בס"ד

"א ַחת ָׁש ַא ְל ִּתי ֵמ ֵאת ה' או ָֹת ּה ֲא ַב ֵּקׁש; ִׁש ְב ִּתי ְּב ֵבית
ַ

ה' ָּכל י ְֵמי ַח ּיַי; ַל ֲחזוֹת ְּבנ ַֹעם ה' ,ו ְּל ַב ֵּקר ְּב ֵה ָיכלוֹ".

(תהלים כז ,ד)

הגיליון יוצא לאור בסיוע
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נקודה למחשבה  -מאירה בפתיחה לפרשה

כאב  -הוא הזדמנות להירפא
איש זקן ,אחראי על אספקת מים ,מן הבאר המקומית אל בית האדון .כשהוא ניצב בפתח האחוזה  -רבע מכמות המים הולכת לאיבוד.
הסיבה :אחד משני הכדים סדוק לכל אורכו .הכלי התקין ,גאה במילוי תפקידו ו"מרגיש בעננים" .לעומתו ,האחר סובל מרגשי נחיתות
 והוא מתלונן על כך באוזני שואב המים...לפני שנים רבות ,בעיירה קטנה אי שם ברחבי הודו הרחוקה,
חי שואב מים זקן .מידי יום הוא נשא על כתפיו השחוחות את מוט
העץ המגושם והכבד .משני צידיו ,נתלו שני כדי חרס גדולים .הכד
הימני ,היה שלם ותקין ,מעולם הוא לא דלף .לעומתו ,הכד השני,
היה סדוק לכל אורכו .תמיד ,כשנשא האיש את הכדים מן הבאר
עד לפתח בית האדון  -נשפכה חצי מתכולת כד החרס הסדוק
החוצה ,והלכה לאיבוד.
כך ,במשך שנתיים תמימות ,שואב המים עשה את תפקידו
בנאמנות .בכל פעם הוא הגיע אל היעד עם כד וחצי מים .הכד
השלם ,היה גאה מאוד בעצמו .מנגד ,הכד הסדוק היה עצוב
ומדוכא .לא פעם עמיתו פגע בו ,עת כשהזכיר את עליונותו כלפיו.
ביום מן הימים ,תשש כוח הסבל של הכד הסדוק .יותר הוא
לא יכול היה לספוג את עלבונו ,ולהבליג .מיד לאחר שאיבת המים,
הוא פנה אל השואב ואמר לו בקול נוגה" :אני מוכרח להביע את
התנצלותי בפניך".
"למה ,קרה משהו?" שאל אותו האיש בדאגה.
"אני מתבייש על שאינני מסוגל להחזיק את כמות המים
שאתה ממלא בתוכי ,כמנהגך מידי יום .הסדק שבי ,גורם לדליפה
מיותרת .בעטיי ,מאמציך הלא פשוטים לספק מים לבית אדונך
גובלים בחסר ,בגלל המום שקיים בי .לו הייתי שלם ,כמו עמיתי,
היית מביא לאדונך כמות גדולה יותר .ככה היית משתכר למחייתך,
מעט יותר" ,כך שפך הכד הנחיתי את רגשותיו הטעונים.
כאבו ,נגע ללב מוכר המים .הוא אמר לו ברכות ובחמלה" :כאשר
נגיע בקרוב ,לאחוזת האדון ,התבונן בבקשה בפרחים המרהיבים
שמקשטים את פתח הכניסה אליה".
והנה ,ברגע שדרכו רגלי האיש על שביל הכניסה לחווילה
המפוארת  -היה ניתן להבחין בערוגות פרחים יפים .עם זאת,
המראה המלבב והמשובב לא הצליח לרומם את מצב רוחו של הכד
המדוכדך.
כשעלה שואב המים במדרגות בדרכו אל דלת הכניסה ,שוב,

חזרה על עצמה המציאות הקודרת כמו מימים ימימה .הכד הסדוק
נוכח כי מחצית מכמות המים שהייתה בו ,הלכה לאבדון.
אז ,ברגעים לא פשוטים אלו ,עודד אותו שואב המים במילים
הבאות" .האם שמת לב" ,הוא שאל" ,שכל הפרחים המקסימים
האלו שראית ,צומחים רק בקצהו האחד של השביל? זהו בעצם,
הצד שלך .הרי אדם המתעסק כמוני במלאכה מורכבת כזאת של
שאיבת מים יחזיק ברשותו כד בלתי תקין! אם ככה ,מדוע החזקתי
אותך? התשובה לכך היא פשוטה .תמיד ידעתי ,כי הסדק קיים בך.
לשם כך חיפשתי לנצל את העניין בשביל מטרה נעלה .באותו צד
שתלתי זרעים של פרחי נוי ,וככה ניצלתי את אותם מים שדלפו
ממך בעבור השקייתם .עם הזמן ,הם יצאו מן הקרקע ולבלבו בחן,
תודות לך .שנתיים ימים אני קוטף מהם כדי להניח אותם בתוך
האגרטל שניצב על שולחן האדון .באי הטרקלין עומדים נפעמים
מול הפרחים הנאים ,ומהללים אותם בכל פה .אלמלא היית סדוק,
כמו שהינך עתה ,לא היו פרחים אלו מקשטים את בית האדון ,כמו
גם ,את פתח ביתו".
כד החרס הקשיב לדבריו בשקיקה .האיש המשיך לשרטט את
הקו המעשי ,מוסר ההשכל ,ברוב תבונה:
"לכל אחד" ,אמר" ,יש סדק שגורם לו תסכול ואכזבה .אף אחד,
איננו מושלם .כל מה שנדרש מאיתנו זה לתעל את אותו חיסרון,
לנצל את הפגם ,ולעשות בו משהו מועיל .בתוך לב המעגל הקוסמי
שמגלם כדור הארץ ,העולם הזה ,שום אנרגיה כזאת או אחרת
איננה הולכת לטמיון .החכמה היא למצוא את האפיק הנכון ,אליו
נכוון את החלל שנפער בתוכנו .לעיתים רבות ,מתוך החולשה ,נגלה
את החוזק .מתוך הכאב ,נראה את הרפואה .מתוך הפגם ,נמצא את
השלם .ומתוך הכיעור ,נולד יופי  -כמו הפרחים שנולדו מן הדליפה
שהיית קיימת ,בך .כל אלו נמצאים תחת קורת גג של מילה אחת
פשוטה ,אך רבת עוצמה והשראה ,קוראים לה  -הזדמנות".
לראשונה ,חיוך אושר הפציע בפני הכד .היה זה אור ירוק של
הדרך החדשה שהוא התחיל זה עתה ,בחייו...

יהם "...פתיח פרשתנו
ָאלִ ,ל ְפ ֻק ֵד ֶ
ֹאש ְּבנֵי ִי ְשׂר ֵ
ִּ"כי ִת ָּשׂא ֶאת ר ׁ
חושף בעיני הקוראים פורמולה מהפכנית להעצמה אישית
מקסימאלית" .כי" ,כאשר "תשא" ,תבקש לרומם ולעודד "את
ראש בני ישראל" ,אלו האנשים המבססים את השקפת עולמם על
'בניין' הרציונאליות ,שלטון השכל 'הישר' שמגלם מנגנון החשיבה
באדם ,המוח .כדרכו השכלתנית קורה תיגר על הסיטואציה
המקוממת שנרמזת במילה "לפקודיהם" ,מלשון נפקד ,נחסר,
[השווה (במדבר לא ,מט)" :לא נפקד ממנו איש ]".המסמל חסרון ופגם ,וגם
מלשון פקוד ,אדם נמוך דרגה הנשלט על ידי דרג גבוה ממנו ,מצב
שגורם לו מטבע הדברים ,תחושת רגשי נחיתות" .היכן ההיגיון?
איפה הצדק? מדוע זה קורה לי? למה דווקא עכשיו?" כך זועק
המוח ברגעי משבר בשם התבונה הדומיננטית המאפיינת אותו.
כאן ,נקודת המפנה היא על-רציונאלית ,מין תזה נגדית המרחפת
מעל כושר התפיסה וההשגה האנושיים ,הקלאסיים" .לפקודיהם",
מתוך החיסרון ורגשות השפל טמונה קרן אור שנקראת ,הזדמנות.
הכאב ,התהייה ,והדילמה הינם בעצם ,מנוף גבהים המגיע לפסגה.
הכאב הוא חלון הזדמנויות המוביל אל הרפואה ,הנחמה .כי בעצם
בתוך לב ליבה של הפסימיות הקודרת  -מנצנצת האופטימיות
המעודדת .בכל רע ,מונח גם טוב .גם אם על פניו ,הוא אינו נראה
לעיניים ,אין זה אומר שהוא לא קיים במציאות .לשם כך ,החכמה
העליונה הצמידה את האות למ"ד למילה" :פקודיהם" ,מתוך מגמה
להדגיש את תהליך 'הלמידה' שבא אחרי המועקה הראשונית,
האנרגיה השלילית ,הרגשות האוטומטיים הנגזרים בעקבות הכאב,
זוהי בעצם ההכרה המהפכנית האומרת כי בכל פרשת דרכים כזאת
או אחרת יש מרכיב אופטימי ומעודד ,ההזדמנות.
ולסיום ,הפילוסוף הסיני לאו צ'ה
המליץ" :היזהר במה שאתה משקה את חלומותיך .השקה
אותם בדאגה ופחד ,והם יצמיחו עשבים שיחנקו את החיים
מחלומותיך .השקה אותם באופטימיות ובפתרונות ,ותקצור
הצלחה .תמיד השאר דרוך ומוכן לרגע בו תוכל להפוך בעיה,
להזדמנות ,להצלחה ".ג'יימס הנרי לי האנט ,סופר ומשורר
אנגלי ( )1859-1784מציע" :בכל פעם שרוע עולה בגורלנו ,עלינו
לשאול את עצמנו ,אחרי הסבל הראשוני ,כיצד נוכל להפוך
אותו לטוב? לפיכך ,עלינו לנצל את ההזדמנות ,להצמיח
אולי פרחים רבים ,משורש מר אחד ".הסופר והעיתונאי
הצרפתי אלפונס קאר ( )1890-1808קבל" :אנשים מסוימים
תמיד מתאוננים על כך שלשושנים יש קוצים; אני אסיר
תודה על כך שלקוצים יש שושנים ".ראש ממשלת בריטניה
וניסטון צ'רצ'יל ( )1965-1874הגדיר" :פסימיסט ,רואה קושי
בהזדמנות ,אופטימיסט ,רואה את ההזדמנות בקושי".
הנשיא ה 32-של ארה"ב ג'ון פ .קנדי ( )1963-1917המחיש
במטאפורה מעניינת" :כשהיא כתובה בסינית ,המילה
משבר מורכבת משני סימנים ,אחד מסמל טרגדיה ,ואחד
(המאה ה 6-לפנה"ס)

מסמל הזדמנות ".הסופר עמוס עוז תיאר זאת לפי אגדת
ילדים מפורסמת" :תפרו לחנה הקטנה שמלת-שבת חדשה,
לבנה כשלג .נעלים יפות עשו לה מעור-זאמש אמיתי...
יצאה חנה אל הרחוב ,והנה פחמי זקן כורע תחת כובד השק
השחור .והשבת הייתה קרובה .קפצה חנה לעזור לפחמי
לשאת את שק הפחם ,כי לב רגיש היה לחנה'לה הקטנה.
והנה ,שמלתה מפוחמת ,וגם נעלי-הזאמש ,מזוהמות .פרצה
חנה בבכי מר ,כי ילדה טובה נקייה ומסודרת תמיד ,הייתה
חנה'לה הקטנה .שמע הירח הטוב במרומים את קול בכייה,
ושלח קרניו לגעת בה ,לטובה ,ולהפוך כל כתם ,לפרח-פז,
וכל רבב ,לכוכב-זהב .כי אין בעולם צער ,שאי-אפשר להפכו
לשמחה גדולה ".לוחם זכויות האדם מרטין לותר קינג
ג'וניור ( )1968-1929ביסס על אידיאה זו את נאומו האחרון,
הוא אמר" :רק כאשר חשוך מספיק  -יכול אדם לראות את
אור הכוכבים".
כאמור ,כבר לפני שנות דור רמזה החכמה העליונה את תובנות
אלו בפתיח פרשתנו.

מסרון
“המורכבות והבעייתיות  -עדות להזדמנות”

נר זיכרון

המנהיג ,האבא הרוחני ,מעודד הלבבות ,ומורה הדרך
רבי יעקב יששכר בער רוזנבוים זצוק"ל
האדמו"ר מנדבורנה
"תמיד דלתי פתוחה בפניך .אתה מוזמן לפה ,בחפץ
לב .תמשיך לזכות את הרבים ".כך ,במילים חמות אמרת לי
כשהבאתי אליך חניכים כדי שתברך אותם .ערב שבת אצלך,
היה מוקד אנרגטי–רוחני רב עוצמה ,וכששאלתי אותך איך ניתן
להמשיך את ההשראה אל שאר ימות השבוע? פרסת במאור
פנים את פנימיות השבת היהודית .עזבת אותנו בחודש "אדר"
שנשלט על ידי כוכב "צדק" ,המסמל צדקות ,זוהי העזרה שנתת
ביד רחבה ובהתלהבות לכולם ,ממש כמו משה רבנו שהקדיש
את חייו למען הכלל והפרט ,ושנפטר באותו יום שהסתלקת.
האות צדי"ק זכתה בכל אותיותיה לסמל את הצדיק העוזר
לאחרים  -בגלל שבכתיבתה האשורית היא מורכבת משתי
מילים :נו"ן ויו"ד ,הראשונה ,מסמלת את מגיש העזרה ,הנושא
על גביו את היו"ד ,הנזקק .ככה נשאת אותנו באהבה ,תמיד.
ת.נ.צ.ב.ה

לתגובותbethashem@gmail.com :
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