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בראשית  פרשת

בעליה  זינוק
כיצד  חוששים  אנו  אך וטוב , חדש הרגל  להתחיל רוצים  אנו  רבות פעמים 

שנעשה. לשינוי הסביבה תגיב 

ההתחלות  "כל לפיו  ברזל, כלל יתרו ) פרשת  (מכילתא  קבעו  חז"ל

קשות".

נמנעים  אנו  ולכן  הדרך בהמשך לנו הצפון מהקושי  חוששים  אנו

ולתקן  בו  להתקדם  מקום  יש אדם  לכל לטובה. ולהשתנות להתחיל

להתקדם  אישיותינו, שיפור על ולעבוד להתחיל לנו  קשה אך באישיותו ,

ולהיטיב . להתעלות מבקשת האדם  של שנפשו  לזכור עלינו אך ולעלות .

ולהתקדמות. לשינוי  לנו  הקוראת ההזדמנות  את להפסיד לנו חבל

להתחיל  התעוזה כוח קדימה. לפרוץ  מעיזים  אנחנו מתחילים - כשאנו 

חיובית  לגאווה מקור להוות  יכול גדול, או  קטן  בחיים , חדש  משהו

עבורנו .

הפסוק  לשון מהו  בדורנו : הישיבות ראשי מגדולי אחד פעם  אמר

כפילות  יש  לכאורה קדשו ". במקום  יקום  ומי ה' בהר יעלה "מי  בתהילים :

מדוע? יקום ". "ומי  יעלה", "מי בפסוק :
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קבלה  לקבל ה'; בהר לעלות הזוכים  רבים  שישנם  היא  כך על התשובה

לא  אך ועוד. ורכילות הרע מלשון  להישמר תורה, יותר ללמוד טובה,

זוכים  כולם  לא  קיום . מלשון  יקום ", "מי  בבחינת  להיות  זוכים  כולם 

עד  ממושך, זמן  למשך וקיימת לממשית אותה להפוך בקבלה, להתמיד

האדם . של מאישיותו  נפרד בלתי  לחלק  נהפכים  שהם 

מתבטא  הקושי מאתנו , חלק  להיות  חדש  הרגל להפוך רוצים  אנו  כאשר

להיאחז עלינו  זה קושי לצלוח כדי בנפש. העניין  הטמעת  בזמן בעיקר

יכול  הדרך בתחילת  המופיע התעוזה כח  בתוכנו . הנמצאים  בחיזוקים 

אדם  כאשר הקיום . בשלב  בעיקר בהמשך, נוספים  כוחות להשפיע

גם  שאצליח וודאי  עכשיו , עד "הצלחתי לעצמו: ואומר אחורה מסתכל

האדם . בנפש חדשים  כוחות  נוסך זה הרי  ואוכל!", יכולתי הלאה,

המתאים  הציוד כל את היה שברשותו מושבע הרים  מטפס על מספרים 

הקטן  אפילו  חדש, דבר בכל האיש  השקיע תועפות  הון  הרים . לטיפוסי

על  התכופים  בטיפוסיו  לעזר לו  ויהיה ברשותו להיות שיוכל ביותר

בעולם . השונים  ההרים 

ב  לשיחה, חבריו  עם  ביושבו  הימים  בהתלהבות באחד  סיפר אחד כל ה

לעברו  וסנט מחבריו אחד קם  הגלובוס, ברחבי ומסעותיו  טיוליו על

שעברת?" חושב  אתה ההרים  כל "את בבוז :

המשיך חברו  אך כן. שאכן מוסתרת, בלתי  בגאוה המטפס לו  השיב 

ביותר הגבוה ההר לפסגת העפלת לא  "הרי  לעומתו: והתריס 

באוסטרליה!".

ימים  כמה כעבור שמעתי". לא  עוד זה  הר "על לחברו : המטפס  ענה

החל  ההר. פסגת את לכבוש  לאוסטרליה, בדרכו  טיסה על מיודענו עלה

נחל  ומעייפים  מאומצים  שבועות מספר שאחרי  עד לעלות, אט אט הוא 

שם  רואה  הוא  להפתעתו  ההר. פסגת  אל והגיע הצלחתו את  מיודענו 
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הסלעית  באדמה  להנאתו המשחק  קטן  ילד הוא  רואה ובחזיתו בית 

ביתו ... שליד

לכאן ?" הגעת  "איך הילד: את  המטפס  שואל מוסתרת בלתי בתדהמה

זה  נולדתי. כאן  מקום . משום  הנה  הגעתי  "לא  בפשטות: עונה  והילד

שלי..." הבית

רב  זמן במשך הרים . מטפס אותו  בלב  קנאה  עלתה ראשונה במחשבה

ילדון  ואותו  ההר, פסגת את לכבוש  כדי עצומים  וכוח מאמץ  הוא  משקיע

הבין  בעניין  שהתעמק  ככל  אך בפסגה . הוא  אף נמצא  כלל מאמץ  ללא 

יכולותיו  כישוריו , את  חיזקו  והקושי  המאמץ  הילד. משל  גבוהה שדרגתו 

שאיפותיו . רף את  והעלו 

ומושלמים , טובים  בטבעם  שנולדו  כאלו שישנם  לעיננו  שנראה פעמים 

המעידות  ואף אותנו, שמחסנים  אלו הם  והדרך שהמאמץ  נשכח אל אך

בהתקדמותנו . אותנו  ומחזקות מחשלות  לפסגה בדרך הקטנות

התורה  את מחדש  להתחיל  זוכים  אנו  בה בראשית פרשת שבת לקראת

יותר. טוב  למשהו חדשה התחלה לשמש יכול בחיים  רגע שכל נשכח בל

הבאה  שבשנה כך אישיותנו , בבניין  זינוק  נקודת לשמש יכול הזה הרגע

רבות .... הצלחות  ונקצור המרפסת על נשב 

12
מישהו "? "עוד סתם אתה האם

עצמנו ... לבין בינינו  במוחנו , מנקרת  פנימית ששאלה  פעמים 

האנשים ?" מכל יותר בי  מיוחד מה  בעולם ? עושה אני  "מה

באופן  אותי צריך ומי יותר שווה אני מה כמוני. מליונים  בעולם  "יש 

מיוחד?"
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לעמוד  נעים  תמיד שלא  ותחושות מחשבות בנו  מעוררת אלו  שאלות

מולם ...

במתק  לו  יאמר בקביעות, בו  ונלחם  לאדם  מוותר שאינו  הרע, היצר אך

שפתים :

לחיות  תמשיך פעמים , וכמה כמה  כבר הזה בפלונטר היית  עזוב , "עזוב ,

לעולם ?"... מועיל כבר אתה מה בדרכך,

פרשת  את קוראים  מחדש , התורה את מתחילים  אנו השבת ב "ה,

על  התורה מספרת  זו  בפרשה בתורה. הראשונה הפרשה שהיא  בראשית

עופות בהמות, חיות, שמים , רקיע, מאורות, שלנו , העולם  ועוד בריאת

גדולה, חכמה לו  שניתנה הבריאה נזר האדם  מגיע מכן  לאחר ועוד.

"ויקרא  החיים : לבעלי בשמות קרא  והוא  החיים , בעלי  מיתר והובדל

השדה"(בראשית  חיית ולכל השמים  ולעוף הבהמה לכל שמות האדם 

מהאדמה  שנברא  בגלל אדם  השם  את נתן  לעצמו וגם  כ'), פסוק  ב ' פרק 

לבורא  - לעליון ) (אדמה  לעליון  להידמות שביכולתו  מהסיבה  ֵ ְ ֶועוד

עולם .

רגעים ? באותם  שם  היה מה

חקת  פרשת במדבר תנחומא , (מדרש במדרש  מוצאים  אנו התשובה את

ו):

ׁשּבׁשעה  מ ֹוצא , א ּת חכמתֹו. היתה ּומה הרא ׁשֹון . מאדם האדם, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָּכל

הּׁשרת, ּבמלאכי  נמל האדם, את לבראת הּוא  ּברּו הּקדֹוׁש ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶׁשאמר

מה  לפניו, אמרּו כו). א , (בראשית ּבצ ּלמנ ּו אדם נע ׂשה להם: ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָאמר

לבראות, רֹוצה ׁשאני אדם להם: אמר ה). ח , (תהלים ּתזּכרּנּו ּכי  ֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֱאנֹוׁש

וע ֹוף וח ּיה ּבהמה ּכל ּכּנס ע ׂשה. מה  מּׁשּלכם. מרּבה חכמתֹו ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌�◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְּתהא 

ׁשּברא  ּכיון ידע ּו. לא  א ּלּו. ׁשל ּׁשמֹותם מה להם: אמר לפניהם. ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְוהעבירן

נאה  לזה אמר א ּלּו, ׁשל ּׁשמ ֹותן מה לי ּה: אמר  לפניו, העבירן ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָאדם ,
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נ ׁשר, ולזה ּגמל, ולזה חמֹור, ולזה סּוס , ולזה ארי , ולזה ׁשֹור, ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִלקרֹותֹו

ב , (בראשית וגֹו' הּבהמה לכל ׁשמֹות האדם ו ּיקרא  ׁשּנאמר: ּכּלם, ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌�◌ֵ◌ְוכן 

מן ׁשּנבראתי  ולּמה, אדם. לי ּה: אמר  .ּׁשמ מה וא ּתה לי ּה: אמר ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָכ ).

לּמה, ה'. ליּה: אמר  ּׁשמי. מה אני  הּוא , ּברּו הּקדֹוׁש לי ּה אמר ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָהאדמה.

(ישעיה  ׁשמי  הּוא  ה' אני  ּדכתיב : הינּו הּברּיֹות, לכל אדֹון  הּוא  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁשא ּתה

ׁשמי. הּוא  הרא ׁשֹון . אדם לי  ׁשּקרא  ח ), ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶמב,

כבר התייאשתי לעשות, יכול אני  כבר מה  לפעמים , מרגיש  האדם 

משהו ? שווה אני האם  מעצמי ,

לו  קרא  שכך בגלל רק  יתברך ה' נקרא  הקב "ה אם  הרבה! שווה אתה

רק  לעליון ", "אדמה מלשון  זהו  שאדם  יודעים  שאנו כמו  הראשון,  ֵ ְ ֶאדם 

אלוקים , צלם  הוא  אדם  חשיבותו. גודל  על ללמוד צריכים  אנו  מכך

בישות  דבוקה יתברך, ה' עם  ביד, יד שתרצה, בלי  אפילו הצועדת , בריאה

האדם !! של כוחו גדול מה תמידית. רוחנית

(אוצר ושוב  שוב  אותו  לשנן  שכדאי כך על נורא  מעשה מצאתי

:(558 עמוד ח"ב , למרצים , הסיפורים 

שקרא  לאחר לתלמידיו מלובלין שפירא  המהר"ם  סיפר הבא  הסיפור את

בלובלין . קדישא  החברה  בפנקס אותו 

חשוב  אברך בה התגורר לובלין, העיר ברבנות שימש שהמהרש "ל בעת

חלתה  ואשתו  בביתו אסון  קרה  היום  ויהי טובות. ומדות  מעלות בעל

למחלתה, מזור שימצאו רופאים  למצוא  טרח האברך קשה. במחלה

הטהורה  ונשמתה ננעלו הרחמים  שערי  אבל יתברך. לה' התפלל וכמובן 

מאוד. עד גדול היה האברך של וכאבו דאבונו  מרומים . לגנזי נלקחה

מאוד  קשה כשהאבדה כלל שבדרך בעולם  טבע יתברך הבורא  ברחמי 

האברך זה במקרה אך והצער, האבל את  מקהה השכחה מה זמן כעבור

מאין  ובכה ישב  הראשון היארצייט אחר כשהיו  ואף שכח, לא  כלל
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המהרש "ל  לרבו  פנו  קרוביו שחורה. ומרה בעצבו  שרוי  והיה הפוגות,

לנפשו . מרפא  ויתן  אותו שיחזק  וביקשו 

זמן  להספיד מדוע זה, מה ועל זה מה ושאלו  לתלמידו  קרא  המהרש "ל

ביקשה  היא  אשתו  פטירת  לפני  קצר  זמן  וסיפר האברך נענה רב ? כה

ההיא , ובעת אחרת, אשה לעולם  יישא  שלא  כף תקיעת בשבועת ממנו 

הגורם  וזה לה. ונשבע אותה  לשמח רצה דווי, ערש  על מוטלת כשהייתה

ימיו  כל לחיות רוצה  ואינו  לימים  צעיר עדיין  הוא  שהרי הגדול, לצערו 

דורות. להעמיד יכול והלא  יחידי,

ועליך כף, לתקיעת  לציית רשאי  "אינך לו : אמר המהרש"ל זאת כששמע

שלי". באחריות הדבר לירא , צריך אתה ואין אשה. לישא 

ובהסכמת  חשובה  אשה עם  האירוסין בברית נכנס זאת ששמע לאחר

בפתע  נפטר והאברך מועטים  ימים  עברו  לא  טובה . בשעה נישא  רבו

הזה. הנורא  האסון על העיר כל ותהום  ל"ע, פתאום 

ולפליאת  תלמידו  פטירת אודות על השמועה באה המהרש"ל לאוזני גם 

טהרה  לו  שיעשו קדישא  לחברא  וצווה מכך, עצב  היה לא  הוא  הכל,

המלווים  עם  יצא  המהרש"ל לו. וקראו עשו וכך לו, יקראו הקבורה ולפני 

ולא  הנפטר בידי שיתנו  קדישא , להחברה פתקא  ליתן  וצווה  החיים  לבית 

המקום . את  יעזבו ותיכף הקבר את יכסו 

והלא  יתכן , איך מעלה, של פמליא  לכם  "שלום  כתוב : היה הפתקה על

את  לי  שתחזירו  בכוח  עליכם  גוזרני  שבתורה, תעשה לא  דוחה עשה 

יחל  'ולא  של תעשה לא  דוחה  ורבו' 'פרו מצוות דהיינו  הזה"... האברך

דברו '.

שעה  שלפני האברך העיר, כל ותהום  – ותיכף קדישא , החברא  עשו וכך

ליוו מלובש אחת ברחובות והתהלך מקברו קם  והספידוהו , אותו 

מאומה! אירע לא  כאילו בתכריכים 
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החרדה. מגודל בתיהם  דלתות את סגרו  וכולם  הכל, על נפל  גדול פחד

תחיית  שראו  לאחר האב "ד, של תורתו  כח  מגודל רעשה  העיר כל

האזור. בכל התקדש ה' ושם  עיניהם  לנגד ממש המתים 

גזר נפטר. עם  לגור שפחדה מפני  עמו , לדור רצתה  לא  הכלה אך

המעשה  את  תשכח  העיר שכל השכחה שר על תורתו  בכח המהרש "ל

בישראל  בית  ולבנות מבורכים  ישרים  דורות להעמיד זכה אברך ואותו 

מאורע... מאותו  אחרי  שנים  הרבה ימים  והאריך

הכל  שאחרי  לעצמנו, לומר שלא  אפשר אי  זה סיפור על כשמסתכלים 

כזאת  קדושה של לדרגה הגיע הוא  ואם  הדור, גדול היה  המהרש "ל 

הנשמה  את להחזיר מעלה של דין בית  את ולכוף מתים , להחיות נשגבת

הקטנים  אנחנו  וכמה כמה אחת על שלנו , העולם  אל חזרה מטה,

בכל  לפעול יכולים  אנו  כמה מנגד אך מתים , להחיות יכולים  לא  שאמנם 

יותר... טוב  העולם  את ולעשות חיינו  את להיטיב  המישורים ,

הישיבות  באחת ר"מ על שליט "א  גנוט ברוך שמואל רבי הרה"ג מספר

המקומי . המדרש בבית  ולמד וישב  הזמנים ' ב 'בין  בהרים  שנפש  בארה"ב ,

נעים , ובקול גדולה בהתמדה ולמד שישב  מבוגר ליהודי  לב  שם  הוא 

מתקשה  יהודי שאותו הבחין הוא  שוטנשטין. שבהוצאת  גמרא  מתוך

הביאור עם  יחד הגמרא , דף את להבין גדולים  בכוחות ומנסה  בלימודו 

רצון  ושביעות  שמחה  של אותות להראות  ממנו  מנע  שלא  דבר המצורף.

מלימודו .

לר"מ  סיפר המבוגר והיהודי  השניים  בין שיחה התפתחה  מסוים  בשלב 

הגדולים  הפרופסורים  "כל מרפא . חשוכת מחלה מקננת שבגופו

להתקרב  זכיתי שנים  מספר לפני  כי  ושמח, שש  אני אך התייאשו ,

טעם  לי  נותן אותי , מחייה ממש  הלימוד גמרא . לומד אני  וכעת ליהדות

מבלי  רוחי , את מרומם  להבין , מצליח שאני גמרא  דף כל  לחיי . אמיתי 

מחר". יקרה מה לדאוג 
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לחבירו  לסייע  שמח חכם  כשהתלמיד בלימוד , ודיברו התיידדו  השניים 

המדרש  לבית הרב  נכנס הימים  באחד מוקשות. סוגיות  בהבנת  החדש 

שאל. קרה"?, "מה ועצוב . מדוכדך חבירו  את ומצא 

גדולה, בהבנה בלימוד, ודיברו  חכמים  תלמידי כמה מקודם  כאן "ישבו

הקב "ה  ומה  אני  מי  בעוגמה: לעצמי חשבתי  מופלאה. ובבקיאות בעומק 

תורה, גדולי  הרבה כך כל בעולמו  לו  יש  הרי שלי . הלימוד את צריך

כשבקושי  המקום , בעיני שווה שלי  התורה מה  מופלגים . חכמים  תלמידי 

גמרא ?". דף מבין אני 

חדש  ספר על בעיתון קצת קראתי הבוקר "בארוחת לו: ואמר  הר"מ חייך

אחד  של ביוגרפיה  בספר מדובר זקס. בשם  עיתונאי  לאור שהוציא 

מוזיקליות  יצירות  חייו במהלך שחיבר ישיש  בארה"ב . המלחינים  מגדולי 

וראיין  רבות פעמים  הדגול המלחין  עם  נפגש העיתונאי ביותר. מורכבות 

לבוא  העיתונאי ביקש הימים  באחד ודעותיו . מחשבותיו  חייו , על אותו

ניתן  לא  שהערב  הסביר האיש  אך עימו, לשוחח כדי המלחין , לבית 

התזמורות  אחת  היא  יורק  ניו  של הפילהרמונית  "התזמורת להיפגש .

בתזמורות  ביותר לוותיקה  נחשבת היא  הברית. בארצות  ביותר הנודעות

בהשתתפות  שלי , ויצירות לחנים  של שלם  ערב  מבצעת והיא  אמריקה

הנחשב , המוזיקלי  בערב  ולהשתתף לבוא  אותי  הזמינו הם  נגנים . עשרות

ברדיו  משודר הערב  מהלך כל יורק . לניו - לטוס לי  עמדו לא  כוחותי  אך

הפילהרמונית". לתזמורת ולהאזין  בשקט לשבת רוצה ואני יורק  ניו- של

יחד  להקשיב  כדי  הקומפוזיטור, לבית לבוא  זאת בכל ביקש המראיין

הסכים . המלחין בשאלות. לו  להפריע מבלי הנדיר, המוזיקלי  לערב  איתו

לא  והעיתונאי  ופלא  הפלא  נשמעו  היצירות  במיוחד. מוצלח  היה הערב 

אך המיוחד. ביצועה וטיב  הנגינה מקסם  התרגשותו  את להסתיר הצליח

בעליל. מאוכזב  מכורכמות, בפנים  ישב  המלחין 

אתה  מדוע "אז - העיתונאי תהה נפלאות!"- יצירות איזה יפה ! כך "כל

מרוצה?" לא 
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הישיש. הקומפוזיטור הסביר כנרים ", 15 מתוך אחד כנר להם  חסר "היה

לך?" מנין  "וזאת 

14 רק  שם  היו  כנרים . 15 דרושים  היו  שנוגנו  ליצירות  לך. אומר "אני 

המלחין . פסק  כנרים ",

שיש  אישרה הפילהרמונית התזמורת בירורים . במסע פתח העיתונאי 

שדוקא  לומר סיבה אין  ולא , שלהם . הנגנים  עשרות בתוך כנרים  15 להם 

שוב , שיבדקו  לחץ  העיתונאי  אחד. כנר חסר חשוב  כה מוזיקלי  בערב 

נכחו  בערב  בטוב . אחד כנר חש לא  האחרון  ברגע  אכן, הגיעה . והתשובה

כנרים . 14 רק 

שמו  לא  עצמה התזמורת אנשי  "אפילו  העיתונאי - שאל ידעת?"- "איך

ואתה?" לב . שם  לא  ובעצמו בכבודו התזמורת מנצח גם  לכך. לב 

תוים  ישנם  הנגנים  מעשרות אחד לכל היצירות. את שהלחין זה הוא  "אני 

בעלי  שאפילו  דקיקים , בהבדלים  מדובר אותם . מנגן הוא  שרק  מיוחדים ,

מ  מוזיקלית זה שמיעה הוא  אני ממני. חוץ  בה. יבחינו לא  עולה

מכל  אחד, שלכל בדיוק  שיודע  זה הוא  ואני  הסימפוניה את  שהלחנתי

לפעמים  שניות , למספר לפעמים  משלו , מיוחד תפקיד הנגנים , עשרות

שהוא  הבנתי  וכך כנר אותו  של הקטעים  את  השמיטו  הם  דקה . לחצי 

מושלמת"... היתה לא  כבר היצירה אך לי , צר חסר.

לידידו : ואמר בעיתון  עתה זה שקרא  הסיפור את סיים  האמריקאי  הרב 

תפקידו  מהו  ברור מושג אין הפשוטים  לאנשים  אולי  מבין ? "אתה

להם  שיש  אלו  דבר, מביני  גם  לפעמים  בעולם . אחד כל של המדויק 

תפקידו  בדיוק  מהו להבין  יכולים  אינם  טובה', מוזיקלית 'שמיעה

המופלאה  היצירה כל את שיצר מי אבל בתבל. יהודי  כל של הבלעדי 

באשר יהודי ולכל ולך לי  ורק  אך שייך תו איזה יודע גם  יודע  הזאת,

הוא "...
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חברו  את וחיפש  הנופש למקום  חכם  תלמיד אותו  שב  שנה כעבור

לו - אמרו  לך"- דע "אבל מזמן . לא  נפטר שהוא  בצער לו  סיפרו  המבוגר.

לפני  יום , וכל האחרון , יומו עד גדולה בהתמדה תורה למד "שהוא 

כעת  לנגן הולך "אני  גלויה: בשמחה  אומר היה הוא  ללמוד, שהתחיל

הקב "ה". של ביצירה שלי  והפרטי  המיוחד החלק  את 

יצחק  אברהם  בני  הכתר, נסיכי  אלוקים , צלם  נעלים , אנשים  אנחנו

הכוחות  את יתן  שהקב "ה תמיד ובתפילה  בכך גאים  נהיה הבה ויעקב .

מאיתנו . ואחת אחד לכל שיתאימו

12
ללב הקרובים מפתחות 

הבעש "ט ? תלמידי  בתקופת רבינו  משה  עוד היה האם 

קין  אל ה' "ויאמר ו-ז): (ד, והבל קין  בענין לנו אומרת הקדושה  התורה

תיטיב  לא  ואם  שאת תיטיב  אם  הלוא  פניך, נפלו ולמה לך חרה למה

בו". תמשול ואתה תשוקתו  ואליך רובץ  חטאת לפתח

דבריו : ואלו  היצר, על האדם  התגברות  לענין  זאת  ביאר הקדוש  רש"י 

ומתאוה  שוקק  תמיד הרע, יצר הוא  חטאת, של תשוקתו , "ואליך

עליו". תתגבר תרצה אם  בו , תמשול ואתה להכשילך,

ומנסה  מנוח לנו  נותן לא  הרע היצר לפעמים  נפלא . יסוד לנו מגלה רש"י 

שאם  לדעת האדם  על ומשונות, שונות בטענות להכשילנו , כוחו  בכל

בו . ורק  אך תלוי הכל עליו , לגבור הוא  ירצה

כי  שלך, ללב  הקרובות המפתחות  את הרע ליצר להגיש לך אם אסור

בלבבך לפתוח יצליח הוא  לבסוף כמחט, זעיר פתח בליבך יפתח הוא 

אולם . של פתח 


