
 
 משבר:  בשעת  החיים

 תנחום   -אידל ושרית אורן  נאהב

 

 אהוד מנור  - וח האדםר

 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

 להרחיקה שאי אפשר 

 בנגיעה רכה

 ...ובנשיקה

  

 )מתוך ספר האגדה ביאליק ורבניציקי , מהדורת סנונית( .א'ע , מ דף, נדרים  מסכת , בבלי תלמוד

ָחָלה ִמיֵדי ַר' ֲעִקיָבא שֶׂ ָחד ִמַתלְּ ִמיד אֶׂ ַתלְּ ה בְּ  ,ַמֲעשֶׂ

סּו  נְּ לֹא ִנכְּ רֹווְּ ַבקְּ ַנס ַר' ֲעִקיָבא לְּ ִנכְּ רֹו, וְּ ַבקְּ  ;ֲחָכִמים לְּ

ִביל ִרֵבץ ּוִבשְּ ִכֵבד וְּ ָפָניו שֶׂ ֱחִייָתִני   .ָחיָה לְּ   !ָאַמר לֹו: ַרִבי, הֶׂ

ִאּלּו שֹוֵפְך ָדִמים.  ה כְּ ת ַהחֹולֶׂ ַבֵקר אֶׂ ֵאינֹו מְּ ָדַרש: ָכל ִמי שֶׂ  יָָצא ַר' ֲעִקיָבא וְּ

 

 

 ט-דבראשית לב, 

ָפָניו ֶאל ד ים לְׁ ָאכִּ ַלח ַיֲעֹקב ַמלְׁ שְׁ ֵדה ֱאדֹום-ַויִּ יר שְׁ ָצה ֵשעִּ יו ַארְׁ ַצו ֹאָתם   ה.  ֵעָשו ָאחִּ ַויְׁ

ֵעָשו ֵלאֹמר י לְׁ רּון ַלאֹדנִּ ם  ֹכה תֹאמְׁ ָך ַיֲעֹקב עִּ דְׁ י ָוֵאַחר ַעד-ֹכה ָאַמר ַעבְׁ תִּ -ָלָבן ַגרְׁ

י ו.  ָעָתה הִּ צֹא-ַויְׁ מְׁ י לִּ יד ַלאֹדנִּ ַהגִּ ָחה לְׁ לְׁ ָחה ָוֶאשְׁ פְׁ שִּ ֶעֶבד וְׁ י שֹור ַוֲחמֹור צֹאן וְׁ ֵחן -לִּ

ֵעיֶניָך ים ֶאל ז.  בְׁ ָאכִּ בּו ַהַמלְׁ יָך ֶאל-ָבאנּו ֶאל  ֵלאֹמרַיֲעֹקב -ַוָישֻׁ ַגם ֹהֵלְך -ָאחִּ ֵעָשו וְׁ

ַבע ַארְׁ ָך וְׁ ָראתְׁ קְׁ מֹו-לִּ יש עִּ ֹאד ַוֵיֶצר לֹו ַוַיַחץ ֶאת ח.  ֵמאֹות אִּ יָרא ַיֲעֹקב מְׁ -ָהָעם ֲאֶשר-ַויִּ

ֶאת תֹו וְׁ ֶאת-אִּ ֵני ַמֲחנֹות-ַהצֹאן וְׁ שְׁ ים לִּ ַמלִּ ַהגְׁ ם ט.  ַהָבָקר וְׁ -ֵעָשו ֶאלָיבֹוא -ַויֹאֶמר אִּ

ֵליָטה פְׁ ָאר לִּ שְׁ ָהָיה ַהַמֲחֶנה ַהנִּ ָכהּו וְׁ הִּ  . ַהַמֲחֶנה ָהַאַחת וְׁ



 
   מבוקש מקום / אדמיאל קוסמן

ש  ֻבָקש ָמקֹום ָשֵקט ָעָליו תּוַנח ַהנֶׂפֶׂ  .מְּ

ַבד ָגִעים ִבלְּ ַכָמה רְּ  .לְּ

גֶׂל ַכף ָהרֶׂ ָרְך לְּ ַשֵמש ִמדְּ יְּ ֻבָקש ָמקֹום שֶׂ  .מְּ

ָגִעים  ַכָמה רְּ ַבדלְּ  .ִבלְּ

ּלֹא יָקּום  עֹול, אֹו ִשיַח, שֶׂ ה, ִגבְּ ֻבָקש ָעִציץ, ָעלֶׂ  מְּ

ַבד ָגִעים ִבלְּ ַכָמה רְּ ִהיא ָתבֹוא. לְּ ַקֵפל כשֶׂ ִיתְּ  .וְּ

 

ָסל ַשֵמש ַספְּ יְּ ַחם שֶׂ ָחד, ָנִקי, ָנִעים וְּ ֻבָקש ִדבור אֶׂ  מְּ

ָדה ִלי, יַלְּ רֹוָבה שֶׂ ִהי, קְּ ִמישֶׂ ָלט, לְּ ִלי-ִמקְּ ִשי שֶׂ  יֹוָנה, ַנפְּ

ר ַאשר עֹות ַהֹבקֶׂ ָגִעים, ִבשְּ  ,יָצָאה ִמן ַהֵתָבה, לַכָמה רְּ

ָלה ָאז ָמנֹוח לַרגְּ  .ולֹא ָמצָאה מְּ

 

 

 תהילים, קמב, ג 

ָפָניו ַאִגיד" ָפָניו ִשיִחי ָצָרִתי לְּ ֹפְך לְּ שְּ  " אֶׂ

 

 אני לעצמי 

 מילים: נתן זך / לחן: נטשה כהן

 

ר  .ֲאִני ְלַעְצִמי ֲאִני שָׁ

ל  ֵברִתפֹּ רּוַח ְוִתשָׁ הָׁ . 

ש ִיַקח ַאֵחר רָׁ  .ֶאת ִכְבַשת הָׁ

 .ַמה ֶשִנְגַזר לֹּא ְיַמֵהר

ר  .ֲאִני ְלַעְצִמי ֲאִני שָׁ

 

ר  .ֲאִני ְלַעְצִמי ֲאִני שָׁ

יָׁה שּוב לֹּא ִיְהֶיה ה ֶשהָׁ  .מָׁ

ִמים שּוב לֹּא ִיְהֶיה  .ְלעֹולָׁ

נֹות לֹּא ִיְחֶיה  .שֹוֵנא ַמתָׁ

רֲאִני ְלַעְצִמי אֲ  ִני שָׁ . 

 

ר  .ֲאִני ְלַעְצִמי ֲאִני שָׁ

ֶלה נֹוֵפל ֶאְתמֹול ִאיִתי עָׁ  .רָׁ

ל ם ֲאִני ִמכֹּ דָׁ ל-אָׁ ל-ַבכֹּ כֹּ . 

 .רּוַח ּגֹוֶרֶרת ֵעֶשב וָׁחֹול

ר  .ֲאִני ְלַעְצִמי ֲאִני שָׁ



 
 

 ליאונרד כהן - הדרך בה נכנס האור

 ,בכל דבר ישנו סדק

 ..זה המקום דרכו נכנס האור

 

 

 

לָמתֹוק  לֵּ  זלדה  - ְלִהְתפַּ

בּות  ֵעינֹו ַעצְּ חֹוב ּובְּ ָעַבר ָברְּ ַפֵּלל ַעל זֶׂה שֶׂ ִהתְּ  .ָמתֹוק לְּ

מּות  יַתְּ ַצַעד בְּ מֹוִני שֶׂ ַלל ַאלְּ ִיי ִבגְּ ת ָענְּ ֹכַח אֶׂ  .ִלשְּ

ַתֲחוֹות ַאַפִים  ִהשְּ ָהִרים ּולְּ ת לֶׂ כֶׂ  ָמתֹוק ָללֶׂ

ִהיא לֹא  ִביל ַאַחת שֶׂ ַבֵקש ַאֲהָבה ִבשְּ  .ֲאִניולְּ

ִמי ת ַעצְּ ֹכַח אֶׂ ִלשְּ  .וְּ

 ,"כתבים וציורים -מתוך "ציפור אחוזת קסם: זלדה 

 

 

 שיחות הר"ן מא, לה -ר' נחמן מברסלב 

לב נשבר ועצבות אינו ענין אחד כלל, כי לב נשבר הוא בלב. אבל עצבות הוא בא מן 

אותה, הטחול. ועצבות שהוא מהטחול היא סטרא אחרא והקדוש ברוך הוא שונא 

 וני השם יתברך כי לב נשבר יקר מאוד מאוד בעיניפאבל לב נשבר הוא חביב ל

כערככם יכולין לבוא מלב  יתברך. והיה טוב שיהיה לו לב נשבר כל היום , אך אנשים

נשבר לעצבות. על כן צריכין ליחד איזה שעה ביום שיהיה לו לב נשבר שהינו 

קום אחר. אבל שאר כל היום כולו להתבודד ולדבר לבו לפניו יתברך כמבואר במ

, ועל זה הזהיר אותנו כמה פעמים. להתאמץ ולהתגבר שלא יהיה שמחהיהיה רק ב

 לנו לב נשבר רק איזה שעה ביום, ועצבות כלל לא. ושאר כל היום יהיה בשמחה.

 

 


