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  ְּבַהֲע�ְת�

 ַעל ֶהָעָנ! ִיְ ֹ�! ֲאֶ ר ְיֵמי ָ�ל ַיֲחנ� 'ה ִ�י ְוַעל ִיְ�ָרֵאל ְ�ֵני ִיְסע�' ה ִ�י ַעל   
!�  .)ג"כ +ח "י' במדבר ט(... ִיָ&ע� 'ה ִ�י ַיֲחנ� ְוַעל 'ה ִ�י ַעל ...:ַיֲחנ� ַהִ#ְ ָ

את  כל יהודי בעול� יש לו לב טהור וז1 ונשמה אצילית החפצה לעשות   
  .ללא יוצא מהכלל, רצו! הבורא

אות� על אלא ג� , ציבור שומרי המצוותעל לא רק כוונתנו , כ! כ!   
נשמות טהורות שנפלו בשבי יצר הרע וחייה� רחוקי� מהתורה 

א ושואפי� לעשות י� לבורג� יהודי� אלו בתו1 תוכ� כנוע, ומצוותיה
צועקי� בפה בפירוש שה� לא  חלק מה�ואפילו א�  .את רצונו בשלמות

' אוהבי� את הבתו1 תוכ� אלו  יהודי�� ג, את המצוותרוצי� לקיי� 
  ?מי גילה לנו את הסוד הזה. ורוצי� לקיי� את כל תורתו

  ?היכ!. הלכותבשתי , גילה לנו זאת בתורתו הקדושה העול�מל1    
הפריש וייחד ו' עֹוָלה'רב! ולהביא קשנדר אד�  � קורבנותבהלכות ) 1   

בית די! כופי�  ,רב!והקאת להביא מרב! ואחר כ1 התחרט וקבהמה ל
עד שיאמר בפיו , אפילו עד כדי מלקותו +בכל דר1 לקיי� את נדרו אותו 

  . )ז"י ד"י הקרבנות מעשה �"רמב( "להביא את הקורב! ולקיי� ִנְדִרי רוצה אני"
כמו [אד� שעל פי התורה חייב להתגרש מאשתו  �  גירושי�בהלכות ) 2   

אלא שהוא ממא! , ])ד כ"טי! קנז גי"ע אהע"שו( הנושא אישה האסורה לו
עד שיאמר , ואפילו על ידי מלקות +בית די! כופי! אותו לגרש  ,לגרשה

  .)'כ 'ב גירושי! �"רמב(" רוצה אני לקיי� את מצוות התורה ולהתגרש"
  :ועל שתי הדוגמאות הללו שואלי� חכמי התורה   
ב! כזה הרי קור? כיצד יתכ! להפעיל על אד� לח8 ולאלצו להביא קורב!   

והרי הקורב! , מחמת שהוא לא בא מתו1 רצו! מלא + צרי1 להיות פסול 
  . "יקריב אותו לרצונו"שנאמר , רצו! אמיתי של האד�צרי1 לבוא מתו1 

והרי זה , כמו כ! קשה כיצד יתכ! להפעיל לח8 על האד� לגרש את אשתו   
! מוחלט וכיוו! שאי! כא! רצו ,"לנתינה מתו1 כפייה"ת נתינת הגט הופ1 א

  ?הגט הזה צרי1 להיות פסול +ל לגרש מצד הבע
ולא  +דברי� מאוד דקי� , עוני� חכמי התורה את הדברי� הבאי�   

מחמת , א1 למרות זאת נכתוב אות�, לכול� יש את הזכות להבי! אות�
  : שיש בה� תועלת למי שמחפש לדעת את האמת

צוות ולקיי� נשמתו של כל יהודי חפצה תמיד ללכת בדר1 התורה והמ   
מתו1 ידיעה ברורה שכל מצוות התורה ה� , את כל חוקי התורה

ואינ� עניי! של  +פקודות שחובה לבצע� , "פקודות מאת מל1 העול�"
הנשמה כבולה בדעתו הרעה של  אלא שלפעמי�". בחירה חופשית"

  .ושבויה בידי יצרו, האד�
ו ותשתנה משו� כ1 בית די! מכי� את אותו אד� עד שיותש כוח יצר   

  .ותתגלה פנימיותו האמיתית, דעתו
זו אמת  + " רוצה אני"ממילא מה שאחר ההלקאה אומר האד�    

ובתו( תוכו נשמתו שמחה על כ( , אמת שבוקעת מעומק נשמתו, גמורה
  .'שכפו אותה לקיי� את רצו� ה

 .)ואור שמח ש�', כ' � גירושי! ב"רמב(שייכת בכל יהודי  ,והנקודה הזו   
, ואפילו היהודי הרחוק ביותר +' ל אד� חפ8 לעשות את רצו! הכ, אכ!   

אלא שהבעיה מתחילה כאשר האד� לא יודע את . כפי שגילתה לנו התורה
יודעי� שתי נקודות  הבעיה מתחילה כאשר לא +או ליתר דיוק ', רצו! ה

  ?מה כוונת החז! והפייט!.  בפרשתנו חשובות שטמונות
וש� אנו , של ע� ישראל במדבר" המסעות"בפרשת השבוע מוזכר עניי!    

נקודות אשר ה! יסוד , מוצאי� שתי נקודות ח! מאוד מעניינות ומהותיות
  :'גדול לכל יהודי בענייני עבודת ה

אד� צרי1 להתקד�  �  ַיֲחנ. 'ה ִ-י ְוַעל ִיְ�ָרֵאל ְ�ֵני ִיְסע�' ה ִ�י ַעל) 1   
לדעת  תוא1 חוב, קהללא הפס +ולהתמיד במעשי� טובי� ' בעבודת ה

  .'וג� זה רצו! ה, שלפעמי� צרי1 לעשות חנייה והפסקה במרו8 הרוחני
, לומד עד הנ8, י� בכל יו� עוד לפני עלות השחרִק ְ  מושיקו מַ : לדוגמא   

ומש� הוא , לאחר מכ! קורא חוק לישראל וכמה מזמורי תהלי�, מתפלל
  לא מוכ! לוותרוהוא  ,כבר שני� שמושיקו חי כ1. לעבודה מפליג לכולל או

  .אפילו א� יתנו לו כל הו! וממו! שבעול�, בנ8 ותפילתועל לימודו 
והשמחה לא , יו� אחד מושיקו קולט שפני אשתו אינ� כתמול שלשו�   

ומתברר לו , הוא מגשש בעדינות אחר סיבת הדבר. שוכנת על פניה
שלאחרונה אשתו נחלשה והיא כבר לא מסוגלת לקו� בשבע בבוקר 

ק� הצדיק מחמת שבעלה ו ',ולהעיר את הילדי� ולשלוח אות� לג! וכו
אי! לה ברירה והיא חייבת , מוקד� ובשבע בבוקר הוא עדי! בבית הכנסת

  .וזה מתנק� בבריאותה, הלטפל ולתפעל את כל ענייני הבית לבד
  :ה לאשתו במילי� הבאותמושיקו שומע את הבעיה ופונ   
ה הרי בזמ! הז, אבל מה אעשה. בשמחה הייתי עוזר ל1, אשתי היקרה   

זה קו ששני� רבות אני נלח� שלא ו, ולומד ומתפלל' אני עובד את ה
אבל אני לא מוכ! לעצור , אות1צר לי לאכזב . לסטות ממנו ימי! ושמאל

  .ואני מקווה שאת מבינה אותי ואת נימוקי', מסע שלי בעבודת האת ה
' משו� שעבודת ה! באה התורה בפרשתנו ומגלה למושיקו שהוא טועה   

אלא לפעמי� צרי1 להאט את , בלי להפסיק" לנסוע"לא רק  אמיתית זה
וא� הלימוד המוקד� והתפילה בנ8 . המרו8 ואפילו לעצור את הנסיעה

להתכופ:  הבעל על, ושוחקי� את כוחותיה האישהבאי� על חשבו! 
  .למע! אשתו, תפילה בנ8לימודו ולוותר על למציאות הזו ולשנות את זמני 

אמור להתחשב בסביבה ולנתב את  א� האד�: וא� ישאל השואל   
, שלו בהתא� לנתוני השטח וסל האפשרויות העומד לרשותו' עבודת ה

א� כ! יצר הרע עלול לנצל את הפרצה הזו ולהרוס לאד� את כל עבודת 
יצר הרע עלול לארג! לאד� חשבונות נפלאי� ומגווני� שיובילו  .שלו' ה

, שלו 'עבודת המ ולמזער ולקצר לחסרולצנזר אותו למסקנה שעליו 
א� כ! כיצד יוכל האד� להינצל . חשבונות שיתכ! וה� כלל לא נכוני�

  ?מהסכנה הזו
וא� הוא יקפיד  ,שעל פיה הוא אמור לצעוד נוסחההתורה נתנה לאד�    

  ?מהי הנוסחה. הוא ִינצל מכל מכשול ונחשול +  לדייק בנוסחה הזו
אי! סמכות  אד�ל: פירוש. ַיֲחנ� 'ה י-ִ  ְוַעל ִיְ�ָרֵאל ְ�ֵני ִיְסע�' ה ִ�י ַעל   

אלא הכל צרי1 ', בעבודת העצירות דעת עצמו לעשות חניות ו עללהחליט 
ולברר היטב מי עומד מאחרי הרצו!  + 'ה ִ-י ַעללהיות צמוד לנוסחה של 

המייצגת את בורא " דעת תורה"הא� . שיפסיק את עלייתו הרוחנית
ורק . ת מסולפותשבא לו בכל מיני תחפושו" דעת יצר הרע"או , עול�

הוא יכול להכריע בענייני� , לאחר שהאד� בודק את הדברי� כהוג!
, וא� האד� לא בשל דיו בכדי לדעת לשפוט את התמונה[. גורליי� אלו

 .]ממנו' בכדי שיידע מה רצו! ה, עליו לשאול תלמיד חכ� מה עליו לעשות
  .ראשונה שמצאנו בפרשההוהפנינה נקודת ח! הזו 
ת בתחיל. בצורה הפוכה, התורה כתבה בפסוק אחד את אותו משפט) 2   

' ה ִ�י ַעל("הפסוק כתבה התורה קוד� את הנסיעה ואחר כ1 את החנייה 
קוד� את . ובסו: הפסוק כתבה התורה ההפ1 ,")ַיֲחנ. 'ה ִ�י ְוַעל ...ִיְסע.

  .)ג"כ +ח "י' ט( )ִי1ָע. 'ה ִ�י ְוַעל ַיֲחנ. 'ה ִ�י ַעל( החנייה ואחר כ1 את הנסיעה
יש מסלול רוחני שמתחיל . יש שני מסלולי�' שבעבודת ה ללמד1   

 +ל ע� מושיקו ואשתו החלושה "כמו בסיפור הנ, בנסיעה ומסתיי� בחניה
שמושיקו צרי1 לעשות ברקס ועצירה לתפילה בנ8 וסדרי לימודו 

מסלול , הויש מסלול הפו1 שמתחיל בחניה ומסתיי� בנסיע, החשובי�
  . מותר לצאת לדר1 +חרי שהכל מוכ! ורק א ,שקוד� מכיני� את הקרקע

ונפשו חשקה , ה יש לב רחו� וחנו! ורב חסד ורב עוצמה'ליענקל ,לדוגמה   
הוא הגה תוכנית והתאי� . להקי� בית תמחוי לנזקקי� ורעבי� ומרי נפש

והגיעה למסקנה שלצור1 , וסוג תפריט +תבנית וחשב בדיוק על כל פריט 
ליבו למרות . אלא שיש לו בעיה קטנטונת. > 20,000הפתיחה נחו8 לו ס1 

  ?מה עושי� כעתכ!  א� .בארנקאחד לו אפילו שקל  אי!, ענקהרחב וה
, החל במסע הלוואות מנופחו + ה לא התייאש מנתוני הארנק 'יעקלא1    

רק על דבר . כל הס1 הנדרש את" לארג!"הוא הצליח ערב ועוד באותו 
א1 שאלה זו  ?וואהמהיכ� אשיג כיסוי להל. ה כלל'אחד לא חשב יענקל

� המפורס טרל אותה באמצעות המשפטוהוא נ לא טרדה את שלוותו
  .ובזה ת� העניי!, "דיה לצרה בשעתה"והמשפט " תחשוב טוב יהיה טוב"

  19:06 הדלקת נרותהדלקת נרותהדלקת נרותהדלקת נרות
  20:18 אי שבתאי שבתאי שבתאי שבתמוצמוצמוצמוצ
  20:49 תתתת""""ש רש רש רש ר""""מוצמוצמוצמוצ

  אלעדהזמני� לפי אופק 
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ובתנאי ששומרי�  �הבנו שחילוקי דעות בי� בני זוג זה דבר נורמאלי ובריא לאחר ש   
א� ה� לא מצליחי�  �מה עושי� כאשר יש חילוקי דעות בי� בני זוג . על שישה כללי�

  ?להגיע לעמק השווה
אלא שצעד . ולשאול בעצתו �אי� לה� ברירה אלא להעביר את העניי� לאד� שלישי    

כיצד אפשר להיות בטוחי�  .ב? אי� נדע מי ראוי לכתר הזה .א. זה עדי� ורגיש מאוד
ולא מפיל� חס ושלו�  �שאותו אד� מבי� את הבעיה על בוריה ונות� פיתרו� אמיתי 

  ?ומה ע� הבושה, לפעמי� מדובר בנושא עדי� או אישי מאוד .ג ?בתמימותו
אחד שיכריע  ברור שאי אפשר לסמו� על כל, וודאי שזו סוגיה עדינה ורגישה. אמת   

ישנה דמות אחת שעונה על , א� בכל אופ�". כחילוקי דעות ב� בעל ואישה"בנושא עדי� 
  "!רב"לדמות הזאת קוראי� . כל הנתוני�

וכמו כ� זכות התורה , הרב זו אישיות תורנית אשר יש לו חכמת חיי� וניסיו� גדול   
  .מסייעת לו לתת את הפיתרו� הנכו� בזמ� הנכו�

ואת , "תורה"את הבעיה או הספק ומכניס אות� למכונת אמת הקרויה הרב לוקח    
שהשואל , ל"וכבר הבטיחו לנו חז. הוא ש� על השולח� במדויק �התשובה שהוא רואה 

כי אפילו א� מדובר בנושא שהרב לא מכיר . בעצת תלמיד חכ� לעול� לא ייכשל
   !יכוונו אותו לומר את הדברי� הנכוני�" משמי�", מקרוב

מבלי  �הרב הוא האד� הכי מתאי� שאפשר לפרוס בפניו כל נושא : קודה נוספתנ   
בני הזוג צריכי� לדעת שהרב כבר עבר היסטוריה ארוכה ע� ! הוא נועד לכ�. להתבייש

ג� כאשר מדובר , לכ�. בנושאי� מאוד רגישי� אישיי� ועדיני� �הרבה אנשי� 
שהרי הרב מסתכל על . הוא זה כי �זה לא מפיל מכבוד השואל  �בענייני� רגישי� 

הוא . הוא ניגש אל הבעיה בחרדת קודש ומתו� רצו� לעזור', העניי� בתור עבודת ה
הוא  � ורק אחרי שהוא הבי� היטב את התמונה . מסוגל להבי� לליב� של שתי הצדדי�

  ".הפיתרו� התורני"נות� את 
וחיבה הראה הרב ראה עד כמה רגישות , ומי שפע� ניגש לאד� גדול ושאל בעצתו   

אי� אד� שראוי , לכ�. ע� חיו� ורוחב לב, הוא חש כיצד הכל נעשה בנוע�. לשואל
  .להיות צד שלישי יותר מהרב

אישיות תורנית , כמוב� שהרב אמור להיות דמות מוכרת וידועה בציבור. ב.נ   
, הקוראי� לעצמ� רבני�" סוחרי� מגשרי�"יש בשוק כל מיני , לצערנו. מובהקת

, צרי� האד� בטר� ניגש אל הרב, לכ�. ולא דעת תורה �� היא עצת אחיתופל ועצת
וא� אי� הוא יודע כיצד לברר  .ולא בסת� סוחר � לברר שמדובר באישיות תורנית 

הא� רב פלוני אלמוני אכ� תלמיד חכ� , שישאל אבר� ירא שמי� שנאמ� עליו, זאת
אחרי בירור זה יסייעוהו וודאי ש. או שמא הוא סוחר מתחזה, ומבי� בשלו� בית

  .משמיי� להגיע לאד� הנכו�
הרבה גיטי� נוצרו . אינ� כתובת לפתרו� בעיות שלו� בית �הורי� אחי� וידידי�  .ב.נ   

ובכ� רק מחריפי� , "לצד שלה�"משו� שבדר� כלל ה� נותני� פיתרו� , בגי� עצותיה�
אוד להפריד בי� קשה לה� מ, וג� כאשר מדובר בהורי� ואחי� צדיקי�. את המצב

זה  �" היחידה"הכתובת , כשיש בעיה וצרי� אד� שלישי שיכריע, לכ�. הרגש ובי� השכל
  . ל"ואכמ �ולא הורי� קרובי� וחברי�  �הרב 
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áøì íéùâéðå íåñçîä úà íéøáåù ãöéë ?)ä( 
 ,אשר אינ� מצליחי� לפטור חילוקי דעות אויש לזוג ספקות אשר הזכרנו שכ   

מדוע זו הדר�  בהרחבה ארנויב ".בר"זה להתייע# ע�  � הפתרו� המושל� ביותר 
 .ביותר והמומלצת הנכונה

התחנה "למרות שאנו יודעי� שהרב הוא ! ומציאות לחוד �מאמרי� לחוד אלא ש   
לא קל רואי� ש �כאשר מגיעי� למבח� המציאות , לבעיה שלא נפתרה" המרכזית

  . רבהמונע מבני הזוג ללכת ל" מחסו�"לפעמי� יש איזו הרגשה של . לעמוד בזה
 �והתמונה עוד יותר קשה ? כיצד מתגברי� על המחסו� וניגשי� לרב? מה עושי�   

  ?  מה עושי� אז. ואילו ב� זוגו מתעקש שלא �כאשר אחד מבני הזוג מעוניי� ללכת 
לא קל , לגשת לרב" כעת"כאשר הבעיה כבר נוצרה וצריכי� , "בזמ� אמת", אכ�   

  .במחשבה תחילה �שסו$ מעשה , ל"א� לימדונו חז. לפרו# את המחסו�
תמורת  �השקעה "עושי� תמיד כדאיות של , "שבעול� המסחר"וידוע    

, באות� רגעי�. פעמי� שהעסק נקלע לקשיי� והוא עומד על ס$ קריסה". תוצאה
פשוט מתאמצי� , וכדומה" קשה לי"לא אומרי� , לא מתחשבי� בקשיי� ומגבלות

�עושי� הכל , ות ועובדי� שעות נוספותלוקחי� הלווא, שוברי� חסכונות, יותר 
  .בכדי להחזיק את העסק שלא יתמוטט חס ושלו�

כאשר ישנה בעיה שלא ". בעסק הנישואי�"אותה מחשבה צריכה להיות ג�    
וצרי� לעשות את  � נקלע לקשיי� " שעסק הנישואי�"הרי , נפתרה וצרי� לגשת לרב

  . �שלא יקרוס חס ושלו �כל המאמצי� על מנת לשקמו 
לא יכול להרשות לעצמו להשאיר , "עסק"מי שמתייחס אל הנישואי� כאל    

�  .בעיות ללא פיתרו
הזו יכולה לעלות " הסחיבה", שהרי בני זוג שחיי� ע� בעיה ולא פותרי� אותה   

וכבר היו  �זה עלול להתנפח ככדור שלג ולהסתיי� בצורה לא נעימה . לה� ביוקר
בגלל בעיה קטנונית שסחבו , "בגלל שטויות"נפרדו מקרי� חמורי� בה� בני הזוג 

  ".לגט"ובסו$ הבעיה החריפה והפכה , ולא ניסו לפותרה
ולעשות את החשבו� הזה " השכל"ולהפעיל את " הרגש"יש לדחוק את , לכ�   

  .� ולקבל פיתרו� תורני אמיתייזכו הזוג למתנת שמי' ובעזרת ה, רבולגשת ל
   �על השקפה תורנית ודעת , "עשה ל� רב"בבית על " לדבר"לא מספיק  :טיפ קט

הדעת "להוכיח שבבית השליט היחיד זו , "להראות מעשי�"צרי� ג� . תורה
 ,לקבוע את הרב כדמות שמובילה ומנהיגה את הבית. שנמצאת אצל הרב" תורה

 ,לחבר אותו לתו� המשפחה, )כשצרי�(להרבות בייעו# עימו על כל צעד ושעל 
ומי שמתעקש להסתדר , מרוויח �שמי ששומע לדעת תורה ת להדגיש בכל הזדמנו

  .עלול להפסיד �לבד 
הוא , קל ללכת לרב �כאשר חס ושלו� יש בבית חילוקי דעות , א� נוהגי� כ�   

באותו רגע ! אדרבה ".זרות ומבוכה"לא מרגישי� כלפיו , הרי חלק מהמערכת
, מי שחי כ�. ע# איתהה שאפשר להתייָר ע'ְמ מרגישי� שהוא הדמות הכי קרובה '

  . יודע עד כמה זה נכו� ומדויק
  

 

  ו"הי ééééååååìììì    ííííääääøøøøááááàààà 'י הר"נער� ע      

 

, ה נשמה אצילית ואיכותית ורוחנית ועילאית'יש ליענקל, אי� מה לומר   
משו� שאד� שלוקח ? מדוע. אינה תורנית �אלא שצורת התנהגותו 

עלול , ולא מכי� תוכנית מסודרת כיצד לפרוע אותה" על עיוור"הלוואה 
, הפקרות גדולי� מזהרשע וואי� ל� פשע ו �להסתב� ולסב� אחרי� 

כפי שנאמר בתהלי� על " רשע"וד עלול לזכות לכתר זה עהדי ויההו
  .)א"ז כ"תהלי� ל(" ְיַ,ֵ.� ְו+א ָרָ,ע +ֶוה", המלווי� ואינ� פורעי� את חוב�

א� ליבי יהיה אטו� וחתו� ולא אפתח בתוכנית : ה'וא� ישאל יענקל   
מאי� יבוא עזר� ומי , חרו� ושיקו� עבור הרעבי� הפזורי� ביקו�

  ?ה לא שיקול אביר אדיר כביר ונדירהא� ז? יושיע�
" לא עלי� המלאכה לגמור"כבר אמר התנא באבות , ה החמוד'יענקל   
 �וא� אתה רואה שהפרויקט שהנ� חפ# להקי� גדול עלי� , )ז"ט' אבות ב(

תאמ# את המשפט הנפלא שלימד אותנו התנא הקדוש נחמיה העמסוני 
א "ק מ"ב( "הפרישהכש� שקיבלתי שכר על הדרישה כ� אקבל שכר על "

תחפש תורמי� ? מה כ� תעשה. ואל תנסה להילח� ע� נתוני השטח, )ב"ע
תדאג למקורות , תפתח תוכנית חיסכו� ותטעי� אותה בכס$, וגבירי�

  .� את בית התמחויצא לדר� והקֵ , וכאשר יהיה ביד� הס� הדרוש, ו�מימ
: י מילי�י יסודות ולמע� הסדר הטוב נסכ� אות� בשתעד כא� ראינו שנ   
לפעמי� צרי� לעצור את הדהרה הרוחנית מחמת נתוני השטח ולעשות ) א
כמו בסיפור ע� מושיקו החמוד שלמע� בריאות אשתו " חניה זמנית"

שלו עד שבריאותה של אשתו ' מבקש ממנו לצמק את עבודת ה �בורא עול
עוד , "לפני הנסיעה"לפעמי� את החניה הזמנית צרי� לעשות ) ב. תשתפר

� כמו בסיפור ע', שמתחילי� את העלייה הרוחנית בעבודת ה לפני
ורצו� הבורא שהוא יעכב את  �ה המתוק שארנקו צמוק ודל 'ינקעל

  .פרויקט בית התמחוי עד לאחר שיארג� כיסוי למימו� הפרויקט
אד� שעושה חניה . ניינתוכא� המקו� להצהיר הצהרה מאוד מע   

נאמר שזו פסגת ולא נגזי� א� ', זה ג� סוג של עבודת ה �' בעבדות ה
  ?מדוע! 'עבודת ה

ולא דעת תורה  � צרופהיהודי שמנווט את חייו על פי דעת תורה מפני ש   
יהודי ששוקל את צעדיו הרוחניי� בפלס , )יחי ההבדל הקט�( שרופה

שלו ע� התחשבות מלאה בבני ביתו וסביבתו ונתוני ' ותופר את עבודת ה
, דרגה מאוד עליונה ונפלאהוהוא בעל  � אי� מושל� יותר ממנו, השטח

רק  העסוק" סוחר רוחני"יהיה  לאשהאד� . וזה בעצ� מה שהבורא חפ#
  .כרצונוחפש לעשות את רצו� הבורא יאלא ש, באגירת מצוות ושכר

 שהתורה וחכמיה ירורביראה ב � מי שיתעמק מעט בתורה ומצוותיה    
  .'בעבודת ה, "רוחניי� יזומי�הרבה ברקסי� " לאד� היהודיעשו 

עצרו לנו . ברכות התורה שנבר�ללמוד תורה לפני  אסרו עלינו: וגמהלד   
חשש איסור טלטול  מפני, את מצַות ארבעת המיני� בשבת של סוכות

לד שהברית שלו נדחתה לי � לעשות ברית מילה בשבת אסרו עלינו . בשבת
  ...היכנס לספק חילול שבת שלא לצור�כדי לא ל ,מחמת חולי

ת שהתורה כביכול מבקשת מהאד� ביהדות יש הרבה דוגמאואכ�    
למה לא ? ומדוע זה כ�. שלו מחמת כל מיני חשבונות' לעצור את עבדת ה

 של האד� את החגיגה הרוחנית ומעצימי�את הרצועה  מתירי�
  ?בלי הגבלה ובלי תנאי� �לעבוד את הבורא  לו ומאפשרי�

ביהדות אי� הפקרות והאד� צרי� להיות משועבד . הוא אשר אמרנו   
י כל צעד ומעשה ולפנ, )מכ$ רגל ועד ראש(קס ועד הקוקס לבוראו מהקרו

או  זה יגרו� לבורא נחת רוחעליו לבדוק הא�  �  עושה שהיהודירוחני 
  .)'לכה דודי'פיוט (" סו$ מעשה במחשבה תחילה"וכפי שנאמר , להיפ�חלילה 

 ֶאל ַה4ֵֹרת ֶאת 2ְַהֲע+ְת0"במילי� , היסוד הזה מרומז ג� בתחילת הפרשה   
וכבר ידוע שהמילה , )'ב' במדבר ח(" ַה4ֵרֹות ִ,ְבַעת ָיִאיר' ַה6ְנֹוָרה 5ְֵני מ'ל

, )ז"כ' משלי כ(" 8ָד� ִנְ,ַמת 'ה ֵנר"מרמזת על נשמת האד� כפי שנאמר " נר"
  :ועל פי זה פירוש הפסוק הוא כ�

אפילו בזמ� העלייה הרוחנית של נשמת האד�  � ַהֵ*ֹרת ֶאת ְ&ַהֲע#ְת!   
  ...עליו להקפיד ש, ול� התורה והמצוותבס
 כש� שששת הנרות פנו לכיוו� � ַהֵ*רוֹת 0ְִבַעת ָיִאיר+ ַהְ.נֹוָרה ְ,ֵני מ+ל ֶאל   

כ� עלייתו , )'ב' כלי יקר ח(והנר האמצעי פנה לכיוו� השכינה  � הנר האמצעי 
, הרוחנית של האד� חייבת להיות מרוסנת וכנועה וכפופה לצד השכינה

, י� לאד� רשות לנתב את עלייתו אי� שבא לו ולעשות את הישר בעיניווא
ולעשות , להתעלות כשזה אפשרי. אלא עליו לנהוג על פי דעת תורה בלבד

  .לאור נתוני השטח הִמשתני� �' ברקס לעלייה א� כ� רצו� ה
א� מחמת שהזכרנו בסופו שתי  .שבח לאל בורא עול�, כא� ת� המאמר   

נעלה כא� את ברשות הקוראי� החביבי� , פסוקי� ממעשה המנורה
  .מפני שיש בו עידוד עצו� לאד� היהודי, פסוק שכתב לאחר מכ�ה
3ֵ� ַו2ַַע1    � ...'ה ִצָ+ה 3ֲַא0ֶר ,ֵנֹרֶתיהָ  ֶהֱעָלה ַהְ.נוָֹרה ְ,ֵני מ+ל ֶאל ,4ֲהֹר
כדי להודיע לנו את שבחו של  את הפסוק הזהטרחה לכתוב  התורהו

  .)י ש�"רש( דבר' ולא שינה מציווי ה, שקיי� את רצו� הבורא במלואואהרו� 
מה שיי� לתת שבח וגדולה לאד� שמקיי� את רצו� : והשאלה נשאלת   
קדוש עליו� ומופלג , ובל נשכח שמדובר באהרו� הכה�! הרי זו חובתו'? ה

  '?וכי יש בכלל צד שהוא ינהג אחרת מרצו� ה. ביראת שמי�
  :החידוש הבא א� ה� מתיישבות לאור, שאלות אלו אומנ� יפות   
זה עסק מאוד רגיש ובקלות ' התורה רוצה להודיע לנו כא� שעבודת ה   

על ידי ערבוב " לנבל ברשות התורה"נית� לסטות בו מהשלמ'ת ולהפו� 
והתקלה הזו יכולה לקרוא לכל יהודי ואפילו א� ', נגיעות ואינטרסי� וכו

ולכל אד�  �� מפני שעדי� מדובר בב� אד .הוא ר� ונשגב כמו אהרו� הכה�
א� אהרו� , וכיו� שכ� .'יש יצר הרע שמנסה להסיט אותו בעבודת ה

אי� ספק , הצליח לעבוד את הבורא בשלמות ודקדקנות לאור� כל הדר�
, ומגיע לו על כ� מחמאה ושבח � שהוא הפעיל לכבוד זה אנרגיה וכוחות 

  .תורה לדורותספר הוזה אפילו נחקק ב
� אינ' של האד� בעבודת ההמאמ# וההשקעה ? שמעת! יהודי יקר   

 ואלוקי� נות� עבור זהלנצח  זה נחקק, אדרבה .נמחקי� ונעלמי�
. וזה חו# מהשכר הנצחי השמור לאד� בעול� הבא, מחמאות ושבחי�

לדעת שכל מאמ7 והשקעה  ?הא� יש עידוד יותר גדול מזה לאד� היהודי
  ?על הבורא י�ואהוב י�חביב וה� �אינ� לריק 

  

  


