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אלול
ים  ִנּ ּׁשֹוַשׁ ֲאִני ְלדֹוִדי ְודֹוִדי ִלי ָהרֶֹעה ַבּ

שיר השירים ו ג

בימי חודש אלול מאיר עלינו הקב"ה בי"ג מידות הרחמים - הארה אלוקית 
נפלאה, המעניקה לאדם כוח לגלות את האמת הפנימית שלו – הרצון להתקרב 

אל הבורא ולנהוג על פי מצוותיו.

משמעות חודש הרחמים והסליחות, מרומזת בראשי התיבות של הפסוק 
"אני לדודי ודודי לי".

תחילה נדרשת הקרבה עצמית: "אני לדודי" - פניית האדם ]"אני"[ אל הקב"ה 
]"דודי"[ ואזי, כתגובה, הקב"ה ]"דודי"[ ירעיף על האדם ]"אני"[ שפע אלוקי.

כאשר יהודי נוטל את הכוחות הללו ומשתמש בהם בפועל, הוא מסוגל לרומם 
את מערכת החיים הארצית ולהעלות אותה לה'. כך יכין עצמו כדבעי לקראת 
השנה החדשה, בה נזכה כולנו לכתיבה וחתימה טובה, לשנה טובה ומתוקה.

התוועדויות, שיחת פרשת תבוא, תשמ"ט

     החודש
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תמונת השער

אלול, הוא חודש של חשבון נפש: מסכמים את השנה החולפת ומתכוננים לשנה החדשה הבאה עלינו לטובה והוא 
מכונה "חודש הרחמים והסליחות". בקרב רבים הוא מאופיין בלא מעט לחץ נפשי, אימה וחרדה לקראת 'יום הדין' – 

ראש השנה, שחל מיד עם סיומו של החודש.

אולם תורת החסידות מעמידה את החודש באור אחר לחלוטין, אור חיובי, המרומז בפסוק "אני לדודי ודודי לי" – ראשי 
תיבות 'אלול'. הפסוק מבטא קשר ייחודי של אהבה בין בורא העולם לבני ישראל, קשר הניכר באופן מיוחד בחודש 

אלול, אז המלך – הקדוש–ברוך–הוא – יוצא כביכול מהארמון אל העם בשדה ומקבל כל אחד בסבר פנים יפות, מעודד 
הכנה ראויה לקראת ראש השנה ובכלל לקראת השנה החדשה.

ימי חודש אלול מהווים אפוא, חלון הזדמנויות נהדר לשוב אל הקדוש-ברוך-הוא דווקא מתוך אהבה ורצון להתקרב 
ולצעוד עוד צעד קטן בכיוון הנכון. החיובי.

המגזין הנוכחי מעניק מבט מרענן לחודש אלול, המבטא אהבה בין אלוקים ואדם ויקבל ביטוי ממשי בגאולה האמתית 
והשלימה, כדי להגיע לכך, הבה נהיה יהודים טובים יותר!

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

שלכם,

מערכת עולמות

יובל טייב | צילום: יח"צ יובל טייב

 דבר
המערכת

יו"ל ע"י ניידות חב"ד באה"ק - מחלקת הוצאה לאור

משרד ראשי: ככר מד"א, נצרת עלית

יו"ר: הרב דוד נחשון

ניהול והפקה: הרב אלימלך טאלר

עורכת בפועל: רחל אמיתי

עיצוב ועימוד: מנחם לאוס

עריכה לשונית: בלומה נחשון

חברי המערכת: אוריה בר לב, רבקי קמינקר

מנויים: 3770*

פרסום: 7508215–03

OLAMOT.M@GMAIL.COM :דוא"ל
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  דרוש עיון

TIME TO CHANGE
בחודש אלול, האדם נפגש עם זהותו הפנימית ועליו לשאול עצמו "היכן אני בהתאם לייעוד?" 

בהיבט האישי וגם בהיבט האוניברסלי!

אוריה בר לב

למחשבות. ה חודר  נוכח.  הוא  כאן.  וא 
ואט אט משנה את האווירה. ימי חודש 
ביותר  המסעירות  החדשות  הם  אלול 
התגלה  משיח  אם  )אלא  כעת  תמצאו  אותם 

ו"תפס" את הכותרת הראשית(.

אלול מעלה איתו רעיונות ותהיות. רבים, כמו 
פגישה ראשונה אצל קואצ'ר בה המאומן מנסה 
מועדות  לאן  מעצמו,  רוצה  הוא  מה  לחשוב 
אלול  להגיע.  שואף  הוא  יעדים  ולאלו  פניו, 
לי  ספר  איתך?  מה   - ושואל  בעיניינו  מביט 

כיצד חלפה לה השנה ומה תוכניותיך להבא?

לא  וניסים  אבוד  "הכל  לייאוש  הנופלים  יש 
אפשר  והיה  הלוואי  הסתבכתי.  נפלתי.  יקרו. 
הנעשה  את  אך  מחדש  להתחיל  אחור,  לחזור 
אין להשיב. הצלקות אשר נצרבו בי ילוו אותי 

כל חיי". 

הּוכחה  אשר  יסוד  הנחת  נניח  תחילה  ובכן, 
היחיד  הדבר  להשתנות!  אפשר   - מדעית 
הוא  יותר  טוב  ולהיות  להשתנות  ממני  המונע 
בו  ברגע  הכושל.  העבר  עם  שלי  ההזדהות 
מתוך  לא   - אני  באמת  איננו  הרוע  כי  אחליט 
אמיצה  והחלטה  שאיפה  בתור  אלא  הכחשה, 
בהחלט  אפשר  יותר.  טוב  אדם  להיות  אוכל   -

לתקן ולהשתנות! 

אלול הוא המקפצה שלנו לקראת השנה הבאה, 
רמוזות  שלו  התיבות  בראשי  כי  מפתיע  ולא 
ה',  אל  פונה  אני   – לדודי"  "אני  תנועות:  שתי 
רומז  לי"  ה"דודי  אלי.  פונה  ה'   - לי"  ו"דודי 
גילוי של  עלינו  ה' משפיע  לחגי תשרי, כאשר 
יראת שמיים בימים הנוראים, וגילוי של אהבה 
כל  האלה  הימים  תורה.  ושמחת  סוכות  בימי 
כך משמעותיים, עד כי כל הקשר שלנו אל ה', 

במשך השנה תלוי בהם. 

אם  תתממש  אכן  העוצמה   – בדבר  תנאי  אך 
לחודש  הרומז   - לדודי"  ה"אני  תחילה  יהיה 
אלול. בחודש אלול אנחנו פונים אל ה' ומנסים 
לעורר בעצמנו יראת שמיים ואהבה לה'. חודש 
ובו  תשרי,  חגי  של  לשפע  והפתח  המבוא  וא 

הדבר תלוי. 

מתחילים  מתאמנים,  אנחנו  אלול  בחודש 
להכיר את השטח, ובמילא בבוא חודש תשרי, 
השפה מוכרת לנו וביכולתינו לקלוט את האור 
המיוחד  האור  מהו  החגים.  ימי  של  המיוחד 
עלינו  השנה  ימות  בכל  הרי  אלול?  חודש  של 
לעמול ולגלות בעצמנו יראה ואהבה לה', במה 
תשובה  יום?  מבכל  אלול  חודש  אפוא  שונה 
לכך נותן בעל התניא בהמשך המאמר, במשלו 

הידוע על ה"מלך בשדה":

מהמלך.  רחוקים  אנחנו,  השנה,  ימות  ברוב 

מפגש ישיר פנים אל פנים בהיכלו, דורש הכנות 
מיוחדים,  ואישורים  קפדני  נקיון  מיוחדות, 
ואנו  הזדמנות  לנו  ניתנת  ומועד  חג  בימי  רק 
מצוות  מקיימים  במסירות,  לכך  מתכוננים 
בהידור וזוכים להיכנס להיכל המלך. אבל בימי 
אנשי  רק  המלך?  את  לראות  יכול  מי  החול, 

מעלה, ה"מובחרים בעם ויחידי סגולה".

חודש אלול יוצא דופן. מחד הוא מורכב מימי 
אך  העולם.  וטרדות  בשדה  עבודה  ימי  החול, 
פני  את  לראות  אחד  לכל  מתאפשר  מאידך 
המלך, קורה דבר מופלא - המלך נמצא בשדה. 
אמנם ללא הפאר וההדר של הארמון, אך למי 
ואפשר  אלינו  מתקרב  עצמו  המלך  משנה? 
על  "לקפוץ"  מלוכלוכות  ופנים  חול  בגדי  עם 

ההזדמנות ולהיפגש איתו פנים אל פנים! 

בשדה.  המלך  בנו.  תלוי  הכול  רגעים  באותם 
נוכל  אליו,  ונצא  המחרשה  את  לרגע  נניח  אם 
לפגוש אותו. אך אם נישאר במקום, המלך לא 
יבוא אלינו, הוא ימשיך הלאה לארמונו ואנחנו 

נפספס את ההזדמנות.

פנים  הארת  של  הזדמנות  מהווה  אלול  חודש 
בתוך ימי החול. ביכולתינו לפגוש את פני ה' - 
לגלות את הרצון הפנימי שלנו להתקרב אליו, 
ראויים.  ולא  מלוכלכים  עדיין  היותינו  למרות 
חודש אלול הוא בעיקר "אני לדודי" - עבודה 
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לנו כוחות מיוחדים,  נותנת  ה'  מלמטה. קרבת 
אך עלינו לממש אותם בעולם המעשה. אם נדע 
נוכל  המלך,  את  ולפגוש  ההזדמנות  את  לנצל 
לתוכו  ולהיכנס  הארמון  אל  אחריו  ללכת  גם 

בחגי תשרי.

עצומות  אנרגיות  יש  באלול  מקוצר:  בסגנון 
הגדולה  הקרבה  בזכות  באוויר.  ש-י-נ-ו-י  של 
אל המלך, החיוך אותו המלך מעניק לנו בכל 
יום מפיח בנו מצב רוח של התקדמות ודילוג. 
את  ולממש  להעצים  הזמן  הוא  תשרי  חודש 

השינוי.

בספרי החסידות  מוסבר כי השינוי הוא קיום 
מצוות התשובה, השיבה אל עצמי, אל הנשמה 

הטהורה השוכנת בי. 

המגיד ממעזריטש נתן לתלמידיו הסבר עמוק 
על מהות התשובה. שמע הרב הצדיק ר' זושא 
את דבריו, אמר כי הוא אינו יכול להגיע לדרגת 
לחלק  מעדיף  הוא  ולכן  כך,  כל  נעלה  תשובה 
ראשי  לפי  פרקטיות  למשימות  התשובה  את 

התיבות של המילה תשובה:

 ת - "תמים תהיה עם ה' אלוקיך.
 ש - "שויתי הוי"ה לנגדי תמיד".

 ו - "ואהבת לרעך כמוך".
 ב - "כל דרכיך דעהו".

ה - "הצנע לכת עם אלוקיך". 

אחד  כל  אשר  פסוקים  חמשה  בחר  זושא  רבי 
הינו "כלל גדול", ויחד בונים אישיות מתוקנת 

של האדם.

"ָּתִמים ִּתְהֶיה ִעם ה' ֱאֹלֶהיָך" – הפירוש הפשוט 
למלה תמים הוא שלם – כמו "שה תמים" ללא 

להתנקות  משתדלים  אנו  אלול  בחודש   – מום 
אמיתי  תמים  תמימים.  ולהיות  הנפש  ממומי 
לא נפגם מעולם, כתמימותו של ילד, והחידוש 
השנה  לתמימות!  לחזור  ניתן  אכן  כי  המופלא 
וגם  שנה תמימה,   לקראת  ומסתיימת,  הולכת 
וגוברת  אנו צועדים בדרך התמימות, ההולכת 

באמירת הסליחות. 

ִׁשִּויִתי ה' ְלֶנְגִּדי ָתִמיד" - לשוב אל עצמי ולהזכיר 
בי  מביט  עלי,  ניצב  ה'  כי  ויום  יום  בכל  לעצמי 

ובוחן כליות ולב האם אני עובדו כראוי.

ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך" – הפסוק ידוע כ"כלל גדול 
בתשובה  לשוב  עלינו  כי  לנו  ברור  בתורה". 
על עבירות בין אדם למקום, אבל בימים אלה 
חשוב מאוד לעשות תשובה גם על עבירות בין 
יועילו  לא  בחבר,  פגענו  אם  כי  לחברו,  אדם 
הכוונות הטובות והוידוי הרציני. חייבים לבקש 

סליחה, לחדש את האהבה.

"ְּבָכל ְּדָרֶכיָך ָדֵעהּו" – לעבוד ולהיכלל בקדושה 

בכל חלקי החיים, בכל מעשה דיבור ומחשבה 
הטהור.  החולין  לתחום  השייכים  אלה  אפילו 
כי  ברורה  ידיעה  מתוך  בכך  מתעסק  יהודי 
מהתקשרות  אינטגרלי  חלק  הוא   ,24/7 הכל, 

והתאחדות עם הבורא. 

נעשית  ה'  עבודת   - ֱאֹלֶקיָך"  ִעם  ֶלֶכת  "ַהְצֵנַע 
העולמים,  אדון  מול  אני  פנימית,  אמת  מתוך 
אינני עובד עבור "מה יגידו", ולא כדי להראות 
צניעות  מתוך  אלא  שלם,  אני  כמה  לכולם 

ועבודת ה' עניינית ונקייה

אומר  בימינו,  אלול  חודש  של  הנפש  חשבון 
מימד  מקבל  המשיח,  מלך  מלובביץ'  הרבי 
התעוררות  עוד  לא  משמעותי,  יותר  הרבה 
המבקשת  האישית-אנוכית  מהזווית  הנובעת 
לתשובה,  דרך  לנו  להעניק  העולם  מבורא 
אלא התעוררות מהזווית הכללית-אוניברסלית 
העולם  לכל  להעניק  העולם  מבורא  המבקשת 
וחדורה  מלווה  התעוררות   – לתשובה  דרך 
הגלות  תמשך  מתי  עד  מתי?!"  "עד  בזעקה 

הנוראה? מתי נזכה לגאולה השלימה?

את  לעורר  כוח  יש  ליהודי  הקדוש:  ובלשונו 
לעורר  ובעיקר  אחרים,  יהודים  לעורר  עצמו 
כביכול את הקב"ה – "בואו ונחשוב חשבונו של 
עולם": לפי כל החשבונות )אותם הראה הקב"ה 
בעולם(  עושה  הוא  אותם  ובניסים  בתורתו 
הגאולה  את  להביא  מזמן  כבר  צריך  היה  הוא 
 .  . צדקנו"  משיח  על-ידי  והשלימה  האמיתית 
יהודי מקבל את הכוחות הגדולים ביותר ויש לו 
גם את הזכות והאחריות הגדולה ביותר לבקש 

ולצעוק להקב"ה: "עד מתי"?! 

חשבון הנפש של חודש אלול בימינו, 
אומר הרבי מלובביץ' מלך המשיח, 
מקבל מימד הרבה יותר משמעותי, 
לא עוד התעוררות הנובעת מהזווית 
האישית-אנוכית המבקשת מבורא 
העולם להעניק לנו דרך לתשובה, 
אלא התעוררות מהזווית הכללית-

אוניברסלית
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 קול
הנשמה

        ראיון

יובל טייב, אחד מענקי הזמר והפיוט אשר קולו המעורר והסוחף כבש את רשימות 
הפלייליסטים המובחרים, פורט בראיון הנערך באווירת הסליחות את סיפורו 
האישי, המפגש הראשוני עם עולם הפיוט, שליחותו בהחייאת השירה המזרחית 
וחוויותיו בדרכו אל פסגת המוזיקה היהודית אדון הסליחות

מאת: אברהם שטרן | צילום: יח"צ יובל טייב

כל ב מצוי  תשרי,  חגי  בואכה  אלול,  חודש  של  אלה  ימים 
רצינית מאידך.  ויראה  רוח מחד  יהודי בתחושת התרוממות 
לב  כל  מעוררים  הדין,  ימי  לקראת  השנה,  וסיכום  סיום  ימי 

ומנידים מיתרים סמויים בנשמות ישראל. ימי תשובה ושיבה לבורא.

הרגש  אמן  עם  לשיחה  התיישבנו  והסליחות,  הרחמים  חודש  לכבוד 
על  ובקשות;  סליחות  על  שיחה  טייב.  יובל  והזמר  הפייטן  והתפילה, 
יראת רוממות ותחושת שליחות; על נשמות מתחזקות ורגש מתעורר, 

על שירה ואהבה.

יובל, הקוראים ודאי נחשפו ללהיטך המפורסמים כמו 'נחמוני' 
ו'שמע ישראל', אבל לא לאישיות. מי אתה יובל טייב?

ילדותי  בערש  ברק.  כץ-בני  בפרדס   )1977( תשל"ז  בשנת  נולדתי 
הבקשות  בשירת  המגרב,  מאזור  היהודית  השירה  לשורשי  נחשפתי 
הנהוגה בשבתות החורף. מגיל צעיר מאוד, מידי שבת, החל מפרשת 
חיי שרה עד שבת שירה – פרשת בשלח, נהגתי ללכת עם אבי לבית 
את  לראשונה  פגשתי  כך  המסורתיות.  הבקשות  את  ולשורר  הכנסת 

עולם השירה והפיוט. 

לפנות  בשבת  לקום  האמיתית.  השירה  היא  לדעתי,  הבקשות  שירת 
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בפני  שיח  ולשפוך  הכנסת  לבית  ללכת  בוקר, 
בלב.  עמוק  הנחרתת  חוויה  בעיני,   – הבורא 
הצלילים  לעולם  העמוק  הנשמתי  הקשר 

והנגינה, החל כבר אז.

מתי הבנת כי זכית בכישרון וביכולתך 
להצטרף לעולם השירה אמנותי – כיוצר 

ולא רק מהצד המאזין?
הכנסת.  בבית  לשיר  התחלתי  שמונה  בגיל 
כץ,  בפרדס  ו'ישורון'  א-ל'  'בית  הכנסת  בתי 
בפני  שרתי  בהם  הראשונים  המקומות  היו 
שירה  הבקשות.  שירת  את  המתפללים  קהל 
באופן מקצועי, על במה, התחלתי בגיל תשע. 
נחשבתי ל'ילד פלא', הופעתי באירועים רבים, 

וגם סביב העולם.

בגיל 11 הוצאתי אלבום ראשון  – באותם ימים 
קראו לכך 'קסטה' – יחד עם פרחי בית שמש. 
חבר  הייתי  לא  פעלים'.  'רב  קראו  לאלבום 
הוצאת  לצורך  אליהם  חברתי  אבל  הלהקה, 
ללהקת  הצטרפתי  מכן  לאחר  שנה  הקלטת. 
ירושלים,  פרחי  והוותיקה  המוכרת  הילדים 
המזרח'  'מצלילי  באלבום  סולן  הייתי  שם  גם 
שנת   – הבאה  בשנה  הלהקה.  הוציאה  אותו 
הבר מצוווה שלי – הוצאתי קלטת ביכורים, לא 

במסגרת להקה, וקראתי לה: 'הללוי-ה'.

שלושה אלבומים לילד בגיל 13, מתוכם 
אלבום אחד עצמאי – הישג מכובד לפי כל 

הדעות.
יחסית  במסגרת  נשארו  אלה  אלבומים  אכן. 
מזרחית'  יהודית  'מוזיקה  של  מצומצמת 

מלאי  אלבומים  היו  הם  אך  ילדים,  ומקהלות 
רגש, והרשימו את שומעיהם.

נוספים,  אלבומים  הוצאתי  הבאות  בשנתיים 
ביניהם שנים בשיתוף עם תזמורת קול ישראל 
סלמן  ואברהם  מוסא  זוזו  בהנהלת  בערבית, 
יצירות  היו  אלה  אלבומים  ז"ל.  המופלאים 
שם  ו'ושמח'.  דוד'  'אור  נקראו  והם  מופת 
ידי  על  בוצעו  במקורם  אשר  שירים  שרתי 
גדולי הזמר הערבי, כמו פריד אל-אטרש, אום 
חוברו  אלה,  ערביות  למנגינות  ועוד.  כולתום 
חצי  כעבור  שרתי.  ואותם  בעברית  מילים 
עשרות  לאחר  התזמורת  התפרקה  בערך  שנה 
אלה  היו  כי  התברר  ובדיעבד  פעילות,  שנות 

האלבומים האחרונים של התזמורת. 

רבים  אנשים  מסוים:  פרט  להדגיש  לי  חשוב 
נוטים לבלבל בין פיוטים לבין שירים הנהוגים 
בפי יהודים יוצאי ארצות ערב. פיוטים הם שירי 
קודש, אשר חוברו בידי גדולי ישראל כמו רבי 
דוד בוזגלו ורבי יהודה הלוי, מאידך, השירים, 
נכתבו למנגינות עממיות ערביות השגורות בפי 
מילים  להם  התאימו  פשוט   – יהודים  גם   – כל 
 – גליל'  'אל  הידוע  השיר  למשל  כך  אחרות. 
פריד  של  מאוד  פופולרי  שיר  הוא  במקורו 
אל-אטרש נקרא 'יא גמיל'. שירים אלה, כבודם 

במקומם מונח, אך הם אינם פיוטים.

למעלה מחמישה אלבומים. הופעות בכל 
העולם. פרסום וחשיפה גדולה. כאשר 

ילד, ואפילו בחור צעיר, נחשף לכך – הדרך 
לעולם הקורץ בחוץ קצרה  מאוד. כיצד 

התמודדת? 
אני מודה לה' בכל רגע, כי זימן אותי לישיבה 

בה התחנכתי בשנים קריטיות אלה, ישיבת פאר 
משה בפתח תקווה, בראשות הרב משה פינטו. 
הכריח  לא  הוא  יהודי.  אותי  שמר  פינטו  הרב 
אותי ללמוד או להתפלל ולא כפה עלי מאומה. 
הוא  אותם  והאהבה  החום  הוא  האמיתי  כוחו 
העניק לי ללא הגבלה. היו לי איתו שיחות נפש 
התורני,  העולם  את  עזבתי  לא  בזכותם  רבות, 
מדהימה,  הצלחתי  התחזקתי!   – ואדרבה 
למדתי  ובזכותו  הזוהר  לעולם  כילד,  נחשפתי 

אני מודה לה' בכל רגע, כי זימן אותי לישיבה בה 
התחנכתי בשנים קריטיות אלה, ישיבת פאר משה 

בפתח תקווה, בראשות הרב משה פינטו. הרב פינטו 
שמר אותי יהודי. 
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מתוך חשק, 16 שעות ביום!  אין בפי די מילים 
באותם  המשכתי  בעידודו,  לו.  להודות  כדי 
ימים לשיר, גם בהופעות, אך מתוך הבנה מה 

העיקר ומה הטפל.

עברתי  הקטנה,  בישיבה  שנים  שלוש  בסיום 
לישיבת אור דוד של הרב דניאל זר.  שם הקנו 
לימוד התורה מתוך אהבה. אהבת הלימוד  לי 
נפלאות  בשנים  בליבי  הושרשו  האדם  ואהבת 

לך  אתאר  היום.  עד  אותי  מלוות  והן  אלה, 

בסיום  הלימוד:  אהבת  להמחשת  אפיזודה 

בוקר.  ארוחת  לאכול  הלכנו  שחרית,  תפילת 

ליד כיור נטילת הידיים השתרך תור קצר, כדי 

לא לבזבז זמן לחינם, לקחנו ספר ועיינו בו תוך 

כדי. נוצר מצב בו הבחורים עומדים עם ספרים 

בתור לנטילת ידיים, שקועים בלימוד, ושוכחים 

בכלל לשם מה הם עומדים שם...

היה לך קשר עמוק מאוד עם הרב יורם 
אברג'ל זצ"ל. כיצד נוצר הקשר?  

לא  ורבי,  מורי  יורם,  הרב  עם  הנשמתי  הקשר 

שנים  במשך  התגבש  הוא  אחד,  ביום  התחיל 

רבות. שמעתי ממנו דרשה בגיל 13, רק לאחר 

תקופה ארוכה הבנתי עד כמה הוא קלע לתוך 

בחיי  נוכח  היה  יורם  הרב  מאז  נפשי,  נבכי 
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המשיך  ביננו  האמיץ  הקשר  תמידית.  בצורה 
עד יום פטירתו. 

סיפור  לך  אספר  שלו.  הארועים  בכל  הופעתי 
באחת  זכיתי מהרב:  לו  היחס  על  ממנו תלמד 
ההילולות, התקשר אלי שמשו של הרב וביקש 
כי  לי  והתברר  ביומן,  עלעלתי  לבוא.  ממני 
לפני  אחרת,  הופעה  לי  נקבעה  ההוא  ליום 
כמה חודשים. בצער רב הודעתי על כך לגבאי, 
והוא סיפר לרב, בתגובה, ביקש הרב יורם את 
מראש,  שנה  והאירועים  ההילולות  רשימת 
אחר,  במקרה  בהמשך...  דומה  מצב  למנוע 
כאשר לא יכולתי לבוא, אמר הרב "אם יובל לא 

יכול להופיע, לא צריך מוזיקה".

במיוחד בספר  השתתפתי בשיעורים של הרב, 
הקלטות  את  שומע  אני  היום  עד  התניא. 
אינני  בו  יום  ואין  האלו,  הנפלאים  השיעורים 

מאזין לשיעור תניא שלו. כאשר אינני לא יכול 
ללא  בבית,  השיעור  את  מפעיל  אני  להקשיב, 
קדושה  יקלטו  הבית  קירות  לפחות,  מאזינים, 

מאותיות ספר התניא. 

מתי הייתה הפריצה שלך לעולם הכללי?
במהלך השנים המשכתי להופיע ולהקליט. היו 

לי שיתופי פעולה עם זמרים אחרים, כמו דואט 
ילד'.  'תפילת  בשיר  שבת  שלומי  הזמר  עם 
הופעתי גם בסדרת הופעות עם תזמורת מזרח 
סולן של התזמורת  הייתי  וכן  ירושלים,  מערב 

האנדלוסית הישראלית.

בשם  אלבום  הוצאתי  הנוכחי  העשור  בתחילת 
'שמע ישראל'. ובא בו לידי ביטוי המנעד הרחב 

הקשר ביני לבין הרבי והאהבה שלי לרבי, לא התחילו 
בשיר. במהותי אני חסיד. יש לי עשרות ספרי חסידות, 

ובספרי סיפורי חסידים אני קורא מילדות. 
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ומהם  נחשפתי  אליהם  מוזיקה  סגנונות  של 
עובר  מסורתיים,  מפיוטים  החל  הושפעתי, 
בפופ  וכלה  וחסידית  תיכונית  ים  מוזיקה  דרך 
מודרני. אפשר לומר כי הוא האלבום הראשון 
סגנון  לעצמי  גיבשתי  כאשר  הבוגרים,  בחיי 

מוזיקלי – סגנון הבנוי מכל הסגנונות. 

לפני חמש שנים, בחודש אלול תשע"ג )2013(, 
חודש  לקראת  משהו  לעשות  צורך  הרגשתי 
אשר  לה',  קורבן  מעין  והסליחות.  הרחמים 
צוהר  ויפתח  המאזינים  לבבות  את  יקרב 
גרסת  להקליט  הרעיון  עלה  בראשי  לנשמה. 
כיסוי )קאבר( לשיר נחמוני, שיר ישן של הזמר 
שוחרר,  השיר  כאשר  דור.  בן  משה  והפייטן 
הוא כבש כל במה אפשרית והושמע ללא הרף 
המעבר  היה  הוא  כי  ספק  אין  הרדיו.  בתחנות 
לזמר  הדתי-חרדי,  הציבור  עם  המזוהה  מזמר 

אשר שיריו מושמעים בכל מקום.

אחד מלהיטיך הזכורים ביותר, הוא השיר 
'הרבי מלובביץ' אמר'. מה מביא זמר 

מצליח, תלמיד של הרב יורם אברג'ל, 
לכתוב שיר על הרבי?

לרבי,  שלי  והאהבה  הרבי  לבין  ביני  הקשר 
לי  יש  חסיד.  אני  במהותי  בשיר.  התחילו  לא 

עשרות ספרי חסידות, ובספרי סיפורי חסידים 
אני קורא מילדות. 

חשבתי  יורם.  הרב  דרך  התחיל  לרבי  הקשר 
לרבי,  ומחובר  קשור  שלי  הרב  אם  לעצמי: 
ודברי הרבי חשובים לו כל-כך, גם עלי להכיר 
את הרבי וללמוד את תורתו! למדתי, השכלתי 
התקדמות  כל  על  ועוד  עוד  והתפעמתי 
הרף.  ללא  ישראל  לעם  נותן  הרבי  בלימוד. 
נתינה ואהבה. הנושא היחיד המעניין אותו הוא 

יהדות!

יכול להחזיר לו  ניסיתי לחשוב, מה אני הקטן 
כתודה. חיפשתי מתנה להעניק לו. הקב"ה חנן 
והחלטתי  אז   – יודע לשיר  אני  בכישרון,  אותי 
פניתי  לכבודו.   שיר  תהיה  לרבי  מתנתי  כי 
וביקשתי  עליון,  בחסד  מלחין  מנשה,  ליעקב 
ממנו בקשה חריגה, בבחינת נס - להכניס לשיר 
אחד את כל החסידות, את כל הרבי! התוצאה 
הייתה מדהימה. אין לי בעיה להתלהב ולשבח, 
כי לא אני כתבתי את המילים ולא הלחנתי את 
המנגינה. הוא הצליח להכניס מושג אדיר לתוך 
ואנרגיות  אהבה  חום,  המון  עם  שורות,  כמה 

הפורצות מתוכו. השיר הוא אכן יחיד במינו!

על ארץ  הומיה'  'נפש  כמו  בשירי האחרים  גם 
השפעת  בולטת  מלבדו'  עוד  ו'אין  ישראל 
והמסרים של הרבי  אין ספק, הרעיונות  הרבי. 

בכל  כמעט  ביטויים  את  ומוצאים  מחלחלים 
יצירותי. 

הופעת מספר פעמים באירועים מרכזיים 
של חסידי חב"ד. אתה זוכר את התחושה, 

לשיר שיר על הרבי בפני חסידיו?
אחרות  מילים  לי  אין  לגמרי.  מטורף  וואו. 
רבין  בכיכר  זוכר את ההופעה  אני  כדי לתאר. 
בכיכר'.  'משיח  באירוע   )2016( תשע"ו  בשנת 
אחרת!  הופעה  באף  דומה  תחושה  זוכר  אינני 
על  לא  באוויר.  רחוף  של  הייתה  התחושה 
ובפני  הופעות  סוגי  בהרבה  הייתי  הקרקע. 
כאלה,  וחום  אור  אבל  קהלים,  מאוד  הרבה 
אש  של  הייתה  התחושה  בחב"ד.  רק  חשתי 
השיר   – אחד  שיר  לשיר  אמור  הייתי  יוקדת. 
על הרבי, ובפעול שרתי 20 דקות. לאחר השיר 
לא  אני  וגם  עוד  ביקשו  המארגנים  הראשון, 
כאילו  חשתי  ההופעה  לאחר  לרדת...  רציתי 
רוחנית  לחוויה  זכיתי  מאידך  דקה,  רק  חלפה 
שנה.  חצי  הבמה  על  עמדתי  כאילו  עוצמתית, 

מדהים.

לדעת רבים זמר הוא איש של בידור. האמנם?

של  עמוקה  תחושה  היא  הבמה,  על  תחושתי 
מעוררים  בשירים  הטקסטים  כאשר  שליחות. 
קדושה  רוח  להפיח  ה'  שליח  אתה  הלב,  את 
בפני  שר  אתה  אם  הבדל  ואין  ישראל  בעם 
עשרות אלפים באיצטדיון ענק, או לפני עשרה 

יהודים. הנפש מתעוררת ובכך העיקר.

אני מקבל ללא הרף תגובות התחזקות מהקהל. 
אם תגובות לתמונה אותה אני מעלה לפייסבוק 
או לשיר חדש העולה ליוטיוב. עם ישראל חי, 
ליבו ער, ומחכה רק לניצוץ אשר ידליק אותו.    

דיברנו על התעוררות, אנו עומדים בפתחו 
של חודש אלול. רצינו לשמוע ממך על 

התחושה המלווה אותך בימים אלה.
על  נפש  וחשבון  מאזן  של  רצינית  תחושה 
טעינו  היכן  בוחנים  אנו  השנה.  בכל  מעשינו 
לתת  נוהג  אני  בהופעות  לשפר.  אפשר  ומה 
אתה  ומותגים.  יוקרה  למוצרי  חנות  משל: 
אבל  ליד,  הבא  מכל  ולוקח  בחנות  מסתובב 
ימי  את  לנו  נתן  ה'  קופה לתשלום...  יש  בסוף 
חודש אלול כדי להפוך אותנו לחדשים. לתקן 

וואו. מטורף לגמרי. אין לי מילים אחרות כדי לתאר. 
אני זוכר את ההופעה בכיכר רבין בשנת תשע"ו 

)2016( באירוע 'משיח בכיכר'. אינני זוכר תחושה 
דומה באף הופעה אחרת! התחושה הייתה של רחוף 

באוויר. לא על הקרקע. הייתי בהרבה סוגי הופעות 
ובפני הרבה מאוד קהלים, אבל אור וחום כאלה, 

חשתי רק בחב"ד. 
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וצחורים  נקיים  להגיע  כדי  שליליים,  מעשים 
בחודש  כי  אומר  הזקן  אדמו"ר  תשרי.  לחודש 
אלול המלך נמצא בשדה. כל אחד יכול לגשת 
אל ה', בלי מזכירים ובלי פקידים, והוא מקבל 

את כולם בסבר פנים יפות.

מדהים  לארוע  נחשפתי  שנים,  מספר  לפני 
אלול. באחת  חודש  עוצמותו של  את  המבהיר 
דוד,  אור  בישיבת  הסליחות  באמירת  הפעמים 
מהאווירה  מאד  רחוק  הנראה  ביהודי  הבחנתי 
שיער  האזניים,  על  עגילים  לו  היו  סביב. 

ידיו.  זרועות  על  וקעקועים  'ראסטות'  ארוך, 
באמירת  והמשכתי  חשיבות,  לכך  יחסתי  לא 
התארחתי  כאשר  מכן,  לאחר  שנים  הסליחות. 
כי  לי  וסיפר  מאזין  התקשר  ברדיו,  בתכנית 
מקדושה  רחוק  היה  אכן  הוא  אדם.  אותו  הוא 
רק  הגיע  הכנסת  לבית  ואפילו  ורוחניות, 
לחצו  חבריו  יום,  באותו  כיפור.  ביום  לפעמים 
עליו לבוא לאמירת הסליחות. באמצע סליחות 
הסטנדר  על  נשמט  ראשו    - הוא מספר  כך   –
והוא פרץ בבכי. נשמתו התעוררה והוא הרגיש 
כי  לה'  הבטיח  הוא  להקב"ה.  להתקרב  צורך 
הוא חוזר בתשובה, עוד באותו לילה הוריד את 
כיום  הקעקועים.  ואת  הראסטות  את  העגילים 

הוא אברך חרדי אבא לשלושה ילדים!

סיפורי נשמות מעין אלה, נותנים כח להמשיך 
ולהתמיד. 

הרבי מדבר ומזכיר ללא הרף כי אנו 
נמצאים בפתחו של עידן הגאולה. אתה 

חש בכך?
ההתעוררות  על  דברנו  אם  דבר!  בכל  ודאי. 
מובהק  סימן  בהחלט  הוא   – ישראל  בעם 
מהווים  אמנם  החיים  קשיי  הקרבה.  לגאולה 
נוכל   – ונתבונן  נעמיק  אם  אך  והעלם,   כסוי 
את  נביא  ישראל  באהבת  ולהרגיש.  לחוש 
סובלניים.  היו  השני  את  אחד  אהבו  הגואל. 
נפגשים,  יהודים  שני  כאשר  פעם:  אמר  הרבי 
ליהודי  טובה  לעשות  איך  לחשוב  עליהם 

שלישי. חישבו על הפתגם העמוק כל כך.

השיחה עם יובל מתארכת ומתארכת. 
עוד ועוד סיפורים, פתגמים ודברי חיזוק. 

התחושה היא כבר לא של ראיון אלא 
התוועדות חסידית. לקראת סיום ביקשתי 

להעביר מסר לעם ישראל בחודש אלול: 
להיפתח  לנשמה  אפשרו  לסליחות.  לכו 
לגשמיות  אותנו  מושכים  החיים  ולהתרומם. 
תנו  הקרקע.  מעל  טפח  התרוממו  ולחומריות. 
לנשמה רוחניות וחיזוק, במיוחד בחודש אלול. 
מתעורר  הלב  שופר,  תקיעת  שומעים  כאשר 
נזכה  וההתקרבות,  התשובה  בזכות  לתשובה. 

לגאולה שלמה.

אמן! 
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פרוייקט
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הכירו את Warpp: יישומון חדש, סוג של 'מיזם חברתי' המציע ליהודים 
ברחבי העולם להיפגש עם אדם אשר ברשותו תפילין, על מנת להניח או 

כדי לקבל הסבר איך להניח • הגרסה היהודית של אפליקציית 'אובר'

שניאור לוין
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חייו, מ במהלך  נתקל  לא  מאיתנו  י 
או  דתי  ביהודי-  אחת,  מפעם  ויותר 
נזכר  מהבית,  מוקדם  היוצא  מסורתי 

ובהגיע  בביתו,  והטלית  התפילין  את  שכח  כי 

יהודי  אחר  בחיפוש  מתחיל  להתפלל,  הזמן 

כדי  דקות  לכמה  תפילין  זוג  לו  'ישאיל'  אשר 

להתפלל...

דרך  פורץ  שינוי  בתחילת  אנו  עוד!  לא  ובכן, 

הודות  הכל  העולם.  ברחבי  וגם  בישראל, 

את  המחברת  אפליקציה,  של  ייחודי  לפיתוח 

העולם התורני עם העולם הטכנולוגי.

הכירו את Warpp: אפליקציה חדשה, סוג של 
העולם  ברחבי  ליהודים  המציע  חברתי'  'מיזם 
על  תפילין,  ברשותו  אשר  אדם  עם  להיפגש 
את  לקיים  כיצד  להסביר  כדי  או  להניח  מנת 

המצווה.

לטלפון  יישומון  היא   Warpp "אפליקציית 
החכם המקשר בין אלה אשר ברשותם תפילין 
לאלה המבקשים להניחן", נכתב באתר המיזם 
החדש. "הטכנולוגיה מסירה את כל המחסומים, 
ומאפשרת להתחבר בקלילות ובנוחות ליהודי, 
המעוניין להניח תפילין, ולזכות אותו בתפילין 

שלך".

אם תרצו, מדובר ב'אובר' של התפילין. הרעיון 

האפליקציה  מאחורי  העומד  לרעיון  דומה 

אך  רכבים,  קריאת'  ל'שירותי  הפופולארית 

'נותני השירות' מרוויחים   wrapp במקרה של 

מצווה ולא כסף...

היישומון,  השקת  לטובת  הופק  אשר  בסרטון 

נראים אנשים המבקשים להניח תפילין ונעזרים 

אדם  סתם  או  חולה  ביניהם,  באפליקציה. 

 – יוגה  שיעור  במהלך  הים  שפת  על  היושב 

כולם זוכים תוך זמן קצר מאוד לביקור וסיוע 

בהנחת התפילין.
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מתקדם  עיצוב  בעלי  והיישומון  האתר 
כאילו  הניסוחים  לכך,  בנוסף  ומתוחכם. 
להניח  "יש  מוביל:  פרסום  ממשרד  נלקחו 
המקדם  באתר  הסלוגנים  אחד   - שנתחבר" 
לאנדרויד.  או  לאייפון  האפליקציה  הורדת 
באמת  להתחבר  המאפשרת  "הטכנולוגיה 

)מצטערים, פייסבוק(", הוא סלוגן נוסף.

המטרה: 10 אלף איש עם האפליקציה

מאחורי פיתוח האפליקציה עומדים שני אחים 
 light up( 'מניו יורק וארגון 'להאיר את העולם
הראשון  בשלב  התכנון,  פי  על   .)the world

המטרה היא כי לפחות 10 אלף איש יורידו את 
האחרונות  בשנתיים  עמלו  עליה  האפליקציה, 
מיליוני  הרחוק-  ובעתיד  אנשים,  עשרות 

משתמשים מדי יום ברחבי העולם!!

 wrapp של  במקרה  גם  דומים,  במקרים  כמו 
היזמים  אחד  במקרה.  לגמרי  התחיל  הכל 
ביקש לשוחח עם חברו בארץ, החבר קיצר את 
כל  לי  המחכה  מישהו  'יש  כי  בטענה  השיחה 
יושב  "הוא  תפילין'.  לו  להניח  כדי  שישי  יום 
שבוע שלם ומחכה כי תגיע אליו בשישי בבוקר 
השיב  וחברו  האיש  תהה  תפילין?",  לו  להניח 
"לא הגיוני. חייבים לעשות משהו",  לו בחיוב. 
מאחורי  להישאר  )המבקש  היהודי.  החליט 
הקלעים( ומאז הוא לא הניח לנושא. התוצאה 
אמצעים  מעט  לא  השקיע  בה  האפליקציה,   -

ומאמצים.

המרגשים  הסיפורים  ובעיקר  התגובות 
צאת  לאחר  ימים  מספר  להגיע.  איחרו  לא 
נרשמו  העולם,  לאוויר  החינמית  האפליקציה 

למעלה מ- 4600 משתמשים בישראל ומדינות 
רבות בעולם. הנה סיפור אופייני אחד, המדגים 
עד כמה האפליקציה עומדת לשנות את העולם 
ובעיקר-  שורות  לאחד  לבבות,  לקרב  היהודי, 
היום  עד  אשר  יהודים  ואלפי  למאות  לגרום 
המצווה  את  לקיים  שונות,  מסיבות   , נמנעו 
החשובה, להניח התפילין, ולא להסתפק בפעם 

אחת- אלא באופן תדיר יום יומי.

חי   88 בן  יהודי  יורק.  מניו  הגיע  הסיפור 
מטפלת  של  בשירותיה  ונעזר  במנהטן  בדירה 
חסיד  אחר,  יהודי  הימים,  באחד  פליפינית. 
לביתו  סמוכה  בחנות  במנהטן  ביקר  חב"ד, 
קריאה  קיבל  החב"דניק  הקשיש.  היהודי  של 
לנייד ובה השאלה מי באזור יכול לבוא להניח 
העוזרת  כי  מסתבר  הקשיש?  ליהודי  תפילין 
 WRAPP אפליקציית  על  שמעה  הגויה, 
היא  בו  הקשיש  עבור  בה  להיעזר  והחליטה 
מטפלת! לא חלפו כמה דקות והחב"דניק הגיע 
לבית הקשיש, הניח אתו תפילין והתפלל עמו. 

שמע על היישום בהייד-פארק, ונקשר...
פיליפ הולנד התחיל להניח תפילין ביום רביעי ובשבת הבאה יחגוג בר-מצווה. סביר, לא? 
 50 בן  יהודי  לונדון,  מצפון  הולנד,  מר  אך  הבר-מצוה.  לקראת  תפילין  להניח  מקובל  הן 
שנה, הניח עתה, לראשונה תפילין וחגג בר-מצווה בעקבות יישום חדש של חסידי חב"ד:  
Wrapp, הזמין עבור מכשירי אפל ואנדרואיד, מאפשר למעוניינים להניח תפילין. ולמצוא 

בקרבת מקום אנשים היכולים לעזור להם.

בלונדון  )גן  בהייד-פארק  הנאומים  בפינת  ישב  כי  הולנד,  מר  סיפר  העיתון,  עם  בשיחה 
המפורסם באירועי נאומים הנערכים בו(, ושוחח עם כמה צעירים יהודיים. כאשר שמעו כי 

הוא יהודי, שאלו אם הניח אי פעם תפילין?'.

כי משפחתו מאוד  הבהיר  כאשר  בר-מצווה.  לו  עשו  אם  גם לשאלה  הוא השיב בשלילה, 
חילונית, סיפרו לו על יישום התפילין, והמליצו לו להתקין אותו על הפלאפון. הוא הוריד 

את היישום, ולאחר כמה ימים כאשר עבד מהבית, חשב לעצמו: ננסה, נראה אם אצליח..."

לאחר זמן קצר צלצל אליו הרב שמואל לו והודיע כי הוא שולח מישהו ואכן הגיעו לביתו, 
כעבור שעה, עם תפילין".

מתקבלת  "כאשר  כי  העיתון,  לכתב  הסביר  התפילין,  ביישום  כספק  הרשום  לו,  הרב 
בקשה, אתה יכול להענות או להתעלם". הוא עצמו, לא היה פנוי באותו רגע עקב פגישות 
מענדל  הרב  לשליח  התקשר  לכן  מהבקשה,  להתעלם  רצה  לא  אבל  קודמות,  ומחויבויות 

רסקין, וביקש ממנו לנסוע במקומו למבקש התפילין.

תפילין  לרכוש  והחליט  בחייו,  הראשונה  התפילין  מהנחת  כך  כל  התרגש  המופתע  פיליפ 
חדשות, ולהניחן בכל יום. בשבת הקרובה, הוא הגיע לבית חב"ד, שם חגגו לו בר-מצווה...
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ההתרגשות היתה והיהודי אשר שוב זכה להניח 
תפילין בגילו המופלג, בכה משמחה!

למיזם  האפליקציה  יוזמי  נתנו  אותה  הכותרת 
שלהם היא – 'מקליקים ומניחים'. "יכול להיות 
הבוס שלך או השכן מלמעלה, איתו לא החלפת 
שלך.  המונית  נהג  ואולי  שנים   4 כבר  מילה 
חולים,   בבית  התעופה,  בשדה  תקוע  אתה 
בכל זמן ובכל מקום- יש מי שידאג לך מידית 
החדשה  האפליקציה  מוצגת  כך  תפילין",  לזוג 
הם  בו  ובאנגלית,  בעברית  מושקע,  בסרטון 
זוג  ברשותם  אשר  אלה  בין  לקשר  מבקשים 

תפילין לבין הרוצים, כאמור, להניח. 

לפי שעה, מבקשים יוזמי האפליקציה להישאר 
בשיחה  אבל  להיחשף,  ולא  הקלעים'  'מאחורי 
הרעיון  מאחורי  עמד  מה  מספרים  הם  איתנו 

המהפכני?

רוצים  אנשים  מצוין.  בעולם  חיים  "אנו 
נתן  הבורא  האפשרות.  יש  ועכשיו  להתחבר 
לנו כלי מתאים. התפילין מחברות בין אנשים, 
מאפשר  הכלי  והנשמה.  הלב  בין  עולמות,  בין 
לכולם ליהנות ולהרוויח. אין כאן מפסידים, רק 
מרוויחים. יהודי המחזיק ברשותו תפילין- יכול 

באמצעות אותה אפליקציה להפוך אותם לכוח 
מחבר בעולם.

העבודה  יום  את  לשדרג   - המקצוע  "אנשי 
פנים  להאיר   - הרבנים  קדושה;  בו  ולהחדיר 
ולהפוך זמינים יותר לעמך ישראל; יהודים לא 
החשובה;  המצווה  קיום  את  להנגיש   - דתיים 
וכך מתחברים כל גווני האוכלוסייה באמצעות 

רישום חד-פלאפליקציה", הם מסבירים לנו.

בין  המחברת  באפליקציה  מדובר  כי  אמרנו 

ראוי  אך  הטכנולוגי.  לעולם  התורני  העולם 
מלובביץ'  הרבי  של  חזונו  במימוש  להדגיש: 
שנות  ואחת  חמישים  אחרי  המשיח.  מלך 
הכריז  עליו  תפילין  מבצע  אדירה,  הצלחה 
הרבי לפני מלחמת ששת הימים עומד, לקראת 
 Wrapp אפליקציית  אדירה:  דרך  פריצת 
לאהבת  חדשנית  טכנולוגיה  בין  מחברת 
ישראל, ומציעה כלי מהפכני כדי להגשים את 
מצווה  בר  מגיל  יהודי  כל  מעתה,  הרבי:  חזון 
תפילין"?  מנח  דלא  "קרקפתא  תפילין.  יניח 
תפילין[  הניח  לא  מעולם  אשר  ליהודי  ]כינוי 

לא אצלנו! לא בדור שלנו! ותלוי רק בנו!

אם מסתכלים על המספרים מבינים מהר מאוד 
להשקת  היעד  אדירה.  בהצלחה  מדובר  כי 
 10,000 של  רישום  היה   wrapp אפליקצית 
בעולם.  פינה  בכל  תפילין  כמציעי  יהודיים 
הפתיחה-  יריית  לאחר  בלבד  ימים  מספר 
נרשמו למעלה מ- 4600 משתמשים, עוד בטרם 
יצאו לקמפיין פרסומי. המשמעות- בע"ה בתוך 
משתמשים  אלפי  מאות  מהיום,  שנים  מספר 
חיי  את  לשנות  ההולכת  באפליקציה  יום  מדי 
תורה  באור  העולם  את  ולהאיר  היהודי  העם 
ומצוות המהווים את התשתית להבאת הגאולה 

השלימה. 

אנו חיים בעולם מצוין. "
אנשים רוצים להתחבר 
ועכשיו יש האפשרות. 

הבורא נתן לנו כלי מתאים. 
התפילין מחברות בין 

אנשים, בין עולמות, בין 
הלב והנשמה.
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השתנו ה ופניו  הדלת  את  פתח  דוקטור 
בבת אחת מכעס לתדהמה עצומה, כאשר 
קלט את המסר בפיה של העומדת מולו!

''הרבי מלובביץ' מוסר לך דרישת שלום וביקש 
לומר כי עליך להיות חזק ולהמשיך בעבודתך 

בנחישות, אל תוותר ואל תיסוג מעמדותיך!"

ופסיכאטר  נוירולוג  פראנקל,  ויקטור  הדוקטור, 
שיטתו  פיתוח  על  ושקד  בוינה  התגורר  יהודי 
הייחודית בפסיכולוגיה. האשה, מרגריטה הייאס, 
היא  המשיח.  מלך  מלובביץ'  הרבי  ע"י  נשלחה 
סיימה את דברה והשאירה את הדוקטור לנפשו 

מבלי לדעת מה פעל הרבי במסר הקצרצר.

פרויד,  זיגמונד  של  תלמיד-חבר  היה  פראנקל 
חלק  אך  ה'פסיכואנליזה',  האישיות,  תורת  אבי 
עליו ביסוד שיטתו. פרויד סבר כי המניע האנושי 
''השאיפה להנאה'' ואילו פראנקל    - הוא בהמי 
הגיע למסקנה כי שאיפת האדם היא למשמעות 

ומניעיו, רוחניים, יותר מאשר גשמיים.

זוועות  בשרו  על  ויקטור  עבר  השואה,  בשנות 
גבורה  למראה  נפעם  עמד  גם  אך  עולם, 
על  המוותרים  מורעבים  אנשים  של  אנושית, 
אמונה  ומול  באחרים.  לתמוך  כדי  לחמם  פת 
בשעותיהם  לאנשים  עמדו  אשר  וחיוביות 
לפיה  שיטתו,  את  להציג  העז  עתה  הקשות. 

האדם מונע וניזון מחלקו העליון, הרוחני.

בגיחוך.  ואף  בהתנגדות  התקבלה  התיאוריה 
מופרזת   אדם  בהערכת  שוגה  היא  כי  נטען 
ההנחה  החיובי.  הצד  בניפוח  המגזימה 
וכל-כך  הרווחת  הפשוטה,  הפרוידיאנית 
מושחת  יצור  הינו  האדם  כי  הייתה  מקובלת 
רק  ולהנות.  תאוות  למלא  רצונו  וכל  מידות 
חינוך ומוסכמות חברתיות מצילות את העולם 
יתר  הפחתת  כי  פראנקל  טען  כנגדה  מהתוהו. 
בערכו של האדם משחיתה את הנוער והתבטא: 
אך  הגזים,  תאי  את  שהמציא  זה  הוא  "האדם 
ותפילת  קוממיות,  אליהם  שנכנס  זה  גם  הוא 

'שמע ישראל' על שפתיו".

רוח,  בנמיכות  שקוע  היה  הוא  ימים,  באותם 
כתביו,  ואת  שלו  הפילוסופיה  את  לגנוז  שקל 
אך  חדשים.  חיים  ולהתחיל  לאוסטרליה  להגר 
המסר של הרבי בידי מרגריטה, נסך בו כוחות 

אחרים והוא לא וויתר.

התוצאה הייתה חובקת עולם ומדהימה. ספרו 
לעשרות  תורגם  משמעות'  מחפש  'האדם 

עותקים,  מליון  מ9  בלמעלה  ונמכר  שפות 
הוא הפך למרצה מבוקש בחמש יבשות וקיבל 
אוניברסיטאות  מ29  כבוד'  לשם  'דוקטור  אות 

ברחבי הגלובוס.

אך, הכבוד הגדול לו זכה מתגמד מול תרומתו 
האדירה לאנושות: שיטתו, חדרה לפסיכולוגיה 
ה'לוגותרפיה' אשר עיקרה טיפול באמצעות   -
משמעות - הצילה את חייהם, שפיותם וחיוכם 
ומקומה בכותל המזרח של  של מליוני אנשים 

תורת הפסיכולוגיה.

מסר 'קטן' מהרבי הפך למסר גדול לאנושות!

יכולת ההתעלות של האדם, חשיבותם ומקומם 
העיקרי של הרובדים העליונים במערכת הנפש 

שלו החיובית, היא המפתח לסיפור.

  

חודש אלול הוא זמן לתיקון ותשובה. זמן לפשפש 
 - אדם  יחסי  של  ושב  בעובר  המעשים,  בפנקסי 

א-לוהים, בנבכי הנפש ובמצולות עמקי הנשמה.

לדוקטור  הרבי  של  המסר  מגיע  בדיוק  פה 
פראנקל, אל תפסיק להאמין בטוב שבאדם, אל 

תזנח את הפילוספיה האופטימית.

כאן, קובעת יתדות, הגישה החסידית ומגדירה 
על  בכיה  חטא?  על  הכאה  תשובה.  מהי 
טעויות? או שמא תיקון העבר? לא! בתקופות 
נוסח  תשובה  אך  תיקנו,  או  היכו  בכו,  אחרות 
את  להעצים  שבך,  בטוב  להאמין  היא  דורנו 
ולהזכיר  משמעות,  המחפש  הטהור  האדם 
לעצמך מי אתה באמת - בן מלך - ולא מתאים 

לך להתלכך בבוץ. זוהי תשובה.

ובמובן המילולי, תשובה היא חזרה. שיבה אל 
היהודי  נשמת  הטוב,  האדם  עצם  אל  המקור, 
היא חתיכת א-לוה, ולשם - אל כור מחצבתה - 
היא חותרת תמיד כמו שלהבת מרקדת של אש, 

מבקשת לעלות ולהישאב אל האינסוף. 

הפורש  אלול  חודש  של  המסר  מסתכם  בכך 
בשופרותיו:  ליבנו  את  ומרעיד  כנפיו  עלינו 
הוא  יהודי  וכל  בפוטנציאל  טוב  הוא  אדם  כל 
נשמה. אמור מעתה, תשובה בחודש אלול, היא 
העברת הילוך בכל עניני תורה ומצוות, עליית 
למקום  וחזרה  הבורא  עם  מדרגה בקשר שלנו 
והמצב  הטוב  המקום  שלנו.  וטהור  טוב  הכי 
להשתפר  לטכניקה  גם  יגרום  אשר  המקורי 

פלאים. אה, ומתוך שמחה שעוטפת הכל. 

ה'לוגותרפיה' של התשובה

עבודת הבירורים
בצלאל עמית

פה בדיוק מגיע המסר 

של הרבי לדוקטור 

פראנקל, אל תפסיק 

להאמין בטוב שבאדם, 

אל תזנח את הפילוספיה 

האופטימית.
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הפרוז'קטורים של חיינו

מחשבות טובות
אביטל חיים

ושך סמיך אפף את שולי מכל צדדיה, ח
ערפיח  כמו  כמעט  ומוצק  עבה  חושך 
ודביק  חם  ערביים,  בין  של  הודי 
במיוחד. היא גיששה באפילה המוחלטת בתוך 
ובעלה,  היא  שכרו  אותה  התענוגות  דירת 
מיקום  את  למפות  לא  נזהרת  פסיעה,  פסיעה 
הרהיטים באצבעות רגליה וחיפשה בקדחתנות 
עז  כאב  ממנה  גבה  נכון  לא  צעד  המתג.  אחר 
המובטח  כנף  הפסנתר  זה  אויש,  הרגל,  בשוק 
מפריט  הפך  עכשיו  אשר  הדירה  ממשכירי 
היא  נגף.  ואבן  למכשול  חיים,  ואיכות  תרבות 
הקירות  את  ומיששה  בזהירות  אותו  עברה 
במצב  משהו  לשתות  אולי  המטבח.  בכיוון 

המוזר אליו נקלעה.

כי הגיעה לכיורים,  מגע שיש קריר הבהיר לה 
דלת  עם  ארון  בקיר  קבוע  עמד  מעליהם 
שולי  שתיה.  כלי  כנראה  והכיל  מתרוממת 
של  עצום  קול  אבל  כוס,  משם  לשלוף  ניסתה 
או  אחד  כלי  על  באכזריות  הודיע  התנפצות 
על  עכשיו  מרוססים  שבעים,  אולי  או  שנים, 

הרצפה.

לדשדש  ניסתה  כאשר  בגרונה  עמדו  דמעות 
לרגליה  נטוותה  אשר  הזכוכיות  במלכודת 
בקיר  בודד  במתג  אצבעותיה  נפגשו  אז  אך 
המטבח, סמוך לחלון. לשמחתה לא היה גבול, 
מטה  ירד  החלון  תריס  רק  אבל  לחצה  היא 
בזמזום עדין של בית-עשירים וכמו קבר אותה 

בכלוב זהב. חשוך כמובן.

'נו, מתי אבי יבוא כבר!' אמרה – שאלה ודמעות 
זווית  היא הצטנפה בקרן  לחייה,  התגלגלו על 
התקלויות  התנגשויות,  מעצמה  לחסוך  כדי 
הכניסה  דלת  את  אפילו  נוספות.  פאדיחות  או 
הברך,  בכאב  לה  היה  די  לחפש.  לא  העדיפה 

בהשפלת הכלים השבורים ובדמעות הזולגות.

הדקות עד שובו של אבי מתפילת ערבית היו 
ארוכות ונדמו כנצח. "אבי, אני משתגעת! איך 
נבוך  היה  אבי  אוףףף!!"  אורות,  פה  מדליקים 
אף הוא, ניסה לגשש אחר מתג על הקירות, אך 

חוץ ממתג התריס, אין שומכלום.

פתאום נצנץ רעיון במוחו, אולי החשמל עובד 
וקרא  בגרונו  כחכח  הוא  אפל?  של  "סירי"  על 
הדליקי  )סירי,   "!Siri, turn on the lights"

את האורות!(

אחד  בבת  נדלקו  לד  גופי  ושנים  שלושים 

עצום  אור  שולי.  את  סיממו,  כמעט  וסחררו, 
סלון  בפניה  וחשף  אחד  ברגע  הבית  את  שטף 
על   – ניקולאטי  של  בהירות  ספות  מרהיב, 
בגימור  זכוכית  שולחן   - חלמה  בדיוק  כאלה 
מדויק נקי להפליא )נס שהיא לא נתקעה בו(, 
ציורי שמן חינניים של בעלת הבית המעטרים 

את הקירות, ומטבח..

לבוא!  כדאי  היה  כך  לשם  הו!  שמימי!  מטבח 
האור  מפני  עיניה  על  ידה  את  הניחה  היא 

ושמטה אותה לאט לאט.

-סגנון  המטבח  ארונות  לפניה  נגלו  תחילה 
שיוו  תכלת  נגיעות  עם  בהיר  בגוון  איטלקי, 
עמוק  בגוון  רחב  שיש  גלים,  מראה  להם 
נגנב  כאילו  לבן,  בצבע  מחוטבות  וקרמיקות 
כי  נדמה  וחסונות,  עצומות  כיריים  עדן.  מגן 
ועיקר העיקרים,  אין סיר אשר לא תוכלנה לו 
סט סכינים מדהים, כאילו נגזר מקופון של הום 

דיפוט והודבק בבית החלומות שלה.

האור"!  נהדר  כמה  פאר,  לדירת  "ממלכודת 
מלמלה בעודה צונחת על הספה.

  

האם חיינו מוארים? האם עולמנו מואר? האם 
אנו מודעים ויודעים מה הוא מכיל?

י"ח אלול )חוק הלאום מחייב אותנו להשתמש 
ח"י  החסידית  בעגה  או  העברי(,  בתאריך 
שני  גדולים,  מאורות  שני  לעולם  הביא  אלול, 
עולמנו  חיינו,  את  המאירים  פרוז'קטורים 

ויהדותינו.

ב  )נולד  הקדוש  הבעל-שם-טוב  הוא  האחד 
הוא  והשני  החסידות,  תורת  מייסד   - ה'תנ"ח( 
הזקן"  "האדמו"ר  מליאדי,  זלמן  שניאור  רבי 
חב"ד.  חסידות  מייסד   - התק"ה(  ב  )נולד 
מבחינת הדת הם לא חידשו המון, לא שינו את 
של  בפקרקטיקה  נגעו  ולא  ביהדות  הטכניקה 
חיינו, אך הם הדליקו את האור. דע מה אתה 
מי  אתה,  מי  דע  עליך,  ההשפעה  ומהי  עושה, 

אלוקיך ומה תפקידך במערכת.

תורת החסידות נולדה באותן שנים כדי לעורר 
את העם מעלפונו הרוחני, מהמכות אותן ספג 
וכדי  הכבד,  והחושך  הסמיכה  העלטה  בחסות 
אור  אל  הגדולה,  התכלית  אל  אותו  להכין 

הגאולה הגדול המתדפק על דלתנו.

להרים  חיינו,  את  להדליק  נוכל  נרצה,  רק  אם 
את המתג והוא ישטוף את עינינו באור של אמת 
הנמצאת  בגאולה  ונכיר  נראה  אזי  ופנימיות 
כבר פה, באנשי העולם הרוצים לדעת ולהכיר 
בתהליכי  ולחזות  העינים  את  לפתוח  אלוקות, 

העתיד מתרחשים מול עינינו ומתחת לאפינו.

כתביו  רעיונותיו,  עם  ונתאחד  נתחבר  רק 
משנתם  מרכז   - הדור  נשיא  של  וספריו 
הרבי   - הזקן  ואדמו"ר  הבעל-שם-טוב  של 
נצטרף  שליט"א,  המשיח  מלך  מלובביץ' 
והחויה  הידע  את  נעמיק  תורה,  לשיעורי 
לנו  תדליק  סירי  ואז  שלנו  היהודית-חסידית 

את האור. בשעתא חדא וברגעא חדא. 

ציון החג הקרב אוצר בתוכו 

את סבב ההיסטוריה של 

אז, עד היום. את הסוף 

וההתחלה אשר התמזגו בו. 

עוצר את מַשק כנפי הזמן 

מעל נקודת הציון הזו למשך 

יום, לאפשר לנו לשהות 

בזה. להטמיע את המסר.
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משהו אחר: עוגת דבש חלבית
החומרים:

לבצק 

   200  גרם סוכר

   2 ביצים גדולות

   70  גרם מרגרינה \ חמאה

   500 גרם קמח

   2  כפות סודה לשתיה

   4  כפות דבש

לקרם:

   חצי ליטר שמנת מתוקה \ חמוצה

   כוס אבקת סוכר

   200 גרם אגוזים טחונים

אופן ההכנה:

שכבות הבצק

לנפות את הקמח

בצורה  יתפזר  הוא  כך   – לתוך הקמח  לנפות את הסודה לשתיה 
אחידה.

ומרגרינה  ביצים  סוכר,  גרם   200 קטנה:  אש  על  בסיר  שמים 
ומערבבים כל הזמן. כאשר הכל נמס מוסיפים קמח, סודה לשתיה 
ודבש וממשיכים לערבב על אש קטנה לקבלת בצק מבושל, נכבה 

את האש כאשר ניתן יהיה לרדד את הבצק.

מורידים מהאש ומחלקים את הבצק ל-3 חלקים שווים, מרדדים 
כל אחד מהם ואופים בנפרד.

מילוי הקרם:

מקציפים את שמנת מתוקה עם אבקת סוכר ואגוזים טחונים )אם 
 משתמשים בשמנת חמוצה אין צורך להקציף אלא רק לערבב(.

כעת מניחים שכבת בצק, מורחים עליה חצי מכמות הקרם, 
מניחים מעל שכבת הקרם שכבת בצק נוספת ומעליה שוב קרם 

ומכסים עם שכבת בצק עליונה. על הכל מפזרים אבקת סוכר 
מלמעלה.

רצוי להכין את העוגה יום לפני ההגשה ולשמור אותה במקרר, 
כך הבצק יספח נוזלים והטעמים יתערבבו נכון. 

חודש אלול בשמונה נקודות
וחשבון-הנפש  הסיכום  חודש  הינו  אלול  נפש:  עורכים חשבון 

 
של השנה. לפיכך נקבעו בו מנהגים מיוחדים אשר מטרתם לעורר 
אותנו לתשובה מתוך רצון לתקן את הדרוש תיקון ולקבל החלטה 

טובה לקראת השנה החדשה. 

וערב  )למעט שבתות  יום בחודש אלול  תוקעים בשופר: בכל 
 

ראש השנה( תוקעים בשופר. תקיעת השופר נועדה לעורר אותנו 
לחזור בתשובה ולתקן את מעשינו.

בעל  וגם  מייל  או  מאחלים שנה טובה: כאשר שולחים מכתב 
 

פה, מוסיפים את האיחול המסורתי: כתיבה וחתימה טובה, לשנה 
טובה ומתוקה.

מנחה,  ובתפילת  שחרית  בתפילת  וישעי":  אורי  ה'  "לדוד   
ה' אורי  "לדוד;  מוסיפים פרק כ"ז בתהילים. הפרק נפתח בפסוק: 
וישעי, ממי אירא? ה' מעוז חיי, ממי אפחד?, ממשיכים לומר אותו 

גם בימי חודש תשרי עד הושענה רבא.

שלושה פרקי תהילים יומיים: מייסד תורת החסידות, הבעל שם 
 

טוב, תיקן לומר מא' אלול ואילך כל יום, שלושה פרקי תהילים לפי 
הסדר, עד יום כיפור. ביום כיפור אומרים שלושים-ושישה פרקים, 

ובכך מסיימים את ספר התהילים.

בדיקת התפילין והמזוזות: נהוג לבדוק תפילין ומזוזות בחודש 
 

אלול כדי לוודא את כשרותן. ניתן לשם-כך, להסתייע באנשי חב"ד 
הקרובים למקום מגוריכם.

"סליחות"  אומרים  השנה  ראש  לפני  כשבוע  סליחות:  אמירת 
 

- תפילות מיוחדות ובקשות מבורא העולם לשנה טובה ומבורכת. 
חודש  מראש  החל  "סליחות"  לומר  מתחילים  ספרד  מנהג  )לפי 

אלול.(

אל  מכתב  אלול  בחודש  לכתוב  ישראל  מנהג  לרבי:  כותבים 
 

לשנה  ברכתו  את  ולבקש  המשיח,  מלך  מליובביץ'  שליט"א  הרבי 
החדשה – לכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה. את המכתב 

נהוג להכניס באחד הכרכים של ספרי ה"אגרות קודש".

אז מה בתכל'ס?
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שם: 
איילה אורן

מקום מגורים: 
מרכז העיר, ירושלים

במה אני עוסקת:

הירושלמי  'מרכז משיח' במדרחוב  מנהלת את 
השנים  עם  בנוסף,  משפחתי.  ובני  בעלי  עם 
מעלה',  של  'ירושלים  בשם  ארגון  ייסדתי 
נוספים,  מדריכים  לצד  עורכת  אני  במסגרתו 
לאלפי  וסביבתה  בירושלים  מאורגנים  סיורים 
מרתקת  פעילות  לנו  יש  ותיירים.  מטיילים 

לסיור מלא תוכן יהודי חוויתי.

איך הגעת לתחום:

ברורה  תשובה  בעקבות  המיזם  את  פתחנו 
שמנו  קודש'.  'אגרות  ספרי  באמצעות  מהרבי 
לב כי ישנה הצפת מדריכים וארגונים, אך הם 
העמוק-הפנימי-חסידי.  הפן  את  נותנים  אינם 
הקבוצה  בו  פורמט  הגינו  הפעילות  בראשית 
נכנסת לבית חב"ד, בית כנסת או ישיבה, וחווה 
נמצאים.  הם  בה  המציאות  דרך  המסרים  את 

משהו מאוד ייחודי לנו.

מה נותן העיסוק שלי לאחרים?

לטייל  לבחור  יכולים  ותיירים  מטיילים 
המקום,  של  ההיסטוריה  על  וללמוד  ברחובות 
אך אנחנו מאפשרים להם מעבר לכך - להציץ 
האנשים  את   - בלתי-אמצעי  באופן    - ולהכיר 
חייהם  ואורח  הירושלמית  הקשת  גווני  מכל 
והופך  יותר  ומרתק  מעניין  הסיור,  הייחודי. 

לחוויה רב-חושית.

מה נותן לי העיסוק? 

חיי,  משליחות  נפרד  בלתי  חלק  הוא  העיסוק 
כשליחת הרבי מלובביץ' מלך המשיח להבאת 
הגאולה. במשך הזמן התאמנו סיורים ייחודיים 
עבורם  מקיימים  אנו  יהודים.  לא  לתיירים  גם 

מתוודעים  הם  במסגרתה  מיוחדת  פעילות 
לעולם התוכן היהודי ולומדים אודות חשיבות 
שמירת שבע מצוות בני נח – כחלק משליחותנו 

להכין את העולם לבוא הגאולה.

נקודת חיבור חסידית: 

מוצהר.  חסידי  אופי  נושאת  הפעילות 
בתוך  בהתאם.  והמסרים  חסידיים  המדריכים 
 – הנקראת  גלריה  משיח'  ב'מרכז  ייסדנו  כך, 
וויטרז'ים,  תמונות,  בה  יש  הגאולה',  'עולם 
אמנים  אותם  יצרו  הגאולה,  על  וידיאו  וקטעי 
מקצוע  אנשי  עם  בנושא  עמלנו  מפורסמים. 
אנו  אותן  הקבוצות  כל  שנתיים.  במשך 

מדריכים, עוברות דרך הגלריה.

טיפ בנימה אישית: 

לארגון  נוגעת  שלי  אפקטיבית  הכי  ההצעה 
הטיול. כאשר יוצאת כל המשפחה, כדאי לשלב 
לישיבה  וזמן  ולימודיים  היסטוריים  אתרים 

בפארק או בגן שעשועים; פשוט ליהנות יחד.

ב15 שנים האחרונות הפכו סיורי סליחות בימי 
חודש אלול לטרנד בחברה הישראלית. סיורים 
ספרדי.  בנוסח  וסליחות  ירושלים  בשכונות 
בעיר  הסיור  את  עורכים  אנחנו  כלל  בדרך 
יערכו בכותל המערבי,  ואז הסליחות  העתיקה 
הכנסת  בבית  והתפילה  נחלאות  בשכונת  או 

הספרדי המרשים.

הימים  אווירת  על  משוחחים  הסיור  במהלך 
שופר  תקיעת  שומעים  המיוחדת,  הנוראים 
ניגונים  התיירים  את  מלמדים  וגם  ופיוטים, 
עתיקים השייכים לתקופת התשובה והסליחות, 
תפילה  תורה,  על  חסידיים  סיפורים  משלבים 
למשמעות  אותם  ומחברים  חסדים  וגמילות 
 – המקום  גיבורי  של  ולמסר  ההיסטורית 

למשמעות האקטואלית בחודש אלול. 

המקצוענים

ההצעה הכי אפקטיבית שלי 
נוגעת לארגון הטיול. כאשר 
יוצאת כל המשפחה, כדאי 
לשלב אתרים היסטוריים 
ולימודיים וזמן לישיבה 

בפארק או בגן שעשועים; 
פשוט ליהנות יחד.

סיורי סליחות בירושלים כפי שלא הכרתם
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משמעות החיים

בימי חודש אלול, כמו לקראת כל חג ותאריך מיוחד כותב הרבי איגרת מיוחדת הקרויה "מכתב כללי", 
ומופנית "אל בני ובנות ישראל בכל מקום שהם" • לפנינו איגרת בה הרבי משרטט קו מפריד בין מעשים 

טובים למעשים בלתי ראויים, מסיק ומציע דרך נכונה לערוך חשבון נפש לקראת השנה החדשה

ב"ה, ימי הסליחות, ה'תשט"ז

 אל בני ובנות ישראל
 אשר בכל מקום ומקום

 ה' עליהם יחיו
שלום רב וברכה!

על  בהיותנו  החולפת,  השנה  סיום  לקראת 
מאזן  רציני  אדם  כל  עורך  החדשה,  השנה  סף 
מקבל  לכך,  ובהתאם  המסתיימת  לשנה  רוחני 

החלטות לשנה החדשה.

נכונים.  והחלטות  למאזן  להגיע  היא  המטרה 
בהערכת  מהגזמה  להישמר  יש  כך,  לשם 

המעלות והמעשים הטובים אך גם לא להפריז 
בהערכת המגרעות והכישלונות.

הלך-רוח של דכאוני, וגרוע ממנו – ייאוש חס 
וחלילה, מחלישים את התוקף ברצון להשתפר.

בהערכת  מפריזים  אין  אם  גם  לעיתים 
כי  מתברר   – צדק  חשבון  ועורכים  המגרעות, 
המאזנים,  כפות  על  השלילי,  השמאלי,  הצד 
יותר מן  ולפעמים בעל משקל רב  גדול למדי, 

הצד הימני, החיובי.

אך גם אז אסור להניח לתחושת ייאוש להתגנב, 
עפ"י   – והקדושה  הטוב  כי  תמיד  לזכור  יש 
תורתנו, תורת חיים, הם נצחיים ובלתי ניתנים 

מן  הנשמה,  מן  נובעים  בהיותם  לביטול, 
הניצוץ האלוקי הנמצא באדם, ואילו המעשיים 
)הבהמה  הבהמית  מהנפש  נובעים  השלילים, 
מהותם  מעצם  מוגבלים  וממילא  באדם(  אשר 
ולהמחק  להתבטל  ועשויים  זמניים  הם  ולכן 
ע"י תשובה אמיתית ונכונה – חרטה עמוקה על 

העמבר והחלטה איתנה לעתיד!

אחד  כל  אצל  לעורר  חייב  לעיל,  האמור 
תחושת  המאזן,  בתוצאות  הבדל  מבלי  ואחת, 
עידוד ותקווה איתנה לעתיד, בשל הידיעה כי 
הם  החולפת  השנה  במהלך  הטובים  המעשים 
בחיי  הפרטיים,  בחיים  אור  ומכניסים  נצחיים 
ישראל  "כל  כנאמר  ישראל,  ובכלל  המשפחה 

הכישלון
הוא זמני

הרבי מכתבי  והדרכות  עצות 
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ערבים זה בזה", קשורים איש לרעהו ומהווים 
יחידה אחת.

מובן אפוא כי גם אם לעיתים מתגלות תופעות 
המצביעות על ירידה ולא הכול נעשים חכמים 
יותר ויראי-שמים יותר, – הרי באמת ובפנימיות 
– הטוב בעולם גדל ומתחזק כי בכל שנה, בכל 

יום ובכל רגע נוספות פעולות טובות.

יתר,  משקל  מקבל  הלא-טוב  כי  נדמה  ואם 
מדובר באופן זמני. בסופו של דבר, הטוב חייב 
להכריע והלא-טוב מתבטל לגמרי, באשר בורא 
העולם ומנהיגו קבע כי הכול ישובו בתשובה, 
עברות  על  אפילו  לסלוח  המרבה  והקב"ה, 

בתשובה,  החוזרים  את  מקבל  ונשנות,  חוזרות 
"כי לא ידח ממנו נידח".

בידי כל יהודי היכולת לשפר לגמרי את סיכום 
עצמי,  שינוי  על-ידי   – הבאה  לשנה  פעולותיו 

והקב"ה הרוצה בתשובה, מסייע!

ביתר  מבטיחה  כן  לעשות  האיתנה  ההחלטה 
ודאות שנה טובה ומתוקה לכל אחד ואחת!

בברכת כתיבה וחתימה טובה.

מנחם שניאורסאהן  

האמור לעיל חייב לעורר אצל כל 
אחד ואחת, מבלי הבדל בתוצאות 

המאזן, תחושת עידוד ותקווה 
לעתיד, בשל הידיעה כי המעשים 
הטובים במהלך השנה החולפת 
הם נצחיים, ומכניסים אור בחיים 
הפרטיים, בחיי המשפחה ובכלל 

ישראל, כנאמר: "כל ישראל 
ערבים זה בזה"



לפחות כעת, עם סיומה של השנה, שומה עלינו לעצור את סינדרום ההדחקה. לראות את עצמנו 
סבלנות  עוד  אין  לנו  גם   • עוד!  לא  השם  בעזרת  אך  חטאנו,  מלא:  בפה  ולהודות  האמת  בראי 

להמשיך להמתין. כל רגע נוסף של עיכוב בגלות מעיק עלינו מאוד.

אריה יהודה

ומתקרבת ע חמקה  חלפה  שנה  וד 
לסיומה. מה הספקנו בה?

ימי השנה האחרונים הם עיתוי הולם 
בינינו  כנה,  חשבון-נפש  מסכם.  מאזן  לערוך 
יכולותינו.  את  מיצינו  כמה  עד  עצמנו,  לבין 
החיים מהווים מסלול מאתגר אשר נועד לקדם 
הקדוש-ברוך- עם  שלנו  הקשר  את  ולשפר 

אתנחתא  לעשות  נדרשים  אנו  פעם  ומדי  הוא 
ולבדוק היכן אנו עומדים, האם ועד כמה אכן 

השתפרנו והיטבנו דרכינו.

כל בעל עסק מתחיל יודע, כי מחובתו לערוך מאזן 
הכנסות והוצאות לפחות פעם בשנה. לא רק בשל 
מסודר,  פנקסני  ניהול  המחייבות  המס  רשויות 
אלא פשוט כדי לדעת היכן הוא עומד. במה כדאי 
להמשיך להשקיע וממה כדאי "למשוך" ידיים, מה 

היו הצעדים הנכונים והיכן הכשלים.

פעם  רוחני  מאזן  לערוך  מחויב  יהודי  כל  כך 
לערוך  יש  ערב  מדי  כי  היא,  האמת  בשנה. 
תצמחנה  אשר  מסקנות  ולהסיק  חשבון-נפש 
מחר חדש מוצלח יותר. כך אכן נוהגים חסידים 
בעת קריאת "שמע שעל המיטה", בטרם יפרשו 
לשנת לילה. אולם לכל הפחות יש לערוך מאזן 
ממצה, אחת לשנה, לקראת סיומה. לזהות את 
הנקודות החלשות במאבקנו המתמיד מול היצר 

הרע, ולקבל החלטה אמיצה להתחזק בהן.

•

לרבים  היו  השנה  לאורך  גם  כי  להניח,  סביר 
איננו  מעידות.  זיהינו  בהם  רגעים  מאתנו 
מטעויות.  חפים  להיות  יכולים  ולא  מלאכים 
פשעים  כל  "על  אדם:  מכל  החכם  כמאמר  אך 
ונוטים  עצמנו  את  אוהבים  אנו  אהבה".  תכסה 
אך  בסדר,  לא  נהגנו  אם  קולטים  לסלוח... 

ועוברים  המתבקשות  המסקנות  את  מדחיקים 
לסדר היום.

כעת, עם סיומה של השנה, שומה עלינו לעצור 
הדברים  את  להציף  ההדחקה.  סינדרום  את 
בראי  עצמנו  את  לראות  עימם.  ולהתעמת 
האמת ולהודות בפה מלא: חטאנו, אך בעזרת 

השם לא עוד!

ואין  הסליחות'  'ימי  אלה  ימים  נקראים  לכן 
מתאימים מהם, לעמוד מול הקדוש-ברוך-הוא 
המזרח  עדות  בני  טעויות.  על  סליחה  ולבקש 
מראש-חודש  החל  'סליחות',  לומר  נוהגים 
אלול. במוצאי שבת האחרון בשנה, מצטרפים 
כאחד  כולם  האשכנזים.  קהילות  גם  אליהם 
מכאן  להצליח  כוחות,  וגם  סליחה  מבקשים 

ולהבא להתנהג כראוי.

הטעות,  עצם  על  היא  המתבקשת  הסליחה 

חיים גאולה
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 סליחה
בהמתנה
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על  ההתמהמהות.  על  מכך  פחות  ולא  גם,  אך 
את  ולתקן  סליחה  מיד  מלבקש  ההתעכבות 
כמוהו  מאין  סבלן  הקדוש-ברוך-הוא  הטעות. 
אותנו  מקבל  המחפירים  איחורינו  ולמרות 
ימים אלה  תמיד, בכל מצב. הכינוי המלא של 
הסלחנות  כי  והסליחות',  הרחמים  'ימי  הוא 
אינם  אשר  קץ,  אין  רחמים  מבטאת  האלוקית 
נגמרים לעולם. אנו עומדים אפוא לפני אבינו 
תודה  ההמתנה,  על  סליחה  ואומרים:  בשמים 

על הסבלנות.

•

ולמרות הכול, גם עתה איננו נמנעים מלהזכיר 
לפני הקדוש-ברוך-הוא כי גם אנחנו ממתינים. 
כמעט אלפיים שנה ממתין עם ישראל לגאולה 

האמיתית והשלמה!

צבר  אותם  הטובים  והמעשים  המצוות  כמות 
עצומה  הינה  הדורות  במרוצת  ישראל  עם 
על  כי   – הכשלונות  כף  את  לחלוטין  ומכריעה 
נסלח  ובוודאי  סליחה  ביקשנו  כבר  הכשלונות 
מהקדוש-ברוך-הוא  אפוא  תובעים  אנו  לנו! 
את הגאולה השלמה ע"י משיח צדקנו – הרבי 

שליט"א מליובביץ', תיכף ומיד ממש!

רגע  כל  להמתין.  להמשיך  סבלנות  לנו  אין 
נוסף של עיכוב בגלות מעיק עלינו מאוד. כל 
רגע בהקדמת הגאולה יחסוך מעמינו וגם מבני 

האנושות הרבה כאב ויגון.

איננו מעלים בדעתנו כי אדון כול צריך לבקש 
פשוט  אנו  תודה.  לומר  או  סליחה  מאיתנו 
קץ  שים  השם,  אנא,  מורתח:  בלב  מתחננים 

לגלות. די!. 

כמות המצוות והמעשים הטובים 
אותם צבר עם ישראל במרוצת 
הדורות הינה עצומה ומכריעה 
לחלוטין את כף הכשלונות – כי 

על הכשלונות כבר ביקשנו סליחה 
ובוודאי נסלח לנו! אנו תובעים 
אפוא מהקדוש-ברוך-הוא את 
הגאולה השלמה ע"י משיח 

צדקנו – הרבי שליט"א מליובביץ', 
תיכף ומיד ממש!
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החודש לפני...

היא  ליובאוויטש  תמימים"  "תומכי  ישיבת 
ישיבת  ישיבות חסידות חב"ד בעולם.  רשת 
 121 לפני  נוסדה  הראשונה  תמימים  תומכי 
)12 בספטמבר  שנים, בט"ו באלול ה'תרנ"ז 
האדמו"ר  ידי  על  ליובביץ'  בעיירה   )1897
החמישי בשושלת חסידות חב"ד, רבי שלום 
הוא  הישיבה  כמנהל  שניאורסון.  דובער 
שניאורסון,  יצחק  יוסף  רבי  בנו  את  מינה 

לימים האדמו"ר השישי.

התלמידים  שם  על  תמימים"  "תומכי  השם 
תמים,  "תמימים".  ומכונים  בה  הלומדים 
בתורה,  שלימות  דהיינו  שלם,   – משמעותו 
ושלימות  ונסתר,  נגלה  חלקיה,  כל  על 
לשלמות  להגיע  ועבודה  שאיפה  במעשה, 
ישיבת  נוסדה  למענו  אשר  בנושא  במיוחד 
אשר  חיילים  להעמיד  תמימים":  "תומכי 
האמיתית  בגאולה  האמונה  את  יחזקו 

והשלימה על-ידי משיח צדקנו! 

בתמונה:
שני בחורי ישיבה "תמימים" 

לומדים יחד ב"חברותא"

121 שנים לישיבת "תומכי תמימים"



ב"ה

יהלום
שייכת לשבט זבולון

האבן של חודש

www.shefayamim.com

שפע ימים בע“מ

בדורנו זה הקב"ה מפזר את אוצרותיו,
הגשמיים והרוחניים,

ומעניק אותם לפשוטים בחייליו,
בכדי שבעזרת אוצרות אלה יפעלו

להביא את משיח צדקנו.
(מעובד משיחת הרבי מליובאוויטש - ש"פ וילך תשמ"ו)

אלול

להתקדמות החיפושים אחר האוצרות ולממצאים שהתגלו עד עתה כנסו לאתר החברה



בתפילין ומזוזות

הולכים על בטוח!

לרכישת תפילין, מזוזות, טליתות,
ספרי קודש ויודאיקה

פנו לבית חב"ד הקרוב!
|  יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד  |

ב"ה

או חייגו עכשיו:

*3770  

משלוח מבוטח
בארץ ובעולם!
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