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וסיפר  הוא אסף את הברואים  כשברא האלוקים את העולם, 
יצירת  המחרת,  ביום  שתהיה  העתידית  תוכניתו  השקת  על  להם 
נזר הבריאה, האדם. מהלך חייו הצפוי, כישוריו, מטרותיו של היצור 

האנושי - פורטו בדיוק רב.

“אבל”, אמר הבורא, “רק דבר אחד אני מבקש להעלים ממנו. 
יוצר את המציאות שלו,  ולא אחר  כי האדם  הידיעה הסודית  את 
לטוב או לרע. מטרת הכינוס היום היא לקבל הצעה מתאימה - היכן 

באמת ניתן לגנוז את אותו רעיון חשוב, וככה לשמור עליו מפניו?”

דאה הנשר המלכותי ממקומו ואמר: “אלוקי! הפקד את העניין 
אל  טווח  ארוך  במסע  האטמוספירה  מעל  בטיסה  יעוף  אני  בידי. 
הירח הרחוק, ואגנוז את הסוד שם באחד מבין מאות המכתשים 
הקיימים בו. מידי פעם אבקר בירח, ואדאג כי הוא יטיב להישמר 

כרצונך וכבקשתך!”.

אלפי  “בעוד  הבאה:  המרעישה  הידיעה  על  בישר  אלוקים  אז, 
וחסרת  חדשה  מציאות  לנוכח  נשימתו  את  יעצור  העולם  שנים, 
ביולי 1969 בשעה 20:17 לפי השעון האוניברסאלי  תקדים!  ב-2 
מפקד  הירח.  אדמת  על  אפולו-11  החללית  לראשונה  תנחת 
החללית ניל ארמסטרונג, ישדר למרכז החלל ביוסטון שבאמריקה 
את ההודעה הבאה: ‘יוסטון, כאן בסיס-שלווה, הנשר, נחת!’ ב-21 
זמן מה לאחר פתיחת  ליולי בשעה 2:56 לפי שעון הזמן העולמי, 
הירח,  קרקע  על  השמאלית  רגלו  כף  את  יניח  הוא  החללית,  דלת 
ומיד לאחריה את כף רגלו הימנית. הוא יכריז בקשר את המשפט 
ההיסטוריה  בספרי  לנצח  וייחרט  לדורות,  שייזכר  משפט  הבא, 
לאנושות.’  גדול  צעד   - לאדם  קטן  צעד  ‘זהו  משוחדים:  הבלתי 
כשהאדם, יכבוש בבוא היום את הירח, הוא ימצא את הסוד מוסתר 

שם. מפני כן אינני חושב כי הוא מקום ראוי לאכסון”, קבע האל. 

נוכח הדברים - הרכין מלך העופות את ראשו בדומייה ושתק.

שבריר שנייה חלף-הלך לו, והנה דג האלתית )‘’סלמון’’( הגיח 
לי לדאוג לכל הסיפור! אקח  “תן  וקרא לאלוקיו:  נרגש מלב הים, 
את הסוד ואצלול למעמקי האוקיאנוס השקט, שם אחביא אותו 

הים,  שושנת  האלמוגים,  שוניות  בין  הים  חול  בתוך  רב  בעומק 
והצדפים.” 

בתחילת  “כבר  מרעישים:  דברים   - הבורא  מפי  התגלו  לו,  גם 
המאה ה-15 יקרום עור וגידים הרעיון של ספינה המסוגלת לצלול 
אל תוך מעמקי הים - היא ‘הצוללת’. בשנת 1620 יוצג מתקן וכלי 
ויליאם  ידי המתמטיקאי האנגלי  תחבורה דמוי צוללת שיבנה על 
ורן  ז’ול  בשם  צרפתי  בדיוני  מדע  סופר  יקום   1870 בשנת  בורן. 
מיל   20,000‘ בשם  במיוחד  פופולארי  ספר  ויחבר   )1828-1905(
מתחת למים’, סיפור העלילה ייסוב סביב צוללת בשם ‘נאוטילוס’ 
בפיקוד קפטן נימו, שחוצה את מימיו העמוקים של האוקיאנוסים 
ובתהליכים  האוקיאנוסים  בחקר  העוסק  זה,  מדעי  ענף  בעולם. 
הפיזיים, הגיאולוגיים, הביולוגיים והכימיים שבהם יתפוס תאוצה 
חלקן  מחקר,  צוללות  ‘אוקיינוגרפיה’.  התואר:  לשם  ויזכה  רבה, 
בלתי מאוישות, מקדח ימי, ורובוט תת-ימי יהיו חלק מן הארסנל 
המדעי בעתיד. משכך, האופציה שלך איננה נראית לי בטוחה דיה. 
האדם, עוד עלול להגיע שמה, ביום מן הימים, ולגלות את הסוד”, 

בדברים אלו - נעל האל את הרעיון.

בדממה מוחלטת דג האלתית שב לו לנחלתו, אי שם במצולות 
הים הגדול.

בדיוק אז, ניגש הבופאלו האפריקני, וניצב במלא הדרו מול יוצר 
העולם נחוש ומלא ביטחון: “הסכת ושמע לעצתי”, פתח בטון כבד, 
יכול לסמוך עלי בכל מאת  “את הסוד הכמוס הפקד אצלי. אתה 
באפריקה.  הנצחיות  העשב  ערבות  בלב  אותו  שאטמון  האחוזים 
זוהי ארץ המדבר והערבה, אשר לא עבר בה איש, ולא יישב אדם 
את  האוהבים  ותנים  צבועים,  נמרים,  אריות,  שורצת:  היא  שם. 
אקלימה הצחיח. לשם, למקום נוראי כזה שאנוכי הטבתי להכירו, 

האדם לא יעיז להגיע, אי-פעם, גם בחלום הלילה.’ 

“בשנת  הנולד:  את  לתאר  והמשיך  אלוקים,  אמר  קביל!”  “לא 
פרופסור  הממציא  שבסקוטלנד  אדינבורו  בעיר  ייוולד   1847
אלכסנדר גרהם בל )1847-1922(. תחת חזונו שהתבסס על דמיון 
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ה”סוד” וה”בומרנג”

 שעות ספורות טרם בריאת האדם - מכנס האלוקים את ממלכת החי. בעלי החיים שומעים מפיו על תוכניתו להעלים רז חשוב מאת 
יציר כפיו העתידי. “היכן בדיוק להחביא את הסוד?” שואל הבורא. הנשר, הסלמון, והבופאלו מתנדבים לקחתו עימם – אבל הצעותיהם 

נשללות. עד לאותו רגע דרמטי שמכריע את הכף...

הגיליון יוצא לאור בסיוע 
ידידינו הדגול

ר' אילן כהן צדק שיח'
להצלחתו בכל העניינים



העלון מוקדש להצלחה בתורה ויראת שמים ולכל העניינים ברוחניות ובגשמיות של הילדים היקרים והנעימים חיים וויטאל וניתאי בני אילנית

בברכת "שבת שלום ומבורך" לכל הקוראים היקרים מאת העורך וכותב המאמרים - יונתן דדון
bethashem@gmail.com   :לתגובות

המצאות  למכלול  העולם  יתוודע   – מילדות  אותו  שאפיין  יצירתי 
מעניינות ובהן: הטלפון. חזונו משתקף בפתגם שאמר על רעיונותיו: 
‘הממציא, אינו יכול שלא להמציא - כשם שאין הוא יכול שלא לחשוב 
או לנשום.’ האגודה הגיאוגרפית הלאומית ‘נשיונל ג’יאוגרפיק’ היא 
אחת ממפעליו. הוא אף עמד בראשה בעת הקמתה ב–27 לינואר 
1888. המוטו המוצהר של ארגון המחקר יהיה קידום ידיעת הציבור 
חוקרים  משלחות  ישגר  הוא  כך,  לשם  הארץ.  כדור  מבנה  במדע 
הצחיחות,  האפריקאיות  הסוונות  לב  אל  היישר  נועזים  וצלמים 
מתוך מטרה מוצהרת לסקר את חיי חיות הבר, מטווח אפס. הם, 
לא יהססו ללכת ליד המסוכנות שבהן: אריות, נמרים, וברדלסים 
משחרים לטרף. הם לא יותירו מקום אחד, מסוכן ככל שיהיה, בלתי 
מסוקר. כאמור, האדם יכבוש כל חלקה צחיחה, והוא עלול לגלות 

בה את הסוד. לכן, הצעתך, איננה מתאימה.”

שתיקה מביכה, השתררה. החיות החלו להבין כי המשימה בלתי 
כידוע,  ה”חפרפרת”.  הדיבור  רשות  את  ביקשה  לפתע,  אפשרית. 
החפרפרת הקטנה גרה במעמקי האדמה, ומבינה יותר מפרק אחד 
עמוק  מועברים  חייה  שכל  היא,  והסוואה.  סוד  שמירת  בהלכות 
במחילות התהום - ביקשה להעביר את משנתה בעניין הסבוך. היא 
שאיבדה את מאור עיניה החומריות בגלל הסתתרותה במחשכים 
- כנראה לא איבדה את הראות הכמעט רוחנית בקרב בעלי החיים, 

החוש השישי, ה”אינטואיציה”. 

“אלוקים!”, קראה ברגש, “קבל את הצעתי. תחביא את הסוד 
במקום שהכי יהיה מוזר לחשוב עליו כעל מקום סתר, בתוכו, בתוך 

לב האדם”. 

“מעולה! אכן, זהו המקום הטוב ביותר. כדברייך אעשה”, השיב 
לה האלוקים בשמחה. אמר, ועשה...

ָרֵאל...” פרשני התורה נדרשים לדבר  ֵני ִישְׂ ַצוֶּה ֶאת בְּ ה, תְּ “ְוַאתָּ
מדוע לא הוזכר בפתיח פרשתנו את שמו של המנהיג, משה? נראה, 
כי בדבריה כאן החכמה העליונה מפקידה בידנו מתכון מנצח לחיי 
איכות. כדי להשיג את השנוי המיוחל לא צריך להרחיק הרבה נדוד! 
“תצווה”,  מציאות  באותה  הנוכחי,  במצב  שהינך,  איך  “ואתה”, 
תנהיג ותחולל רפורמות מרחיקות לכת, “את בני ישראל”, זהו הזרם 
האקסקלוסיבי של האנושות, עם ישראל, ולא פחות מכך ואולי אף 
יותר - גם את העולם הפרטי האישי שלך. המפתחות המביאים את 
השינוי נמצאים בתוך לב האדם פנימה. המציאות האובייקטיבית 
כאלה  אילוצים  או  למיניהן,  נסיבות  מיני  כל  בגלל  מוכתבת  אינה 
ואחרים, אלא הכל תלוי בך. איך שאתה בוחר מיוזמתך לצייר את 
העולם סביבך, באמצעות הכישורים שמלווים אותך, באותה מידה 
צריך  לא  זה  ובשביל  כ”בומרנג”,  שלו  ההד  את  לך  משיב  העולם 
זה  העולם,  של  המיוחל  השינוי  מזו,  יתירה  אחד.  לאף  להמתין 
שמהווה מוטו אידיאלי עבור כל אחד שניצני המנהיגות ניכרים בו - 
טמון בך פנימה. מצבך הנתון, סטטית, הוא זה שמקרין את השינוי 

שהיית חפץ לראותו כאן, על פני האדמה. 

 - הנ”ל  העתיקה  האינדיאנית  באגדה  שמשתקפת  האידיאה 

ידוענים  מעטים.  של  מצומצמת  נחלה  ההיסטוריה  לאורך  הייתה 
כמו: לאונרדו די וינצי’, וילאם שייקספיר, בטהובן, מוצרט, אלברט 
איינשטיין - ידעו את הסוד ובעקבותיו זכו לחיים מאושרים שכללו: 
בגלל  בחשאי  עליו  שמרו  הם  והרמוניה.  שמחה,  אהבה,  הצלחה, 
החשש שאם יתגלה “הסוד” לציבור הרחב - האושר שמלווה אותם 

יהיה בנאלי וחסר חשיבות, מכאן ועד לאיבודו - הדרך קצרה.

שנים רבות נשמרה אותה תיאוריה פלאית - עד שיצאה לאור 
עולם. זה קרה בארה”ב בשנת 2006. “הסוד” מתייחס באופן ישיר 
מסוים,  מה  דבר  על  חושבים  אנו  שאם  האומר  המשיכה”  ל”חוק 
נזכה  אף  יותר  מאוחר  המשמעות:  אותו.  יוצרים  בעצם,  אנחנו 
אפילו  תמיד,  לחשוב  מסוגל  האדם  האמיתיים.  בחיינו  לראותו 
לרחבי  ‘נשלח’  בעצם  בדמיונו  ומתאר  חושב  שהאדם  מה  בשנתו. 
אלא  ערטילאית  כמחשבה  לא   - אליו  ‘בומרנג’  כמו  וחוזר  היקום 

כדבר מציאותי, פרקטי.

שלושת השלבים המרכזיים של שימוש הסוד הם:
בקשו - עצמו את עיניכם והתמקדו בדבר שאותו אתם רוצים.   .1
תתאמו  מחייכם.  חלק  שהוא  כבר,  קיים  שהוא  כאילו  תרגישו 
בין המחשבה להרגשה. כך תצרו את הבקשה בראשכם ותשלחו 

אותה ליקום. 
2. האמינו - לרגע אחד אל תפקפקו באמונתכם בסוד. תחיו כאילו 
הדבר אותו אתם רוצים הוא כבר שלכם. רגשות של פחד, כעס 
קיום  את  למנוע  ובכך,  אמונתכם  את  לשבור  יכולים  עצב  או 

הבקשה.
קבלו - בתוך זמן מסוים הדבר אותו ביקשתם יגיע אל חייכם.   .3
שכן(  רבים  מקרים  שקרו  )למרות  תואם  בהכרח  יהיה  לא  הוא 

לבקשה ההתחלתית - אך ללא ספק ישביע את רצונכם.

כך  בחיינו,  פועל  תמיד  הוא   - לא  או  בסוד  מאמינים  אם  בין 
נטען. אותו תהליך של בקשה, אמונה והקבלה פועל בחיי כל אדם 
בכל רגע נתון, מבחינה חיובית ושלילית. היקום, אינו מבדיל בין טוב 
או רע, הוא פשוט מציית למוח האדם. למשל, אם אדם מסתכל כל 
חודש על חובותיו וחושב על כמה שמצבו שלילי - הוא רק יביא על 

עצמו עוד ועוד מצבים מהסוג הזה, וכן להיפך.

 )1965-1874( צ’רצ’יל  וניסטון  בריטניה  ממשלת  ראש  ולסיום, 
בכוונתי לכתוב אותה.”  - שכן  כלפי  נדיבה  “ההיסטוריה תהיה  אמר: 
 ))HP פקארד  היולט  הטכנולוגיה  ענקית  מנכ”לית  פיורינה  קרלי 
לשעבר ניסחה זאת כך: “האמינו שאתם יכולים לשנות את העולם.” 
נפלא,  “כמה  המפורסם:  ביומנה  כתבה   )1945-1929( פראנק  אנה 
שאף אחד לא צריך להמתין ולחכות אפילו רגע לפני שיתחיל לשפר 
את העולם.” אבי האומה ההודית מהטמה גנדי )1948-1869( סיכם: 

“היה אתה השינוי שאתה רוצה להיות בעולם.” 

כאמור, תובנות משמעותיות אלו כבר קבלו הד קדום בפתיח 
פרשתנו.

מסרון
“אתה והמחשבה - מהפכה וקדמה”


