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 ויקהלפרשת  - יוזכנ

 

" לב ת  ו א י נש "-" ו נ עצמ ך  ו נ י "ח על  י  מ י פנ  מבט 

ין האדם רואה א - ים הידועים בדפוסי התנהגויות בני אדם ובהלכי מחשבותיהם מביא או מוליד את האמירהנושאאחד ה

 .באותה שעה, וצה לו אלא לפי מה שליבו פנימה מרגיש, מבין, חווה, באופן כללימחו

כך נראה שעם עבודה נכונה , תורניהערכים, והרמת הרף הרוחני ובחיזוק רור הדבר שככל שנעבוד על עצמנו, במידות טובות, ב

רשנות לתרגם ולתת פ - לכןועוד קודם  ,נכוןלדעת להגיב להכיל אותו, להבין אותו,  ,יותרבאור חיובי לראות את האחר נוכל 

 .נויעינ ולמ המתרחשיםנכונה לדברים 

 :'ויקהל'פרשת  ,כפי הנראה מפרשתנו לעניין, צוהרוח לפתסה ננ

ית יש ולת הא כ י ל ת  ו דע ו וח המ ת י  פ

 האם ישנו גילוי על מפתח המוביל להצלחה בתחומי החיים?

מר בול חויכגון ג ,בעבודות כפיים מגושמותדים. רגילים היו ושיבה במלאכת עב בני ישראל השתעבדו במצרים מלידה ועד זקנה

 .אחר רפש וטיטוש פים, וחולבני

אורג ורוקם, מלאכת , מחשבתהמצריך בקיאות במלאכת  ,לבנות בית משכן לה' מצווים כעת הם ,מדברעת שהותם בב, והנה

 ת נדירות.שאר מלאכות אומנוורפות וובצ סולישורים רבים בפיידע וכדורש ה

 ?הכיצד יצליחו הם ליצור מלאכת אומנות זו ,תמהו הם בעצמם

זו. אם כן, הכיצד זה יצליחו לבנות את מלאכה למען השלמת להשלים  עליהם במגוון תחומיםצומה ובקיאות ה רבה ועהרי חכמ

 שרון במלאכת מחשבת זו?יהמשכן אם חסרים הם הידע והכ

 ז"ל: ו ,ין זהימאריך בענ( א, במב"ן )להר

 אבנים טובות, ולא ראו אותם כלל,הב וחרושת סף וזכת כ"ישראל במצרים פרוכים היו בעבודת חומר ולבנים, לא למדו מלא

שת אבן ועץ, וחושב ורוקם ואורג, כי אף בלומדים לפני חכמים ורוהנה הוא פלא שימצא בהם אדם חכם גדול בכסף ובזהב ובח

אומנות  לא יוכלו לעשות בהן ,א ידיהם תמיד בטיט ורפשובב ,דעים והרגילים בהםנויות כולם, והיומצא בקי בכל האומילא י

 .... )עכ"ל(קה ויפהד

 ת המשכן.יבאים אנשים מכלל ישראל ומנדבים ליבם ורוחם ונוטלים על עצמם את עול בניש מוצאים אנו ,והנה למרות כל זאת

? וכי לא סיג ושיח בהמורכבת אשר אין להם עצמם למלאכה כה  ומציעים את הםנדבים תוהתמיהה עצומה! הכיצד זה מ

 ?מולה ו להתמודדחחוששים הם שמא לא יצלי

אותם לנדב ליבם למרות הידע החסר להם במלאכת  והוביל ,אלא מתרץ הרמב"ן כי רצון חזק, אמון ביכולות והחלטה נחושה

 אומנות מורכבת זו.

 אר הרמב"ן וז"ל: מב ("ויבואו כל איש אשר נשאו ליבו" )לה, כאעל הפסוק 

ת האלו ממלמד, או מי שאימן בהן ידיו מלאכואת השלמד מי הם אל המלאכה, כי לא היה בוטעם אשר נשאו ליבו, לקרבה "

 )עכ"ל(. ,גבה ליבו בדרכי ה' לבוא לפני משה לאמר לו אני אעשה כל אשר דובר"כלל, אבל מצא בטבעו שידע לעשות כן, וי
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שעל ידה  לא אותם הקב"ה ברוח חכמה ותבונהימאותם לכך שאכן  ולהובי ,ליחו במלאכההרצון החזק וההחלטה החזקה שיצ

 .ם לעבודהוכשרינעשו מ

הם  , הםהרצון התשוקה, האמון בכוחות וההחלטה להצליח :נו למדים מכאן יסוד איתן בכל עבודת האדםיהנה כי כן נמצ

 המפתחות להצלחה.

גרם להם שעשאם הקב"ה חכמי  ,המשכןחו לסייע במלאכת שיצלי בעצמםלצד האמון  ,אשר נשאם ליבם אותםהרצון החזק של 

 שרון.יכמה ובכלא את ליבם בחימלב ו

ציאם מהכח ם, להולגלות בהם,להכיר ולהאמין  ואהוא איפ ונתפקיד ,כוחות אדירים החבויים בו פנימה אחד מאיתנו ישלכל 

 ולהפעיל אותם.אל הפועל 

*** 

 ן נוסף:וונבחן את הדברים מכיו

ת" ו ימ "של עץ ה ה  י י לתח ב  ו ר ש ר ו יצד התע  כ

ת... אף אם קורה לו . ובכל זאוות", עץ שאינו נכחד לעולם. זהו עץ חלש וקטןם נטוע עץ "אל מבעולהעד הפזורים -רותבאחד מיע

 משהו, הוא תמיד מצליח להשתקם.

ניסו לחטוב עצים חזקים, בעלי גזע רחב וחסון. אך לא הצליחו בשום אופן. החוטבים היו  ,פעם נכנסו אל היער חוטבי עצים

ולם, כרתו בו את תסכמוות הבודד והחלש. הסתערו עליו כולם, כילו -נו לפתע בעץ האלהבחיט התייאשו, והנה מתוסכלים, כמע

 אותו, עקרו אותו, שפכו מלח על מקום גידולו ושרפו כל מה שנותר כדי שלא יצמח יותר.

 א.הו מוות-ן בן אלציץ לו עלה קטן מתוך הגזע המפויח, ואט אט גדל, צמח ופרח, והוכיח כי אכהר מספר ימים חלא

 חת להתחדש ולפרוח? מה סוד ההישרדות שלך?, איך הצלהרי שרפו אותך, כרתו אותך, כילו אותך לגמרי כניו לא האמינו:ש

 נענה להם העץ הקטנטן וגילה את סודו: 

פני שנכנס השורש לפני שנים רבות מאוד נטעו כאן גרעין קטן. הגרעין נבט, השריש שורשים והצמיח עלה מעל פני האדמה. רגע ל

האדמה כדי להיות לך למשען ולתמיכה.  עת למעמקיהוא אל העלה הקטן שבחוץ ואמר לו: אני יורד כ מעבה האדמה, פנהאל 

אבל נדיר ובעל תכונות מיוחדות, שיגרמו לכל החוטבים לרצות  ,אתה תהיה עץ חלש ,דע שנכונו לך ימים קשים, מטלטלים

זאת  ליך עד שיעבור זעם, ואז תצמח מחדש. אבל... כלותך אליי, אגן עח איך תשרוד? אני אקלחטוב אותך ראשון. איך תינצל? א

 אם תנסה להתנתק ממני, לא אוכל לסייע לך ולא תשרוד! ם תיצמד לאדמה, לשורשים!רק א

יים, קשה כלעם במהלך כל הדורות,  ,מתי שלנו, עם ה', ששרד, שורד וישרודצמוות, וזהו הסוד העו-זהו הסוד של עץ האל

ה תקומה, בסוף תהי כמעט לגמרי, תמידחלילה הצרות. אף אם נראה שהוא מושפל עד עפר, נכחד ל חרף כת וניסיונוכל המרות ל

ו יצוצו עלים חדשים, ועם ישראל יישאר חי וקיים לעולם. אך כל זאת רק כשהוא צמוד לשורשים, כשהוא יונק את חיותו וכוח

 יוצרו.ואו מבור הקדושה שניתנה לו מאבותיו הקדושים, מהתורה

ו ני. אין לפשט, אך הוא זמת"בפרוח רשעים כמו עשב". העשב אמנם מרשים ורחב ומ -ים הרשעים כעשב מוגדר בתהילים

יקום לעולם". מי שנשען  נושורשים, אין לו עומק. הכול שטחי ורדוד. ולכן: "קשר רשעים אינו מן המניין", ואילו "דבר אלוקי

 ו אותו. י, כי השורשים יח  אר לעולםכות בו, הוא יישעל השורשים העמוקים, גם אם רוחות מ

*** 

היינו רואים את  ,אותנו בקורותננים קצת יותר אילו היינו מתבו הםה עובדות מהשטח כדוגמאות למצבים בבכמוננסה לגעת 

חילים את והיינו מת ,בתוכנו לונו או אפייליד ,ימים שהבעיה לא נמצאת "שם" אלא "כאן"ואולי מפנ ,הדברים קצת אחרת

פי הזולת, או אחרת כל כזוממקום אחר, או לכל הפחות דורשים מעצמנו קצת יותר לפני הבעת ביקורת או פעולה  העבודה

 בנינו.ו וניתלמידר ובעיק

 ראיית האחר, השונה.ותלוי רבות בנוך כרוך בעבודת החי בפרט שמוטיב מרכזי ,ת, אך מחייבהלא פשוטאמנם  משימהה
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ר? ות י ע  תזדעז מה   מ

במהלך השיחה ו ,קבוצה של אנשיםעם  תיישב רכאש ,י לאחרונהנחשפת האלי ,ביותר המפתיע בנהובתף את הקוראים שתא

 אל:ושת ן הרגשויעני את המשתתפיםאחד  העלה

לו  תנפתחילה וכתוצאה מהנפכמובן( )חלילה, נופל הילד שלכם  את תם רואיםאו נניח ?גשיתימבחינה ר יכםאלמה יותר מדבר 

, מה (, רק בשביל התיאורלה וחסי)ושוב, חל למוות רסשנדאתם רואים ילד מול עיניכם בו זמנית  רד לו דם, ומנגדהשפה ויו

 כם?את זעזעייותר 

, מאשר ילד שנפתח לו זעזעתר טראגי ומס למוות הרבה יוראמרו פה אחד שהמקרה של הילד שנד נחרדו מהסיטואציה אך כולם

 נוכחיםה אחד , לא כולם היו תמימי דעים,צםבע אולםאמרנו פה אחד . ונבבו שמדובר ילאפו ,לו הרב שיורד דםה ותלמרהשפה 

נשאל כיצד הוא כשוהרבה יותר משפיע עליו...  ,בן שלוהדם היורד מפיו של ה ראהמבצורה חד משמעית ש רמהגיב אחרת וא

 ."..חריםכפת לי מאאמה  !זה הבן שלי ?מה הפירוש" :הוא ממש הזדעק וכעסו, רוצים ממנלא הבין מה , ךכ ראומ

רואים ניתוק  הנ"ל ברור שבתוצאת ההנהגה אצלמר באופן צריך לון יכנס לעומק העניידרשני, ובלא לה תאומר , מחשבה זואכן

 הדבריםכאשר בפרט  ,לעומת זאת לא תופס אצלי מקום הזולתואילו שם אני נמצא,  - ברור בינו לבין הזולת, בכל הנוגע אלי

  .כנגדם מקום לאחרמד במרכז חיי באופן שאין עו ליש "אני"ר, כי חלק הלל אין מקום לאחבכשאז , יםנפגש

 פשר להגיע.עד היכן אמבהיל 

יבה נ י את הע ל ומשך  י  על רק   י

היה  הוא תהסיטואציות שבאח וכדומה, תאקטיביו-היפרב המאופייניםנערים מאתגרים, לתורני מלמד במוסד ה ורהסיפר לי מ

ומשך לו  ורהו של המבפני ירקש התרתח והשתולל ולא נרגע עדהנער , תגובהבוקשו. ערים את מבחד הנמוכרח שלא לאפשר לא

 ."יכול לאשר לך את מבוקשךני יא ,מצטער" :כלל, רק אמר שוב ולא הגיב שמר על איפוק המורהיש לציין ש .את העניבה

 ב לי:, השיכלללא להגיב ו רוח לשמור על קור ליחכיצד הצי את פליאתי כשהבעת

כיצד  ראש הישיבה,חד הרמי"ם שאל את בראש הישיבה, א ומזלזלת תפוגעהתלמידים מתנהג בצורה  דחאת א ראיתי פעם

מי  התינוק הטילהמילה  הנה לפניו ,תי סנדקישבלפני שנים  :בתו היתהפלה? ותשוומהיכן הכח להבליג? ועוד על כזאת הש

כיון שהרי ידוע שאין לו שליטה על עצמו  .וסר נעימותרק הרגשתי ח ,תיהושפל ולאלא נפגעתי אבל , ייעל פנבדיוק  רגלים

להיפגע צמו, לכן אין מקום ין לו שליטה על עאבתגובה שלו, פשוט אינו אשם יד התלמ ממילא, גם כאן,כלל, יננו אשם וממילא א

 .ממנו, רק לרחם עליו

ות נ ו כל החל ו את  רק י  פ

לפרק  מטרהכולם יחד ב והתאגדו ההחלטה כעסו על הם ,חרמון(טיול לצפון ) בחוריםביטלו ל שפעם הנ"ל,המורה לי סיפר עוד 

  !!המוסד בו למדואת כל החלונות של 

או  לבית שהאופציה לשלוח את כולםודאי  מאידך ךא ,מחד ואיך לפעול להגיב יצדו דבר חמור המצריך שיקול דעת כזהכמובן ש

 על הפרק. תלא עומד ,לסגור את הישיבה

 מדוע?ו

תואמים הלבחון את הדברים לפי אמות מידה  תמיד ישו ,כדבר פשוט שכאשר יש בעיה צריך להתמודד איתה ןמבי הצוותכיון ש

 היכולות של אותו הניצב מולנו.התבונן לעומק על , בולגופ כל מקרה, ולדון הספציפילמצב 

 לראות את האחר. -נקרא זה 
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רה ו ריאת הת וק לה  י בתפ ם  י ר ו ב י  ד

מתפללים חמישה טרו שבחודש האחרון נפ ,שסיפר ,(ברק בני)מערב הלי אברהם" אמתפלל בבית הכנסת "השמעתי  מאברך 

 ן שליהעניחומרת  אודות זק את הציבורוחי זצ"ל,צבי כהן  ירבהגאון  הכנסת,עמד רב בית ובשבת האחרונה  ,מבית הכנסת

 נוחת עולמים.למכולם  הווולימכן  אחרלשביום שני  ,. ולמגינת לבלה ובקריאת התורהתפיאמצע הדיבורים ב

 ועל חולשתו,לא דיבר על מצבו  ,על עצמולא ביקש הוא  ,ב לתלמידיו ובני קהילתוה של הרין צוואתו האחרונכעה תיהשיחה זו 

 .מקדש מעט ומורא בית ה' כבוד ,בית הכנסת ושתקדו לחיזוק דשכל דבריו הוק

 .טהורה ראיית הזולת וכבוד ה' היו משאת נפשו

את  י לשמח  כד יתה  כ כל ה יקה את   המלמדנ

מכיתה אחרת ראה תלמיד  הובדרכו לכית שלמד שם, פחתובן משללקרוא מנת  עלהגיע לת"ת יום אחד שקר סיפר לי אברך י

 . ממש התפעלותהמעוררת  ,יסודית ביותרתה בצורה מנקה ומסדר את הכיש

 : ה אותודהימה לו התלמיד ענהוהתשובה שהכיתה?  בניקויטורח  ל כךמדוע הוא כ אליו ושאל שניגהוא 

והתחרטתי על ולאחר מעשה ישבתי ועשיתי חשבון נפש , הפרעתי בשיעוריםש בגללכמה פעמים היום כעס עלי המלמד שלי 

 ודאיקיון היסודי, יוכשהוא יגיע מחר בבוקר לכיתה והוא יראה את כל הנ תעה למלמדהפ השעשא ולכן אמרתי לעצמי מעשיי,

 ...תויס אופילצליח אישמח וככה י שבודא לכךהאחראי אשר יגלה שאני ישאל מי עשה זאת, וכיתפעל ואז שהוא 

נתק את הקשר ת  אל 

  :יחיאל אלנדאף שליט"א הרה"ג הרב ,סיפר לי דודי

אמרתי לו שיש לי בקשה אחת  עזיבתולפני  .בתיתיהיה לי תלמיד שירד אט אט מן הדרך, עד שעזב את המסגרת היש ,לפני שנים

 בלילה.  12.00-ב לראותואשמח עה אז רבע ש למשך מוד כל יוםאם הוא רוצה ללקשר ושמור על שתדל ליש ,אליו

 12.00-בהיה מגיע כל יום למרות זאת אך  ,ו והופעתו החיצוניתלבושאת  שכלל בין השאר גם עשה שינויאמנם וכך היה, הבחור 

  .הקבועמוד יבלילה לל

הקשר  אולי בעצםשהרי  במקרה זה, כיצד לנהוג תילא ידענבוך,  ואני הייתיהבחור לשאול תחתית ממש,  הידרדרמשך הזמן ב

 דיףע שמאלכן ו ,המעוותת ודרכעקיפה ל לגיטימציהין נתינת עוכפסולים, למעשיו ה"הכשר"  ינתנת ןכמייש  ם בחור שכזהע

 קשר. ה אתאיתו ק לנת

סכים לשמוע את סיפוריו על חטאים אל ת י:ענה לחשב קצת ובפניו, מרן  הספקאת  תיושטחזצ"ל "ל יאמרן הגרל תיכנסנ

 . ואיתאת הקשר היומי  נתקאך אל תייך אליהם, שהוא ודברים אסורים ש

 ן, כך נהגתי. הקשר המשיך. ואכ

 דודי. סיים ,שאני מקנא בו מופלג למיד חכםת ממשכים, אברה הבחור הזה התחתן והוא אחד מחשוביהיום 

ם? י וש ע ם!מה  י ס ו לס ר  נקש ר  ו  הבח

 :שליט"אודי ר לי דסיפעוד 

היה בחור אחד שנעדר הרבה באותה תקופה  .ושב חמדלצעירים במ "שדה חמד"היה זה כאשר שימשתי בקודש בישיבת 

אותה היה נוהג לפקוד  ,בסמיכות לחוות סוסים ,נתניהבגר  ואמעמיק הוברר שה . לאחר בירורמהמסגרת עד ששקל לעזוב

 תחילה היה זה פעם בשבוע אבל במשך הזמן הלכה, במגיע לטפל בהםהיה אף ר לסוסים ונקשר הבחואט אט  .פעמים רבות

 . כמה פעמים בשבועהגיעה לעד ש הדלגות התדירו
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רב הלל . ה..פל בסוסיםלט את הישיבה כדישהוא עוזב סיפר בה ו ,הרב הלל כהן ז"ל ,לשיחה עם ראש הישיבה נקראהבחור 

  !סוס לישיבה ךביא לאר מח !דאגת לא :מיד לו הודיע

, וכך הבחור נשאר אורווהכמש לו שיש הישיבה במתחם שטח לפנות לוביקש ו ,למחרת קנה הרב הלל כהן סוס .כך היהאמת, בו

  כשלצד לימודיו הוא מטפל בסוס. בישיבה,

 היום הוא בן תורה שהקים בית לתפארת.

ולדה ח י  " ע ו  באפ נשך   נ

דהם נו ,התעורר בבהלההוא כה באפו. נשיכאב של הרגיש ינה די שתוך כ ,י שניםשלפנ ,בחדרה מתגוררד הסיפר לי יהודי אח

 ה.אות והרג עשתונותיו, אזר אומץבד את לא אימקפצת במיטתו... ה חולד מולו לראות

באופן זריקות  ולכן הוא מקבל ,בגופו יםנספג םאינ םהכיון ש, B12 ןובוויטמיר בברזל וסחמיש לו  אותה נשיכה אלא שמאז

  .קור ברגלייםתחושת מרגיש הוא  בועבאופן קמאז  כן ו. כמלהשלים את החוסר קבוע

ם הנזקים וע .שמים כדי לעורר אותישנשלחה מרק שליחה היתה היא " ", התבטא היהודי בפניי,אשמה כלל לא החולדהאבל "

 . "אני מתחזק יום יום באמונה בבורא ,נשארתיש

 .להעצים את הטובב קא דרך הכאוב אך דוהיות כאואפשר לשלימד אותנו יהודי צדיק זה 

 חוץ מלראות את עצמי, כאבי, ומחסורי., את החיוביעצם עסוק בלראות ברת לגמרי בה אני נקודת מבט אחזוהי דוגמא נוספת מ

ה? י י מ י ם מהמ י ו המ כ נשפ ע  ו יט-מד רט  מ

 :הר"ר אמנון גולדשטיין הי"ו ,סיפר לי ידידי

ה הבנתי כיצד ומונפלתי, לא  מטרלמרחק עפתי הובנון ופתאום צעדתי עם קבוצת לוחמים בל נה.במלחמת לבנון הראשוהיה זה 

בתחילה חשבתי  .ה ליינו מה קרלא הב י, גם חבריכשורההמשכתי ללכת כאשר אני מביט סביבי והכל נראה מתי וק ,קרה לי

  .היה קשור לזה לאאף אחד מהם חמד לצון... אך התברר שהם שאחד מ

ן חשדתי באחד מהפלוגה שכיו ...אני רואה שהיא ריקהי להפתעתה שלי ויימיהוצאת את המ ,לאחר שעה הייתי צמא מאוד

. הגב שלי והמכנסיים רטוביםכל ש את פי הרגשתיעוד לפני שפתחתי אבל רציתי לצעוק , שנגמרו לו המים לכן הוא לקח את שלי

. ..קליעממנה צא ויני רואה שלפתע ארעש, רוקנתי אותה ו ושמעתיחור. ניערתי אותה  בה שישיה וראיתי יהוצאתי את המימ

שהיו המים ובניסי ניסים לא גרם לנזק כיון ש האויב,צלפי ק על ידי ליי מרחושנורה ער היה זה כדוברר שתהלאחר חקירה 

 ם טובים להצילני.היו שליחיהם ובעצם  אותועצרו ה ימימיב

וח ופת י  ו ל ג כתב  ם(מ י ד י ובת התלמ  )ח

 תסכול כלפי הזולת ואינו יודע כיצד להתמודד עם הדברים.  או כעס אולפעמים קורה שאדם מרגיש קושי 

הכי בצורה דף  ל גביי פלוני עכתוב את כל הדברים אשר על ליבך כלפ, והיא, לאת בספר חובת התלמידיםמובצה מועילה מאוד ע

  .הירהרגשות, ולאחר שתסיים את המכתב תניח אותו במגתיאור התחושות והפתוח, עם כל י וגלומכתב , כישירה

 ומועילה לפרוק את אשר על הלב. את הכאב והלחץ תמשחררכתיבה עצם ה

 ,ריםללא שיפוטיות או חשבונות מיות ,ה זה שמולי חושב על דבריואמיתית וישירה, ללא מחשבות מ ,נטיתתאו הבזוהי כתי

 ת מתוך עצמו ולהוציאנקיה את אשר על ליבו. בצורה זו יכול אדם לצאבצורה  להביעומרם ום רבות מפריעים לאאשר פעמי

 חות נוספים ונפלאים שקיימים בו.מתוכו כו
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 אבא של שבת 

בעצם  רקבהות שלי באה לידי ביטוי האם הא ?וב האם אני "אבא של שבת"ים בחיים מתעוררים לחשאנשים שבשלב מסויש 

טלות המונחות על מאות אותם ולדבר איתם מעומס הבלבד, כאשר במשך השבוע אין לי זמן לר בשבת בבית שלית נוכחוה

  ?ורגשית מחשבתית ,כח, פיזיתלהיות יותר נוכדי צד לעשות עלי לחשוב מה וכיואם כן  כתפיי,

 .שאליהצריכה לה אלה חשובהללא ספק זו ש

 ותמיד, יפה שעה אחת קודם.

ו ס לדעת את  ובה  ותח נ ו ות הש י י הבע  ג

ושעלולים בדורנו, שיש  י הבעיות והקשייםסוג מחנך לדעת את שיש חובה על "ל זצ"ל שאמריאשמעתי בשם בשם מרן הגר

על דרך לתלמידיו כיצד יוכלו לעבור את ההתמודדות ולעלות   ייעץלדם על יו הפתרונות ואת סוגי ,בכיתתולהיות לתלמידים 

 ל להיות מלמד.כולא ידע זאת ישהרי אילולי  ,המלך

ולא למד  כלי רכב מעין זהנהיגה על ב התנסה מעודו לאשרוצה לנהוג באוטובוס אבל לנהג הגראי"ל,  מרא ?ולמה הדבר דומה

תוך כדי לשכונה הסמוכה, לנסוע ו לעלותיהם לילדים ולהור ברחובות ומציעבוס עם האוטוובב מסתוהוא ו, בכיצד נוהגים 

 אל תדאגו יהיה בסדר.אותם  שהוא מרגיע

 ן שיש לך עוד הרבהני יודע, בזמכה אני, או הכל אאך אל תאמר כ ,יתכן ויאמר המלמד, אני לומד, אני מחפש דרךיאך זה כן, 

 ד.ללמו

ותקע"  "שקע 

הבעיה נמצאת ש הנמנעאין זה מן  ,בעיהשאתה ה בהכרחלא  .כנראה שחסר משהו בחיבור ,רגיש מה שתלמיד מרגישאם אינך מ

 ?יךבעיה, מדוע אינך רואה או מרגיש שיש ניתוק בינך לבין התלמיד שלפנבמקום אחר אך ברור שיש כאן 

לגלות רק . ומה שצריך זה לפתורשצריך  בעיהכאן שיש מן הסתם  לא,אם וכשיר יעבוד, מן הסתם שהמ ,אם נחבר תקע לשקע

 את סוג הבעיה.

 לנסות תחילה לבדוק את סיבת הדבר. ,, כמי שרובצת עליו האחריותאב, הורה ועליך כמחנך, מלמד,

ת על אבא ו ר ו אג ת  רו רק עש  ז

 ,פעם אחת .בוקר לפנות 3.00ת בשעה לאמירת סליחו אמו"ר שליט"אעם א השכיםלבחודש אלול תי נהגפעמים רבות  בילדותי,

קש בלופשט את ידו  עבירה אותו על דעתו רח"ל,השדעתו לא היתה צלולה כל כך והעניות הודי אחד י ישב ,לבית הכנסת בדרכנו

  .מאבאנדבה 

בה זרק אותם לגו ,לקח מאבא את המטבעות הלה .ות אגורותעשרגם  בין השאר כסף קטן שהכילהוציא וכיסו פשפש באבא 

התכופף  ה על הקבצן,וחמל ל רחמיםש טבמבהביט הוא  ,מפיו ולא הוציא הגה לא כעסאבא . מסביב המדרכה ופיזר אותם בכל

 .ואז המשכנו לדרכנו ,ארוכותדבר שארך שניות  ,לרצפה ואסף את כל המטבעות

 האחר.להרגיש את כיצד אפשר בחוש ראיתי 

*** 

הדבר  הוז ,אלא אדרבה ,ה ומתנתק למקום אחרש הדבר שאתה יוצא למקום שונאין פירו ,כאשר אתה רואה את האחר ,בעצם

 טוב מי אתה?שיוצר אצלך מציאות של חיבור יותר פנימי אצל עצמך ואדרבה הדבר אולי יגלה לך יותר 
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ותר, קום טוב ינותן לעצמך מ אתה נותן לעצמך,אה שבעצם לכשתתבונן בה לעומק תר ,חרהקרבה למען האושהרי בכל נתינה 

ם שנתת לו בעצ מישלחוש עשוי אתה בך, אתה מוצא משמעות ומהות לחייך עד כדי שפעמים רבות אתה יותר מודע לכוחות ש

 תת לו.ה יותר ממה שאתה ננתן לך הרב

 :כך המעשה הבא אליו נחשפתי לפני מספר שניםויעיד על 

ר יש את האח רג " -לה ל ו גד ר  ם!-"שט י  מפע

 טקופף:שמעון ברייר' הסופר  את הסיפור הבא סיפר

נעשיתי בר שובה, שלושה שבועות אחרי שימי ת תבאחד מעשרשתי אותו. זה היה הראשונה שפג לעולם לא אשכח את הפעם

נו סובבשם הכפרות. למצות ים, ים למשחטת מאה שערבצעדים גדול . צעדנוכמו בחור גדול הלכתי יחד עם אבא ברחוב .המצוו

 בסבלנות ליד המשחטה.ו עומדים שוחט והבאנו את העוף לעניים שהינו אותו לעברגול גדול מעל הראש, התרנ

שהוא מחפש משהו, כשסיימנו ללכת  שאבא לא רגוע. הוא הסתכל ימינה ושמאלה, אחורה וקדימה. ראיתיבדרך, שמתי לב 

הצביע בידו בטח הוא יושב בבית הכנסת הזה". ווא לא עומד כאן, ה, אמר אבא: "אם ההשכונה העתיקעוד סמטה סבוכה של ב

 לים.חבא אל הכעל בית הכנסת קטן, נ

 ה שחיפש.ורו. הוא מצא את מניו של אבא אלפתע, עיהישן היה שומם לגמרי. הכנסת ערביים. בית -זו הייתה שעת בין

שמיכה ולות הציצו מתוך היניים התכרק הע הייתה מגולגלת בתוך שמיכה ישנה ומעופשת בירכתי בית הכנסת.המציאה 

ל בטוח יכול היה לראות, אב -שלא בטוח שראה ימים יפים יותר אות הקטנות בצבצו מהשמיכה, והזקן המדובלל הגדולה, הפ

 .יתות של בית הכנסתבציציות הטל הסתבך

 קל. זה היה מחזה לא

 .באמצע היום טוף בשמיכה, סתם כך,ת הכנסת, עפסל של ביכנער צעיר, לא הצלחתי להבין למה יהודי מבוגר שוכב ככה על ס

התחיל השמיכה התחילה לזוז והיהודי הספקתי לפצות פה, הדמות המסתורית קיבלה לפתע חיים חדשים, פתאום עוד לפני ש

 בהתלהבות.לדבר, 

עליצות מעושה, בקול שלו א. "שתהיה גמר חתימה טובה, ושנזכה לסליחה, מחילה וכפרה". הייתה דה", הוא קרא לאב"ר' יהו

שיט טיות מהספסל והויל שלו שהוא מרגיש קרוב מאוד לאבא. ידיד ותיק. הוא התרומם באלמרות גילי הצעיר, שמעתי בקו

 לאבא יד גדולה וגרומה.

 תו ר' יהודה?" אבא הנהן. "בטח שאני זוכר", אמר לו.בישיבה, זוכר או תנויברוידא, שלמד אבר פה מקודם "ע

שלמדנו בישיבה בתחילת על ה'מאירי' ו נית. "דיברנגדול", הוא סיפר לאבא בנימה מעשית ועניי אצלנו שטר"נו, הוא שם 

צום. זוכר את המאירי הזה, ר' יהודה? זוכר את הדיוקים היה לי שם דיוק עאירי, ר' יהודה, מטח זוכר את הקידושין. אתה ב

 . ?" הוא שאל כשהוא מחכה לאישורירי הזהיש לי במאש

מן הצד, בולע בשקיקה את המחזה  י זוכר איך עמדתיעמד. אנרט מאותו מני זוכר כל פלמרות השנים הרבות שחלפו מאז, א

 המוזר.

 ושאל: "ר' יהודה, מי זה הצדיק הקטן?' -עלי בעיניים גדולות וא הסתכל ב לקיומי, הלפתע הוא שם ל

 אבא חייך.

 .ביא לו מתנה"יאיר", אמר. "הוא עשה בר מצווה לפני שלוש שבועות, צריך לה מעון"זה הבן שלי, ש

 דול.לו, חייך חיוך ג כך נקראיענק'ל, 

ל. אבל אני יכול לברך אותו שיהיה לו לב טוב ד חכם גדורת השם תלמייאיר? הוא יהיה בעז שמעון"איך אמרת קוראים לו? 

 יאיר. גש". שמעוןכמוך. אתה אומר שמגיעה לו מתנה, ר' יהודה. אני אתן לו מתנה. גש אלי, 

 ניגשתי.

לפני  ל מתנה גדולה. אני אלמד אותך איך למדנו בישיבת חברוןשל ר' יהודה לקב גיע לבןה גדולה. מי אתן לך מתנ"בוא, אנ

ה את המאירי על קידושי כסף. אתה מכיר את המשנה הראשונה בקידושין? בטח אתה מכיר. אתה הבן של ר' ם וחמש שנשלושי
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ע, אבל אשון? אתה לא יודקום הרותבת כסף במלמה המשנה כ שה נקנית? בכסף, בשטר ובביאה. אתה יודעיהודה. איך א

 המאירי מסביר.

 בכל מקום. הוא מסביר שכסף הוא ראש המדברים

 -שנה. יש כאן שלושה דיוקים חשובים  35אלמד אותך מה זה להיות למדן. איך למדנו את המאירי הזה בחברון לפני בוא אני 

עלה. מה אתה, בחור צעיר, ראש. הוא הכי למ סף הואקודם כל, הכה כל החיים. יאיר, תזכור את הדיוקים האל שמעוןותזכור, 

, כסף מדבר. נו, אתה בטח חושב שהוא מדבר תך המאירי שהוא מדבר. כן? מלמד אומדבר, נכוןחושב על כסף, שהוא שותק, לא 

לא מדבר בכל מקום.  מדבר רק בבנק, הואצום: כסף לא אבל המאירי מלמד אותנו חידוש ערק בחנויות, בבנקים ובבורסה. 

 סתם מדבר, ראש המדברים! בכל מקום!"...

 יאיר, שמעת? בכל מקום'.  שמעוןני ובתרועת ניצחון. 'בכל מקום, למדו בניגון ט שלרהוא סיים את הווא

. ראיתי שנה 35לפני  שהוא חידש בחברון)הקטע( הוא הסתכל עלי טוב טוב לוודא שהבנתי את מלוא המשמעות של ה'שטיקל' 

שהיה  למה דר'יי'חיל ברגע אחד הוא הפך אותי מתלמיד רגב הביא לי את המתנה הטובה בעולם.משוכנע שלו שהוא בעיניים ש

 שנה. אין למעלה מזה. 35למדן כמו בחברון של לפני  !ונותר בעיניו פסגת המאווים, הרצונות והחשקים: למדן

, עכשיו צריך באמת שטר גדול. גם ר' יהודה א. "נו,רצון, הוא פנה לאבבדת בשביעות אחרי שווידא שקיבלתי את המתנה המכו

חייך חיוך גדול. הוא הכניס את היד לכיס האחורי של המכנסיים, הוציא 'שטר . אבא רי"מצווה וגם לכבוד המאי-לכבוד הבר

 .נק'ל בשמחהעגדול', מולל אותו בידיים ונתן אותו לי

אבא שלך הוא אדם טוב. הוא חבר טוב. תהיה כמו אבא. " גדולה וגרומה. כשהוא מניח עלי ידר לי יענק'ל יאיר", אמ שמעון"

 ".תהיה אדם גדול

 שאפגוש ביענק'ל, בקרןכ ומיהרנו למשחטה הומת האדם. בלבי הצעיר לא נותר ספק: כשאהיה גדול, אהיה כמו אבא. נפרדנו

שבכל פעם  חתי לעצמי,כמו אבא. והבטות. בדיוק ביובחב תו בידידותיא הוא, אשוחחהרחוב, בבית הכנסת או בכל מקום ש

 דול'.וציא לו 'שטר גאו יס האחורישאראה אותו, אכניס את היד לכ

חה כשסיימנו את הכפרות, שאלתי את אבא מי זה החבר שמעולם לא ראיתי ולמה הוא שוכב ככה בבית הכנסת. אבא נאנח אנ

הישיבה ם רבים והוא היה חביבם של ראשי שיבה. ישב ולמד טוב. היו לו חברייה בחור מצוין בינק'ל, כך התברר, הגדולה. יע

לפרקו, הוא התחתן, נולדו לו שבעה ילדים והוא עשה מה שהוא ידע לעשות הכי  שהגיעכביתם היה נוהג לסעוד בשבתות. שב

 טוב בעולם: לשבת וללמוד.

, בלי יד מכוונת. ד עם שבעה ילדים. בלי משענת. יענק'ל נשאר לבאדמהו בלעה אותה הנעלמה. כאיל , אשתואחד ריום בהי

בעת הילדים המוזנחים ש רי שאשתו נעלמה, הגיעה הידיעה עלקצת פחות. כמה שבועות אח -דים , לגדל ילללמוד הוא ידע היטב

 לאוזניהם של פקידי הסעד.

הילדים מהבית ולמסור אותם מיהרו להוציא את חמה. פקידי הסעד  ך שלו במשפחהאיש לא חשב על האבא השברירי ועל הצור

מיהודי מכובד, בעל בעמיו, תלמיד  הם נמצאים. הוא נשאר בלי כלום.ותו איפה משפחות אומנה. לא טרחו אפילו לעדכן אל

 חכם, הוא נשאר לבד. שבר כלי.

עדינה לא ים הקשים. נפשו היעו המשברים הנפשיונים. ואז הגמהר מאוד מצבו החל להתדרדר. תחילה תקפו אותו מיחושים ש

י. הוא נזרק ניסתה לעזור, כבר היה מאוחר מדחה מסביב שורות האיוב שהשתלטו על חייו. כשהמשפיכלה להתמודד עם ב

, חום נסיות נידחים, משוטט ברחובות העיר. משתדל לקושש כסף, עידודהתגלגל ברחובות, תופס מחסה בבתי כמהבית ועבר ל

 וא את נפשו.אבל לא מצליח למצ אנושי,

ים הוא סיפר לי את הסיפור של החי בת חברון.א רק סיפר לי את הסיפור של החבר מישיסיים לדבר, הרגשתי שהוא ל אבאכש

 עצמם. כמה שבירים הם, כמה הפיכים ופריכים הם, כמה צריך להעריך מה שיש לנו ביד, כמה שום דבר הוא לא מובן מאליו.

ת ר צעיר כמה חשוב להפנות זרקור למקומוללמד נע וה אנושית. הזדמנותעור על חמלה ואחוחור, זה היה גם שיולי, במבט לאוא

 החברה, לאלו שהם לא ראשי המדברים בכל מקום.בשולי ונידחים, לדאוג לאנשים שחשוכים 
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אותו. פעם בות ירושלים לחפש מן לרדת לרחוגדלתי קצת, ומאז הפך יענק'ל לשותף בחיים שלי. בכל ערב חג, אני מוצא את הז

י ניגש ב צעיר על המאירי בקידושין. אנרת עם צורנסת ופעם בשיחה סוערואה אותו בבית כ ן רחוב, פעם אניצא אותו בקראני מו

 תו ובסוף מוציא לו 'שטר גדול' שמאיר את עיניו ומחמם את ליבו.יאליו, מדבר א

. טוב 'העניין בשלומו ושלומו ברוך משיב לו שאבא מת מה שלום אבא, אני וא שואל אותיעם השנים, התפתח בינינו מנהג יפה. ה

חדשה. והוא תמיד מחייך בשמחה, ומסביר לי למה  שנה אחת אני מספר לו על ילדה שנולדה, על עבודה חדשה, על דירת מגורים

פן מיוחד. לא אשכח את ידו הגרומה ת 'שטר גדול' באוי, השטר צריך להיועליהם סיפרת דווקא השנה, בכלל כל האירועים

 ".דת בת, צריך להביא 'שטר גדול' במיוחד  נול  כש ,ירמעון יאוהגדולה על כתפי: ר' ש

דה חדשה ושנה אחרת הספיקה לו השנה החדשה העומדת בפתח. כל סיבה הייתה בעיניו שנה אחת זה היה בת, שנה אחת עבו

 ל' במיוחד.רה ל'שטר גדוכש

בשום מקום  שהו שאיןמתו יש יבשיחות אהג הזה לא ויתרתי מעולם. הרגשתי שיות, אבל על המנהרבה מסורות איש אין לי

ש הכל, קשה מאוד להתלונן. הכל מקבל פרופורציות. תמיד אחר בעולם. כשמדברים עם מישהו שאיבד את כל עולמו, אבל ממ

תו, רגע אחרי יאור. תמיד בסוף השיחה א, תמיד הוא יראה ית הבור כלפי מעלהי מסתכל מתחתהבנתי בשיחות האלה שכשיהוד

ם, מקום שה, ילדים שכל השנה נראו לי מובנים מאליהם. פתאום שמתי לב שיש לי אלכל הדברי'השטר הגדול', הייתי שם לב 

 , יש לי חיים.'לגור, יש לי עבור מה לדאוג ועבור מי להיות בלחץ. ברוך ה

ם ה לסידורים. רעייתי הלכה לקנות כמה דברים לחג, ואני הלכתי יחד ע, נסעתי לגאול(ע"ותש)עשרת ימי תשובה לפני שנה, ב

ל שברון לב עצום. חיפשתי אותו בכמה גדול' לחפש את יענק'ל שלי, את יענק'ל ונפשו המיוסרת וצהלתו המחפה עה'שטר ה

 ור' איננו.נעלם. ה'בח -קרנות רחוב, בבתי הכנסיות בהם היה נוהג לשבת 

יש אם יענק'ל מוכר הקשהעתיקת יומין. נכנסתי למסעדה ושאלתי יר יענק'ל במסעדה ירושלמית ת הצהרים היה מעבאת שעו

 כבר אכל היום.

 בורקות, "לא שמעת?!" "מה?" שאל אותי המוכר בקול חלש ובעיניים

 'מה קרה?' שאלתי בחרדה.

 ל"ע". יבל את המחלה"הוא באונקולוגית בהדסה", אמר. "ק

 א יכולתי לזוז.ל

עולם, מה עוד היהודי הזה צריך לעבור, יבונו של קיבל את המחלה? ר "יענק'ל שטר גדול"עולם לא הרגשתי צמרמורת כזו. מ

 הוא לא עבר מספיק?

 '.ר מהר ל'הדסהשטש. יצאתי מהמסעדה, עליתי על מונית וביקשתי מהנהג שייסע כמה שיותולם מטהתחלתי לראות את העו

 נהג.", שאל ה?חור צעיר"איפה בהדסה, ב

 . ו'לאונקולוגית', אמרתי ל

דסה עין כרם. המילים שצעקנו בבית החולים ה "מכון שרת"וראים כמו נימים האת אימת ה מחישים לךומות שמאין הרבה מק

יצו', ומי לא בק בקיצושפל, מי ירום, מי תייסר, מי יימים קודם לכן בתפילת מוסף: 'מי יחיה ומי ימות, מי יישלו, ומי יכמה י

 מות לתחייה במחלקה הזו.כאילו ק

 שבילו.ליענק'ל לצאת מזה, אני אהיה שם ב אם יש סיכוי, כל סיכוי, לעזורי לעצמי שים והבטחתנכנסתי למחלקה בצעדים כושל

 י לעמדת האחיות, ביקשתי לדעת איפה הוא שוכב.כשהגעת

 טוח?"אחות. "אתה ביענק'ל?" שאלה ה"

 ה.דדה אותי מכף רגל ועד ראש. מה לו וליענק'ל, היא בטח שאלה את עצמעלי במבט מוזר. מהיא הסתכלה 

 ה בסוף." היא אמר7"חדר 

 ו, לא הייתי מזהה אותו.בצעדים כושלים. לולא היה כתוב על הפתק את השם של 7נכנסתי לחדר מספר 

 טה.ששכבה על המיהיה כמעט בלתי אפשרי לראות את הזוועה 

חו ף. רק מוכמעט שקו אפירו, וגופו הפך לשלד עצמותלי דמותו המזעזעת. פניו הכחישו, הא והמכשירים, ניבטהעד לצינורות במ

 בהפוגה שבין משכך כאבים אחד לרעהו. נותר צלול מדי פעם,
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ר'  יאיר. הבן של שמעוןל, זה אני. . הקול היה חנוק מדמעות. התקרבתי אליו וצעקתי לו באוזן: "יענק'בקושי הצלחתי לדבר

 להגיד לך גמר חתימה טובה ורפואה שלמה".יהודה. באתי 

 תרו עצומות.בבות, נוולות, השוהוא לא ענה. העיניים התכ

 ל, תענה לי"."יענק'ל", צעקתי לו ואולי לעצמי. "אנחנו נוציא אותך מכאן. יענק'

 לא הצלחתי להמשיך לדבר.

ית שסובל הגוף הדווי הזה, אבל עדיין, עמוק, דרו את הכאב המצמנפתחו. העיניים שיהתכולות שלו פתאום, העיניים הגדולות ו

 חיים. ב. זיק שלהיה שם את הזיק השוב

. "אתה לא צריך לצעוק, אני שומע ר' שמעון יאיר" הוא אמר לי ,וא דיבר לאט, חלש, באיטיות, בחיוך קל. "טוב שבאתה

 מצוין".

 חזרתי לנשום.

ה, ליד החנות של הסנדוויצ'ים. "מה שלום אבא?" הרגשתי איך אנחנו באמצע גאולבענייניות, כאילו וא שאל אותי "תגיד", ה

 , הוא מתעניין מאוד בשלומך", עניתי לו בדיוק כמו כל שנה.'ר ברוך האבא בסדי רוחי. "שבה אל

ה את הריעולם, מה הולך ב, אתה יודע שמעון יאיר. "דקות מצאתי את עצמי מנהל אתו את השיחה השגרתית שלנואחרי כמה 

 לי קצת מה קורה". , תספרמכיר

ה, דווקא הבשורות, הכל. יותר מכל שנ על, על הבעיות, העבודהשפחה, על תי, על המיא סיפרתי לו מה קורה בעולם ומה קורה

ית על ילו עברה מטלשנה האחרונה מקבלים את המקום המתאים להם בנפש. כארגשתי שסיפורי הכך קשה הזה, ה-במקום הכל

ץ. עוקם ה, ניטל מהי ליענק'ל את סיפוריייות והקשיים של השנה האחרונה. מהרגע שסיפרתוניקתה את כל הבעהנשמה והלב 

 הכל התנקה. -המתחים, היריבויות הקטנות, הלחצים 

יך 'שטר למה השנה צר שאני מסיים לדבר, יסביר לי יענק'ל דיט מצמית. קיוויתי בכל לבי שממתי לספר. בחדר שרר שקיסי

הקבוע:  המשפט לשמוע את ולים שהיו בכיסי הייתי מוכן לשים בידו של יענק'ל, רק בשבילדת הגוחד. את כל השטרוגדול' במי

 נו, אז השנה צריך 'שטר גדול' במיוחד". ,שמעון יאיר"

 שונה. אבל הפעם זה היה

 יענק'ל לא הגיב.

, הוא אמר לי, "מעון יאירמוחלטת למצבו: "שחיוך קטן של הבנה ש. הוא חייך "יענק'ל, הבאתי לך שטר גדול", אמרתי לו בלח

 ."השנה, אני צריך שטר גדול למעלה, בשמים"

 פגש.שבשנה הבאה, כבר לא ני ו שגורלו נחרץ. ידענו שזוהי השנה האחרונה שלו. ידענו,דענשנינו י

כור אתה תז ,מעון יאירבתוך העיניים. "ש ות והסתכל ליבעודו מחייך, הוא תפס לי לפתע את היד בשתי ידיו הגרומות והגדול

 אותי?" הוא שאל.

כי מר וגדול. התקרבתי אליו יותר ולחצתי את שתי ידיו הפצועות ב צתי בבכי,לא הייתי מוכן לשאלה. לא הצלחתי להתאפק ופר

 בשאריות של גופו הדל, גופו הגווע.והדוקות, אחזתי 

רק עכשיו אני מבין כמה אתה חשוב  יכול לשכוח אותך?ך לעולם. איך אני שלא אשכח אות"יענק'ל", אמרתי לו, "אני נשבע לך 

 לי בכל החיים". ין כמה אני אוהב אותך וכמה עזרתמבכשיו אני אתה חלק מהחיים שלי, ע לי, כמה

 לט עליו.תשאת עיניו שוב. בשלווה. נותן לחומרים משככי הכאב להיענק'ל חייך חיוך גדול ועצם 

כמה פעמים, אבל הוא כבר לא יכול היה לדבר. המינונים של משככי י לבקר אותו עוד ונה ששוחחנו. הגעתתה הפעם האחרזו היי

י, בלי קבלת עול מלכות לגנזי מרומים, בלי וידולו עוד רגע אחד של חסד. אחרי כמה שבועות עלתה נשמתו  תנואבים לא נהכ

 שחי כל חייו.שמים, רק בכאב גדול ומזכך, בדיוק כמו 

ר אתה שמעון יאי"נים של יהודים אחרי מיטתו, ולא פעם השאלה שלו פילחה לי את הלב: ז צעדנו שני מנייכמעט שנה חלפה מא

 ור אותי?"תזכ
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כמה אני זוכר איך צריך להתייחס לחיים,  ,וזוכר, אוהובכל צומת דרכים בחיים, אני נזכר בידיו הגדולות, במבט המיוסר שלו, 

כל סוגיה שאלה שלו היא סוג של מצפן עבורי בים לנו, ההחיים מזמנש גריםת להתמודדות עם אתרציות הנכונומהן הפרופו

 מאתגרת.

לינו. השנה, אני כל הטוב שהקב"ה הרעיף עב יונה שאני צריך לשכנע את עצמה בלעדיו. זו השנה הראשה הראשונה, זו השנהשנ

 ם.פורע את השטר, את 'השטר הגדול', בפניכם הקוראי

בעדנו  השנה, אבל אולי אעלה לקברו לבקש מהיהודי המיוסר הזה שימליץ טוב יית כל מה שעבר עליענק'ל לספר לו א אין לי את

יענק'ל  יורות הללו, על ידידו לקבל פרספקטיבה נכונה לחיים. אבל עכשיו אני יכול לבקש מכל אחד שקורא את השעזור לנוי

פיותו, לדיו, בריאותו, שיפחתו, עולמו, מש את כל כרו, שיש מי שאיבדזכרו הטוב. זשטר גדול, אנא, זכרו נא יחד עמי, את 

ת ללא תקווה, ללא מוצא, ללא עתיד. הביטו במאורעות השנה החולפת אדמו יהנום עליגכבודו, וחייו מרים כלענה, קשים כ

 ר באור שונה, איך הכל מתחטא, מתנקה, מתחדש.אוותראו איך הכל מ -זו מנקודת המבט ה

הללו ' יעזור שהבעיות האות? בשידוכים? לא הכל הולך לנו כמו שציפינו? בברי ?ושי בפרנסהאחד הילדים? יש ק יש בעיות עם

 ה החדשה. אבל עדיין אלו קשיים בתוך החיים.ו בשניחלפ

 ויש לנו חיים.

נשים לב לדברים  ואור. בואוהקב"ה נותן לנו, בתוך חיים שיש בהם אין ספור נקודות יופי אתגרים שאנחנו מתמודדים עם 

בטוח נזכה שיזכרנו הטוב, לם על כל קור לכל הטוב והשפע שקיבלנו מהקב"ה. ואם נשכיל ונודה לריבון העולה. בואו נפנה זרהא

 שלום. לחיים טובים ולכרון טוב לפניו, ונזכה יחד עם כל בית ישראל יבורא עולם בז

עלינו לחיים טובים ולשלום, חודש של ישועות ושמחה, ובמהרה נתבשר ונשמע שופרו של  הבא , חודש ניסן,יהא החודש הזה

 משיח, בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל.

 

 עילוי נשמות ישראל אשר אין מי שינציח את שמותםל

 ת.נ.צ.ב.ה

 שבת שלום,

 מיכאל זכריהו. 

 


