידות

התוועדות
载לקראת י“ט כס载לו
מלווה מ载לכה

בהשתתפות
הגה“ח ר' מענדל ווכטער שליט"א

במוצאי שב"ק פרשת וישלח

אור לי"ז כסלו תשע"ט
בניני האומה | אולם אורנים | 20:30

במהלך הערב ניגוני חסידים בליווי מקהלת ויז'ניץ

דין
ע
גז
מו



י״ט כסלו הוא ציון יום פטירת הרב משה צבי נריה זצ"ל
אנו בקרן אחד לאחד פועלים למימוש חזונו ולהצבת הציונות 

הדתית במרכז ההנהגה הרוחנית

כל אחד שותףמאה משלנו

יום התרמה עולמי
חפשו בגוגל ׳עכשיו תורה׳ או חייגו 1700-70-70-99
27.11.18  | תשע״ט  כסלו  י״ט 

התמיכה מוענקת ל-100 לומדים בכל מחזור שכל 
אחד מהם הומלץ אישית בידי ראש הישיבה

שי הקרוב! שלי

 התמיכה ע"ס ₪3,000 לחודש
ניתנת למשך 3 שנים בלבד

הדתית הציונות  מבני  תורה  גדולי  מאה  להצמחת  מתגייסים 

כל תרומה

מוכפלת!



חג הגאולה 

ראש השנה לחסידות
 בהיכל שלמה 

פתיחת דלתות  20:00   |  מופע : 20:30

ה  ל ו א ג ה ג  ח
ו י ל ס כ ט  ” י   

ראש השנה לחסידות  

ה ק ה ל ע  פ ו מ

 היכל שלמה, קינג ג‘ור’ג 58 ירושלים
* ת י ש פ ו ח ה   ס י נ כ ו  ל ס כ ט  ’ ’ י ד  ו ב כ ל *

י  ב מ ו ר ק ה  ‘ ל ר ב  : ת ו ד ע ו ו ת ה ו ב  ל י  ר ו ב י ד

”כל מי שישמח עימי בשמחתי, אוציאו מהגשם אל הרוח        
מהמיצר אל המרחב, מאפילה לאורה“ (בעל התניא)           

מוצ”ש ט”ז כסלו 24.11 

לעילוי נשמת  אפרת חנה ברק

י   נ י ב
ו א ד נ ל





העיקר שתלמד
שלום חברים! אנחנו נמצאים בימים סמוכים לי"ט כסלו, וכידוע חסידים מתייחסים 
בעל  הזקן  שאדמו"ר  יודעים  אתם  החסידות.  של  השנה'  'ראש  כאל  הזה  ליום 
התניא נאסר בגלל הלשנה של מתנגדיו. לכאורה, הדבר הכי טבעי שבן אדם במצב 
כזה, שמעלילים עליו עלילות וגורמים לו למאסר ממושך, יהיה עסוק במחשבות 
על כמה רעים הם אותם אנשים שהלשינו עליו. במקום זה, כשקוראים אחר כך 
במכתבים שלו על מה הוא חשב אז, מקבלים תמונה אחרת לגמרי. האדמו"ר הזקן 
ניסה להבין על פי דרך הבעש"ט, מה אפשר ללמוד מכל מה שההשגחה הפרטית 
זימנה לו. זאת אומרת, שהוא הבין שהאירוע החיצוני, העלילה והמאסר, הם רק 

שיקוף למשהו פנימי.

פנימיות  ואת  התורה  סודות  את  לוקחת  היא  החסידות?  תורת  עושה  בעצם  מה 
התורה, ומלבישה אותם בצורה כזאת שיהיו שווים לכל נפש. אם בעבר בשביל 
וטהרת  ומצד ההתקדשות  הגיל  רבה מאוד, מצד  הכנה  צריך  היה  ללמוד קבלה 
המידות, תורת החסידות עשתה שהלימוד הזה יהיה שווה לכל נפש ויתקבל בכלים 
מתאימים. על החידוש הזה היה קטרוג בשמים. מההנהגה של אדמו"ר הזקן אז, 
ישנו לימוד חשוב מאוד. כשבן אדם חווה איזו בעיה או צרה, הוא רואה קודם כל 
את העניין הפרקטי, איך זה קרה בגשמיות. צריך לדעת שמעבר לכך יש לחפש גם 

את השורש הרוחני.

ובחזרה לסיפור: כל עוד הרבי במאסר זה אומר שהוא לא יכול ללמד ולהביע את 
הרעיונות שלו. גם אין מי שישמע, וגם אי אפשר להדריך את החסידים כמו שצריך. 
ביתר  להמשיך  אותו  מעודדים  משמים  שאדרבה  הבין  הוא  השחרור  בעקבות 
הסיפור  בכל  כשמתבוננים  החסידות.  תורת  את  ועוד  עוד  לפרסם  ואפשר  שאת, 
שהיה, רואים שלאירועים הגשמיים כשלעצמם הוא לא ייחס הרבה חשיבות. לכן 
גם באגרת שהוא כותב לחסידים אחרי השחרור הוא מזהיר שלא ימשיכו לעורר 

מחלוקת, לא יתריסו כנגד אלו שפגעו בהם, ובכלל שיניחו לכל העניין.

הסוד של ר' אברום
בכל  החסידות  את  ויפיצו  חסידות  שילמדו  רצה  מלובביץ'  יודעים שהרבי  אתם 

אחרי  מעט  רבות,  שנים  לפני  הציבור.  שכבות  ובכל  המקומות  בכל  החצרות, 
חתונתי, הייתי בבית של ר' אברום שפירא זצ"ל. ר' אברום הוא זה שחיתן אותנו. 
החתונה,  אחרי  שלו.  קרוב  תלמיד  היה  חזני,  יהודה  הרב  השלום,  עליו  חותני 
העותק של הכתובה היה אצל ר' אברום, והלכתי עם אשתי אליו הביתה לקחת 
את זה. ר' אברום קיבל אותנו אצלו בבית, ככה עם החלוק הביתי. הוא היה אדם 
מאוד מאיר פנים ולבבי,  והוא ישב ודיבר אתנו. אני ככה קצת העזתי, ואמרתי 
ר' אברום ענה: "כן", שאלתי: "הרב,  יכול לשאול שאלה אישית?"  לרב: "אני 
על מה דיברתם עם הרבי מלובביץ' כשהייתם אצלו?" יש תיעוד של הביקור שלו 
עם הרב מרדכי אליהו אצל הרבי. חלק אחד של השיחה מתועד ומתומלל, אבל 
ובו הם היו לבד עם הרבי בחדר סגור. הייתי  היה עוד חלק, שהוא לא מתועד, 
חלק  היה  הזאת  שבשיחה  ענה,  אברום  ר'  ההזדמנות.  את  וניצלתי  לדעת,  סקרן 
שהוא עדיין סודי והוא לא יכול לספר. אבל מה שהוא כן סיפר, זה שהרבי ביקש 
ממנו שילמדו ב'מרכז הרב' פנימיות התורה. הוא לא הגדיר דווקא 'חסידות', אלא 
פנימיות התורה. הרבי אמר לו שילמדו אפילו קבלה או כל ספרי פנימיות אחרים. 

הרבי רצה שתהיה בזה קביעות וילמדו "בסדר מסודר", כך הוא אמר לר' אברום.

"סדר מסודר"
הניסוח הזה חזר אצל הרבי עוד פעמים. בשנת תשמ"א ביקר הרבי מבעלז אצל 
דיבר  ואחד הדברים שהרבי  נושאים,  היו בשיחה הזאת כמה  הרבי מלובביץ'. 
עליהם היה, שהוא קורא את העיתון 'המחנה החרדי', שאולי היה לו בזמנו שם 
אחר. בכל אופן, הרבי אמר לו שהוא ראה שהתחילו להדפיס דברים של חסידות 
בעיתון הזה. הרבי מבעלז אמר שזו מחמאה גדולה שהרבי מקבל את העיתון 
ועוד עובר עליו. בנקודה הזאת הרבי מצא הזדמנות להעביר את המסר הזה שוב, 
ואמר לרבי מבעלז: "אם מדפיסים חסידות בעיתון, הרי עיתון נועד עבור אלו 
העומדים קודם הישיבה או לאחר הישיבה".  ובמילים אחרות: עיתון לא מיועד 
לבחורי ישיבה, להם יש צורך בלימוד אחר. הרבי בעצם אמר לו שצריך שיהיה 
בישיבות לימוד חסידות רציני. גם שם הוא השתמש בביטוי: "בסדר מסודר", 
כלומר שתהיה לזה קביעות, ושייתנו לזה את המקום ואת החשיבות, כמו שנותנים 
לנגלה שבתורה. הרבי עוד הוסיף ואמר לו, שכולם מבינים שכאשר באה מחלה 
ובעניין  בה.  השתמשו  לא  שבעבר  כזאת  תרופה  לחפש  צריך  לעולם,  חדשה 
הזמן שרזי התורה, חלק הפנימיות  דומה שהגיע  הוא אמר שעכשיו  החסידות 
שבתורה, יגיע גם למקומות הכי ירודים. זאת אומרת שהרבי ראה קדימה, ומן 
ייכנס  העולם המערבי  זה שבכלל  ואת  האינטרנט,  את מהפכת  חזה  גם  הסתם 
לכל פינה, וגם אצל ציבור שומרי התורה. לכן צריך עכשיו עוד יותר להעצים את 
הנקודה הפנימית, שתהיה הגנה מפני כל זה. בכל מקרה, רואים שהנקודה שהוא 
חוזר עליה בשיחה עם הרבי מבעלז, היא שיתנו חשיבות ללימוד החסידות כמו 

לנגלה, ושזה יהיה ב'סדר מסודר'. אלו שתי הנקודות שהוא עמד עליהן.

ובחזרה לסיפור על ר' אברום. גם לר' אברום הרבי אמר אותו דבר, וברור שהוא 
רצה שלמעיינות תורת הבעש"ט יתנו מקום מכובד בכלל לימוד הפנימיות וגם 
בסדר מסודר. ובכן, אז שאלתי את ר' אברום: "נו אז מה הרב עשה עם זה?" 
הוא אמר לי: "תראה, אני ירושלמ'ר..." לא ויתרתי ושאלתי: "מה בכל זאת?" 
אז ר' אברום אמר שהוא תלה בישיבה מכתב של בעל הלשם, שבו הוא מדריך 
אברום  לר'  שלב.  אחרי  שלב  הקבלה,  וללימוד  התורה  לפנימיות  להיכנס  איך 
זה  את  ותליתי  זה,  את  "צילמתי  לי:  אמר  והוא  יד,  בכתב  כנראה  זה  את  היה 
בלוח המודעות של הישיבה". משני הסיפורים האלה, גם מר' אברום שפירא וגם 
מהסיפור של הרבי מבעלז, למדתי שהרבי לא ביקש שילמדו דווקא ספרי חב"ד. 

הרבי רצה שלימוד פנימיות התורה יגיע באמת לכל מקום.

ymyosefi@gmail.com

שיחת 
שיחחברים

י וספ י יכי  מ עם 

ר' אברום קיבל אותנו אצלו בבית, ככה עם החלוק 

ולבבי,   פנים  מאיר  מאוד  אדם  היה  הוא  הביתי. 

והוא ישב ודיבר אתנו. אני ככה קצת העזתי, 

ואמרתי לרב: "אני יכול לשאול שאלה אישית?" ר' 

אברום ענה: "כן", שאלתי: "הרב, על מה דיברתם 

עם הרבי מלובביץ' כשהייתם אצלו?"

לארגון גדול בתחום זהות יהודית דרוש

מנהל פעילות ארצי
 אם אתה בעל יכולת ניהול גבוהה,

 אהבת ישראל ורצון להשפיע בוערים בך, 
מקומך איתנו!

נא לשלוח קו״ח למייל 
machaneoffice@gmail.com

 נדרש רקע צבאי משמעותי | העבודה בירושלים
יענו פניות מתאימות

 עבודה
 שהיא

שליחות

כסלו חגיגי"ט



 החלון שלך פונה 
לרשות הרבים?

 החלון שלי פונה 
לנוף מדהים!

לפרטים: www.tzurim2.co.il | אילן: 050-8915499    

הר ברכה
עזבו שמועות. בואו לראות!

ישוב קהילתי תורני בלב השומרון

שלב ב' בפרוייקט צורים - הבנייה בעיצומה.
החל מ- ₪545,000 לדירת 5 חדרים!



רזאל רן  ה א

שית
אי איש

כל 1.  את  שקט.  לילה.  מיוחד.  רגע  איזה  לבדו".  יעקב  "וייוותר 
הפמליה העביר לצד השני של הנחל.

חזר לקחת כמה פכים קטנים. והנה הוא לבדו.

בלי לבן ובלי ֵעשֹו. בלי הצאן. בלי רחל ולאה. בלי הילדים והגמלים, הכסף 
והזהב. כל הרעש הזה. המתח. האחריות. הוא מוצא עצמו לבדו. 

נרדם  התפלל,  שברח.  לילה  אותו  מאז  אולי  לבד.  היה  לא  שהוא  ָשִנים  זה 
וחלם. ומה קורה לך כשאתה לבד.

אתה פוגש את עצמך... וזה מפחיד. מי אני.

אנדרה, המורה להלחנה, שאל אותי פעם ליד הפסנתר: "למה אדם יוצר? למה 
הוא מלחין?" עניתי את התשובות הידועות: להביע רגש, להשפיע, פרסום. 

כסף ותהילה. חיי נצח.

"לא", אמר אנדרה. "אדם קודם כל רוצה פשוט להכיר את עצמו. לגלות את 
עצמו.

הרי סוף סוף הוא עומד משתומם מול הנשמה המסתורית הזו. ַהלו, מי אתה 
שם בפנים?"

שינה, 2.  החורף.  את  פנימה  מביאות  כסלו  של  האלה  הפרשות 
חלומות וזיכרונות.

בסודות של ספר יצירה יש לכל חודש תכונה בנפש. תכונתו של 
כסלו היא שינה. בחסידות מוסברת השינה בתור עבודת ה' גם כשאתה לא 
מודע. יש אלוקים גם במקום הזה ואנכי לא ידעתי, אומר יעקב כשמתעורר 

משנתו. גם במקום הזה בנפש. גם במקום הבלתי־מודע שלי יש אלוקים.

כסלו הוא החודש בו אפשר לראות שלכל דבר יש משמעות פנימית.

הגעתי  "איך  מונעת.  נהיגה  בקורס  הייתי  מזכיר(  אני  חטאי  )את  מזמן  לא 
לכאן" אני נאנח לעצמי ומחפש את המשמעות הפנימית. כשהמרצה מסביר 
על נהיגה העלולה לגרום להריגה בשגגה, פתאום אני נזכר ומתרגש. הרי כל 
בדיני  מתעמקים  מכות.  במסכת  זיו,  במדרשת  בבוקר,  עוסקים  אנו  השבוע 
הורג בשגגה שגֹוֶלה על כך שנפל מסולם או העיף את הגרזן. כמעט שאלתי 
את רפי סימן טוב, המרצה, כמה נקודות צריך לצבור כדי לנוס לעיר מקלט 

)בהפסקה ניגש אלי בחור, "כבר כתבת לקרוב אליך?"(.

לכל דבר יש עומק.

אין דבר סתם. חפש את הפנימיות. שאלנו פעם את הרב סטבסקי 3. 
אם לעבור דירה. כך הוא ענה לנו: הפרשה הקודמת פתחה במילים 
דקו אצלכם",  "ויצא יעקב", וההפטרה במילים "ויברח יעקב". "ִבּ
אמר לנו, "האם אתם יוצאים או בורחים?". ואפשר להוסיף מהפרשה שלנו 

"וישלח יעקב" - חפשו תמיד את השליחות.

לא פחות מלהקשיב למה שאומרים לך, צריך גם להקשיב פנימה. לפני שנים 
עברנו ליד עורבים בגן סאקר. אמרו לי: "שמע איך רואי השחורות צועקים, 
'רק ַרע! רק ַרע!'". אתמול חיפשתי מקום להתבודד עם נפשי ומצאתי חורשה 
קטנה, שוב האזנתי לקולם. מה אומר לכם, כל השנים הטעו אותי. באמת הם 

צועקים "רק קַרא! רק קַרא!" קרא לאביך שבשמים.

ועשיתי כעצתם.

מלחינים ועורבים

לפני שנים עברנו ליד עורבים בגן סאקר. אמרו לי: "שמע איך רואי 
השחורות צועקים, 'רק ַרע! רק ַרע!'". אתמול חיפשתי מקום להתבודד 
עם נפשי ומצאתי חורשה קטנה, שוב האזנתי לקולם. מה אומר לכם, 

כל השנים הטעו אותי

לפעמים אנחנו מוצאים את עצמנו אחוזים בדברים 
שקרו, מהרהרים בהם שוב ושוב ומתקשים לשחרר. 
אנחנו מגלים בתוכנו פער בין השכל שמבין שאין 
טעם לאחוז במה שהיה, ובין הלב שחוזר שוב ושוב 
לנו  קורה  נקודה. בשביל להבין מה בדיוק  לאותה 

שם, אפשר לספר זאת על דרך משל.

לטיול  יחד  יוצאים  שלנו  והרגש  שההבנה  נניח 
הרגש  וחושב.  אותו שכל חכם  היא  שנתי. ההבנה 

הוא הלב וכל מה שמתרגש בתוכו.

לאורך המסלול
היא  גדולים,  כוחות  לה  יש  זריזה,  היא  ההבנה 
נמרצת ורצה קדימה. היא מאלה שבכל טיול אפשר 

למצוא אותם דבוקים למדריך, אם לא לפניו, גומאת קילומטרים בלי להניד 
עפעף. ההבנה היא מהירה, חדה כמו ברק. היא קולטת מיד את התוואי, את 
תמיד  והיא  לפנות  לאן  בדיוק  לדעת  טובה  אינטואיציה  לה  יש  הסימונים, 

מגיעה ראשונה, בפער ניכר מכל היתר.

והרגש, הרגש... הוא האיטי והחולמני של הכיתה. רואה פרפר ושוב נעצר. 
לשהות  לנשום,  רוצה  הוא  מתגעגע,  הוא  רעב,  הוא  עייף,  הוא  צמא,  הוא 
ולדבר עם מי שהולך לצידו, בקצב של אחרי סעודת שבת. הוא הולך עקב 
בצד אגודל, לא מפספס שום רגב אדמה, פרח, שיח, מקל, נמלה. הוא מתעכב 
לפעמים גם על מה שאין לו צורך להתעכב. הוא הולך, מה לעשות, אחרון. 
מחכים  כולם  מחשיך,  כבר  יאללה,  אותם,  לזרז  צריך  שלפעמים  מאלה 
גם הדבר הכי איטי  באוטובוס. אבל הוא איטי ומתנשף בעליות. לפעמים, 

שאנחנו מכירים, עדיין יהיה מהיר יותר מהרגש.

וכך נפער פער בין ההבנה לרגש, לפעמים פער של ימים, לפעמים פער של 
שנים. ההבנה כבר ספונה באוטובוס המבטחים של הדרך הנכונה, היא יודעת 
המסלול.  באמצע  מקרטע  עוד  הרגש  אבל  לנסוע,  ולאן  לעשות  מה  בדיוק 
אנחנו מבינים משהו בשכל, ישר וברור מאוד, אבל הלב פתאום נחמץ ולא 
מסכים, הוא מרגיש עצוב וחייב חיבוק. שום דבר לא ברור לו, ובעיקר לא 
ברור לו למה הוא לא יכול לפנות לכיוון ההוא שההבנה תלתה עליו שלט 

"אין כניסה" אדום גדול.

מתנהג  הרגש  למה  אז  בשכל,  לנו  מובן  הכל  ואם 
ולטובתנו,  בעדנו  שהכל  מבינים  אנחנו  הרי  ככה? 
הקדוש ברוך הוא איתנו ממש בגלוי, היינו אמורים 
להיות עכשיו כל כך שמחים מהדרך. וצריך להבין 
שנכון שהם יצאו לאותו טיול, הם הולכים את אותה 
הדרך במסע החיים, הם אפילו יושבים באותו גוף, 
אבל הם לא תמיד באותו קצב. הם ממש לא רואים 

כרגע את אותו הנוף.

ההסכמה מולידה התקרבות
תיארתי את המשל הזה בכמה מקומות, והתגובות 
נלהבות,  היו  לרגש  ההבנה  בין  הפער  על  להסבר 
כמו פקיחת עיניים על משהו שקורה לכולנו. לקח 
לי יומיים להבין שלא היה אדם אחד ששאל: רגע, 
אז מה עושים? איך מצמצמים את הפער, איך מסנכרנים להם את הקצב, איך 

תולים גם להבנה וגם לרגש את אותו הנוף מול העיניים?

ובאמת,  זה כבר פתח בהם משהו.  רק בלהבין את המהלך,  כולם הסתפקו 
צמצום פערים בנפש יכול להתרחש כשמבינים שיש פער ומפסיקים להתנגד 
לפער. כשאנחנו מפסיקים לדחוק ברגש ללכת מהר יותר ממה שהוא מסוגל 
)ובידוע שלדחוק ברגש גורם לנו להדחיק את הרגש, מה שעלול לגרום לו 
של  למהירות  להתייחס  מפסיקים  וכשאנחנו  בהמשך(,  החוצה  להתפוצץ 
ההבנה כלא־אמינה, רק בגלל שעוד לא הגענו מבחינה רגשית למקום שבו 

היא נמצאת.

ניתן להגיע להסכמה שבה כל צד מודה בקיומו של הצד השני. ההבנה תבין 
שיש גם רגש בתוך המערכת, והרגש ירגיש שיש גם לשכל מה לתת לו, ושכדאי 
לנסות להקשיב. זה מאתגר מאוד, רק לנסות לתאר את המורה שאמור לפקוח 
עין על שני התלמידים הללו, שאחד נמצא במרחק קילומטרים מהשני, עלול 
להיות מתיש. אבל ההסכמה שיש לכל אחד את הקצב שלו, בלי לנסות להפוך 
כל אחד מהם ְלמה שהוא לא, תחסוך לנו הרבה כוחות. ההסכמה הזו מולידה 
התקרבות, ואם ריבונו של עולם רוצה, אנחנו זוכים להגיע לרגע שבו ההבנה 
והרגש נעמדים קרובים ומתואמים שניהם מול אותו הנוף, והוא יפה כל כך, 

מרחיב דעת ומרחיב לב, עד שכל הפערים מתיישבים.

מה עושים עם 
פערים

alluma@gmail.com  |   אלומה נחמה לב
שיםנש
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נכנסת 
לקורס צורבא 

׳רועה רוחני׳

מסלול לימוד 'רועה רוחני' הוא קפיצת מדרגה ברוחניות והזדמנות להעמיק 
את ידיעותיך בהלכה. בסיום הקורס תוענק תעודת ׳רועה רוחני׳ מטעם הרבנות 

הראשית לישראל* ותעודה ממכון צורבא מרבנן.

 קורס ׳רועה רוחני׳
 מפי הרב בן ציון אלגאזי שליט״א

ראש מכון צורבא מרבנן וראש ישיבת רמת גן

יצאת 
עם תעודה מהרבנות 

הראשית לישראל

 חדש
 בצורבא!

מחזור ראשון הסתיים בהצלחה! מחזור שני מתחיל ב- ב׳ בטבת, 10.12.18

הקורס מתקיים בימי שני בין השעות 21:00 - 19:30, בביהכ״נ ׳זכור לאברהם׳ בגבעת שמואל

'רועה רוחני' מבית
מספר המקומות מוגבל! הבטח את מקומך: 1-700-500-777

*קבלת התעודה מותנית במעבר הבחינה בהצלחה

לימוד מקוצר 
ב-4 סמסטרים

תעודה רשמית של 
הרבנות הראשית 

לישראל

 שיעורי וידאו
לליווי הלומדים

ספרי לימוד 
לכל משתתף

מחיר קורס 
אטרקטיבי

₪



?שאלת השבוע

התפשטות האמונה 
הרב אמחיה אבן ישראל

יצחק מברדיצ'ב שהיה  לוי  רבי  מספרים על 
מנגן את הניגון הנפלא הבא )תרגום חופשי 
מאידיש(: "ריבונו של עולם, אני רוצה לשחק 
של  ריבונו  אמצאך  אנה  במחבואים.  אתך 
עולם?  של  ריבונו  אמצאך  לא  ואנה  עולם? 
אתה,  במזרח  אתה,  למטה  אתה,  למעלה 
אתה.  בצפון  אתה,  בדרום  אתה,  במערב 
גם   – לא  זה אתה, כשחלילה  הרי   – כשטוב 

אתה, וכשאתה – הרי זה אתה". 

העקרונות  אחד  את  מהדהד  הזה  הניגון 
בתורת  ביותר  והמרכזיים  החשובים 
חסידות  בתורת  הבולטים  ומן  החסידות, 
בכל  נמצא  הוא  ברוך  הקדוש  בפרט:  חב"ד 
מקום. מימי הבראשית של הולדת החסידות 
נאמרו, נלמדו, הושרו ונזעקו האמיתות הללו: 
הקדוש  ופרט,  פרט  בכל  פרטית  השגחה 
רגע  בכל  הבריאה  את  המהווה  הוא  ברוך 
וההתבטלות  ה',  אחדות  תוכה,  מתוך  ממש 

המוחלטת של כל הבריאה אליו. 

באותם הימים של ראשית החסידות, לא היו 
הדברים מוסכמים על הכל כלל וכלל. נושא 
באותה  המחלוקת  מגרעיני  אחד  היה  זה 
תקופה והוא כלל דיון בהבנת סוד הצמצום – 
"כפשוטו" או "שלא כפשוטו": האם צמצום 
האור של הקדוש ברוך הוא המופיע בספרות 
אורו  של  מוחלט  סילוק  משמעו  הקבלה 
למקבלים?  מותאמים  וחשיפה  צמצום  או 
האם העולם הזה הוא מקום משכן לנוכחות 

הבורא? 

אותם  מאז  חלפו  כך  כל  רבות  לא  שנים 
הנחת  שהיום  נדמה  הזה.  היום  ועד  הימים 
יסוד חסידית זו הפכה נחלת הכלל. לא עוד 
שבכל  "אלוקים  אלא  שבשמיים",  "אלוקים 
היושב  פקח  של  דימויים  עוד  לא  מקום". 
המשדרות  אבטחה  במצלמות  מוקף  בחדר 
הקדוש  של  דימויים  אלא  בעולם,  קורה  מה 
החיים  כרוח  העולם,  כנשמת  הוא  ברוך 
כשאני  הבריאה.  של  ונים  נים  כל  הממלאת 
מלמד בשיעורים שונים את הנושא, אני מוצא 
שאני זקוק להסביר לאנשים – לא מה אומר 
האדמו"ר הזקן, אלא מה אפשר היה לחשוב 

אחרת... 

בעיניי, זהו אחד מן הדברים הנפלאים ביותר 
והפיכתה  החסידות  התפשטות  שחוללה 
האדמו"ר  של  כדבריו  שכן,  הכלל.  לנחלת 
זו  לאמונה  ביחס  בתניא,  ל"ד  בפרק  הזקן 
ישמח  הרבה,  בזה  "כשיעמיק  ה':  באחדות 
לבו ותגל נפשו אף גילת ורנן בכל לב ונפש 
ומאד באמונה זו כי רבה היא, כי היא קרבת 

אלקים ממש". 

ומה יותר טוב מזה?

יהודי פשוט – פשוט יהודי
הרב שאול יורוביץ'

המרכזיות  הדרכים  אחת  אנו  בזמננו 
של  חולשות  עם  או  קשיים  עם  להתמודד 
חניכים בכל מקום שהם, הוא על ידי עידוד 
'נקודות  לחפש  יודע  מחנך  כל  והעצמה, 
טובים,  פחות  תלמידים  אצל  גם  טובות' 

ולשבח אותם.

זה לא תמיד היה כך, התופעה הזו היא ממש 
לב גילוי תורת הבעל שם טוב. לכאורה יש 
לתהות איך הדבר קשור לתורת החסידות, 
התורה  עומקי  גילוי  הוא  עיקרה  הרי 
היא  לכאורה  כן  ואם  הגנוזים,  העצומים 
יוצרת מרחק חדש בין ה'ישראל' לבין  אף 
'אורייתא', שהרי היהודי הפשוט אין בכוחו 

לתפוס ממדים נוספים אלה.

תורת   – התורה  פנימיות  תורת  עיקר  אך 
הבעל שם טוב, היא לדבוק בפנימיות שבכל 
דבר, אם זה בתורה או בישראל או בהנהגת 
ה' את הבריאה; וב'עצמות' האיש הישראלי 
אין הבדל בין יהודי ליהודי, ורק בחיצוניות 
שונּות  לראות  ניתן  ובלבושים,  בגילויים   –

ביניהם, על כן זה ממש לב החסידות.

שם  הבעל  של  המיוחד  בקשר  נתבונן  אם 
מצא  הוא  מה  פשוטים,  יהודים  עם  טוב 
שם  מצא  הוא  בבירור:  נבחין  אצלם, 
אדם  בין  נקי  וקשר  טהור  רצון  תמימות, 
לקונו. כל אלו מבטאים 'עצמות' ללא שום 
מכל  יותר  אמת  בזה  יש  והרי  חיצוניות, 
אין  שיהיו.  ככל  מפוארים  יהיו  הלבושים, 
כאן סתם חיזוק ועידוד לחלשים, אלא גילוי 

האמת הפנימית.

עצום  שהבדל  ולומר  להוסיף  צריך  כאן 
העולם  של  האינדיבידואליזם  בין  יש 
כאשר  ישראלי.  איש  לחשיבות  המערבי 
כולם,  שבין  בשוויון  עוסקים  במערב 
מתכוונים בעצם לחיסרון ולאפסות - כולם 
לפי  פנימיות,  חסרי  גופים  בהיותם  שווים 
מחשבתם. אך אנחנו יודעים כי כולם שווים 

מפני היותם חלק א־לוה ממעל.

אם כן ניתן לסכם ולתאר שלוש התייחסויות 
אל הפרט: הראשונה - הערכה והתייחסות 
ה'תורה'  הערכת  בעצם  זוהי  הישגיו,  לפי 
שכולם  לומר   - השניה  ה'ישראל'.  ולא 
מכיוון  'שווים'  לא  שכולם  במובן  שווים, 
שכולם מוגבלים וחסרי חשיבות. השלישית 
והחסידית - לראות את הפנימיות והעצמות 
שהיא  החיצוניים,  המעשים  את  ולא 
שתכליתה  המוחלטת,  הנצחית  החשיבות 

הביטול וההתייחדות.

קרבת אלוקים 
הרב איל יעקובוביץ 

ראש ישיבת ההסדר צפת

של  בדורו  מהרבנים  אחד  ניגש  אחת,  פעם 
הבעש"ט ושאלו, "אמור נא לי, מי הרב שלך? 
מי לימד אותך תורה?" ענה לו הבעש"ט: "אבי. 
אבא שלי הוא גם מורי ורבי". גיחך הרב ואמר 
הספקת  כבר  מה  בגיל חמש,  התייתמת  "הלא 
"רגעים  הבעש"ט:  לו  ענה  אז?!"  עד  ללמוד 
לפני שנפטר קרא לי אבי ואמר לי – 'ישראליק, 
בכל  תמיד  איתך  ה'  דבר.  משום  תפחד  אל 
מקום'. מאז ואילך אני מיישם את התורה הזו".  

מדוע בעצם יהודי פוחד? כי הוא חלש, כי הוא 
לא בסדר, כי הוא בטוח שבאמת לא מגיע לו, 
כועס  ה'  ובטח  יום  ילד  מה  יודע  שמי  בגלל 
היקר,  אחי  אותנו:  ולימד  הבעש"ט  בא  עליו. 
ה' איתך. הוא לא רק מחליט מה יקרה לך ולא 
רק מצפה ממך מהעבר השני של השמים; אתה 
לא רק עובד אצלו, הוא איתך, וזה באמת מה 
שהוא גם רוצה ממך - שגם אתה תהיה ביחד 
כל  דרך  אליך  מדבר  הוא  ברוך  הקדוש  איתו. 
דבר כי אתה חשוב לו והוא רוצה לקדם אותך. 
ה' מדבר אליך גם מתוך ההתמודדות, הקשיים 
ומזמין  בתוכם  לך  מתחבא  הוא  והניסיונות, 
בלב.  אצלך  נמצא  ה'  ובעיקר,  לעלות.  אותך 
תאמין בלב שלך שמרגיש ופועם, אלו פעימות 

שלו יתברך. ה' איתך. 

הבעש"ט.  אמר  ממך",   - למעלה  מה  "דע 
אתה  כי  למעלה  שקורה  מה  את  מחולל  אתה 

וה'למעלה' הם אחד. 

את  תפס  הגלות  של  המרחק  הבעש"ט  עד 
המרחב היהודי ועבודת ה' הייתה בעיקר מתוך 
 - כזה  סגנון  לשמוע  אפשר  כיום  גם  יראה. 
'תקיים מצוות, תלמד תורה, תיזהר לא להפסיק, 
וצודק  כנכון  לך  הגדירה  שהתורה  מה  תעשה 
ואז אולי תהיה בסדר'. בא הבעש"ט וגילה שה' 
איתנו פה והגאולה מתקרבת. עדיין הגאולה לא 
הגיעה בתקופתו להרי ישראל ולגבעות שומרון, 
אבל היא החלה להגיעה למקום החשוב ביותר 
חזר  בעי"  ליבא  "רחמנא  ישראל.  לליבות   -
לאו  החברה  בראש  והניח  הבעש"ט  והדגיש 
דווקא את הלמדנים המבריקים אלא את הפונים 
אל ה' בכנות ובכל ליבם הבוער. חפש את האור 
האינסופי של ה' בתוך התורה, אמר הבעש"ט, 
פחות,  קצת  ללמוד  כך  לשם  תצטרך  אם  גם 
בקש את ההתעוררות שהתורה מעניקה לך. זה 
מה שמבקש ה' ממך. תן אמון בהתעוררות הלב 
שלך, אל תבטל אותה במחי יד ותאמר בזלזול 
'דמיונות', 'רגשות', 'ילדותיות', העמק בתוכך 

כמי שבא באש קודש. ה' שמה. 

אכן יש חסידות במקום הזה 
ואנכי לא ידעתי?

חידושים מתורת החסידות 
שהפכו לנחלת הכלל 
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בתוכנית:

19:15 הדלקת נר חנוכה
ע"י מפקד מרחב קדם במשטרת ירושלים

תת ניצב דורון תורג'מן ושוטרי המרחב

דברי ברכה:

יום שני, כ"ה כסלו תשע"ט, 03.12.18 
נר שני של חנוכה, מלון שבע הקשתות

עו"ד  עודד פלוס 
מנכ"ל המשרד לשירותי דת

מר רן ישי
מנכ"ל משרד ירושלים ומורשת 

הסעות בשעה 18:00 מחניון גבעת התחמושת וחזרה בתום האירוע 
הכניסה בעלות 30 ₪ < ילדים בגילאי 4-12 בעלות של 10 ₪

- הרשמה מראש חובה -

הפקה: 

מועצת בתי העלמין בירושלים ומשרד ירושלים ומורשת מזמינים 
את הציבור לטקס הדלקת נרות חנוכה בפסגת הר הזיתים

מאירים
הר הזיתים

הרצאה מרתקת מפי ד"ר גרשון בר כוכבא
גבורה יהודית בימים ההם ובזמן הזה

עשיר בופה   
פעילות 
חווייתית 
לילדים

את

הרב הלל הורוביץ
מנכ"ל מועצת בתי העלמין בירושלים

כרטיסים: באתר טיקצ'אק 6565 
בגוגל חנוכה בהר הזיתים תשע"ט חפשו  או 
מענה טלפוני: ימים א'-ה' בין השעות 8:00-16:00 יום ו' 8:00-12:00 055-2436698

*

				קרוב	אליך		  11



ּפֹויֶקהפןיק

אורי צוקר, רכז חברתי בישיבת 'פרי הארץ', רחלים

בין  כמו באולימפיאדה, כולם במתח, מחכים להזנקה. "המבדיל 
קודש לחול", "אמן", רוץ! מי מגיע הכי מהר לפלאפון, בחזרה 
בלי  מיממה  יותר  כבר  למוזיקה.  לחדשות,  לפייסבוק,  לווטצאפ, 

חמצן. למות.

זה לא שממש אין מה לעשות בשבת, יש קצת חברים, קצת ספר, 
פשוט  גרוע,  הכי  והסוף  נגמר.  לא  זה  חאלס,  אבל  לישון.  הרבה 

לשבת לבהות באוויר עד שאפשר לעשות הבדלה ולחזור לחיים.

תעצרו שנייה. אנחנו סגורים על זה שאנחנו חיים? אולי אנחנו קצת 
מפספסים את החיים? עסוקים בללכת בדיוק לידם, מסובבים את 
הראש לצד השני, כדי לא לשים לב שהם שם. מפוצצים את עצמנו 
ברעשי רקע, אמיתיים ווירטואליים, רק כדי לא לשמוע את עצמנו. 
מה  כל  עם  אותנו  שמשאיר  הזה,  המשתק  מהשקט  מפחד  מתים 

שאנחנו ממש לא רוצים לחשוב עליו, להיזכר בו.

שום  בלי  ככה,  סתם  בדקנו  עצמנו?  עם  נפגשנו  לאחרונה  מתי 
סיבה, מה שלומנו? קצת מלחיץ הקטע הזה, לגלות שאנחנו לא 
ממש אנחנו. שקצת הלכנו לאיבוד. אולי אפילו הרבה. שכבר אין 
לנו ממש שאיפות, חלומות, תקוות. שאנחנו הולכים על הליכון, 

עושים המון דברים ולא מתקדמים לשום מקום אמיתי.

אין מצב, אין לנו שום חלומות? תנערו שנייה את האבק, תורידו 
את הקורים. אתם מתחילים להיזכר? כמה חלמנו, באמת, חלומות 
גדולים כאלה? זוכרים את הרצונות האמיתיים שהיו לנו? שחשבנו 
שנגיע הכי רחוק שאפשר? שהיינו מוכנים ללכת בלי חשבון על 
והרגוע  השקט  העולם  את  שורפים  לנו,  חשובים  שהיו  דברים 
בדרך? ששמענו את הנשמה שלנו לוחשת לנו לחישות מגדלות, 
לאן  להתקדם?  לעשות,  סופית  אין  בדחיפה  ממלאות  מצמיחות, 

הכל נעלם?

נעלם? אנחנו חיים בסרט. יש דברים שלעולם לא יוכלו לקחת לנו, 
גם אם נרצה מאוד. זה שאנחנו צועקים מאוד חזק כדי לא לשמוע, 
לא אומר שהנשמה שלנו לא לוחשת שם בפנים. זה באמת לא כל 
לראות  ולהתבייש,  המראה  מול  לעמוד  אותה,  לשמוע  נעים  כך 
לראות שאנחנו ממש,  פדיחה,  והכי  רחוקים מהיעד.  אנחנו  כמה 

אבל ממש, לא בכיוון.

אין ספק שהפתרון האולטימטיבי הוא לשים אוזניות, מוזיקה בפול 
בכל  וכמובן,  שנקרוס.  עד  תעסוקה  לחפש  להפסיק  ולא  ווליום, 
רגע פנוי, חלילה, מיד להתכתב עם כל העולם בווטצאפ ולהעלות 

סטטוס חדש בפייסבוק. הצילו!!!!!!!!!

יום אחד בשבוע ה' מרחם עלינו, נותן לנו הזדמנות להיזכר במה 
לעלות  לחיים,  לחזור  פתח  לנו  פותח  לשכוח.  מנסים  שאנחנו 
למעלה. לשמוע שוב את הנשמה דוחפת קדימה, לוחשת לנו כמה 
אנחנו יכולים, כמה אנחנו גדולים. יום אחד לנשום אוויר פסגות, 
במקום כל הבוץ שאנחנו טובעים בו. יום אחד להיות מי שאנחנו 

באמת רוצים להיות.

שבת שלום!

משעמם לי בשבת

נשמה חסידית ארצישראלית
הרב יצחק נריה, ראש ישיבת תורה בציון ומייסד קרן 'אחד לאחד'

גם  אבל  הגאולה,  חג  הוא  בכסלו  י"ט 
ישיבות  וראש  מייסד  של  פטירתו  יום 
בני עקיבא – סבי, הרב משה צבי נריה, 
המכונה גם 'אבי דור הכיפות הסרוגות'. 
נפוץ  אשר  החסידות,  שלימוד  מסתבר 
היום בהרבה ישיבות, נטועים שורשיו 
החינוכית  ובמשנה  העולם  בתפיסת 
של הרב נריה זצ"ל. וכך שגור היה על 

לשונו:

בריא,  ארצישראלי  נוער  של  "ישיבה 
של  עמקות  בתוכה  לכלול  צריכה 
הליטאי;  הישיבות  מעולם  למדנות, 

שמחה בעבודת ה' יחד עם שירה ריקוד וכיסופי נפש, אשר באים מבתי 
מהחלוצים  באים  אשר  נעורים  ולהט  ורעננות  החסידות;  של  המדרש 

הארצישראלים".

כבלתי  אז  נראה  הזה, את התמהיל אשר  הישיבתי המיוחד  הסגנון  את 
הדתי-לאומי  לנוער  זצ"ל  נריה  צבי  משה  הרב  סבא  העניק  אפשרי, 
בישיבות שלנו, ועד היום אנחנו נהנים מהפירות. נראה כי לא נגזים אם 
כל התורה  את  למצוא  ניתן  בישיבות שלנו  נאמר שדווקא 
כולה. "תורת ה' תמימה משיבת נפש" - כאשר התורה 

מופיעה בתמימותה ושלימותה, היא משיבת נפש.

שכל  היא  האמת  כי  יותר,  להעמיק  עלינו  אבל 
לתלמידיו  להעניק  יכול  שיהיה,  ככל  גדול  רב, 
יכול  אינו  פנימה. אדם  בנפשו  רק את מה שיש 
בין  נשמתי  קשר  בו.  שאין  מה  את  לאחר  לתת 
הגודל  של  והטמעה  המשכה  הוא  לתלמיד  רב 
נדיר של  היה שילוב  סבא  הרב.  מופיע אצל  אשר 
בו חריפות השכל של למדנות  הזה, היתה  כל הטוב 
חידושי  כך  על  ויעידו  ובתמדה,  בעמל  שנרכשה  ליטאית 
תורתו; הלהיטה את נפשו שירה וכיסופי נשמה מתוך עבודת ה' על פי 
דרך החסידות; ורעננות מיוחדת שרתה על כל מעשיו בבחינת טל של 

תחיה ארצישראלי.

בשורות הבאות אני מבקש מעט לעמוד על הצד החסידי דווקא: סבא גדל 
בעיירה חב"דית והתפלל מתוך סידור תהילת ה', ועד היום בני משפחתנו 
מניחים תפילין לפי הקשירה המיוחדת לחסידות חב"ד. כל אלו קשרים 
סבא  המפגש.  של  החיצוני  ברובד  הם  נוגעים  עדיין  אבל  משמעותיים 

במהותו היה אדם של פנימיות, והפנימיות היא תורת החסידות.

סבא זצ"ל הגה ועיין בה כל חייו. גם ספרים שבמשנת חב"ד נחשבים 
לעיוניים במיוחד, לא נפקד מקומם. אבל הבולט ביותר ובאופן תדיר על 

שולחנו היה מונח 'ספרן של בינונים' - התניא.

ספרים של כלל האדמו"רים לבית חב"ד יחד עם ספרי חסידות אחרים 
מאין  לדעת  בלי  גם  תלמידיו,  אשר  עמוק,  השראה  מקור  עבורו  היוו 

נשאבו הדברים, שתו בצמא את יסודות החסידות עת אשר לימד ודיבר.

סבא הבין כי את הנוער הארצישראלי חייבים להפגיש עם התורה בכל 
גודלה, ולכן הוא השתדל לחשוף את תלמידיו ללימוד חסידות.

פשוטה:  היא  התשובה  להנחיל?  ביקש  סבא  אותו  הנפלא  הכוח  מהו 
אסור להתנתק מהשורשים. "עולם ישן עד היסוד נחריבה" זו לא דרכה 
של תורה. הדרך הראויה היא להבין כי יש לבנות כעת קומה נוספת של 
עולם תורה ארצישראלי אשר מבוסס על העולמות הקודמים ויונק מהם 
יניקה חיה. לכן אבוי אם לא יכירו חברי בני עקיבא את עומק הלמדנות 
של ר' חיים מבריסק, רבי עקיבא איגר ועוד. ואנה אנו באים אם הנוער לא 
יפנים את משנת החסידות והתביעה של עבודת ה' בשמחה ובפנימיות. 

ולכן אפשר וצריך למצוא את השילוב הראוי.

זצ"ל.  סבא  של  הגדולה  באישיות  רק  נעוץ  לא  הזה  שהרעיון  כמובן 
הצטרפו לכך דבריו הנפלאים של הראי"ה על תורת ארץ ישראל אשר 
מאחדת את כל הניגודים, עד כדי קביעתו ש"יפה לנו שיחתן של תלמידי 

הבעש"ט עם תורתן של תלמידי הגר"א".

גם אותי, כנכד צעיר, חשף סבא מעט למכמני החסידות. ילדות הייתה 
ראו בחוש כמה  מגיעים.  היכן הדברים  עד  אז  ידעתי להעריך  בי שלא 
תורת החסידות ממלאת אותו. לא פעם ולא פעמיים היה מזכיר סבא את 
לא  לנו את הדרך.  כדי שיאירו  ישראל החסידיים,  גדולי  המימרות של 

פלא שסבא נלקח לישיבה של מעלה בי"ט כסלו.

כסלו חגיגי"ט
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בס"ד

התוועדות י"ט בכסלו
עם הרב יצחק גינזבורג שליט"א

ליווי מוזיקלי: חיליק פרנק, אחיה אשר כהן-אלורו, שלמה כ"ץ.

יום ראשון י"ז בכסלו )25/11( שעה 20:15
אולם תצוגות - בנייני האומה - ירושלים
דמי כניסה 10 ש"ח ליריד החסידות, האירוע לגברים.

לפרטים: 050-7951105
)סמס/וואצאפ בלבד(

*שיעור י"ט בכסלו לנשים ביום ד', 
כ' כסלו, בנייני האומה 16:00.



נקלעתי לתקופה כלכלית לא קלה, מה שכידוע לא מסייע  לפני כמה שנים 
עם  מסודר  במקום  יום  כל  להיות  ממש,  לעבודה  זקוק  הייתי  בית.  לשלום 
תלוש משכורת, ולא הצלחתי למצוא במקצוע הכתיבה עבודה כזאת. לבסוף 
החלטתי להיות שומר באיזה חניון, שם אוכל אולי לכתוב קצת ואפילו קצת 

הרבה.

שאשב  המחשבה  בירושלים.  ב'שוקניון'  עבודה  לראיון  ניגשתי  כבד  בלב 
באיזו בוטקה נידחת שמונה שעות רצופות הפכה אותי לאבק ברוח.

בדרך ראיתי שלט 'מוזיאון גוש קטיף'. נזכרתי שביקרתי שם בעבר, אבל לא 
ידעתי מה אוכל לעשות שם. בכל זאת התקשרתי למספר שהיה כתוב בשלט. 
למדריך  כעת  זקוקים  אנחנו  "בדיוק  שאמרה:  אורלי  בשם  אישה  לי  ענתה 

במוזיאון לחצי משרה!".

ונכנסתי  שי  המנהל  עם  דיברתי  במוזיאון,  נפגשנו  מילים,  כמה  החלפנו 
לעבודה.

הייתי צריך ללמוד על המוזיאון ועל מה שאירע בחבל עזה, מאברהם אבינו 
שהתחבר ועד לאריאל שרון שהתנתק, ובעיקר הייתי זקוק לשפר את האנגלית 

שלי, שכן רבים מהמבקרים במוזיאון הם תיירים מחו"ל.

לא נזקקתי כמעט לאנגלית מאז הטיול של אחרי הצבא לאירופה לפני למעלה 
מתאמנים?  איך  אבל  בדחיפות.  להתאמן  זקוק  והייתי  עשורים,  משלושה 
באנגלית,  הזמן  כל  שנדבר  מוגזם  היה  באנגלית.  שנדבר  לאשתי  הצעתי 

וסיכמנו שנעשה זאת בשבתות.

חזרתי הביתה לאחר תפילת ליל שבת, ואחרי שאכלנו כזית 'המוציא' אמרתי 
בחגיגיות:

"My dear wife, let us begin to speak in English"
ומבטיחים  השיניים  את  חסרות, שוברים  מילים  לשוחח, מחפשים  התחלנו 
לעצמנו לחפש את המילים הללו במוצאי שבת. אפילו לדברי התורה הקצרים 
קלילה,  הייתה  האווירה  חשוב  והכי  מיוחד.  ניחוח  היה  שסיפרתי  ולסיפור 
שילוב משעשע של עולם האצילות האנגלי עם עולם העשייה המזרח תיכוני.

פתאום תפסתי: אנגלית היא פתרון לשלום בית במזרח התיכון!

כל המתחים נראים פתאום אחרת, המילים לא ישירות ונוקבות, לא מלאות 
משמעות ואכולות בטראומות. הכל נחמד, מחויך, לא מחייב, כמו נוצה ברוח.

נזכרתי בסיפור על חסיד שאמר פעם לרבי נחמן: "יש לי בעיה קשה בשלום 
אני  בסוף  אבל  לשתוק,  משתדל  ואני  הזמן,  כל  אותי  מחרפת  אשתי  בית. 

מתפוצץ...".

אמר לו הנחל נובע מקור חכמה: "תחשוב שאשתך מדברת טורקית...".

לאותו חסיד הייתה אמונת חכמים. הוא באמת דמיין שאשתו מדברת טורקית, 
וממש לא הבין כלום ממה שאמרה לו, וכך הסתלקה רוח הסערה, והשלווה 

חזרה לשכון בצריפו.

באותה תקופה הייתי זקוק לחיזוק בשלום בית גם עם הקדוש ברוך הוא... 
יבשה  זרדים  ערימת  כמו  נראו  צרותיי  להתבודד.  החשק  את  איבדתי 

ומשעממת, לא משהו שיש לך חשק לדבר עליו.

אמרתי לעצמי: "חביבי, הקדוש ברוך הוא הרי מבין את כל השפות שבעולם, 
דבר גם איתו באנגלית". עברתי מיד לעשייתן, ואמרתי במיטב יכולתי:

"Hashem, open my lips with Engish"
וראו איזה פלא, התבודדות רעננה כזאת לא הייתה לי זה זמן רב! כמובן שהיו 
חסרות לי מילים, אבל השלמתי את החסר בעברית מבלי להסס, והכל הסתדר 

הפלא ופלא. סיימתי בפרפרזה על שיר אמריקאי ישן ומוכר:

",Any thing I can do, You can do better
"ֹYou can do everything better than meֹ Yes, you can

מצב כיסי ורוחי השתפרו, והעיקר התקבלתי לעבודה כמדריך במוזיאון גוש 
קטיף. במקום להתמקד במשברים האישיים הקטנטנים, התמסרתי למשבר 
פרטית קטנטנה, התחלתי  לגאולה  לכסוף  ובמקום  ישראל,  ארץ  הגדול של 

לכסוף לגאולה האמיתית והשלימה, שתהיה במהרה בימינו, אמן.

Milchama בתחבולות תעשה לך

רגעים
רגעשל אור

orchozer@gmail.com | י  מזרח עודד 

מפנקסו של חוזר בתשובה

 מסלול אקספרס 48 שעות וועלדניק:

קברי צדיקים
באירופה

טיסות לכל
העולם

קבוצות חוויה
עם נשמה

השכרת
רכב

שרותי קרקע
ופנים

ים
מינ

הא
  נוסעים עם הוותיקים ו

יון  שירות  אמינות  
נס

  
 

ההרשמה בעיצומה!

www.zadikimtours.com
02-54-10-100

סניף ירושלים: רח' ארזי הבירה 49 
סניף בני ברק: רח' רבי עקיבא 62
סניף בית שמש: יחזקאל הנביא 63

ראשון - רביעי כ"ב-כ "ה טבת (30/12-2/1)
בשב״ק    דהילולא  יומא   - מוולדניק  דב  ישראל  הרה"ק  ציון  וולדניק 
ברדיטשוב - אוהל רבי לוי יצחק זיע"א   מז׳יבוז׳ עיירת הבעש"ט הקדוש 
 אניפולי אוהל המגיד ור' זושא ור' יהודה ליב הכהן נ"ע   האדיטש ציונו 
וסדר  התוועדות חסידית   - יום ההילולא  "בעל התניא"  של האדמו״ר הזקן 
ניגונים   ניעזין אהל האדמור האמצעי   פסטוב אוהל רבי אברהם המלאך

לגלות אוצר של יראת שמים

להאדיטש
יומא דהילולא -  תשע״ט

המסע

כולל הכל: טיסות, 
נסיעות פנים, מסלול 

קברי צדיקים, לינה 
ואוכל כיד המלך והדרכה 

 VIP מקצועית שירות
כמיטב המסורת

ליווי 
והדרכה 
מקצועית

ארוחות 
כיד 
המלך

הילולת האוהב ישראל מוועלדניק זיע
א הלו
ש | כולל מסלול 
קברי צדיקים: וועלדניק, אומן, ברדיטשוב | במחיר מיוחד כולל הכל

בס"ד
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חידושי הגרי"ז על מסכת נזיר
בשבת קודש התארחנו באחד הבסיסים, ובמשך השבת שמתי לב לחייל בוגר 
ישיבת הסדר שכל הזמן שקוע בלימוד בבית הכנסת. העניין מאוד סקרן אותי. 
איתי  לקחתי  ותמיד  בשירות  יומית  קביעות  על  לשמור  זכיתי  הקטן  אני  גם 
מסילת ישרים כיס, שניים מקרא ואחד תרגום כיס, אבל החייל הזה החזיק ספר 
גדול יותר שהיה נראה ממש משומש. במוצאי שבת קודש, מיד אחרי ההבדלה, 
שאלתי אותו: "באיזה ספר אתה כל כך שקוע?" חשבתי שאולי גם אני צריך 

החייל  ולהתחזק.  הזה  הספר  את  לקנות 
משנה".  "לא  ובצניעות:  בענווה  לי  ענה 
אמרו  ההסדר  ממחלקת  שלו  חברים  שני 
לחייל: "מה אכפת לך להגיד לו?! תגיד!" 
אז החייל ענה לי בלחש: "בריסק". שאלתי 
בשקט  ענה  והוא  בריסק?"  "מה  אותו: 
על  הבריסק'ר  "חידושי  נעים:  חיוך  עם 
הש"ס". ממש ממש התרגשתי, אז שאלתי 
אותו על איזו מסכת, והוא ענה "על מסכת 

נזיר", והמשיך לדרכו בפלוגה.

ממש  זה  האמת,  פלאות!  פלאי  פשוט 
לכתוב  כבר  וחיכיתי  השבת  את  לי  עשה 
את זה ל'קרוב אליך'. חייל תוך כדי שירות 
הגרי"ז  חידושי  את  בהתמדה  לומד  צבאי 
על מסכת נזיר?! כן!! יש דברים כאלה! 
העניין הזה הוא יסוד בעבודת השם יתברך 
שהתורה  מידות  מי"ג  לאחד  שקשור 
שהיה  דבר  "כל  בהן:  נדרשת  הקדושה 
בכלל ויצא מן הכלל ללמד, לא ללמד על 
עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא" 
ללמד  בא  הזה  שהחייל  אומרת,  זאת   –
להיות  ומוכשר  ראוי  כולו  הכלל  שכל 
קבוע בלימוד תורה, ואפילו בלימוד תורה 
סיפורים  שמעתי  אני  גם  כן.  עיוני.  יותר 
שאוחזים  וחיילים  קצינים  על  מופלאים 
מסכתות  ומסיימים  בעיון  תורה  בלימוד 
בגמרא, ועל מפקדי פלוגות שאוחזים בדף 
הקודש',  'אורות  'אורות',  ולומדים  היומי 
זאת  אבל  אריה',  ו'שאגת  'ים של שלמה' 

הפעם הראשונה שראיתי את זה בעיניים.

מוסר  אישי  באופן  לי  נתן  הזה  המפגש 
מה  עמוק:  נפש  לחשבון  אותי  והכניס 
באימון  חייל  אם  שלי?  העיון  לימוד  עם 
בזכות  מסוגל?!  לא  אני  מסוגל,  מתקדם 
החייל הזה התפתחה אצלי תשוקה, תאווה 
באיכות  תורה  ללימוד  וצימאון  דקדושה 
יתברך  השם  את  חזק  להחזיק  ובהעמקה. 
עיוניות,  יותר  סוגיות  דרך  גם  בראש 
הלכתיות ואמוניות שיטתיות, חיזוק לימוד 

תורה גם באיכות!!! עלינו לזכור תמיד שהפז"מ עולם והפז"מ קודש שלנו 
זה יהושע בן נון ששימש גם כרב הראשי לישראל וגם כרמטכ"ל, ודוד המלך 
ששימש גם כרב ראשי לישראל וכמלך וגם כרמטכ"ל. כולנו שייכים לדבקות 
זאת  יחידים,  מדרגת  לא  זו  וארץ.  שמים  לחבר  כך  ומתוך  הקדושה  בתורה 
מדרגת הדור כולו!!! וקדקוד עולם מכה על ראשנו ודורש מכולנו לגדול - יש 

לנו כנפי רוח!!

צל"ש
צללחיילים

רן ו נה י אי פרץ 

 |  
N

G

קורס איור
מקצועי מורחב

אם חלמתם להפוך רגשות ורגעים קטנים לאיורים חלומיים, בואו 
לאייר לעצמכם קריירה מגוונת ומקצועית: איור ספרי ילדים 
ומבוגרים, קריקטורות, קומיקס, איורים לעיתונות ולפרסום ועוד

| המון כלים |
איורים בטכניקות מסורתיות ועיפרון, ובתוכנות

מנגה סטודיו, פוטושופ, אילוסטרייטור ועוד

| המון אימון |
הרבה יותר שעות תרגול שיכשירו אתכם לבצע 
כל עבודה - מאיור בודד ועד פרויקטים גדולים

הצטרפו למאות הבוגרים המצליחים של הקורס!
ההרשמה לקבוצות נשים וגברים | החל מגיל 18

נגיעת מכחול מציורי בוגרים: הודיה צדוק, יניב גולשטיין, מירי בוטרמן, אורי לוי, אושרית חן, שולמית 
באואר, אסתי זיכל, רותם הלוי חדד, הודית רחל זר, רחל זרביב, רחלי רוזנפלד, אסתי פריזנט, בתיה גישייד

     צבע  המוןהוספנו

מלגות
לזכאים

עיצוב גרפי ותקשורת חזותית | עיצוב ובניית ממשקים | פיתוח ממשקים | עימוד מקצועי
הבית של היוצריםעריכה והפקת וידאו | צילום מקצועי | עיצוב פנים | תלת מימד ואנימציה | איור ממוחשב

בני ברק: מגדלי שקל ז'בוטינסקי 168 ירושלים: שטראוס 3
www.prog-school.co.il | 072-3954527 בית פרוג

מתנה! לוח גרפי
לאיור ממוחשב
לנרשמים ביום הייעוץ

*עד גמר המלאי - התמונה להמחשה בלבד

 יותר נפוץ! יותר מעניין! יותר קרוב!
! ד ב ו ע 	 ך י ל א 	 ב ו ר ק ב 	 ם ו ס ר פ ה

עלון	שבועי	לעבודת	השם	בדרך	החסידות

 לפרטים	והזמנות
נתן: 050-833-1504

				קרוב	אליך		  15



תערוכות//שיעורים והרצאות// מופע "צמאה"// יריד ספרי חסידות // השקת ספרים חדשים// התוועדות מרכזית // התוועדות מדי ערב

מסביב לשעון האירוע השנתי הגדול של הציבור הדתי
לא מפסיק להתחדש ומזמין אתכם לתת לעצמכם

דין
ע
גז
מו שבוע של חסידות

ט“ז
כסלו

כסלו

כסלו

כסלו

כסלו

מוצאי
שבת

יום
ראשון

יום
שני

יום
שלישי

יום
רביעי

24/11

25/11

27/11

28/11

י“ז

י“ח

י“ט

כ‘

26/11

הרב אריה הנדלר
הרב משה שילת

הרב יצחק גינזבורג

הרב דב-בער לאזר
הרב יהושע שפירא

הרב שבתי סלבטיצקי

הרב יהושע שפירא
סיון רהב מאיר

הרב שבתי סלבטיצקי

הרב אריה הנדלר
הרבנית ימימה מזרחי

הרב משה שילת

שיעור מאת
הרב יצחק גינזבורג

תחילת השיעור בשעה 16:00

התוועדות עם הרב
שבתי סלבטיצקי

למשתתפות תכנית לב לדעת // בשעה 18:00

התוועדות
עם הרב

יצחק גינזבורג
ליווי מוזיקלי: חיליק פרנק ושלמה כ"ץ

צמאה לך
מאת

יאיר שרקי
ויוסי אליטוב

על פרשת
דרכים
מאת הרב

יחזקאל סופר

להבין
חסידות
מאת הרב

מנחם ברוד

גם
כשהפוך לי

מאת הרבנית
ברכה טברדוביץ 

בהשתתפות הרב מנדל ווכטער
ליווי מוזיקלי: ר' אלאור ולנר

התוועדות מלווה מלכה לגברים

ליווי מוזיקלי: מקהלת ויז'ניץ

התוועדות המרכזית
הרב בערל לאזר

הרב שניאור זלמן גופין
הרב שבתי סלבטיצקי

ליווי מוזיקלי: להקת אחותי
עם רבקה לפידות

התוועדות
נשית

התוועדות
נשית

עם הרבנית
אורה רבקה וינגורט

אולם חדש נפתח לנשים!
ביום שלישי י"ט בכסלו 

אליו יועבר האירוע במעגל סגור  
בעקבות הביקוש הרב לאירועי צמאה 

לנשים לאחר שאזלו הכרטיסים 
מסכי ענק // ערכת הגברה איכותית

שולי רנד
אברהם פריד
אביתר בנאי 

שרים, מתוועדים
ומתרגשים איתכם

על הבמה!

19:00 הרצאות קצרות18:00 השקות ספרים20:30 התוועדויות אל תוך הלילה
באולם המופע

יריד ספרי החסידות20:00 מופע צמאה

גברים

גברים

נשים

נשים

בס“ד

ניגוני
בחצות
התעוררות

לתלמידי הישיבות // יום שני // 23:45

 מופעי צמאה לנוער

בני הנוער מוזמנים לסדרת שיעורים 
בחסידות ולמופעים המיוחדים 

המשלבים את צלילי הנפש, חיבור 
לעבודת ה' ודברי התעוררות מיוחדים

שמים את הנשמה
במרכז הבמה

חלוקת מרק, חמין ו'משקה' לע"נ הרה"ג אברהם יצחק ב"ר נתן ז"ל ולזכות ר' אליהו בן רחל נעמי שיח‘

אור חדש על ציון תאיר
תערוכת ציורים
אינטראקטיבית

מאת האמן ברוך נחשון

בנייני האומה
שבוע החסידות

20:00 עד
1:00 בלילה

גברים

9:00 בבוקר עד
1:00 בלילה

גברים

9:00 בבוקר עד
1:00 בלילה

נשים

9:00 בבוקר עד
1:00 בלילה

נשים

9:00 בבוקר עד
3:00 בלילה

גברים

חדר התוועדויות
19:00 הרב מיכאל טייב
20:00 הרב מנחם ברוד

21:00 הרב אמחיה אבן ישראל
22:30 הרב ארל'ה הראל

לאורך כל הערב

מדי יום 12:00-16:00
ימים א‘-ב‘ בנים
ימים ג‘-ד‘ בנות

זה היום יוקבע למועד תמידי בישראל, אשר בו 

יתגדל ויתקדש שמיה רבה ויתעוררו אלפי 

לבבות בישראל בתשובה ועבודה שבלב"

(מדברי בעל התניא)
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שלישי, י"ט כסלו: 9:00 עד 01:00 בלילהבנייני האומה, ירושלים   
רביעי, כ' כסלו: 9:00 עד 01:00 בלילה

מוצ"ש, ט"ז כסלו: 20:00 עד 01:00 בלילה   
 ראשון, י"ז כסלו: 9:00 עד 01:00 בלילה

שני, י"ח כסלו: 9:00 עד 03:00 לפנות בוקר

זמני היריד לגברים:
זמני היריד לנשים:

ב"ה

יריד ספרי החסידות 
הענק של י"ט כסלו

הפתיחה
במוצ"ש!

הבעל שם טוב

אלפי ספרים מכל ספרי החסידות לכל ענפיה וחצרותיה 

כל ספרי אדמו"ר הרש"ב המגיד ממעזריטש
מליובאוויטש

מבחר ספרים חדשים

מאמרי אדמו"ר 
הרש"ב עם ביאור

קונטרס עץ החיים 
עם ביאור

קונטרס העבודה 
עם ביאור

קונטרס התפילה 
עם ביאור

שו"ת צמח צדק
הוצאה חדשה

חיים וחסד
רבי חיים חייקא 

מאמדור

יהודי בלילה
אלחנן ניר

בפרדס החסידות
הרב הלל צייטלין 

הי"ד

להבין חסידות
הרב מנחם ברוד

סניגורם של ישראל
נתנאל ובתאל אפשטיין

התוועדות
הרב שניאור זלמן 

גופין

צמאה לך
יוסי אליטוב ויאיר 

שרקי

גם כשהפוך לי
ברכה טברדוביץ'

ספר השיחות תורת 
שלום ספרי המאמרים

ביאור מלא ומקיף לכתר שם טוב המשולב בתוך הלשון 
המקורית ובאיר את כוונת הדברים. בשולי הגליון באו 
מ"מ וציונים רבים לדברי חז"ל ולספרי החסידות, יחד 

עם הרחבת הביאור בעת הצורך.

דברות המגיד, כתב יד מקורי מתקופת הרה"ק 
רבי דובער המגיד ממעזריטש נחשף לראשונה, 

לאחר כ-250 שנה, ובו תורות חדשות שלא 
שזפתן העין מעולם!

לראשונה מכי"ק!הושלמה הסדרה!

 מאות ספרים חדשים
בכל הקטגוריות

 פריסת תשלומים
נוחה

 שירות משלוחים
מהיר עד הבית!

נוספיםמבצעים מגוון 
3

ב-100 ₪ספרים 

4
ב-100 ₪ספרים 

דמי כניסה ליריד 10 ₪

חדש!

סדרת 'המשך' תער"ב



שלישי, י"ט כסלו: 9:00 עד 01:00 בלילהבנייני האומה, ירושלים   
רביעי, כ' כסלו: 9:00 עד 01:00 בלילה

מוצ"ש, ט"ז כסלו: 20:00 עד 01:00 בלילה   
 ראשון, י"ז כסלו: 9:00 עד 01:00 בלילה

שני, י"ח כסלו: 9:00 עד 03:00 לפנות בוקר

זמני היריד לגברים:
זמני היריד לנשים:

ב"ה

יריד ספרי החסידות 
הענק של י"ט כסלו

הפתיחה
במוצ"ש!

הבעל שם טוב

אלפי ספרים מכל ספרי החסידות לכל ענפיה וחצרותיה 

כל ספרי אדמו"ר הרש"ב המגיד ממעזריטש
מליובאוויטש

מבחר ספרים חדשים

מאמרי אדמו"ר 
הרש"ב עם ביאור

קונטרס עץ החיים 
עם ביאור

קונטרס העבודה 
עם ביאור

קונטרס התפילה 
עם ביאור

שו"ת צמח צדק
הוצאה חדשה

חיים וחסד
רבי חיים חייקא 

מאמדור

יהודי בלילה
אלחנן ניר

בפרדס החסידות
הרב הלל צייטלין 

הי"ד

להבין חסידות
הרב מנחם ברוד

סניגורם של ישראל
נתנאל ובתאל אפשטיין

התוועדות
הרב שניאור זלמן 

גופין

צמאה לך
יוסי אליטוב ויאיר 

שרקי

גם כשהפוך לי
ברכה טברדוביץ'

ספר השיחות תורת 
שלום ספרי המאמרים

ביאור מלא ומקיף לכתר שם טוב המשולב בתוך הלשון 
המקורית ובאיר את כוונת הדברים. בשולי הגליון באו 
מ"מ וציונים רבים לדברי חז"ל ולספרי החסידות, יחד 

עם הרחבת הביאור בעת הצורך.

דברות המגיד, כתב יד מקורי מתקופת הרה"ק 
רבי דובער המגיד ממעזריטש נחשף לראשונה, 

לאחר כ-250 שנה, ובו תורות חדשות שלא 
שזפתן העין מעולם!

לראשונה מכי"ק!הושלמה הסדרה!

 מאות ספרים חדשים
בכל הקטגוריות

 פריסת תשלומים
נוחה

 שירות משלוחים
מהיר עד הבית!

נוספיםמבצעים מגוון 
3

ב-100 ₪ספרים 

4
ב-100 ₪ספרים 

דמי כניסה ליריד 10 ₪

חדש!

סדרת 'המשך' תער"ב







ג
ם עם הזינוק המרשים במספר הכתבים הדתיים המופיעים 
על המרקע בשנים האחרונות, יאיר שרקי ממשיך לבלוט 
ככתב לענייני דתות בחברת החדשות )ערוץ 2(, לא מעט 
בזכות המראה החיצוני הבולט שלו – כיפה סרוגה גדולה 
ופאות של נער גבעות. שרקי, רק בן 25, מסקר כבר שבע 
שנים את העולם הדתי והחרדי, ועמד מאחורי כמה וכמה 
הדתי  העולם  בתוך  נתפסו  שחלקם  בולטים,  ופרסומים  חשיפות 
הסקרנות  למרות  חוץ.  כלפי  מלוכלכת"  כביסה  ו"הוצאת  כביקורת 
שלשמו  לנושא  להיצמד  משתדל  אני  עבודתו,  על  לדבר  והפיתוי 
התכנסנו – השקת הספר החדש. ובאמת, לא בכל יום מתפרסם ספר 
שמחבריו כל כך מחוברים לעולם המעשה וכל כולו עוסק ברוחניות.

הספר החדש בנוי מפרקים קצרים סביב נושא מסוים, כשבכל אחד 
מופיע ציטוט מתורות או אמרות של הבעל שם טוב, ולאחריו ביאור 
החל  מכוסה:  בלתי  נשאר  לא  תחום  אף  ואליטוב.  שרקי  של  קצר 

מאמונה, תורה ומצוות, ועד אכילה ושתייה, אנשים פשוטים ועליות 
ומורדות בחיים. 

מאיפה בכלל נולד הרעיון לכתוב ספר על הבעל שם טוב?

"יוסי אליטוב הוא עורך של עיתון 'משפחה' וחבר טוב שלי, ואנחנו 
לפני  ופרשנויות.  ידיעות  מחליפים  עבודה,  בענייני  הרבה  נפגשים 
כמה שנים הוא התחיל לצייץ בטוויטר שורות מהבעל שם טוב )למי 
שפחות מכיר, טוויטר היא רשת חברתית שבה כל מסר מוגבל ל-140 
עיתונאים  הרבה  הזו  ברשת  משתמשים  בארץ  ד.י(.  בלבד,  תווים 
גדול כשבין כל החומרים הפוליטיים  וזה היה חידוש  וחברי כנסת, 
פתאום הופיעו לפתע ציטוטים מעולם החסידות. זה מצא חן בעיניי, 

ומשם התגלגלנו ללימוד משותף. 

באוקראינה אצל אבות  לביקור  יחד  נסענו  גם  "אחרי כמה חודשים 
יוסי הציע  לעולמה. בשלב מסוים  ויותר  יותר  והתחברנו  החסידות, 
שנכתוב ספר: כעיתונאים אנחנו חשופים לציבור וגם לומדים לנסח 

אוחזין שניים 
מה קורה כששני אנשי תקשורת 
על  לדבר  מפסיקים  מוכרים 
הבחירות  הקדמת  כנסת,  חברי 
ועוברים  תקציביים  וסעיפים 
לדבר על חסידות? "צמאה לך", 
ספר חדש שכתבו יוסי אליטוב 
תורת  את  מביא  שרקי,  ויאיר 
הבעל שם טוב בלבוש ישראלי 

ועכשווי
דרור יהב
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להבין  מבלי  בהירה. גם  בשפה  דברים 
אנחנו  התורה  ונסתרות  בסודות  הרבה 
לציבור  גבוהים  רעיונות  להנגיש  יכולים 
רחב בצורה פשוטה. בכתיבת הספר עזרו 
לנו כל מיני אנשים, ביניהם שניים שאני 
רוצה לציין במיוחד: הרב מנחם ברונפמן 
והרב מנחם ברוד מחב"ד, ואנחנו מודים 

מאוד לשניהם". 

מאיפה הגיע העניין שלך בבעל שם טוב?

הרב  אצל  חיים'  'מקור  בישיבת  "למדתי 
שאני  שטיינזלץ,  עדין  והרב  זינגר  דב 
החסידות  ולכן  ורבי,  מורי  את  בו  רואה 
נכון  זה  אבל  לי.  זרה  היתה  לא  מעולם 
מסוים  דגש  מקבל  אתה  אחד  כל  שאצל 
ששייך אליו בתוך העולם של החסידות. 
יצא שדרך הרב שטיינזלץ התחברתי יותר 
לעולמה של חב"ד ודרך הרב דב לתורתו 
של רבי נחמן. אבל דווקא את הבעל שם 
של  והמחולל  המייסד  שהיה  מי  טוב, 

המהפכה, לא באמת הכרתי". 

על  מקשים  שלדבריו  הדברים  אחד 
היא  טוב  שם  הבעל  של  לדמות  החיבור 
בענף  מחזיקה  חסידות  שכל  העובדה 
עד  מסוים  באופן  אותו  ומציירת  שלה, 

שלפעמים קשה לזהות מי הוא היה ומה באמת אמר. "רק כשעבדנו 
הזה,  הדבר  כל  נבע  שממנו  הגרעין  את  להכיר  לי  יצא  הספר  על 
ולראשונה התברר לי שלבעל שם טוב יש ממש שיטה. צריך להבין 
שהבעל שם טוב הוא כמו איזו תעלומה שהשאירה הרבה בלאגן 
בדפי ההיסטוריה אבל אף אחד לא מכיר אותו באמת, כי הוא לא 
השאיר אחריו שום כתבים מסודרים. למעט כמה מכתבים בכתב ידו, 
יש לנו רק ציטוטים וסיפורים מתלמידים. אבל כשיושבים ומלקטים 
את המקורות העיקריים – בעיקר של תלמידו הבכיר ה'תולדות יעקב 

יוסף', רבי פנחס מקוריץ ואדמו"רי חב"ד – רואים שיש שיטה".

שרקי משתף בסיפור אחד מהנסיעה שערך בשנה שעברה: "נסענו 
לוי  ר'  של  בציון  דווקא  מרגש  מאוד  משהו  והיה  צדיקים,  לכמה 
יצחק מברדיצ'ב. זה היה בערך שתיים בלילה, אחרי נסיעה קשה. 
כל הדרך מלאה מהמורות, חושך נורא, בית עלמין ישן, אתה מרגיש 
ממש באמצע מעשייה חסידית. המקום חצי שבור ואנחנו מחפשים 
את הקבר ולא מוצאים. המשכנו לחפש לא מעט זמן ובסוף הגענו 
הגיע  שמישהו  וראינו  פנימה,  נכנסנו  הקבר.  נמצא  שבו  למבנה 
לפנינו וכתב עם נרות דולקים 'לוי יצחק'. אתה רואה את זה ואומר 
על  סנגוריה  שלימד  יהודי  כאן  חי  שנה  מאתיים  שלפני  לעצמך, 
ישראל, והיום חמישה יהודים נוסעים שלוש שעות לכל כיוון בדרך 
חתחתים, בקור האדיר של אוקראינה, מדליקים נר ואומרים תהילים 
על  לעבוד  שסיימנו  אחרי  רק  אבל  בעיניי.  מדהים  זה  הקבר.  על 
הספר אני מרגיש שהתחלתי קצת להבין מה הם רצו להגיד, שרק 

עכשיו 'נפתח לי הבעל שם טוב'".

מה גילית?

"שהבעל שם טוב הוא לא איזה סבא שנסע כל היום בעגלה, עשה 
מופתים וסיפר סיפורי צדיקים. היתה לו תפיסת עולם מסודרת של 
היא  אותה  כשמפנימים  אבל  פשוטה,  לכאורה  שיטה   – המציאות 
משנה את כל החיים. 'לית אתר פנוי מיניה', אין מקום פנוי ממנו. 
הכל אלוקות, אין דבר שלא קשור ומחובר אליו. בהכל יש אלוקות, 
אבל צריך לעבוד מאוד קשה כדי לגלות את זה. ברגע אחד זה הפך 
אותו מדמות של פולקלור וסיפורים למקור אדיר שמציע הסתכלות 

רלוונטית למי שחי ב-2018".

יש לך דוגמה לפתגם רלוונטי?

שם   - מגעת  אדם  של  שהמחשבה  'מקום  אומר  טוב  שם  "הבעל 
אותה  להבין  אפשר  שלנו  בעידן  שדווקא  אמירה  וזו  כולו',  הוא 
כמעט  אין  מרחקים.  מקצרות  והגלובליזציה  הטכנולוגיה  מצוין. 
ולכן  הוא התודעה.  ומיקום. העיקר  משמעות לשאלות של מרחק 
והאפליקציות  מהסמארטפון  שלנו.  התודעה  על  נאבקים  כולם 
שמתחרות על כמה פעמים נשתמש בהן ולכמה זמן, ועד התקשורת 
הפרעת  של  בעידן  דווקא  ואומר  הבעש"ט  בא  הגירויים.  ושאר 
לכל  יש משמעות   - וחוויות בקליק   תודעות  בין  קשב, של מעבר 
מחשבה. איפה שהתודעה והמחשבה משוטטות, שם אתה נמצא. 

תן לזה כבוד, תשתמש בכלי הזה בזהירות. ויש לזה גם צד חיובי, 
מאמץ  דורש  לא  השינוי  רחוק,  מרגישים  או  נמצאים  כשלפעמים 

פיזי או התערבות חיצונית. מספיק להעביר את המחשבה".

אחרי שהתעמקת בדמות של הבעל שם טוב, איך אתה מסביר את 
המסתורין סביבו? 

"אני מתחיל לחשוב שהוא לא כתב שום דבר כי דווקא זה מאפשר 
ליותר אנשים להתחבר לרעיון שלו ולחסידות. מצד אחד, הוא עוסק 
הרבה בכוח של האותיות, של צירופי האותיות ושל המילים בכלל. 
את  הכוח שלהן, המילים מצמצמות  כל  ידע שעם  הוא  שני,  מצד 
כדי  להגיד  לא  עדיף  לפעמים  המציאות.  את  מגבילות  המציאות, 

לשמור על מחשבה פתוחה לאינסוף". 

פשוט ולא פשטני
הכתיבה נעשתה מתוך התלבטויות לא קלות. "מצד אחד היה לנו 
הנוסח  של  מדויק  שימור  תוך  המקורי  הטקסט  את  להביא  רצון 
ולמושגים מעולם הקבלה.  לפרשנויות  ולהיכנס לפעמים  החסידי, 
ברורה  בשפה  לכתוב  בכוח  עצמנו  את  הכרחנו  ממש  שני  ומצד 
אין   – המקוריים  החסידות  בספרי  לקרוא  שמצליח  למי  ופשוטה. 
את  לעצמו  סיגל  בהכרח  שלא  למי  פונים  אנחנו  אבל  מזה,  טוב 
השפה הזו. השתדלנו להביא את הרעיון בקיצור, בעברית מודרנית 
שכל אחד יוכל להבין. הקו בין פשטות לפשטנות הוא דק עד מאוד, 

ואנחנו מקווים שהצלחנו לשלב את הפשטות עם העומק.

"קח לדוגמה את המשפט הבא: דוד המלך ע"ה התפאר את עצמו 
שהיה יכול לילך בשווקים וברחובות, והטעם: 'ואתהלכה ברחבה, 
כי פקודיך דרשתי', היינו שלא היה דורש מעולם כי אם ייחודים. למי 
שלא חי את הלשון ואת העולם הפנימי של הבעל שם טוב, זה נשמע 
די חידתי. בכלל לא ברור מה החידוש הגדול. אבל כשמתעמקים, 
רואים שהפירוש הפשוט של הפסוק הוא שמתוך דבקותו של דוד 

רמז  לידע...  וצריך  ברמז,  הוא  עולם  של  מלכו  ממלך  היוצאין  "הכרוזין 
או  תשובה...  הרהורי  יום  בכל  לאדם  שבאין  המחשבה  ידי  על  הכרוז 
קמו[ סימן  טוב,  שם  ]כתר  לו"  שכל  שעיני  למי  הנודעים  דברים  שאר  ידי   על 

היינו  כמה  אליו.  הבורא  דבר  את  לשמוע  היא  המאמין  של  ביותר  החזקות  המשאלות  אחת 
ישיר? באופן  מסריו  את  אלינו  ויעביר  בחיינו  אותנו  ינחה  איתנו,  ידבר  שהקב"ה   רוצים 
חז"ל אומרים: "בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב ומכרזת ואומרת" )אבות פרק ו, משנה 
ג(. שואל הבעל שם טוב: אם ההכרזה יוצאת בכל יום, מדוע אין בני האדם שומעים אותה, ואם 
אין ביכולתם לשמוע אותה, לשם מה היא יוצאת? "כי מי זה שיאמר ששומע, מי הוא הפתי 
יועיל?!". ללא  הוא הכרוז,  לאיזה תועלת  כן,  ואם  כנביא שקר?  וידינהו  יאמין לדבריו   אשר 
אלא מסביר הבעל שם טוב שהקב"ה אכן מדבר איתנו בכל עת, אלא שאין מדובר בהכרזות 
וצריך לדעת לפענח  עולם המחשבה. הכרוזים מלמעלה באים ברמז,  קוליות אלא באמצעות 
 אותו. הבורא מדבר איתנו דרך המחשבות שהוא שותל במוחנו, ומה שאנחנו רואים ושומעים.
סתם  בהם  יראה  אם  תשובה.  הרהורי  האדם  את  ממלאים  סיבה,  בלי  לכאורה  פתאום, 
שאלה  לדעת  עליו  אך  משמעותם,  את  שיקלוט  מבלי  לחלוף  עלולים  הם  אקראיים  הרהורים 
מכריז. שהקב"ה  הכרוזים  אלה  דרכיו.  את  לתקן  אותו  לעורר  שנועדו  מלמעלה   תשדורות 
כי  אליהם,  נחשפים  שאנו  ולדברים  אותנו,  הפוקדות  למחשבות  עירניים  להיות  נדרשים  אנו 

לפעמים זו דרכו של הבורא לדבר אלינו.

שנים  אלפי  לפני  שחי  באדם  מדובר  "לא 
באנטרקטיקה, אלא לפני כמה דורות במזרח 
כך  כל  עליה  לנו  זו תקופה שיש  אירופה! 
אנחנו  זאת  ובכל  ומחקרים,  ידיעות  הרבה 
כך  שכל  אדם  בן  כלום.  עליו  יודעים  לא 
השפיע על העולם היהודי ונשאר חידה?! 

זה דבר מדהים"
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המלך במצוות הבורא, הוא היה יכול להתנהל במרחב )"ברחבה"( 
ולא במצוקה. 

"הבעל שם טוב הפך את הפסוק הזה לגמרי: דוד המלך היה יכול 
במשמעות   – ברחבה"  )"ואתהלכה  וברחובות  בשווקים  ללכת 
והחיים  רחובות, חוצות העיר( מבלי חשש שהמולת העולם  של 
להסתגר  נדרש  לא  הוא  בבורא.  מדבקותו  אותו  ינתקו  הארציים 

מפני  מהעולם,  ולהימלט  אמותיו  בארבע 
לו  היה  מאיפה  לו.  הפריע  לא  שהעולם 
דרשתי"  ש"פיקודיך  מהעובדה  לכך?  כוח 
– שכל הווייתו, מחשבותיו והגות ליבו היו 
חיי  בין  הפרדה  אצלו  הייתה  לא  בקדושה. 
גם  אלא  הארציים,  החיים  ובין  הקדושה 
ובענייני העולם,  הגוף  כאשר עסק בצורכי 
עליונים  בייחודים  עסוק  היה  בעצם  הוא 
הייתה  זו  ונעלים.  קדושים  בעניינים   –
מגמתו כל חייו, שתמיד יוכל לראות ולחוש 
של  המרחב  בכל  האלוקית  הנוכחות  את 

הקיום".

בתחילת הספר מופיע מבוא רחב המתאר את 
דמותו של הבעל שם טוב מבחינה ביוגרפית 
ורעיונית. "מבחינתנו המבוא לספר הוא לא 
רק הקדמה אלא יחידה חשובה בפני עצמה 
דווקא  העבודה,  במהלך  קריאה.  ששווה 
הבעל  של  ההיסטוריה  את  לחקור  ההכרח 
מהי  והבירור  מוסמכת  מבחינה  טוב  שם 
הדמות  את  מאוד  החיו  אמת,  ומה  אגדה 
שחי  באדם  מדובר  לא  להבין,  צריך  שלו. 
לפני  לפני אלפי שנים באנטרקטיקה, אלא 
כמה דורות במזרח אירופה! זו תקופה שיש 
ומחקרים,  ידיעות  הרבה  כך  כל  עליה  לנו 
ובכל זאת אנחנו לא יודעים עליו כלום. בן 
היהודי  העולם  על  השפיע  כך  שכל  אדם 

ונשאר חידה?! זה דבר מדהים".

עיתונאים  שהרבה  נראה  האחרונות  בשנים 
רהב־ סיוון  ביהדות.  יותר  לעסוק  התחילו 
יחזקאלי  צבי  מאיר מלמדת שיעור שבועי, 
כותב ב'קרוב אליך', ועכשיו אתם מוציאים 

ספר. מאיפה זה מגיע?

אני  אותי,  מעניין  מאוד  החדשות  "עולם 
בהחלט רואה את עצמי שייך אליו ומאמין 
וחשוב, אבל  נכון  שהעיסוק בחדשות הוא 
אסור לשכוח שהוא מטפל בעיקר בצדדים 
השליליים של המציאות. לצד זאת, יש רצון 
בנפש להתעסק גם בדברים שהם לא ה'ניוז' 
דברים  מיני  כל  עושים  עיתונאים  המיידי. 
בנוח  מרגישים  כותבים,  מרצים,  היום: 
להתבטא בחופשיות רבה יותר, אז מתוך כל 
המכלול הזה נוסף עוד צד. זה מעשיר, אפילו את הצד העיתונאי 

שבי". 

ראוי  האם  נחיתות.  רגשי  ואפילו  לבטים  גם  יש  זאת,  עם  יחד 
לעיתונאי, שבדרך כלל רודף אחרי הסקופ הבא, לכתוב על תכנים 
אני בתקשורת, חבר שלי  "בשבע השנים שבהן  כאלה?  עמוקים 
מהישיבה ישב ולמד, והידע התורני שלו רב יותר משלי. לפעמים 

"כשהאדם הולך בדרך ואינו יכול להתפלל וללמוד כדרכו וצריך לעבוד אותו 
באופנים אחרים, אל יצער את עצמו בזה כי השם יתברך רוצה בזה, שיעבדוהו 

בכל האופנים"  ]צוואת הריב"ש ב, א[
קל לנו לראות את הזמנים של יישוב הדעת, המוקדשים לתורה ולתפילה, כזמנים של עבודת 
במובן  הן  בדרך  ללכת  לנדוד,  האדם  את  מכריחה  המציאות  לעיתים  אך  בבורא.  ודבקות  ה׳ 
בעיתות  הרגיל.  ממסלולו  האדם  את  המסיחות  שונות  טרדות  של  הנפשי  במובן  והן  הפיזי 
הרגילים. העבודה  סדרי  את  לשמור  מצליח  שאינו  כך  על  להצטער  עלול  האדם   כאלו, 
אומר הבעל שם טוב, שאל לו לאדם להצטער מכך, מכיוון שבכל מקום, זמן ומצב שבו הוא נמצא, 
הוא יכול ונדרש לעבוד את ה'. הקב"ה רוצה שיעבדוהו בכל הדרכים, הן על ידי לימוד תורה ותפילה 
 ובעת עבודת ה׳ הקלאסית, והן כשהולכים בדרך ועדיין נמצאים בתודעה של דבקות בבורא.
העבודה היא בכל ההוויה, בכל חלקי האישיות ובכל זמן ומקום. האדם שחי בתודעה של דבקות 
בבורא מרגיש שכל הנסיבות וכל הקורות אותו נועדו כדי שימליך עליו את הבורא, בכל אופן, 

זמן ומקום שהוא. 

"היתה לו תפיסת עולם מסודרת של המציאות – שיטה 
לכאורה פשוטה, אבל כשמפנימים אותה היא משנה את 
כל החיים. ברגע אחד זה הפך אותו מדמות של פולקלור 
וסיפורים למקור אדיר שמציע הסתכלות רלוונטית למי 

שחי ב-2018"
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 - מתנה  שקיבלנו  כנראה  אבל  אליי'.  לא  אליו,  'לכו  לומר,  רוצה  אני 
יכולת לנסח דברים בבהירות, להגיע להרבה אנשים, ויש לי כוח. אז יש 
מי שאומר שספרים על חסידות שייכים רק לרבנים, ואפשר גם לומר 
שאני ברמתי אמנם לא מתיימר לחדש כלום, באמת קטונתי, אבל בכלים 
שלי זה יכול להתאים להרבה אנשים. להפיץ את המעיינות הלאה מתוך 

הבנה שאני לא מחדש אלא ניגש לזה בזהירות מאוד גדולה". 

יש עוד דרך
כנראה  עם כל הריגוש של איש תקשורת שהפך לרגע לסופר חסידי, 
המוניים,  שיעורים  למסור  מתחיל  אותו  שנראה  גדול  סיכוי  שאין 
"אני עיתונאי. לא החלפתי מקצוע,  הפרשות חלה או עצרות תשובה. 
אני אוהב את העבודה שלי למרות שיש בה דילמה מתמדת – המקצוע 
הזה מעמיד אותך תמיד על סף תהום, גם בעיניים לא דתיות. בכל רגע 
אפשר ליפול, ובטח כשאתה משתדל להיות מחויב להלכה. ברור שהיו 
אנשים  יש  תהיינה.  שעוד  משער  ואני  הקריירה,  במהלך  טעויות  לי 
שאומרים לי לא לגעת בחומרים מסוימים ואפילו בתחומים שלמים, כי 
זה מסוכן מדי. ברור שמהבחינה הזאת קל יותר להיות אברך, אבל אני 
מגיע מבית מדרש שלימד אותי דווקא על החשיבות שבלהיות מעורב 

במציאות".  

שרקי הוא בנו של הרב אורי שרקי, רב מוביל בציונות הדתית. "אני 
מקבל הרבה תמיכה בבית, וגם מתייעץ עם אבא לפעמים על נושאים 
אני אדון לעצמי, הוא לא  שוטפים. אנחנו מדברים הרבה אבל בסוף 
אחראי על מה שאני בוחר לעשות. הוא תומך בי ובדרך שבחרתי, ואני 

מאד שמח שיש לי אותו ואת שאר המשפחה כדי לשמוע ולהתייעץ".

אתה מרגיש חסיד?

"תרשה לי לענות לך בשאלה: מה זה חסיד? זו בדיוק הנקודה. אני לא 
יודע אם זה לא יומרני מדי להגיד שאני חסיד. על החסידים הראשונים 
סגולה.  יחידי  ומעבר,  מעל  שהולכים  אנשים  נשגבים.  דברים  כתוב 
אבל אולי זה בדיוק החידוש של הבעל שם טוב, שהפך את זה לתנועת 

המונים, שכל יהודי יוכל להרגיש את עצמו חסיד".

כמעט הצלחת להתחמק... ובכל זאת? 

"לא רוצה להתיימר, אבל אני מקוה שכן. יש לי רבי, יש לי חיים חסידיים 
הוא  המדד  ואם  שטיינזלץ,  הרב  אצל  להתוועדויות  מגיע  אני  משלי. 
כמה משקה שתית – אז כנראה ששתיתי מספיק וודקה בהתוועדויות. 
אבל המבחן האמיתי הוא בדברים שקשורים בעולם הפנימי, ושם יש 

עוד דרך".

החסידות מבחינתך שייכת לבית המדרש או שהיא מלווה אותך גם בצד 
המקצועי?

"כל העניין של החסידות הוא שאי אפשר לנתק את הדברים זה מזה. 
זה לא שיש כאן כמה צדדים: חיים מקצועיים וחיים אישיים וחיים של 
עבודת ה', אלא כולם מרכיבים של אותו סיפור שה' עומד במרכזו". ■

שלנו.  התודעה  על  נאבקים  "כולנו 
מהסמארטפון והאפליקציות שמתחרות 
ולכמה  בהן  נשתמש  פעמים  כמה  על 
הגירויים.  ושאר  התקשורת  ועד  זמן, 
של  בעידן  דווקא  ואומר  הבעש"ט  בא 
תודעות  בין  מעבר  של  קשב,  הפרעת 
לכל  משמעות  יש   - בקליק   וחוויות 
והמחשבה  שהתודעה  איפה  מחשבה. 
לזה  תן  נמצא.  אתה  שם  משוטטות, 

כבוד"  

מאה ומעבר!
  אביעד מוזס סמזכ"ל תנועת עזרא

אחת המילים הנפוצות ביותר היום היא "העצמה". 
האנוש,  משאבי  בתחום   – עובדים"  "העצמת 
"העצמת תלמידים" – בתחום החינוך, "העצמת 

ילדים" – על ידי הוריהם. ועוד.

מעט  שלא  הנחה  מנקודת  יוצאת  זו  תפיסה 
שלהם  העצמי  בערך  מרגישים  אינם  אנשים 

התפיסה  במיוחד.  עצמם  את  אוהבים  ואינם 
הזו מניחה, בצדק רב, שהערכה עצמית וממילא 

אהבה עצמית ובטחון עצמי הנם משמעותיים מאוד 
להתמודד  ביכולת  רגשית,  בבריאות  האישיות,  עם בבניין 

בכל  ותפקודי  עצמי  ולמימוש  להישגים  להגיע  וביכולת  החיים  אתגרי 
שדות החיים. הנחה נוספת היא, שבאמצעות מחמאות, מילים טובות, 
אנשים   – ועוד  חוזקות  קידום  בזולת,  אמונה  הבעת  יכולות,  חיזוק 
יכולותיהם  וממילא  וביכולות שלהם  בערכם  בעצמם,  להאמין  יתחילו 

ותפוקותיהם ישתפרו לבלי היכר.

יוצרת בעיה  זו פותרת אולי בעיה אחת אך  גישה  אלא שבמידה רבה, 
אחרת ולא פחות קשה. הבעיה החדשה היא יצירת מצב שבו כדי להרגיש 
"מועצם", כדי להרגיש שווה, אני צריך מישהו מבחוץ שיגיד לי את זה, 
"שיעצים אותי". אני כשלעצמי לא יודע לומר מה אני שווה. אני חייב 
שמישהו אחר יתן לי משוב ביחס לכך. מחר בבוקר, עם מחנך חדש או 
עם בוס חדש בעלי תודעת העצמה נמוכה יותר, כל הבלון הנפוח הזה 
יתפוצץ. האם לכך אנחנו שואפים? האם זה התוצר אליו אנו מכוונים? 
האם אנחנו מעוניינים לגדל דורות של אנשים תלותיים כל כך בסביבתם 

)לטוב ולרע(? האם לא עדיף לתת חכה במקום דגים?

מוקדש  התניא  ספר  של  הראשון  חלקו  אחרת.  אפשרות  ישנה  אולי 
לתיאור מבנה האישיות הבסיסי של כל אדם מישראל. כחלק מתיאור 
היא  "ונפש השנית בישראל  ב:  הזקן בתחילת פרק  קובע אדמו"ר  זה, 

חלק א־לוה ממעל ממש".

במילים אחרות: הערך העצמי שלנו לא קשור למקום בו גדלנו, לא קשור 
למראה שלנו, למחמאות או לביקורות שנקבל. הוא גם לא קשור ליכולות 
שלנו או להישגים שלנו. ציונים, כניסה להדרכה, ומעמד חברתי – לעולם 
לא יהיו אלו שיגדירו את הערך העצמי שלנו. הערך העצמי שלנו הוא 
בלי שום תנאים, הוא אובייקטיבי לחלוטין ונובע מנקודה אחת יסודית: 
בכל אחד ואחת מאיתנו יש אלוקות. בכל אחד ואחת מעם ישראל יש 

חלק מהקדוש ברוך הוא.

ליישום.  וחומר שאינה פשוטה  וקל  להבנה  אינה פשוטה  הזו  התובנה 
היא דורשת העמקה והפנמה. אך מי שמבין את עומק הדברים, ומצליח 
להביא את עצמו לחיות בתודעה של היותו "חלק א־לוה ממעל ממש", 
עשוי להביא נחמה רבה לנפשו. הוא אינו תלוי עוד בנסיבות, אינו תלוי 
בהעצמה על ידי אחרים. הוא גם אינו נשבר מכל ביקורת או כישלון. זה 
בסדר לקבל ביקורת וזה בסדר גמור גם להיכשל, זה לא מערער את מי 
שאני באמת ומה שאני שווה באמת. אדם כזה מכיר בערך העצום של 

עצמו ויודע שאף אחד לא יכול לקחת את זה ממנו, לא משנה מה.

בו  לעסוק  שבחרנו  הנושא  לתנועתנו.  שנה  מאה  חוגגים  אנו  השנה 
סיסמה  מהווה  שאמנם  ומעבר",  מאה  "עזראים  הוא  הארגון  בחודש 
נאה כשלעצמה, אך אנו מאמינים שיש בה הזמנה להעמקה ולשאלות 
ה"מאה"  מהו  ובמעשיו:  ביכולותיו  אדם,  בכל  הנוגעות  משמעותיות 
אולי  או  מספר,  עוד  הוא  ה"מעבר"  האם  שלי?  ה"מעבר"  מהו  שלי? 
המתרחשים  רבים  ודיונים  עשיה  שאלות,  ועוד  לחלוטין?  אחר  רובד 

בסניפים ומבררים סוגיות של מיצוי עצמי, מצוינות, שאיפות ועוד.

דומני, שבבואנו לעסוק בסוגיות שכאלה, עלינו לשים לנגד עינינו את 
התובנה של בעל התניא במובן העמוק שלה. מיצוי הפוטנציאל הטמון 
בכל אחד ואחת, היכולת לשאוף ולממש ברמות הכי גבוהות, הם פועל 
העת  כל  עצמנו  את  ולאתגר  להתמודד  מוכנות  של  השאר,  בין  יוצא, 
ובראשונה,  בראש  אך  מחר(,  של  ה"מאה"  הוא  היום  של  )ה"מעבר" 

ביטחון עצמי, הערכה ואהבה עצמית שאינה תלויה בדבר.

חזקו חברים מאה ומעבר! 

כסלו חגיגי"ט
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לא להתבטל
ו יֵלִני ָנא ִמַּיד ָאִחי ִמַּיד ֵעׂשָ ַהּצִ

אמר רבנו מוהר"י מאלכסנדר ז"ל, שכל זמן 
להם  המיוחד  בלבוש  מלובשים  שישראל 
כברייה  הם  הרי  בגויים,  מתערבים  ואינם 
הניכרת לעצמה, שאפילו באלף אינה בטלה. 
וילמדו  בגוים  "ויתערבו  אם  כן  שאין  מה 

יוצאים  הם  הרי  כמותם,  להיות  להם  שמתדמים  קו(,  )תהלים  מעשיהם" 
ד  ִמּיַ ָנא  יֵלִני  ַהּצִ הכתוב  מאמר  פירש  וכן  לגביהם.  ובטלים  ברייה  מכלל 
ו, הצילני כשירצה עשו להיות אחי ולהתחבר אתי, כי אז ח"ו  ד ֵעׂשָ ָאִחי ִמּיַ

אתבטל לגביו ואתערב עמו. ]שיח שרפי קודש[

יבקש בפה
ִנים ִני ֵאם ַעל ּבָ ן ָיבֹוא ְוִהּכַ ּפֶ

ִנים – ֵאם רמז למחשבה ובנים  ִני – ראשי תיבות פיו; ֵאם ַעל ּבָ ן ָיבֹוא ְוִהּכַ ּפֶ
רמז למעשים. שכך דרכו של היצר הרע, שתחילה הוא בא וסותם לאדם את 
פיו מלבקש רחמים, ועל ידי זה משתלט אחר כך על אם ובנים, מחשבותיו 
ומעשיו. ולעומת זה אמרה התורה "בפיך ובלבבך ַלֲעׂשתֹו" )דברים ל(, כי 
ראשית כל צריך להתחיל הוא מהפה. אם אין לו מוח, אם אין לו לב, אבל 

בפה יבקש רחמים וישפוך שיחו לפני ה' יתברך, 
ועל ידי זה יתעורר לבבו, ומזה יבוא גם להיטיב 

את מעשיו. ]בית אברהם, סלונים[

קל וחומר
ַוִּיָּוֵתר ַיֲעקֹב ְלַבּדוֹ

עליהם"  וחזר  קטנים  פכים  ש"שכח  רש"י  וכתב 
לקחתם. ובשם האריז"ל אמרו שצריך כל אדם לידע שכל דבר שנתנו לו 
מן השמים יש לו שייכות לזה, ועליו להיות נזהר שלא יקלקל ויאבד אותו 
הדבר. ואמר רבנו בעל חידושי הרי"ם שאם כך בכל דבר, אזי מכל שכן 
להן  שזכה  טובות  מעלות  לאבד  שלא  ולהישמר  להיזהר  האדם  שצריך 

בטבעו או ביגיעתו. ]שיח שרפי קודש[

לא להתבלבל
י ְרּתִ ִעם ָלָבן ּגַ

כתב רש"י: "עם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי". עם לבן גרתי, פירוש: 
ְפָחה,  שכל העניינים המפורטים בכתוב, ַוְיִהי ִלי ׁשֹור ַוֲחמֹור צֹאן ְוֶעֶבד ְוׁשִ
היו אצל יעקב אבינו ע"ה בבחינת גירות, כדבר זה שאינו מעניינו, כי עיקר 
בית מושבו היה בענייני הנשמה, בלימוד התורה וקיום המצוות. וכפתגם 
רבנו המגיד ממזריטש: "בבית – שונה הדבר". שבהיות האדם בביתו הוא 
מקפיד על רהיטיו ומשכבו שיהיו נאים ומתוקנים, אך בדרך הוא מסתפק 
יהודי אלא בנשמתו, חלק אלוק ממעל, שגם  במועט, והרי אין ביתו של 
בעולם הזה "טהורה היא" כמו שהייתה למעלה, ובכל ענייניו הגשמיים אין 
הוא מתיישב אלא בדרך עראי, כמנהגו בלכתו בדרך. ומתוך כך, שעם לבן 
וכל ענייניו "גרתי" בבחינת גירות בלבד, נעשה "ותרי"ג מצוות שמרתי". 
כלי  היא  ואדרבה:  הרוחניות,  את  מבלבלת  הגשמיות  אין  כזה  במצב  כי 
להמשכת הרוחניות וסופה שמתהפכת אף היא לרוחניות ולקדושה, כמאמר 
הכתוב: ַוְיִהי ִלי ׁשֹור ַוֲחמֹור וכו' – לי, לעצמותי, שכל קנייניו הגשמיים של 

יעקב היו כלים לנשמתו. ]הרבי מלובביץ'[

מים החסידות או
ן ליברמ דובי 

סקופים

וישלח

איך להישאר שלם
 הפצת יהדות מתוך פרשת השבוע על פי תורת הרבי מלובביץ'

מנחם ברונפמן

לאחר כל המסעות והתלאות שעבר יעקב ביציאה מחרן ובמפגש עם עשו, 
ֹבאֹו  ְבּ ַנַען  ְכּ ֶאֶרץ  ְבּ ר  ֲאֶשׁ ֶכם  ְשׁ ִעיר  ֵלם  ָשׁ ַיֲעֹקב  בֹא  "ַוָיּ ואומר:  מסיים הכתוב 
ֵני ָהִעיר" )לג, יח(. בפשטות, כוונת הפסוק בביטויו על  ַחן ֶאת ְפּ ן ֲאָרם ַוִיּ ַדּ ִמַפּ

יעקב שהגיע "שלם" אל שכם היא, שהוא עבר את הסכנה ולא נפגע.

אולם רש"י מפרש קצת אחרת. על המילה "שלם" כותב רש"י שיעקב בא 
"שלם בגופו - שנתרפא מצלעתו; שלם בממונו - שלא חסר כלום מכל אותו 

דורון; שלם בתורתו - שלא שכח תלמודו בבית לבן".

מהו ההכרח של רש"י להעניק לפסוק פירוש שאינו עולה עם פשוטו ולהסביר 
שמדובר בשלמות בממון ובתורה, ובעיקר, שהמובן של שלמות הגוף הוא 

לא מהסכנה שארבה אלא מהצליעה?

ההסבר הוא, שמיד ביציאת יעקב לחרן הבטיחו ה', "והנה אנכי עמך ושמרתיך 
בכל אשר תלך..." )ויצא כח, טו(. יוצא אפוא, שכבר הובטח לו שלא יאונה 
לו כל רע, ולכן רש"י מסביר שכשהכתוב מתאר את שיבתו בשלום, כוונתו 
היא לאספקטים נוספים. שגם בדברים שבאופן בסיסי לא נכללים בהבטחה 

של פרשת ויצא, גם מהם יצא יעקב בשלימות גמורה.

ובשלושה היבטים:

בגופו – למרות שהבטחת ה' היתה להגן עליו מפני לבן ועשו דווקא, מכל 
מקום יצא שלם אף מהצליעה שבאה כתוצאה מפגיעת המלאך.

בממונו – על אף שהממון שנחסר ממנו כתוצאה מהדורון לעשיו לא הותיר 
את יעקב חסר־כל ונשאר לו כדי חייו, בכל זאת השלים לו ה' מעל ומעבר 

ונותר שלם.

בתורתו – למרות התעסקותו עם הצאן, מה שלא הותיר לו פנאי מספיק ללמוד 
– בכל זאת נותר שלם ולא שכח את תלמודו. 

היוצאים בשליחות  כל  ידעו   - – חרון אף של מקום  יעקב לחרן  משליחות 
איננה פוגעת כלל, אלא השליח  להאיר אלוקות במקום חשוך שהשליחות 

נותר בשלמותו ולא נגרע.

והערובה לשלמות השליח היא:

בין בגופו - כשעומד מול ניסיונות גדולים ונדרש להילחם ולמסור נפש, הרי 
ועוז  תוקף  לעורר  היתה  שמטרתם  ויתגלה  הניסיונות  ייעלמו  של  שבסופו 

באדם ובסוף יצא שלם.

בין בממונו - כשנדרש להשקיע מממונו וזמנו האישי למען עבודת הבירורים 
וזיכוך העולם, אין לחשוש שיפסיד ממון עקב השקעה זו.

בין בתורתו - גם בהיבט התורני: כשחושש שמחמת ההתעסקות עם הזולת 
יפסיד בלימוד התורה וישכח תלמודו, למדים מיעקב שהתורה לא משתכחת 

במצב זה ואף בשעת העבודה נותרת שלמה.

)לקוטי שיחות כה עמ' 168(

20 שנה

בוגרי הישיבה, ידידי הישיבה, תושבי היישוב תקוע והציבור הרחב

מוזמנים להתוועדות

י"ט כסלו 
ביום שלישי, י"ט בכסלו, בבית המדרש של הישיבה

19:00 ערבית

19:15 חבורות לימוד חסידות 
עם בוגרי הישיבה: 

הרב טל בורגנסקי – ר"מ בישיבת מעלה גלבוע

שניאור גודינגר – מוזיקאי ומטפל במוזיקה

יואל שפיץ – מחנך בתיכון 'קשת' ומנהל מחלקת 

פיתוח חומרי הוראה במרכז שטיינזלץ

הרב צביקי גולדשטיין – ר"מ בבית המדרש 

"מטיבתא" כרמיאל

20:15 שיעורים
הרב מיכל פאלק – ראש ישיבת תקוע

הרב דוב זינגר – ראש ישיבת מקור חיים ובית 

המדרש להתחדשות

הרב מעוז כהנא – אוניברסיטת תל אביב

דוד שמחון – סמזכ"ל חינוך בני עקיבא

21:15 התוועדות י"ט כסלו יחד עם 
מו"ר הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ)

עזרת נשים פתוחה

לחיים!
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אין להשיג דגים בכל האזור! 
כיצד הרבנית תכין את סעודת 

החתונה?
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"לא נתקעתי בשום עמוד..."
זוכרת  היא   .20 בגיל  אביב  לתל  מאילת  עברה  ּפקין-כהן  ּפַ יעל 
את עצמה בגיל 11 אומרת להוריה שכשתגדל תתחתן עם בחור 
דחף  ואיך  מה  יודעת  "לא  בחיוך.  פטרו  לאומי, מה שהם  דתי 
אותי ליהדות" היא אומרת, "זה פשוט היה שם כל הזמן וחיכה 
לצאת". אביה המנוח היה דתי שהתנתק, אבל החילוניות היתה 
נרות בכניסת שבת, חגגו את  יחסית, בבית הם הדליקו  מתונה 
ליל הסדר וכמובן צמו ביום כיפור.  "לא נתקעתי בשום עמוד" 
היא אומרת בחיוך, "כיוון שבסתר ליבי ידעתי תמיד שיש מישהו 
שמשגיח על העולם, ברגע שהתרחש המפגש הנכון עבורי, הוא 
הצית את הלהבה". כהן מצאה אצל חברה טובה את ספרה של 

נועה ירון-דיין "מקימי".

מ'מקימי' למדרשת 'שושנת אביב'
סיפורה של בחורה שבאה מעולם החלומות החילוני, נגע בעומק 
ליבה. "קראתי את הספר והוא זה שעשה לי את השינוי הגדול 
בחיים. קראתי כל הלילה ובכיתי את החיים שלי" היא מספרת, 
שהפכו  לפגישות  שהומרה  התכתבות  החלה  הספר  בעקבות 
נפלא.  לקירוב  "זכיתי  ירון-דיין.  במשפחת  בית  לבת  אותה 
הבינה  היא  מסוים  בשלב  מהבית".  חלק  ממש  להיות  הפכתי 
ופשוט  הלכה  ללמוד  כדי  ממש  של  למדרשה  זקוקה  שהיא 
שאני  הוא  בתהליך  ביותר  הקשה  "הדבר  לעשות.   מה  לדעת 
מתנתקת מן החברה הטבעית שלי, ובעצם אני גוזרת על עצמי 
בדידות. היכולת להיות במקום שמקבל אותי כמו שאני ובו בנות 

שעוברות בדיוק את מה שאני עוברת, היא מרכיב כוח משמעותי 
ביותר בזהות החדשה שאני הולכת ובונה" אומרת כהן.

מרגוע נפשי
"אני יכולה לומר שמצאתי מרגוע לנפשי בראש יהודי. היה לי 
הנעימות  של  התחושה  על  מספרת  כהן  ממש".  של  בית  שם 
והרוגע שהשרו עליה אנשי ראש יהודי. "את נכנסת לבית הכנסת 
מבני  באת  כאילו  אותך  שמכבדים  ומרגישה  בשבת  ג'ינס  עם 
ברק, ללא שיפוטיות או עין ביקורתית. בסופו של דבר זה נתן 
לי את המקום לעבור תהליך של שינוי רציני ומנע ממני לקפוץ 

גבוה מדי ואחר כך להתרסק".  

על  מספרת  היא  שקיבלה,  התוכן  על  לספר  מיעל  כשמבקשים 
משפחת עדי והרבנית תמימה עדי שעמדה בראשות המדרשה. 
גן,  ברמת  נהורא  קהילת  רב  טאוב,  אור  הרב  את  מסמנת  היא 
ושיעורו הקבוע בהלכה כדבר החשוב ביותר שהיה לה. "זה היה 
השיעור הכי מדהים. ממנו למדתי את כל ידיעות ההלכה שלי". 
כהן מספרת על הפער שחשה כל פעם בין ראייתה את העולם 
ובין ההלכות שלמדה. "במהלך השיעור הרב היה מגיע להלכות 
שנשמעו לי הזויות בכל פעם מחדש...הייתי אומרת בכל פעם 
כזו – 'לא יקרה...' וכמובן שבשבוע שאחריו כבר הולכים לפי 
ההלכה כי מה נעשה...? לא נשמור עכשיו כשאני כבר יודעת? 
בשבת,  במשחה  שינים  לצחצח  איסור  כמו  מצחיקים  דברים 
היא  כיום  בחיוך.   היא מספרת  יקרה'",  ה'לא  קיבלו ממני את 
עם  משפחה  להקים  זכתה  היא  כחמורה.  קלה  מצוות  שומרת 

בעלה ניר אותו הכיר לה הרב אור טאוב.

מדליקים אור!
הכניסה לאירוע מותנה ברישום מראש בלבד

 19:00   קבלת פנים ומינגלינג בוגרים
 20:00   תחילת התכנית - הרב שרקי ועופר חתוכה

21:30   השקת קמפיין מגדילים ראש שיתקיים בע"ה ב-9-10.12 - נר 8 של חנוכה

בתוכנית: save the
date

9-10.12
קמפיין גיוס

מגדילים ראש

ערב הכנה לחנוכה עם הרב אורי שרקי והאמן עופר חתוכה
28.11.18 כ' כסלו ׀ יום ד' ׀ 19:30

בוגרים ידידים ואוהבי תורה

052-5665552 ׀ במרכז ׳שלום לעם׳ ITV בורגשוב 63, ת"א

מוזמנים 
בשמחה!

החבר מהמילואים שואל שאלות ? השכנה מתעניינת ביהדות? 
ry@neto.net.il  03-5255355 !זאת התשובה 
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ויש את הסיבה האמיתית שלה.  לכל תופעה יש את הסיבה הגשמית שלה 
שנה  וחמישים  מאתיים  לפני  התניא  בעל  נאסר  שבגללה  הגשמית  הסיבה 
היתה בגלל הלשנה, אבל מה היתה הסיבה האמיתית? התשובה היא: קטרוג 
נשמות הבעל שם  היה במאסר,  בעל התניא  מסופר שכאשר  בשמיים. 
טוב והמגיד ממזריטש באו לבקרו. הוא שאל אותם, "למה קיבלתי את 
העונש הזה?" והם ענו לו "יש נגדך קטרוג גדול בשמיים על שאתה מגלה 
סתרי תורה שטרם הגיע זמנם להתגלות". הוא שאל, "האם עלי להפסיק?" 

והם אמרו לו "להפך, כשתצא מהכלא עליך לגלות אותם עוד יותר". 

ואכן, בעל התניא המשיך גם אחרי השחרור המפתיע, שהיה בי"ט כסלו. אלא 
שיש הבדל גדול בין המאמרים שלו לפני המאסר ואחרי המאסר: המאמרים 
מבוארים,  כך  כל  לא  'אורות',  מלאים  יחסית,  קצרים  היו  המאסר  שלפני 
והכל מורגש בהם יותר 'שמיימי'. אבל המאמרים שלאחר מכן ארוכים יותר, 
מוסברים יותר, מלובשים יותר בשכל. וזה הפירוש של מה שאמרו לו הבעל 
החסידות  של  העומק  את  שילביש   – יותר'  ש'יגלה  המגיד  והרב  טוב  שם 

באופן שגם השכל האנושי יוכל להבין. 

והכוונה  חוצה",  מעינותיך  "יפוצו  טוב  שם  לבעל  אמר  שהמשיח  ידוע 
היא שהמעיינות של החסידות יפוצו בשכל – מכיוון שהשכל הוא הכי 
בחוץ. הוא בא מגאווה, מלא ישות ואגו של 'אני הכי חכם', ולשם רצה 

אדמו"ר הזקן להכניס את החסידות, שגם השכל יודה באמת הזו.

החיים  ככה  כי  והמצוות,  התורה  בדרך  ללכת  שטוב  מבין  האנושי  השכל 
יותר שקטים ושלווים. הוא מכיר את הרווח שיש בתורה, אבל זה ממש לא 
נקרא 'לדעת את ה''.  היה אצלנו בעל תשובה שלפני כן הסתובב בעולם 
וראה הרבה מקומות. אחרי חיפוש גדול הוא הבין שהחיים הכי טובים 
ושקטים הם החיים על פי תורה - הילדים נראים אחרת, השלום־בית נראה 
אחרת, הכל אחרת. לכן הוא רצה לחזור בתשובה. שאלנו אותו פעם: האם 
היו לך התלבטויות, ספקות באמונה? הוא אמר: "זה לא עניין אותי, העיקר 
והקים משפחה, עד שיום אחד  וככה הוא התחתן  לי חיים טובים".  שיהיו 
זה  ומה שקרה  איתו,  לו אברך שילמד  סידרנו  משמיים שלחו אותו אלינו. 
שהאברך התחיל לראות אצלו כל מיני קשיים, עד שהתגלתה האמת: היה לו 
את כל הבניין של היהדות אבל בלי שום יסודות. הבחור לא ידע שום דבר 
באמונה, והיה צריך להתחיל איתו ממש מבראשית. זה כמו לנסות להתחיל 
לבנות מגדל בלי לחפור באדמה – זה לא עובד. השלימו לו את הפערים, הוא 

התחיל ללמוד חסידות והרבה דברים השתנו לטובה.

אך גם אחרי רתימת השכל האנושי, אם יהודי מבין יהדות רק על פי שכל, 
הצדדיים  לרווחים  רק  נחשף  הוא  האלוקית.  ממהותה  רחוק  עדיין  הוא 
מהתורה, כמו מתנה שעטופה בשקית יפה, ומקבל המתנה כל כך מתלהב 
מהעטיפה עד שהוא בכלל לא שם לב למתנה. זה לא העיקר. העיקר הוא 
להרגיש אלוקות – לא רק לדעת שיש בורא אלא לחיות אותו בפרטי הדברים, 

וזה בכלל לא פשוט. 

הרש"ב  מהרבי  מפורסם  מכתב  המאסר?  אחרי  בחסידות  התחדש  מה  אז 
שיכולה  מבינים  כל,  קודם  לנו".  ניתן  נפשנו  וחיות  "אור  כך:  זאת  מגדיר 
להיות יהדות בלי אור ובלי חיות... יש מאמרים ארוכים שמסבירים מה האור 
של החסידות ומה החיות שלה. אז נגיד 'לחיים' רק כדי לזכור שי"ט כסלו 
הוא לא רק יום היסטורי אלא יום שבזכותו יש לנו אפשרות ללמוד חסידות 

כמו שצריך. 

מגיע  אז  ורק  מצוות  מקיים  תורה,  לומד  שאתה  היה  בעולם  הרגיל  הסדר 
מקובלים,   – עולם  גדולי  היו  טוב  שם  הבעל  לחוגי  שנמשך  מי  לחסידות. 
אחד  מהומיל,  אייזיק  ר'  על  למשל,  עצומים.  חכמים  תלמידי  רבנים, 
מתלמידי בעל התניא, מסופר שהיה גומר את הש"ס כל שנה. באותם ימים, 
אם במשפחה של 'מתנגדים' הבן הפך לחסיד, היו יושבים עליו שבעה. אז 
הוא  וישב עליו שבעה.  אייזיק קרע קריעה  ר'  עזב, אביו של  כשהוא 
היה בטוח שהבן החכם שלו הצטרף לכת של בטלנים שלא עושים כלום. 
אחרי כמה חודשים ר' אייזיק חזר הביתה בערב פסח ועשה סיום הש"ס. אביו 

כל כך התרגש שהבן שלו נשאר למדן, עד שחזר בו מהתנגדותו לדרכו. 

אבל בדור שלנו, האור של החסידות ירד עוד יותר מטה מטה. אפשר לראות 
שניתן להסביר חסידות גם לאנשים שלדאבוננו אין להם שום קשר ליהדות, 
ועם זאת הם מבינים הכל. אפילו אצל אחד שעדיין לא מניח תפילין האור 

והחיות של החסידות פועלים, והוא ישתנה. 

לומד אצלנו יהודי שגדל במשפחה חשובה, התחנך במוסדות שנחשבים 
לשלמות החינוך לתורה ומצוות, אבל הכל בלי אור ובלי חיות. כל הזמן 
אמרו להם "כך צריך לעשות", אבל מעולם לא הסבירו למה. לא למדו טעמי 
המצוות, שום דבר. לא מדובר על חסידות אלא אפילו דברים בסיסיים כמו 
רמב"ן וספר החינוך לא למדו שם. למדו רק הוראות איך עושים ומה עושים, 
אילו חומרות קיימות ואיזו חומרה נחשבת יותר טובה. כך הוא למד בחדר, 
ומה שקרה  אחר כך בישיבה. הוא קיבל הרבה תורה אבל בלי שום חיות. 
בפועל זה שהוא ירד מהדרך, אבל לא סתם ירד אלא עשה זאת בשיא ההידור, 
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עם כל ה'חומרות'... ה' עזר שמשהו בכל זאת הציק לו בפנים. לא היתה לו 
שמחה, והציעו לו שאם הוא רוצה להיות בשמחה, שיבוא לארץ ישראל. הוא 
התפתה, סידרתי לו חדר, והוא היה אוכל אצלי. היה מגיע איתי בבוקר ויושב 
בשיעור חסידות בלי סבלנות. אבל לאט לאט הוא התחבר, למרות שעדיין לא 
הניח תפילין ועדיין היינו צריכים לשמור את היין קרוב אלינו... פעם הוא ישב 
בשיעור חסידות, ולפתע קם וצעק: "אני ברחתי מיהדות אחרת לגמרי, אבל 
מיהדות כזאת כמו שלומדים כאן מעולם לא ברחתי!". למה הוא התכוון? 
זה  אצלו  אבל  לא,  אחרת?  תורה  למדנו  האם  אחרים?  דברים  לימדנו  האם 
נקרא "יהדות אחרת", מכיון שיש בה אור וחיות. מרגע שהאדמו"ר הזקן גילה 
את החסידות אחרי המאסר, זה כבר נכנס לכל אחד. התפילין זה תפילין אבל 

אחרת, הציצית אחרת. האדם הוא משהו אחר... זו חסידות! 

היה אצלנו יהודי שהיה באמצע הדרך לחזור בתשובה, והוא בא לבקש ממני 
לו שינסה בכמה  ואמרתי  שונות,  בישיבות  ללמוד  כמה הצעות  לו  היו  עצה. 
מהן. באחת הישיבות שהוא ביקר התלהבו ממנו מאוד, אבל הוא המשיך 
עד  ממנו  התלהבו  כך  כל  ישיבה  שבאותה  אלא  שלו.  בחיפושים  הלאה 
כדי  ומפוארת  גדולה  לישיבה  אותו  ולקח  במיוחד  אליו  נסע  הר"מים  שאחד 
את  לו  הסביר  הרב  ממך'.  ייצא  ו'מה  להתקדם  יוכל  הוא  לאן  לו  להראות 

בעבודת  שלהם  הדרך  של  המעלה 
עם  "ומה  שאל:  והתלמיד  השם, 
"עם  לו,  אמר  הרב  אז  הנשמה?" 
הנשמה אנחנו לא מתעסקים. זה אצל 
לי:  אמר  תלמיד  אותו  החסידים". 
"גופא  שיש  כתוב  שבזוהר  "נזכרתי 
דאוריתא" )גוף התורה( ויש "נשמתא 
הבנתי  התורה(.  )נשמת  דאוריתא" 
שמי שמתעסק רק עם גוף של יהודי, 
התורה.  של  בגוף  רק  מתעסק  גם 
אבל מי שיודע להתעסק עם הנשמה 
יודע  שהוא  עליו  חזקה  יהודי,  של 
להתעסק גם עם הנשמה של התורה. 
הוא קלט, בלי שהכיר את המונחים, 

שבלי האור והחיות - אי אפשר!

של  וה'חיות'  ה'אור'  מהם  אז 
זה  ש'אור'  מסביר  הרבי  החסידות? 
האור  שאותו  דהיינו  מקיף,  משהו 
מצטמצם  לא  הוא  מקום.  בכל  נכנס 
מאיר  אלא  המקבל  של  הכלים  לפי 
זה  וממילא  שווה,  באופן  לכולם 
מועיל להאיר את הדבר. אור הנפש, 
חי  הוא  שהאדם  מה   – הדבר  עצם 
ולא ההפך מחי - זהה אצל כל חלקי 
שהיא  'חיות'  כן  שאין  מה  האדם; 
הכלי  לפי  אבר  כל  לאברים,  נכנסת 

שמתאים לו. 

כל  של  הכלל  כך.  זה  ברוחניות  גם 
מלכות  עול  קבלת  זה  הקדושה 
שמיים, עול מצוות. אמנם יש תרי"ג 
עול  קבלת  מצד  אבל  שונות  מצוות 
מצוות אין הבדל ביניהן. כמו שאומר 
ושוקל  יושב  תהי  "אל  המדרש, 
איזו  ורואה  תורה"  של  במצוותיה 
אתה  ואותה  מרובה  שכרה  מצווה 
עושה. אולי בפרטים יש הבדל, אבל 
מצד שזה ציווי של הקב"ה, אין שום 

הבדל - זהו האור. 

את  להביא  אוהבים  בחסידות 
בשר  למלך  "משל  הבא:  המשל 
לו  אמרו  למדינה,  שנכנס  ודם 
אמה  גזרות,  עלינו  גזור  עבדיו: 
אגזור  מלכותי  כשתקבלו  להם: 
לא  מלכותי  שאם  גזרותיי,  עליכם 
העם  תקבלו".  לא  גזרותיי  תקבלו, 
רצה גזרות, מצוות. המלך אמר "לא, 
מצד  שמיים".  מלכות  עול  כל  קודם 
רוצה  והמלך  מצוות,   רוצים  העם 
עול שמיים. הקב"ה אומר לנו, "אני 
רוצה שיהיה לכם קשר אלי עוד לפני 
את  גזרות.  לכם  אתן  ואז  המצוות, 
הגזרות האלה שאתם רוצים בלי קשר 

אלי - אני לא רוצה". 

כשמקבלים עול מלכות, מקבלים אור 

כללי. אחר כך החסידות עוברת להסביר כל מצווה בצורה פנימית – תפילה, 
תפילין, ציצית, שבת. כל מצווה ומצווה עם הכוונה שלה, וזה מכניס חיות. 

כשהרבי מאמשינוב היה מאושפז בבית רפואה, היה אפשר לשמוע ממנו 
מישהו ראה אותו לפני שהוא הניח  דברים שלא שומעים כשהוא בבית... 
תפילין. במשך שלושת רבעי שעה הוא שינן לעצמו: "הבורא ציווה עלי להניח 
ושוב, שלושת  ושוב  לקיים את הציווי של הבורא". שוב  ואני הולך  תפילין, 
הנברא  ואני  תפילין,  להניח  ציווני  "הבורא  פתגם!  אותו  על  חזר  רבעי שעה 
הולך לקיים את ציוויו". כמה פעמים אדם יכול לומר את אותו דבר? אפשר 

להשתגע. אבל הוא - הרגיש חיות מזה. 

הראשונה  הפרשה  על  להתעכב  צריכים  לכן  חסידות,  ללימוד  זקוקים  לכן 
בקריאת שמע - לקבל מלכות שמיים. החסידים כל הזמן לומדים ומדברים על 
אחדות ה'. כל פעם הם מוצאים דרך אחרת - פעם מגיעים לזה דרך חנוכה, פעם 
דרך פסח, פעם דרך תפילה, פעם דרך מצוות שבת. העיקר להכניס ללב את 
אחדות ה'. הכל מסתובב סביב זה. ומה זה תורה ומצוות? כלים להמשיך את 
אחדות ה' לתוך העולם. הכל נועד רק בשביל המטרה הזו. על זה היה הקטרוג 
שהוביל למאסר של האדמו"ר הזקן – שאנחנו עדיין לא ראויים לשמוע כאלה 

דברים, כי זה יתגלה רק כשהמשיח יבוא. אשרינו שזכינו!
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למה צריך להתפלל בנוסח 
קבוע מתוך סידור? ומה עם 

הספונטניות?
תפילות  להוסיף  לאדם  מותר  ראשית, 
יש מקום  ספונטניות. לכל אדם, לפי מדרגתו, 
לפנות אל ה' יתברך ולשפוך את ליבו בצער או 
בשמחה, ולא רק שאין בדבר חיסרון אלא יש 

בכך אף מעלה. 

ועם זאת, צריך להודות שהיכולת שלנו לבטא 
להישמע  שראויים  ועמוקים  קולעים  דיבורים 
לפני ה' יתברך היא מוגבלת, וגם איננו יודעים 
טפל  מה  לבקש,  כדאי  באמת  מה  על  מספיק 
ומה עיקר. לכן סידרו לנו רבותינו אנשי כנסת 
הגדולה תפילות כפי גודל מעלתם וירדו בעומק 
דעתם המופלאה לצרכי כל הדורות בכל ישראל 
באשר הם בעומק ובדיוק מופלאים. וכי נעזוב 
אוצר גדול כזה בשביל כמה פרוטות של מילים 
דברים  לשאת  צריך  כשאדם  והרי  פרטיות? 
וסופרים  במליצים  נעזר  הוא  חשוב  באירוע 
שיסייעו בידו, ומדוע לא נעשה זאת אף אנו? 
את  לנו  סידרו  הגדולה  כנסת  שאנשי  זכינו 
לכל  המתאים  ונשגב  עמוק  באופן  תפילתנו 
לכל  אותנו  קושר  וגם  הדורות,  בכל  צרכינו 
אחינו בית ישראל להיות כאיש אחד בלב אחד 

לפני אבינו שבשמיים.

נפש
גן ת  רמ יבת  יש ראש   , ירא פ ע ש וש יה רב  ה

יש לך שאלה בעבודת ה'? סמס ל-

054-4530951 נפשי
בשאלתי

אם אמת היא דבר שלא 
משתנה אף פעם, איך זה 

שבבית המקדש מותר 
להדליק אש בשבת?

אמת איננה ידיעה פשטנית וחלקית. אמת אמיתית 
יודעת  היא  כך  מפני  ודווקא  ונצחית,  כללית  היא 
את מה שמעל המרכיבים המנוגדים ואת ערכו של 
כל חלק. האמת האלוקית העליונה מורה שמלאכת 
בורר, לדוגמה, אסורה בשבת קודש אבל מותרת 
אלא  השתנתה,  שהאמת  מפני  לא  חול.  ביום 
מפני שהחלק של יום חול שונה במהותו, בערכו 
ובתפקידו מהחלק של שבת. והאמת שכוללת-כל 
זמן,  יודעת לשים כל דבר במקומו ולהורות בכל 

מקום, הקשר ואדם את דרכו האמיתית. 

מלאכות  בין  להבחין  מורה  גם  היא  כך  סמתוך 
השביתה  ודווקא  אותן  סותרת  השבת  שקדושת 
מהן מדבקת אותנו בקדושת השבת, לבין מלאכות 
במקדש שהעיסוק בהן מעלה ומרומם את קדושתה 
בשבת  מקריבים  שאנו  רק  לא  ולכן,  השבת.  של 
קרבן תמיד כבכל יום אלא יתרה מכך, שני כבשים 
וכמה  כמה  ומצאנו  לשבת.  שמיוחדים  מוסף  של 
ניגונים של שמחה שחוברו על אותם שני כבשים, 
מפני שהתוספת הזו מגדלת ומרוממת את קדושת 
השבת. אשרינו שזכינו בתורת אמת שמאירה את 

כל צדדי החיים, כל אחד לפי ערכו.

יש לי מצבי רוח קיצוניים 
וזה מוציא אותי משיווי 

משקל גם בעבודת ה'. איך 
למצוא את האיזון?

אישית  שאלה  פה  יש  האם  לבחון  צריך 
וריפוי.  ה' או שאלה שצריכה טיפול  בעבודת 
אם האפשרות השניה נכונה, צריך לפנות לבעל 
תחומי  בכל  שמלווה  בקושי  שיעזור  מקצוע 
החיים, וממילא על ידי המזור שיגיש לנו נוכל 

גם להתנהל יותר בנחת בעבודת ה'. 

אם שמדובר בתופעה קלה יותר, עלינו לבחון 
מהן הדרכים הטובות ביותר שמצאנו עד היום 
הנפש,  על  שעוברת  הסערה  בתוך  לנווט  כדי 
לבדוק מה הנקודה שבגללה הצלחנו ולחשוב 
האם יש לנו רעיונות נוספים שיוכלו לסייע לנו 

ואולי נוכל להפיק תועלת נוספת. 

של  הדרכתו  היא  זה  במצב  הטבעית  העצה 
באופן  יתחדש  שאדם  מברסלב,  נחמן  רבי 
תמידי. נפש סוערת לא יכולה לצפות שקביעות 
חלקה,  מנת  יהיו  עמוקות  ודרכים  ומתינות 
היא צריכה ללמוד להיוולד בכל פעם מחדש, 
וכמאמר ה"פייטן" - "אבא תחדש אותי לגמרי, 

תאיר לי את הנשמה..." 

1-700-500-555
w w w . b e m u n a . c o . i l

1-700-500-555
w w w . b e m u n a . c o . i l

דירת 3 חד׳ חדשה
עם מרפסת וחניה פרטית

היתרונות:  מכל  ליהנות  ובואו  גת,  כרמי  לקהילת  עכשיו  הצטרפו 
גישה מהירה לכל  קהילה איכותית, קירבה למוסדות חינוך מובילים, 
להסתכן! מבלי  למשתכן  כמו  אטרקטיביים  ומחירים  הארץ,  חלקי 
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מיוחדת 

למשקיעים

כרמי גת, מקום טוב באמצע!

בנט  - החינוך 
המחיר - כחלון
בה׳  - הבטחון 
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