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פסיכולוג דתי מתאים
הרב ד"ר ראובן פיירמן

מכון מאיר, ישיבת "כוכב אליהו"

שנימ רבות  זה  פ�יכולוגיה  מי שמלמד  בתור 
במו�דות האקדמיימ אני יכול לומר שלעניות 
כשמ  יהודית"  "פ�יכולוגיה  תיתכנ  לא  דעתי 
אנתרופולוגיה  או  יהודית  ביולוגיה  שאינ 
יהודית. הפ�יכולוגיה במובנה הקלא�י פשטה 
את רגלה הנ במובנ האינטלקטואלי והנ מבחינה 
את  לגייר  לדעתי  נכונ  זה  אינ  מעשית. 
הפ�יכולוגיה כיוונ שעצמ י�ודה מתייח� לאדמ 
כיצור יצרי שנידונ להתנהג  כ"מתורבת", שרק 
למד לר�נ את החייתיות שלו ובככ מתנהל נגד 

טבעו האותנטי כביכול. 
כמו כנ, אינ בפ�יכולוגיה דרישה למו�ר אלוקי 
ממליצ  אני  ולכנ  בלבד,  תועלתי  למו�ר  אלא 
למי שהולכ לפ�יכולוג - לחפש רק פ�יכולוג 
ירא שמימ, כיוונ שרופא שטועה יכול להוציא 
את האדמ מהעולמ הזה, אבל פ�יכולוג שטועה 

– גמ מהעולמ הבא... 
פ�יכולוג ירא שמימ לא יאמר למטופל, לדוגמה, 
שהדתיות שלו  הינה "זהות בדויה",  וכנ יזהר 
המינ  בבני  יטפל  לא  גמ  הוא  זוגיות.  מלפרק 
השני כיוונ שהקרבה הנפשית הנדרשת בטיפול 

טוב בהכרח  תעבור את גדרי הצניעות. 
לפתח.  יש  ואותה  נפש  תורת  יש  ליהדות 
במלוא  הישראלית  הנפש  לתורת  לחזור  יש 
היא   אמונת  ישראל. רק  של  הקודש  תוקפ 
מתייח�ת לאדמ בתור מי שיש לו ערכ  אלוקי 
אינ��ופי, רק היא יודעת שכל הנעשה לאדמ 
הוא לטובתו, רק היא מאמינה שישנה משמעות 

נצחית לעמלו של האדמ עלי אדמות ועוד. 
תורת נפש כזאת  כבר קיבלה את ברכתו של 
הרב קוק זצ"ל וכעת היא מחכה לאנשי אמונה 

שיידעו כיצד לפתחה ולהפיצה.  

להתאים את השאלה
ר' ניר מנוסי

בית הספר לתורת הנפש
על פי שיטת הבעל שם טוב

המונח "פ�יכולוגיה יהודית" פותח את הדיונ 
בנושא ברגל שמאל, מכיוונ ששמ העצמ שלו 
הוא  ושמ התואר שלו עברי. בככ  לועזי  הוא 
כפי  הפ�יכולוגיה  ישנה  כל  קודמ  כי  רומז 
שהיא קיימת אצל אומות העולמ, ואז נשאלת 
השאלה אמ יש זנ יהודי שלה או האמ אפשר 

לגיירה. 
השאלה שנכונ יותר להציבה היא - האמ יש 
ליהדות תורת נפש? על שאלה זו אנו יכולימ 
להשיב בחיוב: התורה שלנו היא תורת חיימ, 
ומציעה מענה לכל שאלות ומצוקות החיימ – 
"הפוכ בה והפוכ בה דכולא בה". ב�יפוריה, 
במצוותיה ובדברי חכמיה נמצאת תורת נפש: 
תהליכי  של  הנפש, תיאור  מרכיבי  של  הבנה 
להצמיחה  כיצד  ועצות  שלה  ההתפתחות 

ובמקרה הצורכ לרפאה מפצעיה. 
תורת  בתוכ  זו  תורת�נפש  מאירה  הכל,  מעל 
הח�ידות שגילה לעולמ רבי ישראל בעל שמ 
תורת  היא�היא  הח�ידות  רבה,  במידה  טוב. 
הנפש. ראשית היא מבקשת לתרגמ את תורת 
ה�וד, הנקראת גמ פנימיות התורה או "נשמתא 
לכל  הנוגע  באופנ  הנפש  לשפת  דאורייתא", 
ושנית, באמצעותה היא מבקשת  ואחת;  אחד 
קומתה  מלוא  את  ולזקופ  נפשנו  את  לעורר 
עד לרובד הנעלה ביותר שלה, רובד האמונה 

והקשר החי עמ הקדוש ברוכ הוא.
ככל שנפֵתח את תורת הנפש מתוכ נפש התורה 
נהיה בשלימ יותר לברר, בטוב טעמ ודעת, את 
ניצוצות האמת מתוכ השיטות הפ�יכולוגיות 

השונות, ולעגננ בתורה.

להתאים את השפה
פרופ' מרדכי רוטנברג

ראש מכון רוטנברג לפסיכולוגיה יהודית

הנפשיימ  הצרכימ  את  משרתת  הפ�יכולוגיה 
של החברה שבה היא פועלת, ולכנ היא חייבת 
ולדת  לתרבות  לקהילה,  עצמה  את  להתאימ 
שבתוכה היא מתפתחת. אני מאמינ שאינ מבנה 
נפשי מיוחד ליהודימ - ב�ופו של דבר נמצא 
אמ  גמ  אלוקי,  וצד  בהמי  צד  אדמ  כל  אצל 

קוראימ לזה בשמות אחרימ. 
פ�יכולוגיה יהודית היא פ�יכולוגיה שמדברת 
עמ היהדות באותה שפה. מכיוונ שהפ�יכולוגיה 
המודרנית בנויה על חופש בחירה, קשה מאוד 
של  התכנימ  את  לקבל  מאמינימ  לאנשימ 
"ת�ביכ  תיאוריית  המערבית.  הפ�יכולוגיה 
רוצה  ילד  שכל  הטוענת  למשל,  אדיפו�" 
מבו��ת  אמו,  עמ  ולהתחתנ  אביו  את  להרוג 
אינ  שלאדמ  האומרת  יהודית  לא  השקפה  על 
חופש בחירה (דטרמיניזמ). ליהדות יש מודלימ 

פ�יכולוגיימ משלה.
תפי�ה  מייצג  אדיפו�  ת�ביכ  בי�ודו, 
שיש  או   – לבנ  אב  בינ  ומאבקית  אגוצנטרית 
הפ�יכולוגיה  לבנ.  מקומ  שיש  או  לאב  מקומ 
היהודית  מקבלת שקיימימ מתחימ בינ�דוריימ, 
ידי  על   - מציג  שאני  העקידה  מודל  לפי  אכ 
המקומ  את  להרחיב  מקומ ניתנ  ופינוי  צמצומ 

ככ שייווצר דיאלוג בינ אב לבנ.
דוגמה נו�פת: הגמרא אומרת שדוד המלכ לא 
חטא, למרות שהנביא מוכיח אותו על ככ. כיצד 
כתוב  זה  שאמנמ  מ�בירה  הגמרא  ייתכנ?  זה 
במפורש, אכ אתה לא קורא את הטק�ט נכונ. 
על הב�י� הזה פיתחתי מודל פ�יכולוגי בשמ 
"שילחונ", הלחנה מחדש. כמו שהגמרא נותנת 
יכול ל�פר  יהודי  פרשנות חדשה ל�יפור, ככ 

את חייו מחדש. 
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תניא

אהבת ה'

משה שילת

אהבת
עולם 

אינ �ופ לאהבה, ובכל זאת הח�ידות מבחינה בשלושה 
�וגימ כלליימ של אהבת ה': "אהבת עולמ", "אהבה רבה" 

ו"אהבה בתענוגימ". הפעמ נתמקד ב"אהבת עולמ".
נורמלי  ה' שבאה ממקומ  היא אהבת  עולמ"  "אהבת 
ונשלט. לא נדרשות בה יכולות מיוחדות של ריחופ כי 
הקדוש  של  האינ��ופיות  אל  להתייח�  מנ�ה  לא  היא 
אמ  לנו.  עושה  הטוב שהוא  אל  דווקא  אלא  הוא  ברוכ 
רק נ�תכל על העולמ בעיניימ מאמינות ונזכיר לעצמנו 
שה' ברא את העולמ וממשיכ להזרימ לו שפע של חיימ 
בכל רגע, נוכל לפגוש את ה' דרכ החיימ. העולמ אמנמ 
ה', אכ מצד שני הוא  נוכחותו של  ומ�תיר על  מעלימ 
גמ זה שמנכיח אותו בחיימ שלנו. אמ נרגיל את עצמנו 
לחשוב על האלוקות המתגלה דרכ הטבע, נוכל אפילו 
לו  ולהשיב  אותנו  אוהב  ה'  כמה  לחוש  מככ,  להתרגש 

אהבה.
למ�ירות  אותנו  להבעיר  אמורה  לא  הזאת  האהבה 
יש בה נחת ושמחה, היא  נפש, הכיוונ שלה הוא אחר. 
מאוד  קרוב  שמ�תתר  הוא  ברוכ  הקדוש  את  מבקשת 
אלינו, בתוכ העולמ ובתוכ אירועי החיימ. דווקא בגלל 
אופייה ה"נורמלי" של אהבת ה' הזאת, היא מתחברת אל 
החלקימ הרגילימ באישיות שלנו ומרוממת אותמ. הנפש 
ומתנגדת  ה'  מעבודת  נלחצת  כלל  שבדרכ  הבהמית, 
אל  להתחבר  לה  שמאפשר  קל  אפיק  מקבלת  אליה, 

העניינ בשפה שלה ואפילו לחבב אותו.

אהבה בסיכון
גדול.  זה חידוש   - ה' מתוכ העולמ הזה  לאהוב את 
נחלתמ  איננה  היא  אחד,  לכל  זמינה  הזאת  האפשרות 
של  האופי  הזאת  מה�יבה  ובדיוק  בלבד  צדיקימ  של 
האהבה הוא אישי ומעוצב בהתאמ לאישיות ולמצב של 
האהבה  אמ  המינו�.  גמ  וזה  שלה  הפלו�  זה  אחד.  כל 
הייתה מעיפה אותנו לעולמות עליונימ, היצר הרע היה 
אירועי  על  שמיו�דת  אהבה  אבל  לה.  לארוב  מתקשה 
החיימ, שמפתימ ומבלבלימ אותנו אל הכיוונ הנגדי, היא 

ולוודא  אהבה ב�יכונ. צריכ לעבוד עליה כל הזמנ 
שההתייח�ות לחיימ אכנ מדליקה אותנו על הקדוש 
ברוכ הוא ושהיא מביאה אותנו להשלכות מעשיות 

של קיומ התורה והמצוות.
האהבה הזאת לא תהפוכ אותנו לאנשימ אחרימ. 
חושפת  אלא  מהחיימ  המבט  את  מ�יטה  לא  היא 
נשק  כלי  משמשת  והיא  בתוכמ,  יותר  עמוק  רובד 
יעיל כנגד היצר הרע שלא מפ�יק להשטיח לנו את 
חווית המציאות המעלימה כל מחשבה או התייח�ות 

לריבונו של עולמ. 

זה לא קל
הזה,  לעולמ  קשורה  עולמ"  ש"אהבת  בגלל 
לילה",  "מידת  מכונה  היא  ממנו,  ומגיעה  החשוכ, 
לעומת דרגת ה"אהבה רבה" (עליה נלמד בהמשכ) 
הביטויימ  את  שמ�ביר  דבר  יומ",  "מידת  המכונה 
המופיעימ בברכות קריאת שמע (בחלק מהנו�חימ): 

"אהבת עולמ" בלילה, ו"אהבה רבה" בבוקר. 
(המכונה  עצמה  זו  אהבה  בתוכ  גבוהה  מדרגה 
"אהבה זוטא") היא אהבה של "על מנת לקבל פר�", 
פר� רוחני. פר� הוא מלשונ פרו�ה – חלק. דהיינו 
שהאוהב חפצ בקרבת אלוקימ ולדבקה בו, שה' יהיה 
לחלקו. בשלב זה איננו דורשימ מעצמנו לא לראות 
מוחלט  באופנ  מתבטלימ  איננו  במרכז.  עצמנו  את 
זאת  עמ  ויחד  אנחנו  להיות  ממשיכימ  אלא  לה', 
ולהרגיש  שלנו  החיימ  בתוכ  ה'  את  לראות  לרצות 

אותו קרוב. 
זה לא קל. נדרשימ מאיתנו עמל ויגיעה שכליימ 
נפשי  תחומ  בכל  כמו  הלב.  אל  להגיע  בשביל 
אחר, ני�יונ חד פעמי איננו מ�פיק. בינ אמ הפעמ 
גרועה במיוחד, עומק  או  הראשונה תהיה מוצלחת 
בעבודה  האישיות,  תוכ  אל  לאיטו  מחלחל  העניינ 

קבועה. בהצלחה!

שלעתימ  מה  כי  מפיא�צנה,  האדמו"ר  כותב  טובה"  מחשבה  "בני  ב�פר 
התעוררות  עמ  מגיעה  אינה  שהיא  הוא  מעלה  לעלות  לתפילה  מפריע 

והתרגשות הלב. 
פעמימ רבות שהמילימ ה�דורות איננ מצליחות להרקיע שחקימ ולהיכנ� 
להיכלות אליהמ מ�וגלת תפילה בהווייתה להגיע, אמ רק הייתה נמשכת 
כחצ המתוח לאחור עד ללב המתפלל, ומשמ מקבלת את תנופתה למעלה. 
אותה משיכה פנימה אל חדרי הלב, אותה נגיעה ברגשות הפנימיימ, היא זו 

המ�וגלת להרימ לגובה עצומ את המילימ המבקשות.

הרגשות הללו קודש הם
עלינו  שאיתמ  החשובימ  מהכוחות  המ  שיהיו,  איזה  ויהיו  הרגשות,  אותמ 
לפעול ולעלות. אכ מתי המ מגיעימ? המ נולדימ במפגשימ עמ העולמ. ברגעי 
שיא נוכל למצוא את האושר, ההתרגשות תגיע בדרכ כלל גמ היא לפני משהו 
ממש גדול. את הכע� יש המוצאימ בחפשמ חניה, בעבודה, או  כשמישהו 
יכולה לחכות לנו באירועימ משפחתיימ,  פולט משפט לא במקומ. הקנאה 
יכולה להפתיע פתאומ באמצע  חברתיימ או �תמ בדרכ למכולת. השמחה 
בתפילה,  אלה,  כל  לעומת  טוב.  מעשה  או  נעימה  מחשבה  בעקבות  היומ, 
כשאני במקומ הקבוע שלי - כמעט כלומ לא קורה. התפאורה היא אותה 
התפאורה של אתמול, והשקט שנותנ לי לנוע בתוכ המילימ המוכרות לא 
מייצר חוויה. הרבה פחות רגש נמצא שמ באופנ טבעי. אז איכ נצליח להמשיכ 
לעולמות  לעלות  מנת  על  צריכה  היא  אותה  החיּות  כל  את  התפילה  אל 

היצירה, הבריאה והאצילות, כמו שהיא באמת יודעת לעשות?
האדמו"ר מ�ביר כי "מפני שאינ תפילתו והתעוררותו באות כאחת. הרבה 

פעמימ מתפלל ואינו מוכשר להתעורר עתה, וכשיש לו זמנ התעוררות אינו 
מתפלל – לכנ מורגלת נפשו לישונ". 

לפעול התגלות גדולה
התפילה  לזמנ  – האחת  הנ שתיימ  מפיא�צנה  האדמו"ר  העצות שנותנ 

והאחת לזמנימ בהמ מתעורר הרגש:
בזמנ התפילה יראה בדמיונו את עצמו אל מול קורות אותו היומ. ויראה 
אותו  ומצערות  המונעות  בדאגותיו,  קודמ  ויתבוננ  לתפילה,  בא  הוא  מאינ 
ויחשוב אל מי ילכ ויושיענו, אמ לא אל מלכ מלכי המלכימ שהוא בא ועומד 
עכשיו לפני כי�או. וכנ יעורר את עצמו לראות בעיני רוחו את מילות התפילה.

העצה השנייה מיועדת לשאר היומ. כל רגש שמתעורר במהלכ טרדות 
היומ, הוא מפתח לנפש. במקומ להמשיכ לרוצ, צריכ לעצור לרגע, לתת 
מקומ לרגש ואיתו לפנות אל ה'. לא משנה מה קרה ולא משנה איזה רגש 
נוצר, עמ כל מפתח של הנפש ניתנ לחדור פנימה, ומתוכ הלב לדבר איתו 
יומ שלא בשעת  בכל  בקרבו  מינ התעוררות שעולה  "וכל  אותו.  ולפגוש 
התפילה, לא יעזוב אותה. רק ישתמש בה למפתח נפשו. וכשמרגיש איזו 
הצידה  תכפ  ילכ  שמחה,  או  גופו,  מצרכי  אפילו  הלב,  של שבירת  מידה 
בפיו  יאמר  ואחר  תהילימ,  (פרקי)  קפיטלעכ  איזה  לומר  עצמו  ויעמיד 
ובלשונו כפי העולה על רוחו... ובדרכ זה לא יעזוב אפילו אנחה היוצאת 
מפיו, כי אפילו מנ האנחה הפשוטה הקטנה והגשמית, שיוצאת מלב ישראל, 

יכולימ לפעול התגלות גדולה בנפש ולקרבה אל ה'".
עיניימ  לפקוח  רק  צריכ  ה'.  קרבת  את  לקנות  אפשר  אי  צריכ וגמ  לא 

ולראות איכ הכל קרוב.

התעוררות הלב לתפילהמיכל וולשטיין
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 | אביתר בנאי |
אני מכיר אותו 

המלחמה שיתקה אותי מפחד. אני מוכרח להתעדכנ ולשמוע חדשות 
ברוכ  הקדוש  איפה  הנורא.  השכול  כאב  באמונה,  שאלות  בהגזמה. 

הוא? למה זה קורה לנו? לאנ כל זה הולכ?
קצינ רו�י כיוונ את האקדח שלו אל פניו של הרבי הריי"צ, ברו�יה 
לפני מאה שנה. "עמ אקדח כזה אתה יכול להפחיד מי שיש לו עולמ 
אחד והרבה אלוהימ, אבל לא מישהו שיש לו הרבה עולמות ואלוקימ 
אחד". זה רמבו. לצערי אני לא שמ. המלחמה מבהילה אותי. השכול 

מנפצ מכאב.
�ימנימ.  פי  על  אבידה  להשיב  חיוב  יש  אבידה  השבת  בהלכות 
ה�ימנימ מוכיחימ על קשר מ�וימ בינ הבעלימ לחפצ האבוד. אבל 
יש חיוב השבת אבידה לפי קשר עמוק הרבה יותר בינ הבעלימ לחפצ, 
אומר  אמינותו,  את  שהוכיח  אדמ,  אמ  עינ":  "טביעת  לזה  קוראימ 
שהחפצ האבוד שלו, צריכ להשיב לו את החפצ למרות שהוא לא יכול 

לתת בו �ימנימ. הוא פשוט יודע שהחפצ הזה שלו.
בעלטה גמורה אדע לזהות את כפ ידה של אשתי. אדע לזהות את 
קולו של אבי. אולי לא אוכל להוכיח שזה קולו, אבל אכיר את קולו 
על פני כל קול אחר. אני מכיר אותו. הוא אבי וזה קולו, מעל לכל 

�ימנ או �פק.

בימימ האלה, הקשימ כל ככ, אינ לנו �ימנימ. הה�תר נורא. אבל 
יש מקומות בהמ לרגע מתרחש מפגש �ודי פנימ בפנימ עמ ה'. כשאני 
מפגש  המילימ  מבינ  לי  מאיר  התו�פות,  קושיית  את  להבינ  מצליח 
מוכר. תורה. ישקני מנשיקות פיהו. אורייתא וקודשא בריכ הוא חד 

הוא.
כשאני מתבודד, מתפלל או מנגנ, לפעמימ מאיר לי אור של טביעות 
עינ. ה' פה. אני מכיר אותו. לשאול ברגעימ כאלה אמ יש ה' זה כמו 

לשאול אותי אמ יש לי אבא. ברור שכנ, זאת לא שאלה בכלל.
כשאני נותנ, כשאני חלק, כשאני עושה בשביל ישראל, שוטפ אותי 
טוב של אחדות, של אהבת ישראל. זה �ודי, זה כמו�, חמקמק, אבל 
לרגע מתמלאימ כל התוהו והפחד בתיקונ, באמונה, בתקווה. ולרגע כל 

הקושיות וה�פקות נשטפימ באהבה. כמה בנאלי, כמה פשוט.
כשהיינו בבירקנאו, �יפר לנו המדריכ על קבוצת יהודימ שעבדה 
את הנוראה שבעבודות הכפייה במחנה, שריפת הגופות. מבינ העשנ 
ומתפללת  הזאת  האומללה  הפועלימ  קבוצת  נעמדת  הייתה  ה�מיכ 
תפילת מנחה. אנחנו בניהמ של אותמ ענקי אמונה. אני בטוח שהמ 

חקקו גמ בלבותינו את כוח האמונה הקיצוני הזה.

לרגע מתמלאים כל התוהו והפחד  
בתיקון, באמונה, בתקווה.

ולרגע כל הקושיות והספקות 
נשטפים באהבה.

 כמה בנאלי,
      כמה פשוט
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את  משכ  מ�וימ  בשלב  אכ  במקטרת,  מעשנ  היה 
הטבק  את  לעזוב  לח�ידימ  והורה  זה  מעי�וק  ידו 
�פר  ואמצעימ.  ללא שומ מחיצות  ה'  את  ולעבוד 
"טעמי המנהגימ" אפ ציינ שעשב הטבק היה חשוב 
ביומ  הגדול  הכהנ  קטורת  כמו  הצדיקימ  אצל 
מחלוקת  לנקודת  הפכה  זו  והתבטאות  הכיפורימ, 
חריפה בינ הח�ידימ לבינ המתנגדימ, שראו בעישונ 

דבר מגונה.

לא צריך לשבור
כיוונ שבשבת לא מעשנימ, נפוצ המנהג להריח טבק 
היו  והגבירימ  האדמו"רימ  בחצרות  קופ�ה.  מתוכ 
שהשתמשו בקופ�אות כ�פ שעליהנ היו פיתוחימ 
בצורת המשכנ או מפת ארצ ישראל. הרבי מבעלז 
הטעימ את מנהג הרחת הטבק בשמ הבעל שמ טוב 
צדקה  לעניימ  נותנימ  השבוע  ימות  שבכל  בככ 
קופ�ת  מתוכ  להריח  להמ  נותנימ  ובשבת  בממונ, 

טבק מהודרת ובזה יוצאימ ידי חובת מצוות צדקה 
בשבת. יש שנהגו להריח ולתת לאחרימ להריח את 
הטבק לפני התפילה, משומ צדקה ומשומ "ואהבת 
בעת  הטבק  את  להריח  שנהגו  ויש  כמוכ",  לרעכ 
תפילת "נשמת כל חי", כדי לרמוז שעיקר ההנאה 

בשבת היא לנשמה. 
לכל אדמו"ר היה עניינ מיוחד בקופ�ת הטבק שלו. 
לבנה  טבק  בקופ�ת  השתמש  ממזריטש  המגיד 
משנהב בתוכ שאר תשמישיו הלבנימ כדי להורות 
על ח�ד. בעל התניא קיבל מאחד מח�ידיו העשירימ 
קופ�ת טבק מבריקה מכ�פ מזוקק. בגופ הקופ�ה 
בעוד  הטבק,  את  לשמור  כדי  האדמו"ר  השתמש 

שבמכ�ה השתמש כראי בעת הנחת תפילינ של 
ראש. על הפרדת שני חלקי הקופ�ה ה�ביר 

ה"צמח�צדק", כי בעל התניא לא שבר 

ל

אור י. גולדשטיין

החסידים הביאו לעולם היהודי הרבה חכמה ושמחה, 
וגם כמה סמלים חיצוניים שכבר אפשר לראות 

בכל בית כנסת. 

בק", אומר הפתגמ הח�ידי, "ראשי תיבות  ט 
הח�ידות  גדולי  טהרמ'".  ברכמ  'קדשמ, 
בשונה  הטבק.  של  במעלתו  הפליגו 
מ"משקה" או מאיזה מאכל טוב שמעורר את הנפש, 
טבק הוא "אוכל נפש" בלבד, דבר שרק הנפש נהנית 

ממנו. 
עלילות רבות נקשרו במקטרת של הבעל שמ טוב, 
לגנוב  וני�ו  בה  חשקו  גויימ  ששרימ  ככ  כדי  עד 
אותה. הבעל שמ טוב עצמו נ�ע מרחק גדול, ככ 
אומרת האגדה, בשביל להדליק מקטרת של תלמיד 
תלמידי  שימוש  במצוות  לזכות  ובככ  אחד  חכמ 
חכמימ. גמ רבי לוי יצחק מברדיטשוב היה מקטר 
במקטרת שלו, וציינ פעמ אחת, לאחר כליאת בעל 
התניא, שעמ המקטרת שלו הוא יכול להעלות את 
מבר�לב  נחמנ  שגמ רבי  ידוע  באש.  פטרבורג  כל 

את הקופ�ה אלא הוציא את הציר המחבר ביניהמ, 
(כפי  ה'  לעבודת  המוח  את  מכיוונ שבכדי לשעבד 
שמרמזות התפילינ של ראש), לא צריכ "לשבור" כלומ, 
אלא מ�פיק להבדיל בינ צרכי הגופ לצרכי הנשמה.
משנימ  ירושה  נותרו  הטבק  מקופ�אות  חלק 
את  להניח  נוהג  היה  מבוהוש  הרבי  קדמוניות. 
של  עתיקות  בקופ�אות  לברכה  שנתנ  המטבעות 
רבי ישראל מרוז'ינ ושל ה"אוהב ישראל" מאפטא, 
כדי שיתפ�ו מעט מנ הריח שהריחו הצדיקימ. גמ 
הנוראימ מתוכ  בימימ  להריח  נהוג  ב�ערט�ויז'ניצ 
ה"אהבת  האדמו"רימ  של  עתיקות  טבק  קופ�אות 

ישראל" וה"מקור ברוכ".

מבגדי כהונה ועד בגדי ישמעאל
פשוט  באופנ  משמש  ("גארטל")  הח�ידי  האבנט 
לאזור  שיש  ט)  דפ  (שבת  הגמרא  דברי  את  לקיימ 
את המותניימ בעת התפילה משומ "היכונ לקראת 

אלוקיכ ישראל", כעומד לפני המלכ. כמו כנ, ידוע 
(ברכות  הערווה"  את  רואה  יהא לבו  "שלא  הטעמ 
דפ כד). השולחנ ערוכ פ�ק שיש לאזור אבנט נו�פ 
אבנט.  כבר  לו  שיש  למי  אפילו  התפילה,  בשעת 
בשמ  מובאימ  הגארטל  ללבישת  נו�פימ  טעמימ 
נראה  הוא  להתפלל  עומד  כשאדמ  ח�ידימ:  �פר 

זריז יותר בעת שהוא חוגר את האזור במותניו.
המ�ורת הח�ידית שהדגישה את חשיבות התפילה, 
נלווה  כאביזר  הגארטל  חשיבות  את  גמ  הדגישה 
אבנט  לבשו  שהכהנימ  מבואר  בגמרא  לתפילה. 
ולכנ  הלב,  הרהורי  כנגד  במקדש,  עבודתמ  בעת 
ח�ידימ רבימ הקפידו בעניינ גמ בתפילה, המקבילה 
לעבודת הקורבנות. ההפרדה שעושה הגארטל בינ 
מורה  האדמ,  של  התחתונ  הצד  ובינ  והלב  המוח 
על הפרדה בינ הקודש לחול. הגארטל הפכ להיות 
ללבוש  הח�ידויות  מנ  בחלק  ונהוג  חגיגי,  לבוש 
כל  לאורכ  גמ  אלא  התפילה,  בעת  רק  לא  אותו 
עצמו  הגארטל  לבישת  שכנ  והחג,  השבת  ימות 
מעוררת תחושת חגיגיות וחשיבות. רבי מנחמ מנדל 
מפרמישלאנ, תלמיד הבעל שמ טוב, נהג לחגור את 
הגארטל דווקא לפני ה�עודה ולא לכבוד התפילה. 
כששאלוהו תלמידיו על מנהגו התמוה ענה להמ: 

"אנו לובשימ גארטל 
לבנו  שנשימ  כדי 
לככ שהתפילה תהיה 
לבדו",  לה'  "בלתי 
אכ את זאת כל תינוק 
אנשימ  אולמ,  יודע. 
לבמ  את  שמימ  לא 
שגמ הארוחה צריכה 
שמימ,  לשמ  להיות 
הכנה  נדרשת  ולככ 

מיוחדת...".
שונות  שיטות  ישננ 
הגארטל.  במנהג 
כולמ עשויימ  ככלל, 
משי מטעמי �וד או מחשש לשעטנז. עמ זאת, הגארטלימ 
שונימ באריגה שלהמ, בעובי, בצורת הקשירה ובמניינ 
החוטימ שלרוב הוא בעל משמעות �מלית כלשהי. חלק 
למותניהמ  חוגרימ  הישנ  היישוב  בני  ירושלימ  מח�ידי 
אזור משי ערבי עמ פ�י שחור�לבנ המזכירימ את דוגמת 
ה"כאפייה". מלבד היות אותו לבוש חשוב בעת עליית 
הח�ידימ, תירצו הח�ידימ הירושלמימ את המנהג בככ 
שהערבימ לא שינו את לבושמ אלפי שנימ, ומנ ה�תמ 
המ לובשימ את אותו לבוש שהלביש אברהמ אבינו את 
צריכ  ושטיבל,  מ�ידור  שחוצ  מתברר  ישמעאל.  בנו 

בשביל עבודת ה' גמ את ה"לחיימ" והקוגל.

קופסת טבק. עם הטבק שואפים את ריח הכותל...

אנו לובשים גארטל 
כדי שנשים לבנו 

לכך שהתפילה תהיה 
"בלתי לה' לבדו", 

אך את זאת 
כל תינוק יודע. 

אולם, גם הארוחה 
צריכה להיות 
לשם שמים, 

ולכך נדרשת הכנה



  פתחו לי...
  אולמ!

את  להגדיר  לי  קשה  "עדיינ 
�יפורו האישי  עצמי", פותח את 
ליאור בבג'ני (29), יחצ"נ מ�יבות 
בצפונ  אולמ  בעל  וכיומ  בעברו 
תל אביב. "אני נמצא איפשהו בינ 
מ�ורתי לדתי. שומר שבת ומניח 
בדברימ  אבל  יומ,  מדי  תפילינ 
מ�וימימ עדיינ מנהל אורח חיימ 

חילוני".
הוקדש  מחייו  מעשור  למעלה 
ואירועי  מ�יבות  להפקת 
בפאבימ  מרביתמ  ציבור,  יח�י 
עמל  במהלכמ  ובמועדונימ. 
היכרות אישית  והשקיע בעריכת 
מכל  וצעירות  צעירימ  אלפי  עמ 
רחבי המרכז, כמעט ארבעימ אלפ 

במ�פר.
לנצל את הקשרים

"בשלב מ�וימ התחילה להתגבש 
בראשי מחשבה, הרגשה פנימית, 
�וג של תחושת שליחות. תהיתי 
בשביל מה הקדוש ברוכ הוא עשה 
ומפור�מ,  ככ  כל  מקושר  אותי 
דבר שלחלוטינ אינו מובנ מאליו, 
עד שהגעתי למ�קנה שאני צריכ 
לנצל את היכולות הללו ולהביא 
יהודימ  לקרב  היהדות,  אור  את 
אלכוהול  להמ  לארגנ  רק  ולא 

וריקודימ".
להרצאות  להגיע  החל  ליאור 
אישית  שוחח  וב�יומנ  ביהדות 
אלו  והמ  והמרצימ,  הרבנימ  עמ 
שהגיע  עד  אותו  וליוו  שהדריכו 
להגשימ  ברצונו  כיצד  למ�קנה 
הראשונ  "בשלב  שליחותו.  את 
הקשרימ  את  להפעיל  ני�יתי 
שיצרתי ולארגנ כל מיני הרצאות, 
במועדונימ  ואירועימ  שיעורימ 
היה  זה  מוכרימ.  ובפאבימ 
לזה,  פתיחות  הייתה  לא  קשה. 
היו  הכלכליות  הדרישות  וגמ 

מופרזות".
עצמאי",  כיוונ  לחפש  "החלטתי 
"מקומ   - ומ�ביר  ליאור  ממשיכ 
לי  לומר  יוכלו  לא  שבו  משלי 
שלו  הראשונה  התוכנית  'לא'". 
�וג  משקאות,  בר  להקימ  הייתה 

אחרי  אבל  שונה,  קצת  פאב  של 
התחרט.  הוא  ובדיקות  גישושימ 

"גילית שזה לא בדיוק כשר".
בכל שבוע מחדש

בשלב הבא, החליט ליאור ללכת 
אירועימ  אולמ  ולמצוא  בגדול 
רחב ממדימ, נקי, יוקרתי ואיכותי. 
מקומ שישדר מצד אחד חמימות, 
לאירועימ  כבוד  יעניק  גמ  אבל 
הניב  החיפוש  בו.  שיתקיימו 
תוצאות, ויחד עמ מ�פר שותפימ 
עמ  טווח  ארוכ  חוזה  נחתמ 
אולמות "מנדרינ לופט" השוכנימ 
תל  בצפונ  הצוק  חופ  למרגלות 

אביב.
מאז פתיחתו של האולמ התקיימו 
ושיעורימ  הרצאות  עשרות  בו 
הקיימימ  המרצימ  מיטב  ידי  על 
הישראלי,  המרצימ  בשוק  כיומ 
צעירימ  מאות  של  בהשתתפותמ 
ו�טודנטימ מכל האזור, מרביתמ 
האירועימ  החילוני.  מהמגזר 
מתקיימימ מדי יומ רביעי בערב, 
באותו המקומ ובאותה השעה, מה 
שמאפשר לאנשימ להגיע גמ ללא 
ומתי  המרצה  מי  מראש  שידעו 

בדיוק השיעור מתחיל.
פופולריימ  נושאימ  של  השילוב 
העצמה  ואהבה,  זוגיות  כגונ 
מרצימ  לצד  ומי�טיקה,  אישית 
פופולריימ כדוגמת הרבנימ יצחק 
פנגר וזמיר כהנ, אהרנ לוי, מאיר 
הפכו   – ועוד  שפר  דורונ  שוורצ, 
הצלחה.  ל�יפור  המקומ  את 
"הדרכ לפנינו עוד ארוכה, ואנחנו 
רעיונות  מחפשימ  הזמנ  כל 

נו�פימ שנוכל ליישמ באולמ".
 "המוניטינ שצברתי בעבר בעולמ 
ל�יומ,  ליאור  מזכיר  המ�יבות", 
עמ  שיצרתי  ההיכרות  "לצד 
אלפי צעירימ, מאפשרימ לי כעת 
ושונה.  חדש  משהו  להמ  להציע 
בעזרת קבוצות ברשת הפיי�בוק 
לשליחת  מתוחכמת  ומערכת 
מ�רונימ אני מצליח להגיע לקהל 
ולהפתיע  שלי  המדויק  היעד 

אותמ בכל שבוע מחדש".

 

רוצה להשפיע?
מרדכי יהלום



פעמ  ישב  פוטרפ�  מענדל  ר' 
בשלב  "משקה".  ולקח  בהתוועדות 
מולו:  שישב  זה  את  שאל  הוא  מ�וימ 
ביותר?",  הקדוש  המקום  "מהו 
קודש  המקדש,  "בית  ענה:  וההוא 
החשוב  האדם  "ומיהו  הקודשימ". 
והנוכחימ  מענדל,  ר'  המשיכ  ביותר?" 
ענו "משה רבנו". ר' מענדל לא הרפה: 
בחיימ?".  ביותר  היקר  הזמן  "מהו 
אחד ענה שהזמנ שהוא נו�ע לרבי הוא 
אמר  אחר  מישהו  בחייו,  היקר  הזמנ 
ביותר  החשוב  הזמנ  הוא  כיפור  שיומ 

ואדמ שלישי הציע את שמחת תורה.
ואז פנה ר' מענדל לכל הנוכחימ ואמר: 
"המקומ הקדוש ביותר בשבילך הוא 
זה.  ברגע  עליו  דורכ  שאתה  המקומ 
איננה  הכוונה   – 'מקומ'  אומר  וכשאני 
רק למקומ הפיזי. הכוונה היא גמ למצב 
אתה  אשר  'המקומ  נמצא.  אתה  שבו 
כנ,  הוא!',  קודש  אדמת   – עליו  עומד 
התכונות  שלנו,  המצב  תתפלאו.  אל 
המ   – שלנו  הני�יונות  שלנו,  והמידות 
הוא  הנוכחי  המצב  שלנו.  העבודה  המ 

ה'מקומ' המקודש ביותר שלנו!
ר'  המשיכ  ביותר",  החשוב  "האדמ 
מענדל להפתיע, "הוא אתה! הקדוש 
מאיתנו:  אחד  לכל  אומר  הוא  ברוכ 
תכלית  יש  הזה  לעולמ  עולמ,  'בראתי 
כמו  יהיה  לא  הוא  ובלעדיכ  ושלמות, 
לא  אחד  אפ  יהיה.  שהוא  רוצה  שאני 
התפילינ  הנחת  אותכ.  להחליפ  יוכל 
שלכ, התפילה שלכ – אפ אחד לא יכול 
באותה  הצורה,  באותה  אותה  לעשות 
הדרכ, באותה הכוונה ובאותה ההרגשה 
הוא  ברוכ  הקדוש  'נתאווה   כמוכ... 
יכול  לא  בתחתונימ',  דירה  לו  להיות 

להתממש ולהתגשמ בלעדיכ!
"לא היה ולא יהיה לעולמ עוד מישהו 
כמוכ – עמ אותנ פנימ, מבנה אישיות, 
טביעות  את  אופי.  ותכונות  מידות 
יכול  רק אתה  הייחודיות שלכ  האצבע 
לכ,  נתנ  הוא  ברוכ  הקדוש  להטביע. 
בעשר האצבעות שלכ, את כוח הבחירה 
את  להפוכ  המיוחדת  השליחות  ואת 
'כלי'  ולעשותמ  העולמ,  ואת  עצמכ 

לאלוקות.
"האמת היא", �יימ ר' מענדל, "שהזמנ 
היקר ביותר הוא הרגע הזה. עכשיו. 
אמ הרגע לא משמש לתכלית האמיתית 
שלו הוא מוחמצ. ואמ נפ�יד את הרגע, 
ב�ופו של דבר נחמיצ גמ את מחר וגמ 

את כל העתיד".

כל  אור.  להדליק  יכולה  התוועדות 
יש  אמ  גמ  בחושכ,  הולכ  שאתה  זמנ 
בעצמ  נפלאימ,  הכי  הדברימ  את  לכ 
נדלק אתה  רק כשהאור  כלומ.  לכ  אינ 
לידכ  שהיו  האוצרות  את  לפתע  מגלה 

כל הזמנ.

את  גילה  שקולומבו�  יודעימ  כולמ 
מאז  שמ  הייתה  אמריקה  אמריקה. 
ומעולמ, אלא שאפ אחד לא ידע עליה 
עד שהגיע קולומבו�, מצא אותה וגילה 
גמ  הוא עולמ קטנ,  עולמ חדש. האדמ 
הוא "מיני גלובו�". גמ בנו יש ארצות, 
ולפעמימ  עצומימ,  ומקומות  יבשות 
בתוכ  שלמימ  חיימ  לחיות  יכול  אדמ 
מודע  להיות  בלי  מנפשו  קטנ  חלקיק 
הגדול  בעולמ  שקיימ  העצומ  למרחב 
שנה  ועשרימ  מאה  חי  הוא  שבתוכו. 
בכפר נידח בלי לגלות ארצות חדשות 

שנמצאות בו ומחכות שיחשופ אותנ.
שמגיע  ניצוצ  בכ  מתנוצצ  לפעמימ 
יכול לקרות  זה  מאותה מדינה רחוקה. 
חדש  משהו  ניגונ.  או  תפילה  באמצע 
לכוחות  מתוודע  אתה  בכ.  נפתח 
ולא  חדש  אור  בכ,  שפורצימ  חדשימ 
די  לעתימ  אבל  אותכ.  ממלא  מוכר 
קרובות, כעבור זמנ קצר התרי� הכבד 
החלונ  את  �ותמ  והשגרה  ההרגל  של 

שנפתח וחו�מ את האור.
היא  החלונ,  את  פותחת  ההתוועדות 
מגלה לכ את עצמכ! אומרימ "לחיימ", 
ח�ידימ  של  התעוררות  דברי  שומעימ 
לרגע,  לפחות  מאיתנו,  מקלפ  וזה   –
המח�ומימ.  את  ומ�יר  הקליפות,  את 
לגלות  נדירה  הזדמנות  לנו  נותנימ 
לאזורימ  להגיע  חדשימ,  מקומות 

חדשימ, ולחיות את החיימ האמיתיימ.

זה היה בשנימ הראשונות של כהונתו 
שמשונ  ר'  מליובאוויטש.  הרבי  של 
הכיר  הוא  צעיר,  בחור  אז  היה  �טאק 
של  הה�תלקות  לפני  עוד  הרבי  את 
הרבי הקודמ והייתה לו קרבה מיוחדת 
הוא  אחד  יומ  ידידות.  ואפילו  לרבי, 
קיבל את פניו של אחד מהחברימ שלו, 
שהגיע עמ הילד שלו, נער לקראת בר 
מצווה. הוא הכני� אותמ ל-770, לתוכ 
החדר של הרבי. חב"ד הייתה אז קטנה 
יותר פשוט,  אז הרבה  היה  מאוד, הכל 

גמ הכני�ה לחדר של הרבי.
ומעודדת,  חמה  יד  להמ  לחצ  הרבי 
והציע להמ לשבת. הוא בירכ את הנער 
במילימ קצרות, איחל לו שיגדל להיות 
העמ  ולכל  למשפחה  גאווה  של  מקור 
היהודי. כשהמ פנו לצאת מהחדר, הרבי 

את  כששאל  אותמ  הפתיע 
"אתה  האמריקאי:  הנער 

ביי�בול?".  חובב 
הנהנ  הנער 
"איזו  בחיוב. 
אתה  קבוצה 

אוהד?" התעניינ 
והנער  הרבי, 
ענה: "הדאג'ר�". 
"אבא לוקח אותכ 
של  למשחקימ 
 , " ? ה צ ו ב ק ה
ענה:  והנער 
מדי  "כנ, 
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אין מקום אחר, אין מצב אחר,
אין אדם אחר ואין זמן אחר.

אתה מוזמן להפוך מצופה לשחקן
כאן ועכשיו, ולהתחיל

לחיות באמת

העולם הזה מסחרר אותנו שוב ושוב, 
אבל ההתוועדות יכולה לפכח 

את דעתנו ולגלות בתוכנו 
יבשות וארצות 

שלא ביקרנו בהן מעולם

בהתוועדות צריך להיות אמיתי. 
עם נאומים ומליצות 

נישאר בעולם הדמיונות. 
הגיע הזמן לקפוץ פנימה, 

אל תוך גן העדן שמחכה לנו

הרב שבתי סלבטיצקי
שליח חב"ד באנטוורפן

ותר פשוט, אז הרבה  ה  ה
חדר של הרבי.

ומעודדת,  חמה  יד  להמ 
לשבת. הוא בירכ את הנער
ות, איחל לו שיגדל להיות
העמ  ולכל  למשפחה  אווה 
מ פנו לצאת מהחדר, הרבי

את  כששאל  מ 
"אתה  יקאי: 

י�בול?". 
נהנ 
זו 
תה 
ניינ

הנער 
'ר�". 
אותכ 
של 
 , "
ה: 
 

איור: איתמר ליברמנ
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לראות את הקול
הרב רוני פרינץ

לצורכ  למלווה  משועבדימ  הלווה  נכ�י  שכל  הוא  תורה  דינ 
תשלומ חובו. המלווה יכול לגבות את חובו מנכ�יו של הלווה, 
ואפילו מנכ�ימ שמכר הלווה לאחרימ לאחר ההלוואה. חכמימ 
אמנמ הגבילו את האפשרות הזאת דווקא להלוואה שנכתבה 
בשטר. בהלוואה שניתנה בעל פה בנוכחות עדימ, ניתנ יהיה 
לגבות את החוב רק מנכ�ימ הנמצאימ בבעלות הלווה עצמו. 

מדוע השטר הכתוב "חזק" יותר מעדות בעל פה?

כוחה של המילה הכתובה
ההבדל טמונ באופנ העדות. בעדות על הלוואה בעל פה, העדימ 
התחייבות  בנוכחותמ  התקיימה  אכנ  שראו.  למה  מתייח�ימ 
בזמנ  ההלוואה  קיומ  על  ראיה  משמשת  עדותמ  אכ  ממונית, 
עבר בלבד. בעדותמ אינ כל הוכחה למצב החוב בהווה. לכנ, 
כשהלווה טוענ "פרעתי" ונשבע על ככ בבית דינ, הוא נאמנ 

ללא צורכ בהוכחה נו�פת, והמלווה לא יכול לעשות דבר.
לעומת זאת, כאשר ההלוואה ועדות העדימ נכתבו ונחתמו 
בשטר, ההלוואה אינה מבו��ת על זיכרונ העבר בלבד. הכתב 
עומד בפני עצמו ומשמש כמקור קבוע ובלתי משתנה לקיומו 
כוונת  זו  קיימ.  החוב   – קיימ  השטר  עוד  כל  לכנ  החוב,  של 
קולמ  הוא  הכתב   - לה"  יש  קול  שבשטר  "מלוה  הרמב"מ: 
לאלמוני".  חייב  "פלוני  ורגע:  כל רגע  המכריזימ  העדימ  של 
משומ ככ הלוואה בשטר מאפשרת למלווה לגבות מנ הלקוחות 
אוזנמ  הטו  לא  שברשלנותמ   – מהלווה  השדה  את  שרכשו 

לשמוע את קולו של השטר.

מציאות רב־ממדית
מתוודעימ  כשאנו  מתחדד  הכתובה  העדות  של  כוחה  �וד 
לעובדה שעדות כתובה – פ�ולה. התורה ציוותה: "על פי שניימ 
עדימ יקומ דבר". על פי - מפיהמ של העדימ ולא מפי כתבמ. 
עדות כתובה אינה קבילה בבית דינ, ואפילו במקרה של עדימ 
היא  בעלמא,  ראיה  איננה  הוא, שעדות  הדבר  אילמימ. טעמ 
מציאות קיומית אנושית. העדות היא ביטוי לחריטת מאורע 
גולמי וחיצוני בלבמ האנושי של העדימ. לכנ, את העדות יש 
לבטא בדיבור, שהוא הביטוי לרושמ המאורע בנפש. כתיבת 
קיומו של  היא מנתקת את  בדיוק את הפכה,  העדות פועלת 

הזיכרונ מלבמ של העדימ ומעבירה אותו לממד אחר.  
מובנ אמ כנ מדוע לשיטת הרמב"מ, כל תקפו של שטר חוב 
חתומ בידי עדימ הוא מכוח דברי חכמימ מחשש שמא "תינעל 
ל�ייע  י�כימו  לא  שאנשימ  חשש  (כלומר:  לווינ"  בפני  דלת 

בהלוואה לנזקקימ, שמא כ�פמ לא יוחזר).
אפ על פי כנ, ישנו כתב שהוא עדות חיה וקיימת לעולמ, 
דווקא משומ שהיא רחבה מנפשו הפרטית של האדמ וארוכה 
ישב   – תורה  �פר  לפני  שישב  מי  "כל  האנושי:  הזמנ  מממד 
באי  כל  על  הנאמנ  העד  ובפחד, שהוא  ובאימה  ראש  בכובד 
העולמ, שנאמר: 'והיה שמ בכ לעד'". �פר התורה, הוא קול 
דבר ה' הכתוב, הדובר כל רגע ורגע את דברו, הריהו כעדות 

נצח למציאות דבר ה' בקרבנו.
כוונתה  עומק  שהוא  לווימ,  בפני  דלת  תנעל  שלא  הרצונ 
של תורה, הופכ את עדות הכתב שבשטר לחזקה ממש כדברי 
תורה. בשבוע הבא נע�וק בהרחבה בביאור חשש נעילת דלת 

בפני לווימ.

לדעת את
כל התורה

בעקבות
הרמב"ם 

היומי

‰רמב"ם ‰יומי
ב˜יˆור וב˘לימו˙
072-2602040

ד;  יא,  א;  יא,  ולווה  מלווה  הלכות  החזקה  היד  מקורות: 
עדות ג, ד; תפילינ מזוזה ו�"ת י, יא; יא, ד; רש"י דברימ 

יט, טו; גיטינ עא, יבמות לא:; רש"ר הירש דברימ יט, טו.

רק  למשחק.  אותי  לוקח  אבא  פעמ 
ואיכ  "נו,  צפינו במשחק".  חודש  לפני 
הרבי לפליאת  היה המשחק?", המשיכ 
כולמ. "האמת, היה מאכזב", ענה הנער, 
הייתה  'שלי'  הקבוצה  מ�וימ  "בשלב 
והחלטתי  נקודות  שבע  של  בפיגור 

לעזוב באמצע".
והמשיכ  בזה,  ה�תפק  לא  הרבי 
לשאול: "כשאתמ עזבתמ את האצטדיונ 
את  נטשו  הקבוצה  של  השחקנימ  גמ 
המשחק?", "רבי, השחקנימ לא יכולימ 
המשחק!",  באמצע  המגרש  את  לעזוב 
לא?  "למה  בחו�ר �בלנות.  הנער  ענה 
הרבי,  ביקש  קצת",  זה  על  לי  �פר 
והנער ה�ביר: "בכל משחק יש שחקנימ 
ויש צופימ. הצופימ יכולימ ללכת מתי 
מהמשחק.  חלק  לא  המ  רוצימ.  שהמ 
הכל  לעשות  חייבימ  השחקנימ  אבל 
כדי לנצח, עד לרגע האחרונ". ואז חייכ 
ביהדות.  זה  ככה  "בדיוק  ואמר:  הרבי 
כל אחד יכול לבחור איזה מינ חיימ הוא 
יחיה כאנ בעולמ,  האמ הוא יהיה צופה 

או שחקנ. תהיה שחקנ!".
איכ זה קשור להתוועדות? ההתוועדות 
לא רק מראה לכ מי אתה, היא גמ פנ� 
על  אמיתי  מבט  לכ  שנותנ  עוצמה  רב 
העולמ. יש אנשימ שכל חייהמ המ רק 
המשחק  את  משחקימ  לא  המ  צופימ. 
אלא רק משקיפימ מהצד. המ כל הזמנ 
המ   – לאחרימ  עצממ  את  מתאימימ 
בהתאמ  וחיימ  מתלבשימ  מתנהגימ, 
ושל  החברה  של  ולמו�כמות  לדעות 
אלא  שחקנימ  לא  המ  הבהמית.  הנפש 
אחרימ.  של  חיימ  בלחיות  מ�תפקימ 
היא  ההתוועדות.  לתמונה  נכנ�ת  כאנ 
מאירה אותכ, היא מרימה אותכ לראות 
להבינ  לכ  נותנת  היא  באמת.  אתה  מי 
היא  שייכ.  אתה  לאנ  יכול,  אתה  מה 
שמצויות  וארצות  שכבות  לכ  מגלה 
מעולמ.  בהנ  ביקרת  לא  אכ  בכ 

היא הופכת אותכ לשחקנ.

מהפנט אחד הגיע להופעה מול ציבור 
לבמה  שיעלה  מתנדב  וביקש  ענק, 
כאנ  היפנוזה,  אצלו  לעבור  וי�כימ 
מי  את  להפנט  מבטיח  "אני  ועכשיו. 
שיעלה לבמה, ולגרומ לו לשכוח כל מה 
הכל  האחרונה.  השנה  בחצי  לו  שקרה 
וניגש  התנדב,  מהקהל  אחד  יימחק". 
והתחיל  נעמד  מהצופימ  אחד  לבמה. 
אותו  תיקח  "אל  רמ:  בקול  לצעוק 
בשומ אופנ! בבקשה, קח את מי שאתה 
שאל  "למה?",  אותו".  לא  רק  רוצה, 
המהפנט בחו�ר הבנה, ואותו אדמ ענה: 
"לפני חודש הלוויתי לו עשרת אלפימ 

דולר...".
בהיפנוזה.  מומחית  הבהמית  הנפש 
התאוות  אותנו.  מהפנט  הזה  העולמ 
חודרות לנו לתוכ הלב ומבלבלות �דרי 
וטרדות  העולמ"  "הנחות  בראשית. 
הפרנ�ה עושות לנו היפנוזה, הנ רוצות 
ולאנ  באת  "מאינ  את  מאיתנו  להשכיח 

אתה הולכ". 
אדמ שלא משתדל לשמוע מה הנשמה 
בחיות  מתבוננ  ולא  לו,  אומרת  שלו 
דומה   – העולמ  את  שמהווה  האלוקית 
לאותו אחד שהולכ �הרורי מתוכ שינה. 
מוליכות  הרגליימ  מתרוצצימ,  אנחנו 
אותנו לכאנ ולשמ, אבל בלי ראש, בלי 
אנחנו  ולמה  הולכימ  אנחנו  לאנ  לדעת 

רצימ.
להרגיש  אפשר  התוועדות  אחרי 
עלינו.  משפיעה  קצת  האלוקית  שהנפש 
את  ולהשתיק  הביתה  להיכנ�  במקומ 
הקול הפנימי עמ משהו מהמקרר, במקומ 
"לחיימ"  לומר  צריכ  שוב,  להתהפנט 

ומיד להחליט החלטות טובות למעשה.

וטיפ אחרונ: בהתוועדות א�ור לצפות 
תוכ  אל  פנימה,  לקפוצ  חייבימ  מהצד. 
מההתוועדות  חלק  להיות  המגרש, 
ולהרגיש את הדברימ. לנאומ על דברימ 
לא  זה  בהמ  "אוחזימ"  באמת  שלא 
זה  על  �יפר  מענדל  ר'  לכלומ.  מועיל 
משל: יהודי אחד היה שחקנ בתיאטרונ 
הגיע  הוא  ועשרימ  מאה  אחרי  יהודי. 
דינו  את  שפ�קו  מעלה,  של  דינ  לבית 
שיחק  שהוא  טענ  השחקנ  לגיהינומ. 
יו�פ  מכירת  את  יצחק,  עקידת  את 
"גרמתי  מהתורה.  דרמות  הרבה  ועוד 
מגיע  דמעה,  ולהזיל  להתרגש  ליהודימ 

לי גנ עדנ", הוא אמר.
אחרי דינ ודברימ, פ�קו בבית דינ של 
וימתינ  יישב  שהשחקנ  מעלה 
וכשיגיע  עדנ,  גנ  בפתח 
שהתעורר  מישהו 
ההצגות  בגלל  בתשובה 
אותו  יכני�ו  שלו, 
פנימה. "ועד היומ", �יימ 
ר' מענדל, "הוא יושב על 

פתח גנ עדנ ומחכה...".

מתוך  ונערך  עובד 
הספר "לחיים ולברכה"

מ ר'  לכלומ.  מועיל 
משל: יהודי אחד ה
מאה אחרי  יהודי. 

מעל של  דינ  לבית 
השחקנ לגיהינומ. 

יצחק, עקידת  את 
דרמות הרבה  ועוד 
ו להתרגש  ליהודימ 
לי גנ עדנ", הוא אמ
אחרי דינ ודברימ,

שהש מעלה 
בפתח
מיש
בתש
שלו
פנימ
ר' מע
פתח
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העלון טעון גניזה

�מ� ל- 054-4530951יש לך שאלה בעבודת ה'? 

איך מסבירים לילדים (ולעצמנו) 
את טוב ה', אל מול מציאות 

של עוול, סבל ורוע?
כלל פשוט  בדרכ  זה  לילדימ  קשה,  זה  לעצמנו 
יותר. בהתבגרותנו איבדנו את התומ ואת הענווה 
אנושי.  יתברכ נשגבה מכל שכל  להבינ שדעתו 
אנו  אינ��פור  פעמימ  אל לבנו:  זאת נשיב  אבל 
שנראה  עניינ  שבה  מציאות  בחיימ  פוגשימ 
מתחילתו לא טוב וקשה, מתגלה לאחר מכנ כטוב 

עליונ. 
שאל כל אשה יולדת על כאביה בשעת הלידה 
כל  שאל  שנולד.  בתינוק  העצומה  שמחתה  ועל 
ותלאות  קשיימ  כמה  גדול  אתגר  על  מתמודד 
הוא עבר, וכמה המ נתנו מימד עומק להצלחתו 
ה�יפורימ  מ�פרי  כל  על  הבט  הדרכ.  ב�ופ 
ועל  בשבח,  ומ�יימימ  בגנות  שפותחימ  בעולמ, 
כל הציירימ שנותנימ ממד עומק לציורמ על ידי 
הו�פת צל. זוהי עצת ה' העליונה להוציא אורות 
גאולה  ולהביא  הרע  מנ  טוב  להוליד  מאופל, 

שלמה מתוכ צער הגלות.

האם צריך, אסור או מותר לאדם 
ללמד זכות על עצמו? 

זאת לא גאווה?
כל התשובות נכונות: לעתימ צריכ, לעתימ א�ור 
ולעתימ מותר. בכל בוקר, כל יהודי אומר: "נשמה 
גדול  זכות  לימוד  ואינ  היא",  טהורה  בי  שנתת 
מזה. המעלה של יהודי שנשמתו היא חלק א�לוה 
ממעל ממש, היא עליונה מכל פמליה של מעלה. 
האישיות.  כל  ושורש  עיקר  היא  הזאת  הזכות 
בככ  אינ  האלוקית,  לנשמתו  מתקשר  כשאדמ 
מודעת  בעצמה  שהנשמה  מפני  גאווה  �כנת 

ומתגעגעת למקורה האלוקי. 
מאידכ, לימוד זכות עלול לתת לאדמ תחושה 
וערכו  חשיבותו  את  יצר  הוא  כאילו  מוטעית 
אליו  טפלימ  האחרימ  שכל  מככ  וגרוע  בעצמו, 
לעתימ  רוח.  וג�ות  גאווה  זוהי  לו.  ומשועבדימ 
האדמ צריכ לבחור האמ לחזק את האור הנשמתי 
�ופ,  כל  �ופ  החיצונית.  הגאווה  את  לדחות  או 

העיקר הוא האמונ באור האלוקי שבנשמתנו.

בשכל אני מבין שאני אמור 
לרצות לעבוד את ה', 

אבל הלב אטום. איך 
עובדים על הרצון?

הטרחה  שואל...  היית  לא   – רוצה  היית  לא  אמ 
עדימ  כאלפ  מעידה  השאלה  את  אלינו  לשלוח 
שלא רק שאתה רוצה, אלא שאתה גמ פועל מכוח 
הרצונ. במקומ להביט על החלקימ החלשימ, ה�ט 
חזק  הרצונ  מחוזות שבהמ  אותמ  אל  המבט  את 

ותקיפ. 
הנהנינ  וברכות  תפילינ  הנחת  שבת,  שמירת 
בה'.  להידבקות  לרצונ  יומ�יומיימ  ביטויימ  המ 
וניתנ  בהמ  נשמח  מבטנו,  את  אליהמ  כשנפנה 
בהמ אמונ, המ יתמלאו אור הרבה מעבר לזמנימ 

בהמ המ מובנימ מאליהמ. 
בזמנימ שדורשימ מאמצ מרובה כדי לעבוד את 
ה', אנחנו נוטימ לזלזל במאמצינו ובהצלחותינו 
כי אמ הצלחנו כנראה שזה לא היה קשה... כאילו 
שרק אמ ניכשל נדע שהיה פה מאבק ראוי לשמו. 
זוהי עצת היצר ולכנ עלינו לפעול כנגדו וללמוד 

להעריכ את הרצונ הקיימ בנו. חזק ואמצ!

'
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