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?äðåîàá úåðåéñéð ùé òåãî
ֹתי ְכָ ל מָ ק ֹו אֲ ֶ ר ִ ְר ֶאה ִ" :י ִא ַ ָ#ק ֹו אֲ ֶ ר
ִה ָ ֶמר לְ  ֶ  ַ ֲעלֶה ע ֶ
ַע ֲֶ)ה "ֹל אֲ ֶ ר *נֹכִ י ְמצַ :+ָ ֶ,
ֹתי וְ ָ
ַ ֲעלֶה ע ֶ
יִ ְבחַ ר ה' ְ'חַ ד ְ בָ ֶטי ָ
)דברי י"ב י"ג  1י"ד(.
בפרשת השבוע מסתתר חידוש עמוק ומתוק שטמו בו עול ומלואו,
וברשות הקוראי הנחמדי נפתח את המאמר ע שתי ההכרזות הבאות 1
אשר יהוו מעי הקדמה לעניי:
א( כל יהודי יודע שמטרת ביאתו לעול אינה לכיי 7ולנפנ 1 7וג לא לתופ7
ולעופ ,7אלא מוטל עליו להתאמ 8כל הזמ ולהתקד במסלול הנפלא שנקרא
ברו 9אלוקינו שבראנו 'לכבודו' ,ולהתכופ 7לתורה ולמצוות בכל רגע.
]נ.ב .זה שאנו נהני ממנעמי העול ושלל תפנוקיו ותענוגיו  1אי זו
התכלית ,ובס 9הכל מדובר בבונוס שהבורא נת לנו 'על הדר ,'9כדי שיהיה לנו
יותר קל ונוח לעבוד אותו .מה ג שכל ההנאות קשורות למצוות  1שהרי ה
מלאי בהלכות ובאמצעות האד עובד את בוראו ,וכבר גילו לנו רבותינו
שלכל דבר שנברא בעול  1יש שורש בתורה ותכלית בעבודת ה' ,ואי הנאה
או דבר שנבראו 'סת ' )כמבואר באריכות בזוה"ק תרומה קס"א א'( ,ואכמ"ל[.
ב( כל יהודי יודע שהעול אינו הפקר ויש מנהיג לבירה ועי רואה ואוז
שומעת וכל מעשה האד בספר נכתבי  ,כפי שנאמר '"ִ י אֶ ת "ָ ל ַמע ֲֶ)ה
הָ אֱ  ִקי י ִָבא ְב ִמ ְ ָ ט ,עַ ל "ָ ל נֶעְ ָל ִ ,א טוֹב וְ ִא ָרע' )קהלת י"ב י"ד( ,ומשו כ9
יש לכל אד רצו תמידי להשתפר ולהתקד ולהתרומ בתורה ובמצוות.
וא ישאל השואל כיצד אנו מתיימרי לדבר בש כול ולהכריז מעל במה
קדושה זו 'שכל היהודי ' יודעי שהתכלית היא רוחנית  1וה שואפי
להתקד ולהתקדש כל הזמ? והרי המציאות מעידה שיש כאלו המתכחשי
ק ְריה ועיר
להשקפה זו וה אפילו לא מתביישי להכריז זאת בחוצות ִ ִ
ולפרס זאת מחיפה ועד קהיר ,ולאור 9ההיסטוריה ראינו שיש אומללי
ורדודי שא 7פערו פיה ולוע על הבורא ותורת משה  1והמפורסמות אינ
צריכות ראיה .א כ כיצד זה עולה בקנה אחד ע מה שאמרנו?
קושייה זו אינה קושייה...
מפני שלכל יהודי יש ניצו 8אלוקי ורגש רוחני וטבועה בו נשמה טהורה
הנמשכת אל הטוב והישר ,ואפילו אצל החוטא והרשע הגדול ביותר )מלבי"
תהלי ע"ה ה1ו( ,וכאשר אד יהודי בא לחטוא  1נשמתו הקדושה מתענה באות
רגעי ומייסרת את ליבו ומצפונו בכדי להשיבו לדר 9התורה והיא מעלה
ְ ִק ְר ֹו הרהורי תשובה )ראשית חכמה היראה ג' פיסקה וראיתי( ,וא 7לאחר העבירה
הנשמה ממשיכה לייסר את החוטא והיא מעלה בליבו הרהורי חרטה ותסכול
על שחטא ,ומשו כ 9רשעי ע ישראל מלאי חרטה כל ימיה  ,שהרי חייה
מלאי עבירות  1ולאחר כל עבירה גואי בליב הרהורי חרטה )מלבי" ש (.
ולמרות שבחו 8ה מחייכי ותוססי כמו בקבוק פפסי ,חכמנו ז"ל מגלי
לנו שהכל סינטטי וללא כיסוי  1ובתו 9תוכ ה נמצאי במלחמה מתמדת
ע נשמת אשר יו ַֹרה על מצפונ היהודי 'הרהורי חרטה' ,והמטע הכבד הזה
מלווה אות כל רגע  1וגוזל את שלוות האמיתית )מלבי" תהלי ט"ז ט(.
זו התשובה לשאלה המפורסמת על אות אנשי שהיה לה כל טוב,
ולמרות זאת ה עצרו את חייה בצורה יזומה והשאירו מכתב מצמרר
וכואב שהיה כתוב בו "היה לנו הכל אבל לא היה לנו כלו " ,ואנו מאמיני
לה בכל מילה!!!
ולמי שעוד לא הבי את דבריה נסביר לו זאת בשפה ברורה ,לאור הנ"ל:
מחמת חיי הריקנות שלה הטבולי במתירנות והתעלמות ממצוות
התורה ,נשמת הקדושה והאצילית לא נתנה לה מנוח והעמיסה עליה כל
הזמ הרהורי חרטה ,וזה גזל מה את שלוות האמיתית.
משו כ ,9למרות שחייה היו מאובזרי כהוג ומרופדי בהנאות וממו
וכבוד ולא חסר לה דבר ,ה קצו בחייה והשאירו מכתב שכתוב בו בדיוק
את מה שה חשו בכל רגע" ,היה לנו הכל ,ולא היה לנו כלו ".
וכבר ידוע שהכל תלוי בלב .א הלב שבע ושמח  1האד מרגיש שלמות
נפלאה ,א 9א הלב טרוד וכאוב  1הוא מרגיש אומלל ומסכ ,למרות שהוא
נמצא בפסגה הכי גבוהה.
כא המקו לציי עדכו קט :אומנ יש מציאות של "מומר להכעיס"
החוטא מתו 9רשעות ולא לשו מטרה אחרת ,א 9אלו ה בודדי  .רוב רוב
של 'המומרי להכעיס' מתנהגי כ 9מחמת אומללות ותסכול ומירמור,
ודוגמה לכ 9אנו מוצאי במעשה הבא ,מעשה שנוכחתי בו בעצמי:

לפני מספר שני נשלחתי לאיזו כתובת ברחבי האר 8להסדיר איזה עניי,
עליתי אל האוטובוס ונסעתי לנקודת היעד ,כעבור זמ מה הגעתי למקו
המבוקש וביצעתי את שליחותי ,וכדרכ של בני אד התעכבתי ש מעט
ונכנסתי לשיחה ע בעל המקו על דא והא ושאר ירקות ,הזמ חל 7ודל,7
וכאשר ראיתי שנוצר בינינו ערו 8תקשורתי פתוח וקשר סמוי ואי בינינו
מחיצות ,התחלתי בעדינות לנתב את השיחה לענייני יהדות ועבודת ה' והצגתי
בפניו את האור והאושר הטמוני בחיי המבוססי על טהרה וקדושה,
והצעתי לו לקבל חיזוק קט  1למענו ולמע כלל האומה.
לפתע קדרו פני האיש והכעס עט 7אותו מהקרוקס ועד הקוקס )מכ 7רגל
ועד ראש( ועיניו בערו מזע  ,והוא פלט את המילי הנוראות הבאות,
)וסליחה מהקוראי היקרי על חומרת(:
אתה מנסה להציע לי להתחזק במצוות? אתה לא מתבייש להציע לי את
ההצעה ההזויה הזו? אני לא מאמי בדברי הללו ואינני מפחד מאלוקי ,
ואני רוצה לגלות ל 9סוד קט :א לאחר מותי אני יגלה שבאמת יש אלוקי
ויעמידו אותי למשפט מולו ,באותו רגע אני יהפו 9מנתבע לתובע ואתבע את
אלוקי למשפט על הנהגתו המוזרה כא בעול  .עד כא דברי האיש ,רח"ל.
ברגע ששמעתי את הדברי נחרדתי מה  ,ולא הבנתי כיצד יהודי יכול
להגיע לכזה שפל ולדבר ברמה איומה שכזו על הבורא .אלא שמתו 9היכרותי
הקצרה ע האיש ידעתי שמדובר באד חושב ע שכל ישר ולב רחב ,איש
חסד מפורס התור מעצמו והונו למע הבריות ,יהודי שיש בו את שלושת
סימני היהדות  1בייש  1רחמ  1וגומל חסדי  ,ואי ספק שמסתתר דבר מה
מאחרי כפירתו האיומה ,והחלטתי לעמוד על סיבת הדבר  1ואמרתי לו כ:9
יהודי יקר! הצגת בפני את השקפת עולמ 1 9ואני מוחה על הכפירה הנוראה
שבה ,ואינני מבי כיצד יתכ שאד נאור כמו 9מסוגל לטעו שאי בורא
עול  .הרי יש י של הוכחות ואוקיינוס של ראיות שיש מנהיג לבירה והעול
אינו הפקר ושתורת משה אמת ,הדבר ברור כשמש בצהרי ואני יכול להוכיח
ל 9זאת בצורה לוגית וברורה שאינה ניתנת לערעור ופירור ,וא אתה גבר
ומוכ ללכת ראש בראש ולברר את האמת ,אני מוכ לעשות אית 9עסקה:
כל שאלה שיש ל 9בנושא אמונה  1תשאל  1ואענה ל 9כמיטב ידיעתי ,ומה
שלא אדע אעביר הלאה לרבותי ואחזור אלי 9ע תשובה ברורה .והיה א
בסו 7יתברר חלילה שבורא עול לא קיי  ,אני עורק לצד של .9א 9א יתברר
שהצדק איתי  1אתה מתחייב לשנות את אורחות חיי 9ולהתכופ 7לאמת,
ולשמור חיי תורה ומצוות .מה דעת 9על העסקה הזו?
לפתע קרה הלא יאומ! המסכה הנוקשת ירדה מעל פני האיש והוא החל
לגמג ולייבב כמו תינוק ...תראה ,עברתי חיי קשי  ,יַתמות ,צרות ,לא היה
לי טיפת נחת בחיי ,והסבל שעברתי החליש אותי באמונה .האמת היא שאי
צור 9שתוכיח לי שיש בורא לעול  ,בתו 9תוכי אני בטוח בכ 9לא פחות ממ,9
אלא שהייסורי הרבי שברו אותי ,וה אלו שגורמי לי את המרמור
הגדול על בורא עול .
שמעתי את דבריו הכואבי ושתקתי מספר שניות בכדי להזדהות ע
צרותיו ותלאותיו ,לאחר מכ חייכתי לעברו וביקשתי ממנו להפריד בי הרגש
והשכל ...ואמרתי לו כ:9
ברשות ,9בא ננתח את שתי הצדדי  :א אינ 9צדיק ,הרי שאי ל 9שו
רשות לטעו על בורא עול שהנהיג אות 9ביד קשה .שהרי לפני  3300שנה
הבורא עשה איתנו הסכ חד וברור כראש הגפרור ,הסכ של 'א בחוקותי
תלכו" ,וש הבורא מציי בדיוק מה התשלו המגיע למי שיחרוג מהסכ זה.
מצד שני א אתה אוחז שהינ 9צדיק ,הרי שתשובת 9נמצאת בשאלה
המפורסמת של 'צדיק ורע לו רשע וטוב לו'  1ואינ 9הראשו ששואל את
השאלה הזו ,וכבר הקדי אות 9דוד מלכנו בספר תהילותיו 'במזמור שיר
ליו השבת'  1והוא ג ענה על כ 9תשובה חדה וברורה )ואכמ"ל ולפתח את
הנושא מפאת שהנייר צר וקצר והמקו בו מוגבל(.
כמו כ מומל 8ל 9להרחיב אופקי ולעיי בסיפור העתיק המעוג בחז"ל ע
רבי יהושע ב לוי שהיו לו קושיות עצומות על הנהגת ה' בעול  1ואליהו
הנביא ענה לו על כל קושיותיו בצורה נפלאה ומדהימה )המעשה במלואו הובא בסדר
הדורות ,ער 9רבי יהושע ב לוי ,סימ ד ,וכ בספר המעשיות של רבנו נסי גאו(.
ידידי היקר ,דע ל 9שבתורה אי חורי פתוחי  1ויש תשובות ברורות על
כל נושא האמונה ,ואפילו על השאלה הכואבת "מדוע תינוקות מתי בקיצור

לע"נ יחיאל מנח ב דוב * בלומה בת בצלאל ת.נ.ת.ב.ה.

ימי ושני  והרי ה נקיי מעוו"
מבשר'( ,ואחתו את דברי בעוד מידע קט ,ותחליט אתה א זה קשור למצב של:
בורא עול נות לכל אד 'רק' מה שנחו& לו לעבודת ה' ,בהתא לתפקידו וייעודו כא
בעול .משו כ פעמי שנלקחי מהאד דברי נפלאי ומתנות שקיבל מה'  מפני
שבנושא הזה הוא כבר השלי את התיקו ,וכיו שהחפ& הפ למיותר  הבורא לקח אותו
חזרה )ש(.
אומנ בעול הזה זה כואב ולפעמי עושה לנו צלקת בלב ,א א מחזקי את הידיעה
של ברו אלוקינו שבראנו 'לכבודו'  לעבודת ה' ,קל יותר להבי 'שמה שלא נחו& לא
אמור להישאר אצלנו.
וא ישאל השואל :אבל זה קשה ...קשה לאד שלוקחי לו מתנות ודברי שהורגל
בה וה לא נחשבי בעיניו למותרות...
אזי נענה לו שלפו צערא אגרא ]לפי הצער כ השכר[ ולצער הזה יש מחיר יקר לנצח
והסבל כלל אינו לריק ,והבורא כלל לא מתעלל באד  אלא הוא רק מעלה אותו רמה
ושלב בעבודת ה' ,וחכמנו לימדונו שלאחר פטירת האד הוא יודה על כ לבורא.
אומנ זו נקודה מאוד דקה ולא לכול יש את הזכות ]והכוח[ להבי זאת ,א זו האמת
הצרופה ,ואסור לנו להתעל ממנה.
עד כא העליתי בפני מספר נקודות שכדאי ל ללמוד אות כהוג ולפתח את מה
שמסתתר בה ,נקודות שהמכנה המשות %שבה הוא המסר הבא:
היסורי נועדו לטובת האד  ולא למטרת התעללות חלילה ,אלא שלא תמיד יש
לאד עיניי רוחניות כדי לראות זאת ,ומשו כ הוא מגיע לאיבוד האמונה ויש לו
קושיות על הנהגת ה' .א כאשר מפרידי בי הרגש ובי השכל ומנתחי את המצב
בעיניי יהודיות ותורניות ,התמונה וההרגשה משתנית מקצה לקצה.
האיש שמע את דברי והבי היטב את המסר שבה ,לאחר מכ נפרדנו ע חיו מתו
הבנה הדדית שיש בורא לעול  אלא שנסתרות דרכי ה' ,והאיש חזר בו מההתקפה
הכפרנית שהשמיע באוזני.
כא ת הסיפור ,והוא מלמדנו שג א האד נראה כופר גדול והשקפת עולמו ארסית
והרסנית ,יתכ מאוד שעדי יש לו רגש טהרה וניצו& של קדושה ,ובעצ מדובר ביהלו
אמיתי העטו %בבו& של צרות וייסורי  ובתו תוכו הוא מאמי בבורא ,אלא שהצרות
והייסורי מניעי אותו בהתנהגותו ומשליטות אצלו את 'הרגש' ]הצער והכאב[ על
'השכל' ]על האמונה בבורא[.
אלא שבפרשת השבוע מגלה לנו 'המאור ושמש' מידע משלי לעניי ,והוא עונה לנו על
השאלה העצומה "מדוע הבורא מנהיג את עולמו בהסתר פני מתו ניסיונות וקשיי
באמונה" ,וזה תוכ דבריו:
בורא עול מנהיג את עולמו בהסתר פני ,בגלל שתי סיבות (1 .כדי להרבות את שכר
הצדיקי (2 .למזער את העונש לרשעי .פירוש:
 (1על ידי ההסתר פני בהנהגת ה' ,שכרו של הצדיק גודל עשרת מוני .מפני שלמרות
הקשיי והמעצורי והניסיונות הרבי והסתירות באמונה שיש לצדיק  הוא לא נוטש
את הבורא ,וממילא זה מזכה אותו בניקוד גבוה לנצח ,שהרי עבודת ה' שלו עולה רמה
ונכנסת למסגרת של 'טוב אחד בצער ממאה שלא בצער'.
]וזה בעצ התמצית של 'ניסיו העקדה' שעבר אברה אבינו  ניסיו של 'הסתר פני
באמונה' .מצד אחד אברה מקבל הודעה שיצחק אמור להמשי אותו וממנו אמורה
לצאת כל השושלת של ע ישראל  ומצד שני הבורא מצווה אותו להעלות אותו לעולה,
ואברה היה צרי להתמודד ע הסתירה הזו ולקפל את השגותיו ותמיהותיו ,ולמרות
הכל להאמי בבורא עול ולקי את בקשת העקידה .וכעת אנו מגיעי לסוד הגדול:
לאחר שאברה אבינו עבר את הניסיו הזה בהצלחה  נחקק בזרעו לדורות ' ֵג ִני
רוחניי' של כוח הישרדות בניסיו 'הסתר פני באמונה' ,ומאז ג אנו יכולי כבר
לעמוד בניסיונות כאלו ,א רק נתעקש על כ![
 (2ההסתר פני בהנהגת ה' ,ממעט את עונש החוטאי ,מפני שבשמי מתחשבי
בקשיי שהיו לה ובעיוורו שאחז אות בנושא האמונה  וזה ממזער את עונש .א
א האמונה הייתה ברורה וחדה והאד היה נכשל בעבירה ,לא היה לו פתחו פה בעול
העליו על מרידתו בבורא  והעונש שלו היה חמור ביותר ,ולא הייתה לא תקומה רח"ל.
הרב מארי בדברי ומבאר את העניי על פי תורת הסוד ,ונכתוב את שורש הדברי
מפני שיש בה חיזוק עצו] ,והג שאת מושגי הדברי לא נבי בשלמות  מפני שאיננו
מקובלי ,מכל מקו את המסר הנפלא שבה אנו כ יכולי להבי[:
)התשובה נמצאת במגיד מישרי 'מק&' פיסקה 'הנהפ לאש

'העול' נברא בסוד הצמצו בהארת ה' ,והאד הוא 'עול קט' וג בו יש את עניי
הצמצו בהארת ה'  וזה מתבטא אצלו בניסיונות באמונה ,וכעת הרב מגלה לנו סוד
גדול:
לפני שהעול נברא  הייתה בחינה של 'שבירת הכלי' ונבראו עולמות ונחרבו
ונתפזרו ניצוצות קדושה ונפלו בידי החיצוני ,והבורא עשה זאת כדי שעל ידי עבודת ה'
שלנו נגרו שאות ניצוצות קדושה יחזרו לשורש העליו  ועבור זה נקבל שכר לנצח,
ובעצ זו הפעולה הרוחנית המסתתרת מאחרי כל מצוה של האד היהודי.
זו הסיבה האמיתית שיש בעול קשיי באמונה! כדי שהאד יתמודד מול אות
מסכי וניסיונות ויתאמ& לגלות את הבורא המסתתר מאחורי הניסיו ,וככל שהאד
ַ
ידבק בבוראו למרות הצרות והניסיונות והקשיי  כ הוא יגדיל את הבירורי
והתיקוני בעולמות העליוני יותר ויותר ,וזו בעצ המטרה והתכלית של האד
והשלמות שבעבודת ה' ,להתגבר על הניסיונות ולראות בתוכ את הבורא ,וזו היא
4ק ָללָה )מאור ושמש י"א כ"ו(.
הברכה הכתובה בפסוק ְר ֵאה 0נֹכִ י נֹתֵ  לִ פְ נֵיכֶ  הַ 2וֹ ְ' ָרכָ ה ְ
לא יאומ! הרב מגלה לנו 'שניסיונות האמונה' אינ צרות וגזירות רעות שנחתו עלינו,
אלא בעצ זהו 'המסלול הרשמי' של עבודת ה' והכביש המרכזי שצרי לצעוד בו,
והחכמה היא לא לסטות ממנו ימי ושמאל  ולאור כל הדר לראות את ה' ולהבי
ולהאמי שמדובר בס הכל בניסיו ,ועל ידי ההכרה הזו  לגרו תיקו גדול בעולמות
העליוני ולהגיע לפסגה בעבודת ה'.
עד כא ההקדמה למאמר ,כעת נעבור לגו %הדברי.
פתחנו בידיעה מקדימה שכל יהודי בוער בו רגש טהור וכמיהה לבורא ונשמתו שואפת
להתעלות ג א הוא מציג אחרת ...והמציאות הזו מתעצמת יותר ויותר בימי שלפנינו
 ימי הרחמי והסליחות ,ימי שבה כל יהודי מתרומ  א מעט וא הרבה ,וכול
מחפשי 'נקודות ח' רוחניות לחיזוק .אלא שלא כול יודעי את 'הרמז' הנפלא שמגלה
לנו התורה בפרשתנו על הנושא הזה ,ואלו דבריה:
יהודי יקר! אתה רוצה להתקד בעבודת ה'? מברוק ,ירבו כמות בישראל ,אשרי וטוב
לכולנו .א חובת להקפיד על יסוד ברזל לאור כל הדר ולא לִ ְסטוֹת ממנו ימי ושמאל:
ֹ0תי'ְ +כָ ל ָמקוֹ אֲ ֶ2ר ְִ /ראֶ ה  3אל תבצע את עליית הרוחנית
ִה ָ) ֶמר לְ ֲ /ַ  ֶ, +עלֶה ע ֶ
'כפי ראות עיני'...
 ִ4י ִא 'ַ  ָ5קוֹ אֲ ֶ2ר יִ ְבחַ ר ה' ְ'6חַ ד ְ2בָ ֶטי 3 +גש למקו של תורה ותתייע& ע תלמיד
חכ מה הנושא הנחו& ביותר שבורא עול מעוניי שתתחזק בו לפני הכל  לאור נתוני
הרוחניי...

ֹ0תי 3 +באותו נושא שהרב יבחר עבור תבַ צֵ ע את עיקר
ֲָ /ַ 2עלֶה ע ֶ
עליית ,ולא רק זה ,אלא...
ֲ7ה ֹ4ל אֲ ֶ2ר 8נֹכִ י ְמצַ ֶ 3 9ָ :ג באותו נושא אל תל על כל
וְ ָ/ַ 2ע ֶ
הקופה ,אלא תשאל את הרב מה המינו והעוצמה שראוי ל לנקוט
בה .שהרי עדי %עלייה מתונה וקטנה  א יציבה המחזיקה לטווח
ארו ,מאשר לנסות לכבוש עול ומלואו ,וכעבור תקופה קצרה
לקרוס מעוצמת המשא הרוחני הגדול ולזנוח את העלייה לגמרי.
מי שצועד כ ומבקר את עלייתו הרוחנית מול יהודי תלמיד חכ והוא
מקבל 'דעת תורה' ג על הנושא הזה ,דעת תורה המותאמת על פי נתוניו
הרוחניי ומיקומו בסול העולה בית אל ,לעול לא ייווצר מצב שהוא
יתחזק במת צדקה  ובו זמנית יהיה דורסני כלפי אשתו וילדיו ...לא יתכ
ג שהוא יפתח גמ"ח מוצצי ורעפי  ובו זמנית הוא יהיה בעיצומה של
מחלוקת ע שכיניו בבניי ...ג לא יתכ שהוא יקבל קבלה נפלאה לכתוב
ספר תורה לעילוי נשמת הגול מפראג  א באותו זמ הוא יהיה לקוי
בפג עיניי וענייני הקדושה.
פשוט הרב יפקח את עיניו ויגלה לו מהו 'הנושא העיקרי' שבורא עול
מעדי %שהוא יתחזק בו ומהי נקודת התורפה הרוחנית אצלו הטעונה
חיזוק ושיקו ,ורק לאחר שהרב ילב איתו היטב את הנושא וידרי אותו
במה להתחזק ובאיזה מינו להתקד ,רק אז הרב יתיר לו "על הדר"
בתור 'תוספת' טובה  א לא בתור 'המנה העיקרית' ,לאמ& את שאר
תוכניותיו הנפלאות והמרגשות.
הא יש דר; יותר מוצלחת לעלייה יציבה ומושלמת?

נער ע"י הר' íäøáà
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?ïéàåùéðä úéìëú éäî
כיהודי ,אנו יודעי שלכל מעשה שאנו עושי ,יש מטרה רוחנית 
מעבר לתפאורה הגשמית .לדוגמא :ביו שבת מרבי באכילה ושתייה 
יותר משאר הימי .זו הפעולה היבשה .א מה המטרה והתכלית? לכבד
ולענג את השבת! לכל מצווה ומצווה יש תכלית ומטרה  מעבר לפרטי
הטכניי הגשמיי.
כעת נעבור לשאלת השאלות :מהי מטרת ותכלית הנישואי? )להביא
ילדי  לא נכו! וכי מי שאי לו ילדי ,לא קיי את המטרה? מי שכבר
הביא ילדי ,חי ללא מטרה?(.
התשובה היא :שבירת המידות! לפתוח בית חרושת לחסד  שלא על
מנת לקבל תמורה .להשקיע בשני "לש שמי" ,לדעת שאנו עובדי את
בורא עול ,ואי לנו לעשות שיקולי אגואיסטי ומסחריי של "ת
וקח".
לכ אני אמור להשקיע בב הזוג ולהטיב עמו בתמידות ,ולא לעשות
זאת בכדי שג הוא ייטיב עימי ויפנקני ,אלא בכדי לקיי את רצונו של
מל מלכי המלכי ולזכ את מידותי" .וא זכיתי" וג ב זוגי מפנקני
ומכבדני ,זו מתנה מצידו  ולא חובתו תמורת השקעתי.
א א לא זכיתי למתנה זו ,וב זוגי לא מכבדני ומפנקני  למרות
השקעתי בו ,אני ממשי להיטיב עימו .משו שתכלית הנישואי זו
עבודת המידות ,לגמול חסד בשלמות שלא על מנת לקבל פרס ,ממילא כל
פעולה ומאמ מצידי ,ה חלק מעבודת ה' ,וזה שב זוגי לא חי ג כ
כ ,זו לא סיבה שאפסיק לעבוד את ה'! וכי א ב זוגי לא יצו בכיפור,
הא ג אני לא אצו? אני את ה' עובד בכל מצב ,ובלי קשר לסביבה,
וג א לא קבלתי צל"ש מב זוגי ,סו סו קיבלתי את זה מבורא עול,
עליתי שלב נוס בעבודת ה' ,השגתי את תכלית הנישואי.
כשחיי כ ,כשמשקיעי בשני ולא מצפי ממנו לתמורה ,כשהתמורה
לא מגיעה  לא נשברי .וא היא מגיעה  מסתכלי עליה כמתנה  ולא
כפריעת חוב.
כ צרי כל ב זוג לשנ לעצמו .ולא להסתכל על הנתוני הטכניי
ולהביט על הצער וההקרבה מצידו "כהקרבה גשמית" ,אלא כעבודת ה'
ממש ,ממילא א %פע זה לא לריק.
)חס וחלילה שלא ישתמע מדברינו שב הזוג לא חייב להודות על
ההטבה עמו .אדרבה! על כל מחשבה ומעשה שהושקע ב ,תודה ותוקיר
ותפרג "בפה" ,זו חובת המוסרית  ויותר מכל ,חובת התורנית! ומי
שרחוק מכ ,רחוק הוא מאוד מתכלית הנישואי(.
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