החיים בשעת משבר:
נאהב אורן ושרית אידל -תנחום
רוח האדם  -אהוד מנור
היא לא נבהלת לא נבהלת
כשהגוף פוחד
היא לא נשברת לא נשברת
כשהגוף בוגד
רוח האדם יכולה לגוף
רוח האדם יכולה לעוף
את כל שדי הלב
את כל שדי הכאב
נוכל לגרש
אם רק נתעקש
כי אין לך אימה
שאי אפשר להרחיקה
בנגיעה רכה
ובנשיקה...
תלמוד בבלי ,מסכת נדרים ,דף מ ,ע'א( .מתוך ספר האגדה ביאליק ורבניציקי  ,מהדורת סנונית)
ידי ַר' ע ֲִקיבָ א ֶׂשחָ לָ ה,
ֲשה ְּב ַתלְּ ִמיד אֶׂ חָ ד ִמ ַתלְּ ִמ ֵ
מַ ע ֶׂ
ְּול ֹא נִכְּ נְּסּו חֲ כ ִָמים לְּ בַ ְּקרֹוְּ ,ונִכְּ נַס ַר' ע ֲִקיבָ א לְּ בַ ְּקרֹו;
ִיתנִי !
ּוב ְּש ִביל ֶׂשכִ בֵ ד ו ְִּרבֵ ץ לְּ פָ נָיו חָ יָה .אָ מַ ר לֹוַ :ר ִבי ,הֶׂ חֱ י ָ
ִ
יָצָ א ַר' ע ֲִקיבָ א ו ְָּד ַרש :כָל ִמי ֶׂשאֵ ינֹו ְּמבַ ֵקר אֶׂ ת הַ חֹולֶׂ ה כְּ ִאּלּו שֹופֵ ְך ָד ִמים.

בראשית לב ,ד-ט
ד ַוי ְִּׁשלַח ַי ֲעקֹב מַ ל ְָׁאכִּ ים ְׁל ָפנָיו ֶאל-עֵ שָ ו ָא ִּחיו ַא ְׁרצָ ה שֵ עִּ יר ְׁש ֵדה אֱ דֹום .ה ַויְׁצַ ו א ָֹתם
ֹאמרּון לַא ֹדנִּי לְׁעֵ שָ ו כֹה ָאמַ ר עַ בְׁ ְׁדָך ַי ֲעקֹב עִּ ם-לָבָ ן ג ְַׁר ִּתי ו ֵָאחַ ר עַ ד -
לֵאמֹר כֹה ת ְׁ
עָ ָתה .ו ַוי ְִּׁהי -לִּי שֹור וַחֲ מֹור צ ֹאן וְׁ עֶ בֶ ד וְׁ ִּשפְׁ חָ ה ו ֶָא ְׁשלְׁחָ ה לְׁהַ גִּ יד לַא ֹדנִּי ל ְִּׁמצ ֹא-חֵ ן
הלְֵך
בְׁ עֵ ינֶיָך .ז ַויָשֻׁ בּו הַ מַ ל ְָׁאכִּ ים ֶאלַ -י ֲעקֹב לֵאמֹר בָ אנּו ֶאלָ -א ִּחיָך ֶאל-עֵ שָ ו וְׁ גַם ֹ
ִּירא ַי ֲעקֹב ְׁמאֹד ַויֵצֶ ר לֹו ַויַחַ ץ ֶאת-הָ עָ ם אֲ שֶ ר -
אתָך וְׁ ַא ְׁרבַ ע-מֵ אֹות ִּאיש עִּ מֹו .ח ַוי ָ
ל ְִּׁק ָר ְׁ
ִּאתֹו וְׁ ֶאת-הַ צ ֹאן וְׁ ֶאת-הַ בָ ָקר וְׁ הַ גְׁ מַ לִּים ל ְִּׁשנֵי מַ חֲ נֹות .ט וַי ֹאמֶ ר ִּאם-יָבֹוא עֵ שָ ו ֶאל-
נִּש ָאר לִּפְׁ לֵיטָ ה.
הַ מַ חֲ נֶה הָ ַאחַ ת וְׁ ִּהכָהּו וְׁ הָ יָה הַ מַ חֲ נֶה הַ ְׁ

מבוקש מקום  /אדמיאל קוסמן
ְּמבֻ ָקש מָ קֹום ָש ֵקט עָ לָ יו תּונַח הַ נֶׂפֶׂ ש.
לְּ כַמָ ה ְּרגָעִ ים ִבלְּ בַ ד.
ְּשמֵ ש ִמ ְּד ָרְך לְּ כַף הָ ֶׂרגֶׂל.
ְּמבֻ ָקש מָ קֹום ֶׂשי ַ
לְּ כַמָ ה ְּרגָעִ ים ִבלְּ בַ ד.
ְּמבֻ ָקש עָ צִ יץ ,עָ לֶׂ ה ,גִ ְּבעֹול ,אֹו ִשיחַ ֶׂ ,שּל ֹא יָקּום
כש ִהיא ָתבֹוא .לְּ כַמָ ה ְּרגָעִ ים ִבלְּ בַ ד.
ְּוי ְִּת ַקפֵ ל ֶׂ
ְּשמֵ ש סַ פְּ סָ ל
ְּמבֻ ָקש ִדבור אֶׂ חָ ד ,נ ִָקי ,נָעִ ים וְּחַ ם ֶׂשי ַ
יש ִהיְּ ,קרֹובָ ה ֶׂשלִ י ,יַלְּ ָדה-יֹונָה ,נַפְּ ִשי ֶׂשלִ י
ִמ ְּקלָ ט ,לְּ ִמ ֶׂ
אַ שר יָצאָ ה ִמן הַ ֵתבָ ה ,לכַמָ ה ְּרגָעִ יםִ ,ב ְּשעֹות הַ ב ֶֹׂקר,
לרגְּ לָ ה.
ול ֹא מָ צאָ ה ְּמאָ ז מָ נֹוח ַ

תהילים ,קמב ,ג
יחי צָ ָר ִתי ְּלפָ נָיו אַ גִ יד"
"אֶׂ ְּשפֹ ְך ְּלפָ נָיו ִש ִ

אני לעצמי
מילים :נתן זך  /לחן :נטשה כהן

.אֲנִ י לְ עַצְ ִמי אֲ נִ י שָׁ ר
ִ .תפֹּ ל הָׁ רּוחַ וְ ִתשָׁ בֵ ר
.אֶ ת כִ בְ שַ ת הָׁ ָׁרש יִ קַ ח אַ חֵ ר
.מַ ה שֶ נִ גְ זַר ל ֹּא יְ מַ הֵ ר
.אֲנִ י לְ עַצְ ִמי אֲ נִ י שָׁ ר
.אֲנִ י לְ עַצְ ִמי אֲ נִ י שָׁ ר
.מָׁ ה שֶ הָׁ יָׁה שּוב ל ֹּא יִ הְ יֶה
.לְעֹול ִָׁמים שּוב ל ֹּא יִהְ יֶה
.שֹונֵא מַ תָׁ נֹות ל ֹּא יִ חְ יֶה
.אֲנִ י לְ עַצְ ִמי אֲ נִ י שָׁ ר
.אֲנִ י לְ עַצְ ִמי אֲ נִ י שָׁ ר
יתי ָׁעלֶה נֹופֵל אֶ ְתמֹול
ָׁ.ר ִא ִ
.אָׁ דָׁ ם אֲנִ י ִמכֹּ ל-בַ כֹּ ל-כֹּ ל
ּגֹור ֶרת ֵעשֶ ב וָׁחֹול
.רּוחַ ֶ
.אֲנִ י לְ עַצְ ִמי אֲ נִ י שָׁ ר

הדרך בה נכנס האור  -ליאונרד כהן
בכל דבר ישנו סדק,
זה המקום דרכו נכנס האור..

ָמתֹוק ְל ִה ְתפַּ לֵּ ל  -זלדה
ּובעֵ ינֹו עַ צְּ בּות.
מָ תֹוק לְּ ִה ְּתפַ ּלֵ ל עַ ל זֶׂה ֶׂשעָ בַ ר בָ ְּרחֹוב ְּ
לִ ְּשכֹחַ אֶׂ ת עָ ְּניִי ִבגְּ לַ ל אַ לְּ מֹונִי ֶׂשצַ עַ ד ְּבי ְַּתמּות.
מָ תֹוק לָ לֶׂ כֶׂת לֶׂ הָ ִרים ּולְּ ִה ְּש ַתחֲ וֹות אַ פַ יִם
ולְּ בַ ֵקש אַ הֲ בָ ה ִב ְּש ִביל אַ חַ ת ֶׂש ִהיא ל ֹא אֲ נִי.
וְּלִ ְּשכֹחַ אֶׂ ת עַ צְּ ִמי.
מתוך "ציפור אחוזת קסם :זלדה  -כתבים וציורים",

ר' נחמן מברסלב  -שיחות הר"ן מא ,לה
לב נשבר ועצבות אינו ענין אחד כלל ,כי לב נשבר הוא בלב .אבל עצבות הוא בא מן
הטחול .ועצבות שהוא מהטחול היא סטרא אחרא והקדוש ברוך הוא שונא אותה,
אבל לב נשבר הוא חביב לפ ני השם יתברך כי לב נשבר יקר מאוד מאוד בעיניו
יתברך .והיה טוב שיהיה לו לב נשבר כל היום  ,אך אנשים כערככם יכולין לבוא מלב
נשבר לעצבות .על כן צריכין ליחד איזה שעה ביום שיהיה לו לב נשבר שהינו
להתבודד ולדבר לבו לפניו יתברך כמבואר במקום אחר .אבל שאר כל היום כולו
יהיה רק בשמחה  ,ועל זה הזהיר אותנו כמה פעמים .להתאמץ ולהתגבר שלא יהיה
לנו לב נשבר רק איזה שעה ביום ,ועצבות כלל לא .ושאר כל היום יהיה בשמחה.

