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וַיְ ִהי ִמ ֵ ְנ ַָתיִ  י ִָמי פַ ְרעֹה ֹחלֵ ...וַ ִ ַ
ֹאמר
וַ ִ ְק ָרא ֶאת  ָ#ל חַ ְרט$ֵ %י ִמ ְצ ַריִ  ...וַיְ ַסֵ ר ...לָהֶ  ֶאת חֲ מ ֹו וְ ֵאי ו ֵֹתרַ ....ו ֶ
יו ֵֹס) ,אֵ ת אֲ ֶ(ר ָהאֱ * ִקי ע ֶֹ.ה ִה ִ0יד לְ פַ ְרעֹה )בראשית מ"א א' כ"ה(.
בפרשת השבוע התורה מתארת לנו על חלומותיו המענייני של פרעה,
חלומות עמוסי בדמיו פורה ומתמיהי את השכל ונוגדי כל בדל של היגיו.
פרות עולות מהיאור) ...ממתי ביאור יש פרות?( פרות רזות אוכלות שמנות
ונשארו רזות) ...היתכ?( שיבולי בולעי שיבולי) ...וכי לשיבולי יש פה?(.
אי ספק שא אנו היינו חולמי את חלומות פרעה ,אזי היינו מתעלמי
מה באותו רגע ע הנימוק התורני המפורס 'חלומות שוא ידברו' )זכריה י' ב'(.
א 4למרבה הפלא והשעשוע ,פרעה נהג אחרת.
פרעה עשה מהחלו עסק גדול וכינס את המטבחו המצומצ ואת שריו
ויועציו וחבורת נכבדיו והודיע לה על הטרגדיה הנוראה שפקדה אותו ,והוא
ביקש מה שיירתמו למבצע הלאומי הכביר ויפתרו את חלומו הסבו.4
מאמצי החרטומי וכל ראשי האיקליפטוסי שהיו ש  5ה לא
ַ
א 4למרות
צלחו את המשימה ולא הצליחו לקלוע לפיתרו ,והיה צור 4להזעיק מהכלא
את האסיר המפורס 'יוס)' ולשת) אותו בצרה ולבקש את עצתו.
כהר) עי נשל) יוס) מבור הכלא והחלו נפרס בפניו ,ויוס) פתר את החלו
במשפט אחד' :אֵ ת אֲ ֶ(ר ָהאֱ * ִקי ע ֶֹ.ה  ִה ִ0יד לְ פַ ְרעֹה'.
פרעה החמוד! דע ל 4שבחלו הזה אלוקי העביר ל 4סודות גדולי ופרס
בפני 4את 'מפת העתיד הכלכלית' ל 14שני הבאות ,ועלי 4לתכנ את צעדי4
כראוי ולהצעיד את הממלכה בהתא לאינפורמציה האלוקית הרמוזה בחלו.
זהו הסיפור המפורס של חלומות פרעה ,סיפור שמוכר לכל זאטוט וקשיש
ונער וישיש עוד מהג של ציפי ושושי ,ואי צור 4להרחיב בו את היריעה.
אלא שכא הב עומד ותמה ושאלה גדולה בוקעת מעומק נשמתו:
נו נו ,פרעה חל ...יוס) פתר ..אי ספק שהסיפור הזה מעניי ואפשר
להרדי איתו את הילדי כראוי לפני השינה .א 4מדוע זה נחקק בספר התורה
לנצח? מה אני הקט אמור לקחת מהדברי הללו 'צידה לדר ?'4כיצד הסיפור
הזה מוסי) לי תוכ בעבודת ה'?
ברת ֹו
והרי ידועי דברי רבותינו הקדושי על הפסוק 'וְ כָ ל ַמע ֲֵ:ה תָ ְק ֹו גְ ָ
תבי עַ ל ֵספֶ ר ִ> ְב ֵרי הַ  ִָמי לְ ַמלְ כֵ י מָ ַדי
פָ ָר ַת <ְ דַ; %ת ָמ ְר>ֳ כַ י ...הֲ לוֹא הֵ  ִ ְ#
פָ ָרס' )אסתר ' ב'( ,שהמגילה מדגישה בפנינו שהתנ" 4הקדוש אינו מקב
'מעשיות עתיקות' אלא כולו 'נבואות ומסרי לדורות' וכל פרט שלא מכיל
תוכ רוחני לא נכנס לתנ" ,4ומי שמחפש היסטוריה ומעשיות עתיקות  עליו
לעיי בספר מלכי הימי של מלכות פרס ,ולא לחפש זאת בתורה הקדושה.
א כ מדוע בפרשתנו התורה לא מקמצת במילי והיא מאריכה בפנינו
בענייני חלומות פרעה  5יהיו מענייני ומשעשעי ככל שיהיו?
בספְ רת חז"ל מוצא ש חידושי נפלאי על עניי
האמת היא שהמעיי ַ
חלומות פרעה וצורת הנהגת ה' ,ומוב מדוע התורה האריכה בעניי.
אלא שרצוננו להעלות כא הסבר נוס) על פי דר' 4הרמז' ,מהל 4ר ונישא
שיחכי אותנו בעבודת ה' וירומ אותנו לגובהי מרומי ,והדברי יובנו על פי
מחרוזת הסיפורי הבאי ]שקראו באמת ,וה אינ 'משל'[:
פע אחת נסע יהודי תלמיד חכ למסור שיעור באיזה מקו ,וברו 4ה'
הכביש היה פתוח והנסיעה זרמה ללא תקלות .א 4להפתעתו הרבה הנהג
שהסיעו עצר פתאו את הרכב ,והמתי 'לכלו' במש 4שתי דקות.
ראה זאת התלמיד חכ ופנה אל הנהג בשאלה :הרי הכביש פנוי והזמ
דוחק .א כ לכבוד מה העצירה הזו? והנהג השיב :ידידי וחביבי ,הכביש
אומנ פנוי והצדק אית .4אלא שבקטע כביש זה נוס) לנו נתו חדש ושמו
'רמזור' ,וכל עוד שהוא אדו  5אני בדו!
שמע הרב את הדברי ושאל :ומה מטרת המחוקק בהצבת הרמזור? מדוע
הוא חפ שנעצור את הנסיעה למרות שהכביש פתוח ויש מספיק דלק במיכל
והזמ נוש) בעורפנו? והנהג ענה :בכביש יש נתיבי והצטלבויות ומסלולי
רבי ואנחנו לא חיי לבד ,ויש חשש שא נמשי 4לדהור  5נתנגש ע רכב שבא
מצד אחר ונרמוס אותו .משו כ 4הנהיג הממשל סדר וקבע שיש זמני שאנו
נוסעי והאחרי עוצרי  5ויש זמני הפוכי ,ולוח הזמני הזה טמו בירוק
אדו שברמזור.
שמע הרב את הדברי הללו והחל לעיי ולמשמש בה ,והוא שאל את עצמו:
מדוע ה' המציא את הדבר הזה? כיצד זה יכול להחכי אותי בעבודת ה'?

אה כ כ ,הרמזור מלמד אותי שלושה יסודות בעבודת ה':
 (1לעול אי לרו ריצה עיוורת בעבודת ה' .ג א הכביש חלק ויש לאד
את כל הנתוני בשביל להמשי 4במרו הרוחני ,הוא חייב לבצע מידי פע
עצירה מוחלטת ולתת זכות קדימה לאחרי ,ואי לו רשות להתעניי רק
בעצמו והתעלותו ולהתעל מצורכי הזולת.
 (2מי שנתפס עובר באדו  5משל על כ ,4וג בעבודת ה' מי שלא יודע
לעצור למע הזולת והוא דוהר כל הזמ ודואג רק לקידומו האישי  5הרי
שעלייתו הרוחנית מכונה 'מצווה הבאה בעבירה' ,והוא ייענש על כ.4
 (3ברמזור ירוק נוסעי ובאדו עוצרי ,א 4יש מצב ביניי שהרמזור נעול
על 'כתו מהבהב' .בזמ הזה הנסיעה אומנ מותרת  5אלא שדרושה זהירות
יותר מתמיד ,מפני שמערכת הרמזור כרגע נמצאת במצב 'לא פעיל' ,ואחריות
הניווט מוטלת על האד בלבד ללא עזרה חיצונית.
ממש כ 4ג בעבודת ה' .יש זמני שהרמזור ירוק ...הכל תקי ואתה בכולל,
וחובת 4לשקוע בתורה ועבודת ה' בכל הכוח .יש זמני שהרמזור אדו...
הילדי מסתובבי ללא פיקוח וכו' .וחובת 4לבצע עצירה זמנית מוחלטת כמה
רגעי למע הזולת הזקוק ל 4כעת .יש זמני שהרמזור נעול על כתו
מהבהב' ...כרגע' הכל בסדר  5א 4הזולת נמצא במצב משתנה ואי אפשר לדעת
מה יהיה עימו ברגע הבא ,ואלי הוא יזדקק לעזרתנו .האישה חלשה ,היא
אומנ פעילה ונמרצת  5א 4ניכר עליה שבזמ הקרוב היא תזדקק לעזרה
נוספת כדי לא לקרוס .באות זמני צרי 4אומנ להמשי 4את העלייה
בעבודת ה' ולנצל את הזמ הפנוי לתורה 'כל עוד וזה לא בא על חשבונה' ,א4
בו זמנית צרי 4להיות ערני לנתוני השטח יותר מתמיד  5כדי למנוע ריסוק
ותאונה או נזק בסביבתנו.
סיפור נוס) קרה ע אחד מגדולי הדור הקוד שהראו לו בפע הראשונה
'טרנזיסטור' וסיפרו לו שהקופסה הזו מתחברת למרחקי וקולטת תחנות
רדיו ומגשרת על פערי המרחק ,והרב בלע את המידע בשקיקה ושאל
בהתלהבות 'ומה יש בתו 4הקופסה הזו'? והחבר'ה ענו 'חוטי וכל מיני
פריטי אלקטרוני' ,והרב המשי 4להקשות 'ומה יקרה א יִ ְתלשו מבפני
איזה חוט' או שבב אלקטרוני? והחבר'ה השיבו 'המכשיר כבר לא יעבוד'.
שמע הרב את דבריה ואמר :עכשיו אני מבי ...התפילי שלי משדרות
תפילות ומחשבות קדושות לאלוקי ומגשרות על פערי המרחק ומחברות
אותי ע העולמות הכי עליוני וטמירי .א 4א בתו 4התפילי יש חוסר
ברכיבי האלקטרוני )באותיות( או שיש בעיות במגעי )דיבוק באותיות( או
שחסר חוט )תג מעל האות( ,אזי התפילי נפסלות וה כבר לא עובדות.
בדר 4חשיבה זו צעד גדול נוס) בישראל ואמר שמתינוק לומדי אי 4צרי4
להתפלל.
 (1כשהתינוק רוצה משהו  5הוא ר לאבא שלו .ג האד היהודי צרי 4להבי
שהכתובת שלו לכל דבר זה אבאל'ה שבשמי ,ולא קוסמי ומקשקשי
בקלפי וקוראי בתה ומעייני בקפה ומערבבי בקקאו ומתחזי לאליהו.
 (2התינוק בוכה בכל הכוח .ג האד היהודי המתפלל לה' התפילה צריכה
ֹאמ ְרנָה' )תהלי ל"ה י'( ,ולא
לבקוע מכל נימה בגופו בבחינת 'ָ#ל עַ ְצמו ַֹתי ַ C
להתבייש לבכות לפני ה' ולהמטיר לפניו דמעות כמי ולהפעיל את הכוח
העצו שנקרא 'שערי דמעה לא ננעלו' )ב"מ נ"ט ע"א(.
 (3התינוק בוכה על כל קשקוש ללא הפסקה ,ועד שלא ממלאי את רצונו
הוא לא נכנע .ג האד צרי 4להתמיד בתפילה ולהרבות בה עד שיענה ,וכל
עוד הוא לא נענה אל לו להתייאש ולהפסיק להתפלל .שהרי מי יודע מהי כמות
התפילות הרוחנית שנגזר עליו להכי כדי לקבל את הישועה? ]הרי זה לא קשור
רק לכמות המצוות והעבירות  5וזה תלוי בנתוני נוספי[.
 (4התינוק אוהב להתרפק על אביו .ג האד היהודי צרי 4להתרפק על
המצוות וכל מה שקשור לעבודת ה' ,ואל לו לעבוד את ה' בצורה סינטטית
ויבשה כתינוק הבורח מבית הספר.
סיפור נוס) מסופר על אחד מחכמי ישראל באמריקה שבבוקר שלמחרת
הבחירות ניגש למא דהוא ושאלו :נו ,מי נבחר? האיש היה המו מהשאלה
ולא הבי 'מה לכה בבית הקברות'  5ומדוע הרב הקדוש מתעניי בפוליטיקה,
א 4הוא התבייש מהרב וענה 'אלמוני' ,וכאשר הרב שמע את ש הנשיא שנבחר
 5הוא בר 4בשמחה והתרגשות 'ברו 4אתה ה' אלוקינו מל 4העול שלא עשני
גוי' ,ומיד הסביר את עצמו:

מוקדש לע"נ יחיא ב יוס ת.נ.צ.ב.ה.

בברכה הזו היהודי מודה לה' שלא עשה אותו גוי .ומה אתה חושב ,שהכוונה לגוי עלוב
ע ראש נבוב הסגור במאסר וכלוב על שעבר על איזה חוק אנונימי שלא כתוב? לא ולא!
בברכה הזו היהודי מודה לה' שלא עשה אותו גוי  יהיה איזה גוי שיהיה ,ואפילו הנכבד
והחשוב ביותר .שהרי אפילו היהודי הכי פשוט  נשמתו מרוממת מהגוי הכי נשגב ובתוכו
יש חלק אלוקי ממעל ,שלא קיי באומות העול.
משו כ בכל יו לפני שאני מבר את הברכה הזו אני מהרהר בשמו של הנשיא
המכובד ומודה לה' שלא עשה אותי גוי  ג לא גוי כזה ,וכיו שהנשיא אתמול התחל 
חפצתי לברר את שמו של הנשיא החדש כדי לבר כראוי ולהודות לה' שעשה אותי חשוב
מכל גוי  ג מאותו נשיא פורח וזורח ומכובד.
נעצור כא את מקב הסיפורי  למרות שאפשר להארי בה עד בלי די ,ונסכ את
המכנה המשות השזור בכול במילי ספורות:
אות גדולי עול הביטו על כל עניי הגשמיות ע 'משקפי רוחניות' וה ידעו
להוציא מכל דבר גשמי חיזוק רוחני ומוסר אלוקי .ומה גר לה לחשוב בכיוו הזה?
ה ידעו בעומק נפש שבעול הזה אי דבר שנברא 'סת ' ומאחרי כל פריט
ורהיט מסתתרת נקודה רוחנית .א לא כ ,בורא עול לא היה בורא את הדבר הזה!!!
זה בעצ שתי המסרי שהתורה רוצה שנפיק מחלומותיו של פרעה.
א( ֶ נֵפַ ֵתחַ עיניי רוחניות איכותיות ונדע לתרג כל חפ וחלו לעבודת אלוקי ונבי
שלכל דבר גשמי יש בחינה של אֵ ת אֲ ֶ!ר ָהאֱ  ִקי ע ֶֹ$ה ִה&ִ יד לְ פַ ְרעֹה  ובעצ מאחרי כל
חלו וחפ %מסתתר 'מסר אלוקי סמוי' שיכול להועיל לנו בעבודת ה' ,ועלינו לחפש אותו.
כ כ ,בכל מקו  ואפילו במקו זר ומוזר כמו חלומות פרעה התמוהי ,ואפילו במקו
רעוע וטמא כמו מצרי שהייתה שקועה ב 50שערי טומאה כמבואר בחז"ל ,ואכמ"ל.
ב( התורה הקדושה רוצה שנדע שמי שראשו מטונ והוא שקוע בעומק הטומאה  אי
לו סיכוי להבי את הקדושה והרוחניות הטמונה בדברי הגשמיי ,וזו הסיבה שיועצי
וחרטומי פרעה נכשלו במשימה .מצד שני ,רק מי שקדוש וטהור כמו יוס( הצדיק שהיה
ז ונקי מכל טומאה וזוהמה ותאווה ועבירה ,רק לאד כזה יש עיניי רוחניות תקינות
וכלי וכוחות לקלוע לעומק הקדושה הטמונה בחלו ,או בכל דבר גשמי אחר.
הדברי הללו היו ברורי לרבותינו  וזו הייתה גישת ומשנת מיו היוולד ועד
שעצמו את עיניה הקדושות ,ואי פלא שמסופר עליה לקט הסיפורי הנפלא הנ"ל.
האמת היא שמדובר בנושא מאוד עדי שצרי זכות כדי להבי אותו ,א אי ספק שמי
שיאמ את רוח הדברי ויתעמק בסיפורי שהעלנו כא  יצליח להבי את הגישה
והשיטה ולהעתיק את סגנו החשיבה הזה לכל דבר ,ולהוציא עבודת ה' מכל מקו.
למע המחשת הדברי ותרגול הנתוני  נעלה כעת לבמה את חכ 'אריח' ורב ' ַרצָ (',
ונראה אי אפילו מבלטה נית ללמוד יסודות נפלאי בעבודת ה' ,כאשר 'האריח' הוא
המשל ,והנמשל זה 'חינו הילדי'.
 (1כשמצמידי אריח לקיר ,דופקי עליו בעדינות .א דופקי חזק ,הוא מתפוצ.%
המסר  כאשר רוצי לחנ ילד צרי לפעול עימו בעדינות ורו ,ובשעת הצור להפעיל
עליו נוקשות 'עדינה' .א מפעילי עליו יד קשה מדי ,החינו )האריח( עלול להתפוצ.%
 (2כשיש צור להכות על 'אריח סורר' שלא מוכ להיכנס למקו שהצבנו לו ,אזי
משתמשי בפטיש מיוחד מצופה גומי כדי לרפד את המכה .א משתמשי בפטיש ללא
ריפוד גומי ,אפילו א נותני מכות עדינות  האריח מתפוצ.%
המסר  כשיש צור לחנ ילד סורר כדי לנתב אותו למקו הנכו ,אזי חובה לרפד את
המכה ולהפעיל 'ימי מקרבת' בזמ שמפעילי את 'השמאל דוחה' .א מפעילי רק
'שמאל דוחה' ולא מרפדי את התוכחה ע 'ימי מקרבת' החינו עלול להתפוצ.
 (3אי משני לאריח את המידות? סורטי אותו ע מכונת קרמיקה  ואחר כ מכי
בעדינות ע ידית המכונה ,עד שהאריח נחצה ומידותיו משתנות .א לא מנחיתי מכה
חזקה בפע אחת  ולא חותכי את האריח במסור ,כדי שהוא לא יתפוצ.%
המסר  כשרוצי לשנות לילד את המידות ]הרעות[ ,צרי לפעול בחכמה .בהתחלה רק
חורצי עליו סימ ...על ידי שמגלי לו מהי הדר הראויה והשלמות של אותה מידה
שהוא לוקה בה  ואט אט ע הזמ מכי על נשמתו בעדינות ומנווטי אותה לכביש
הנכו ,ובמש הזמ מידותיו ישתנו בעזרת ה' .א מי שמחנ בגישה של 'ראש בראש'
וחובט בילד מכה רבה ומנסה לקצ את מידותיו ברגע אחד ,זה רק מפוצ %את החינו.
 (4מכונת הקרמיקה חותכת ר קווי ישרי .א מה עושי כשיש צור לבצע
חיתוכי מורכבי בכל מיני צורות גיאומטריות? משתמשי בלהב 'יהלו'.
המסר  באמצעות המחמאות והפרגו והחמימות ...א משדרי לילד שהוא יהלו,
נית לבצע בו את השינויי הכי מורכבי .א א מונעי ממנו את המחמאות
והחמימות ומחנכי אותו בצורה קרה ,מפסידי בעצ כלי עבודה גדול בחינו הילדי.
 (5אריח שנכנס לקיר בצורה לא סימטרית ושקע לצד מסוי  אי מיישרי אותו?
לוחצי על הצד הנגדי  והוא מתאז.
המסר  ילד שהתנהגותו 'שקעה' באיזו נקודה וצרי ליישרו ,מומל %לבא אליו מכיוו
אחר  כיוו שבסדר אצלו ,ומש ללחו עליו וליישר אותו בנקודה שבה הוא רפוי.
להבליט את מעלותיו  ומש ללחו על הנושא הלקוי ,ולחזק אותו בנקודה הרפויה.
]הרב טוע שלימוד המשנה של הילד דורש שיפור? אל תפנה לילד ותטי לו 'מוסר
חובט' בצורה ישירה ,אלא תפעיל עליו את הלח %בצורה הבאה :ברו ה' הרבני מרוצי
ממ בכל המקצועות וה אומרי שיש ל יכולת לעמוד בקצב הלימוד ולהתמודד ע
החומר בצורה נפלאה ,ואי סיבה שלא תוכיח את עצמ ותשקיע 'ג' בשיעור משנה[...
 (6א מדביקי את האריח על לכלו  ההדבקה גרועה ורעועה ,והאריח עלול
להתפרק ע הזמ.
המסר  א מרעיפי על הילד חינו לעשייה חיובית )עשה טוב( א לא מנקי אותו
ממידות רעות ולכלוכי רוחניי )סור מרע( ,אזי הלכלו יוצר מחיצה וחציצה בי הילד
לחינו ,והילד עלול להתנתק מחינוכו ולהתרופ ביראתו במש הזמ.
ָ (7רצַ ( מקצועי לא נמדד רק במהירות העבודה  אלא בעיקר בשלמות ובאיכות
הקצֵ ב הוא רק 'מעלה' א לא 'התכלית'.
העבודה ,ו ֶ
המסר  מה שקובע בחינו הילד זו לא כמויות החינו והמדרגות העצומות שמרעיפי
עליו אלא 'האיכות והשלמות' של כל נושא שמחנכי בו ,ועל זה צרי לשי בעיקר את
הדגש .על חינו איכותי ,ולא על חינו סיטונאי!
 (8א לא ממלאי את האריח בפינות  הוא עלול להישבר מכל מכה.
המסר  אסור להשאיר חורי בחינו ,אחרת הילד עלול להישבר וליפול דר אות
פינות שבה זלזלנו ולא שמנו תחתיה מספיק מילוי ,ולהיאבד חלילה.
 (9לא כל האריחי שווי .יש מיוחדי לרצפה ,לחיפוי קירות ,להתמודדות ע חו
גבוה ,לפסי לעיטור ,משו כ לכל אריח יש 'רמת שחיקה' בהתא למטרה שלו וכו',
וברור שצרי להתאי לכל מקו את האריח שלו.
המסר  חנו לנער על פי דרכו ונתוניו  ולא ראי זה כראי זה ,וצרי להתאי את
צורת החינו למידות ונתוני הנער  בדיוק כמו שמתאימי את הנעל לרגל ולא קוני את
אותה מידת נעל לכל בני הבית.
 (10א השורה הראשונה עקומה  כל הקיר יצא עקו.
המסר  מרגע הלידה יש להקפיד על חינו הילד ,מפני שג בשני הראשונות 'ששכלו'
עוד לא מבי 'נשמתו' קולטת ומפנימה ,ובעיקר מה שחודר לתוכו בגיל הר קובע את

איכות חינוכו בעתיד] .עיי בסוגיה של אשרי יולדתו )אבות ב' ח'([.
 (10צורת האריח היא מרובעת וגבולותיה ברורי.
המסר  בחינו הגבולות צריכי להיות חדי וברורי ,ולעול אי לעגל
פינות ולהקל ראש בנושא .רק כ מצליחי בעזרת ה'.
]האמת היא שאפשר להארי עוד ולהעמיק בתורת הרחבה של רב אריח
וחכ בלטה ,אציי רק שעשיתי בדיקה זריזה והגעתי לעוד עשרה מסרי
נפלאי שה מעבירי לנו ,א הנייר צר וקצר ומשו כ נסתפק בזה[.
שורה תחתונה :נית לפרק כל דבר גשמי ולתרג אותו ליסודות רוחניי
ולהפיק ממנו מסרי נפלאי בעבודת ה' .לא רק מטרנזיסטור ונשיא
אמריקה ומערכת הרמזורי כמו שראינו בסיפורי קודמי  אלא ג
מבלטות ושאר ירקות ופירות ,והחכמה היא לחפש בכל מקו את הרוחניות
המסתתרת מאחרי הגשמיות ולהתעלות על ידי זה בעבודת ה'.
כולנו יודעי שכאשר נגר וחשמלאי ומסגר נקלעי לבית לא מוכר ,כל
אחד פוזל ש למשהו אחר! הנגר פוזל לארונות מטבח ובודק א ה
עשויי מסיבית או סנדבי' ואיזה פרזול הושקע בה ...המסגר מתעניי
בעובי פרופיל הסורגי ואיכות ההלחמות והא הסורג מגולוו ...החשמלאי
בוח א השקעי והתאורה יושבי על מפסקי נפרדי בלוח והא יש
שקע כוח נגיש בכל חדר ,כל אחד בוח את המקו בהתא לתחו עיסוקו.
להבדיל בי הקודש ובי החול  כאשר האד היהודי נפגש ע דבר מה,
באופ אוטומאטי הוא צרי לחבר את זה למהות שלו  לרוחניות ועבודת ה'.
כ חיו רבותינו ,ומשו כ באופ שיטתי ה תרגמו את כל פלאי
הטכנולוגיה שה פגשו לעבודת ה'.
ה טענו שהמצלמה מלמדת אותנו את היסוד של 'עי רואה' ,הטייפ
המקליט מחכי אותנו 'באוז שומעת' ,הוידאו המסריט מדגי לנו את 'כל
מעשי בספר נכתבי' ]יש רקיע עליו שכל מעשה הבריות נחקקות בו והכל
מתועד ש לנצח בצורה נעה ממש כמו בוידאו[.
הגדולה של חכמי ישראל היא שג כאשר ה נפגשו ע דבר שעל פניו לא
לימד אות שו דבר מיוחד ,ג אז ה הפכו אותו לחתיכת תורה ובחנו
אותו ע משקפי ההלכה.
השכלול הזה הופ את החפ %למוקצה בשבת? צורת המסחר הזו נחשבת
לאיסור 'ריבית'? הסיפור הזה נקרא 'לשו הרע'?...
הגשמיות של חכמי ישראל הייתה מתובלת תמיד ברוחניות וה הפכו
אותה לעבודת ה' לכל דבר ,ואי פלא שהגמרא מכריזה עליה בקול רעש
גדול שאפילו שיחת חולי של תלמידי חכמי מונחי בה גופי תורה רבי
ונית ללמוד מזה הרבה הלכות ומוסר ה' )סוכה כ"א ב' ועיי רד"ק תהלי א' ג'(.
מה דעתכ על צורת ההסתכלות הזו?

לקשר כל דבר לעבודת ה'?
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התורה הקדושה מצווה את הכה לנהוג בקדושה ופרישות יתירה ,עד כדי
כ שהיא אוסרת עליו להיטמא אפילו לקרובי משפחתו .אלא שבמקו
אחד ויחיד התורה משנה את הכללי" .במת מצווה".
כה גדול הרואה "מת מצווה"  מחויב לטפל בו ולהביאו לקבר ישראל,
למרות שעל ידי זה הוא משהה כמה ימי את כל המפעל הרוחני שלו ,את
עבודתו בבית המקדש .וכל זאת למה? משו "שמת מצווה" אי מי שיטפל
בו .א לא יביאו הכה לקבר ישראל  הוא ישאר כ מוטל בביזיו לנצח,
והתורה חסה על כבוד "גופתו" של היהודי  והיא מחייבת את הכה
הקדוש והפרוש להיטמא ולטפל באותו נפטר.
****************
מה זה קשור לשלו בית? כל אד צרי להסתכל על ב זוגו לפחות כעל
"מת מצווה" .מה הכוונה?
כל אד שמתחת ,הופ להיות מעי "הורה" של ב זוגו .הוא אמור
לדאוג שיהיה לו טוב ,לשאת עימו בעול החיי ,לדאוג לטרפד ולרפד את
קשייו ,האישה מחכה לתמיכת בעלה ,לגבר נחוצה תמיכת אשתו...
וא אחד מבני הזוג לא משקיע כראוי "במזו הנפש" של ב זוגו ,א
אחד לא ישלי במקומו את החסר הזה  ויש על כ קפידה בשמי כמו על
מת מצווה ממש.
האמת היא שזה חמור הרבה יותר ,שהרי "במת מצווה" התורה חסה על
כבוד גופתו של "יהודי מת" ,ואילו כא אנו מדברי על צורכי נפשו של
"יהודי חי" )עיי שו"ע הלכות צדקה  יו"ד ר"נ ס"א ,ותבי עד כמה
הדברי דקי(.
בואו נעמיק יותר .לכל אד יש צור במזו "נפשי" כמו שיש לו צור
במזו גשמי ,והוא חייב לקבל זאת "במינו מלא" .וא הוא לא מקבל את
התמיכה הזו מב זוגו ,הוא עלול למצוא לו אוז קשבת במקו אחר .אצל
חבר בעבודה ,שכ בבני ...וברור שזה לא בריא לפתח קשר נפשי ע אד
זר "במקו " ע ב הזוג .זה הורס את השלו בית ומונע את חיבור
הנשמות .וא מדובר "באישה"  זה עלול להיות ג מסוכ ,וכמו שאמר
אחד מגדולי ישראל את המשפט הבא :אוי לו לאד שאשתו צריכה לקבל
את תשומת הלב והמחמאות  מהירק או מבעל המכולת ,ואכמ"ל.
לכ ,כל אחד מבני הזוג אמור ליזו ולפתח את "המזו הרוחני" של ב
זוגו ,לתת תשומת לב ומחמאות ,להראות התעניינות ופרגו ,להושיט עידוד
ותמיכה "תמידית" ,לגלות הבנה והתחשבות ונשיאה בעול ...והחשוב מכל,
לרחרח אחר מצב הרוח של השני  ולא להמתי עד שתיווצר בעיה ואז
להגיש את העזרה .להעניק ולהשפיע "מזו נפשי"  תמיד  ובדליי
גדושי.
אלא שלפעמי חושב האד שצורת חיי שכזו עלולה לבוא על חשבו
עבודת ה' שלו ,שהרי בזמ הזה הוא יכול ללמוד עוד קצת תורה או להתנדב
באיזה ארגו חסד ,וממילא הגישה הנ"ל היא הפרעה לעבודת ה' שלו.
חלילה לנו לחשוב כ! משו שאנו מדברי כא על הענקת "מזו הנפש"
של ב הזוג ,ואי ספק שזה לא פחות חשוב ממצוות "צדקה"  וזו עבודת ה'
גמורה .כמו כ ,הרי בהשקעה הזו תלויה כל האיכות של השלו בית,
ממילא אי ספק שזה קוד במעלה לכל עבודת ה' אחרת.
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