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דבר המערכת
המלחמה שניטשת בימים אלו בעוז... 

פרטים נוספים בעוד חודש...
בסוף  כתוב  ככה  כן...  זכור...  פרשת  מגיע  בדיוק  ימים  חודש  בעוד  היכונו!!! 
פרשתנו: ויבא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים... זה מזכיר לנו שיש לנו חודש 

בלבד עד פרשת זכור... 

מי שקרא שתי שורות אלו מסתמא הרים גבה:  מה קרה? מה ההתרגשות?? 
שבעוד חודש מגיע פרשת זכור?? מה עם זה שעוד יומיים מגיע ט"ו בשבט?? 
ומה עם זה שבעוד שבועיים מגיע פרשת שקלים?? בקיצור: בדיוק פרשת זכור 

מעסיקה אותנו בדיוק עכשיו? 

התשובה היא: 

"אין מעבירין  זכור הייתה רק אחד מד' פרשיות... היה פה בחינת  אם פרשת 
ואח"כ נתפנה  ופרשת שקלים  על המצוות..." קודם נעשה עסק מט"ו בשבט 

לפרשת זכור... אבל לא!!!

לא  גם  והיא  פרשיות...  בד'  ונגמר  מתחילה  לא  זה  ממזמן  כבר  זכור  פרשת 
מסתכמת בקריאת התורה הכי קצרה שבסוף הפרשה שלנו... מלחמת עמלק 
זה כאן ועכשיו!!! אנחנו כאן ועכשיו שקועים עמוק עמוק בחזית המאבק של 
מלחמת עמלק... למי שמכיר את תכני גיליון זה... יש כאן דגש מאוד חזק על 

נושא זה!! כי זו הסוגיה הכי בוערת בדור שלנו... 

ובכן: נחזור ונשנן שוב על עיקרי הדברים בקצרה: 

נשתעבדו  ישראל  שכלל  מלכויות  מהד'  לגמרי  שונה  מסוג  אויב  הוא  עמלק 
להם... כל הד' אומות, החל מפרעה נבוכדנצאר ואחשוורוש ויוון וכלה במלכות 
אדום... הם נלחמים נגד ה'!! פרעה אומר: מי ה' אשר אשמע בקולו... נבוכנדצאר 
העמיד צלם בהיכל... כל הד' אומות קמים על ה' ועל משיחו... נו... כשזה הנושא 
להתלהם  האלו  לזאטוטים  ה' מאפשר  למו..."  ילעג  ה'  ישחק  בשמים  "ה'  אז 
אחד  שיום  עד  ה'..."  באלמים  כמוך  "מי  נאמר:  וכיוצ"ב  דא  ועל  ולהתרברב... 
ימלוך  וה'  נקמתו מהם  ונוקם את  ה' שמו  איש מלחמה  וה'  נתמלאת סאתם 
לעולם ועד... )אנחנו כמובן בתור עבדי ה' לא יכולים להגיב בשווה נפש, ואנחנו 
כן לוקחים את זה אישי... "ברצח בעצמותי חרפוני צוררי באמרם אלי כל היום 
איה אלוקיך..." אבל זה רק מצידנו... כי ה' בכבודו ובעצמו ישחק למו... ה' עושה 

צחוק מסנחריב ומהמונו...(

לא  הוא  עמלק  לגמרי...  לגמרי  אחר  סיפור  זה  עמלק    ?  !  ? עמלק  אבל 
טיפש... עמלק לא נלחם נגד ה'... אדרבה... עמלק הוא בן של אליפז, נכד של 
עשיו, נין של יצחק ואברהם... לעמלק יש ראש טוב!! הוא יודע טוב מאוד כמה 
עמלק  ה'... אלא מאי??  נגד  והוא ח"ו לא מתיימר להילחם  ונשגב...  ה' גדול 
נלחם נגד היהודי!!! עמלק ניגש ליהודי ואומר לו: אתה יודע כמה שה' גדול?? 
אתה יודע שה' עשה את השמים ושמי השמים את הארץ ואת כל אשר בה... נו... 
אז מי אתה?? אתה גו'ק!!! איך אתה היהודי מעיז לומר שה' בחר בך ואיכפת 
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שה'  בחוצפתך  טוען  עוד  ואתה  ממך...  לו 

רוצה לשמוע את הבוקר טוב שלך בשחרית 

ואת הלילה טוב שלך במעריב... ואתה עוד 

יכול לשמח את ה' או  חש מעצמך שאתה 

להעציב אותו... מי אתה בכלל?? אתה אפס 

אפסים!!! 

מאוד!!  מסוכן  הוא  עמלק  אוי...  אוי  אוי 

הקן  של  הסדרתי  המפרק  הוא  עמלק 

המשפחתי הגרעיני של ה'!!! עמלק עושק 

לא!!  שלו...  הבנים  את  שבשמים  לאבא 

מנסה  עמלק  ה'...   נגד  נלחם  לא  עמלק 

לשכנע  שלו...  יחיד  הבן  את  לה'  לקחת 

"זה  אותו שהוא לא מעניין את אבא שלו... 

הכל..." אוי אוי... כמה שזה רגיש... אוי כמה 

שזה נוגע בנקודות הכי הכי עמוקות... 

אבל היות ורק בעוד חודש זה פרשת זכור... 

אז נאלץ לעצור כאן ונסתפק רק באיזכור 

הקטן הזה... לדעת ולזכור שהיום אף אחד 

ולא היוונים,  לא נלחם נגד ה'... לא פרעה 

בה'...  כפירה  הרהורי  לך  להכניס  ינסו  לא 

בתוך  לנו  הוא מסתובב   ?  !  ? אבל עמלק 

אתה  מה  באוזן  לך  ולוחש  מדרש  הבית 

עמלק  כמה  ואוי  אותך...  שונא  ה'  שווה... 

לתחושות  בדיוק  קלע  שהוא  איך  צודק... 

רוחנית  מעידה  איזה  יודע  הוא  איך  שלי... 

את  למחות  צריך  וכאן  אתמול...  לי  הייתה 

הסיפור...  לא  פה  שאני  להבין  עמלק... 

שלי  לאבא  לקחת  רוצה  מישהו  פה  יש 

יחיד שלו... להבין שאם  שבשמים את הבן 

עמלק מצליח לקחת אותי... אבא שבשמים 

ויאמר: איפה  לא יתנחם... הוא ימרר בבכי 

יענקלה שלי... הוא חסר לי... 

מחיית  עד  חודש  עוד  יש  כאן...  נעצור 

עמלק... אבל עד אז זה צריך לקרות... אי"ה 

נמשיך לעסוק בעניין זה בשבועות הבאים... 

עד... עד שעמלק ימחה אי"ה...

המשך מעמ’ 1
דבר המערכת

קו שלהבת
074-701-7448

כל הנוהגים לסיים את ספר התהילים בימי השובבי"ם יודעים שאחד הפרקים הארוכים ביותר בתהילים זה פרק 
ע"ח... משכיל לאסף האזינה עמי תורתי... ויש שם הקדמה ארוכה: אפתחה במשל פי אביעה חידות מני קדם 
אשר שמענו ונדעם, לא נכחד מבניהם... וישימו באלוקים כסלם... ולא יהיו כאבותם דור סורר ומורה... בקיצור: 
אסף נותן לנו הקדמה שלימה שכעת אני הולך לומר את אחד היסודות החשובים ביותר ביהדות!! שחשוב לספר 

את זה לבנים שהם יספרו לנכדים ושלא יחזרו על הטעות של הדורות הקודמים... 
והנה... כעת סו"ס לאחר הקדמה ארוכה... אסף ניגש לעניין עצמו... ומה הפסוק הראשון?? 

וישכחו עלילותיו  ובתורתו מאנו ללכת  ברית אלוקים  ביום קרב, לא שמרו  רומי קשת הפכו  נושקי  "בני אפרים 
ונפלאותיו אשר אראם..."!!! כאן, בפסוק הזה הנביא מספר לנו שהייתה קבוצה משבט אפרים שחישבו לא נכון 
את הקץ וניסו להקדים ולצאת ממצרים לפני הזמן... ואז הם "הפכו ביום קרב" ונהרגו ע"י אנשי גת המתגוררים 

בארץ והם מתו... 
וזהו!! מכאן ואילך אסף מתחיל לתאר את יציאת מצרים ואת כל הניסים והנפלאות המוכרים לנו... )ולכן באמת 
הפרק הזה הוא השיר של יום של ט"ז בניסן כי הוא מדבר על יציאת מצרים( ואז אחרי תיאור ארוך של יותר 
לאחמ"כ...  שנה   400 כבר  זה  הפעם  אבל  אפרים...  בני  על  לדבר  חוזר  אסף  שוב  שוב!!!  פסוקים...  מששים 
אחרי שהקב"ה השכין את שכינתו בשילה שבנחלת אפרים... ואז "וינסו וימרו את אלוקים עליון" ולכן: "שמע 
אלוקים ויתעבר וימאס מאוד בישראל ויטוש משכן שילה אוהל שיכן באדם ויתן לשבי עוזו ותפארתו ביד צר 
)שהפלשתים גזלו את הארון( וימאס באוהל יוסף ובשבט אפרים לא בחר, ויבחר בדוד עבדו ויקחהו ממכלאות 

צאן..." 
בקיצור: מי שלומד בעיון את הפרק תהילים הזה... התמונה שמתקבלת היא כך: אסף כידוע הוא הלוי המשורר 
ברוח הקודש ע"י דוד המלך מול ארון הברית... )כידוע: בזמן דוד המלך המקדש נתפצל, המזבח והמשכן היה 
בנוב וגבעון ואילו הארון היה בעיר דוד, הימן היה משורר מול המזבח ואסף היה משורר בעיר דוד מול הארון( 

ואסף בפרק הזה מבאר למה הקב"ה מאס במשכן שילה שבנחלת אפרים ובחר בשבט יהודה ובדוד המלך... 
זה הסבר מאוד מאוד נחוץ!!! מה קרה פתאום?? עד היום היה משכן שילה... במשך 370 שנה ה' בחר בשבט יוסף 
ובאפרים... ופתאום ביום בהיר הפלשתים חטפו את הארון וזהו... מאותו יום משכן שילה ננטש... הוא אפילו לא 
נחרב... פשוט ננטש ללא אומר ודברים... וזהו!! מאותו יום הקב"ה בחר בדוד... בשבט יהודה... מה קרה?? שבט 

אפרים עומד בכאב ושואל: למה ה' העדיף את שבט יהודה יותר מאיתנו?? במה שבט יהודה יותר מיוחס??
ועל זה אסף מדבר בפרק הזה... ואסף המשורר מדגיש שזו לא תשובה נקודתית לשבט אפרים אלא זו תשובה 
כללית "למען ידעו דור אחרון בנים יוולדו יקומו ויספרו לבניהם... ולא יהיו כאבותם דור סורר ומורה..." זו תשובה 
שנוגעת לכל אחד ואחד מאיתנו... גם דורנו... דור אחרון... ובכן: מה הנושא?? מה התשובה שאסף עונה? והכי 

הכי: איפה הנושא הזה פוגש אותנו... הדור האחרון?? למה זה נחוץ גם לנו??
במסעות  ביטוי  לידי  מגיע  יהודה  לשבט  יוסף  שבט  בין  הבולטים  ההבדלים  שאחד  פעם  כאן  הוזכר  כבר  ובכן: 
מחכה  יוסף  שבט  לארון...  מחכה  יוסף  שבט  ואילו  הענן!!  עמוד  אחרי  והולך  מקדים  יהודה  שבט  הדגלים!! 

שיפרקו את המשכן... והוא הולך אחרי ארון ברית ה'... 
כלומר: אם אפשר לומר... יש כביכול שני קדקודים מרכזיים במחנה ישראל... יש את עמוד הענן!! ויש את ארון 
הברית!! עמוד הענן אומר "מה צריך לעשות"!! עמוד הענן הוא לא מעניין... הוא מעונן כזה... אפור... לא מסביר 
פנים... לא מחייך... לא מנמק... הוא רק נותן פקודות... הוא מסמן לנו ימינה שמאלה קדימה אחורה... זה עמוד 

הענן!!!! 
ובמקביל יש את ארון הברית... ארון הברית זה ההיפך הגמור במאה שמונים מעלות... ארון הברית מייצג את 
עבודת ה'... את עבודת הקרבנות... את הערגה וההשתוקקות ונכספה וגם כלתה נפשי לחצרות ה'... מה שנקרא 

דבקות ברשפי אש שלהבתי-ה להתקרב לה'... זה ארון הברית!!!
וכאן מתחיל ההבדל בין שבט יוסף לשבט יהודה... שבט יוסף כל כולו התלהבות וקדושה ודבקות בעבודת ה' 
בחפיצה וחשיקה... התדבקות בצדיק יסוד ולהיצמד לארון ברית ה' ולשגות באהבתו... לעומת זאת שבט יהודה 
זו תכונה הפוכה לגמרי!! יהודה אף פעם לא יוצא מכליו... אף פעם לא מתלהב במיוחד... הוא עסוק תמיד בדבר 
אחד ויחיד: מה ה' רוצה כעת לעשות!!! יהודה לא מתרשם מדבקות וכיסופים... אותו מעניין דבר אחד: איפה 
עמוד הענן!! מה כעת צריך לעשות!! ואין צורך להרחיב שעד עצם היום הזה אנחנו פוגשים את השתי 
תכונות האלו לאורך כל הדרך... שבט יוסף יסע לאתרא קדישא מירון במסי"נ להידבק בצדיק... 
ואילו שבט יהודה יהיה עסוק בלטעון שכעת ה' רוצה אותי בבית... עוזר לאישה להשכיב את 
לא  רוצה...  ה'  יתמקד מה  יהודה תמיד  ושבט  יותר מתמקד בדבקות!!!  יוסף  הילדים... שבט 
מעניין אותו דבקות... לשבט יהודה לא איכפת להותיר את ארון ברית ה' מאחור... ברגע ששבט 
עמוד  אחרי  והולך  מתקפל  יהודה  שבט  רגע  באותו  קדימה...  נוסע  הענן  שעמוד  ראה  יהודה 
הענן... אה... אבל שבט יוסף מזועזע... יהודה אחי... איך אתה יכול לעזוב את ארון ברית ה' ככה 

וללכת??? עונה לו יהודה: אני עושה מה שצריך!! ועמוד הענן אומר מה צריך לעשות!!! 
שנתים  לפני  שהחלה  הקורונה  בתקופת  בולטת  מאוד  בצורה  פגשנו  הזה  הקוטבי  ההבדל  את 
כהיום הזה... שכידוע בבת אחת נאסרו התקהלויות ונסגרו בתי הכנסיות והמקוואות והוכתבו 

המשך בעמ’ הבא

האם ה’ רוצה ממני... 
או... אולי הוא רוצה אותי 

ולא ממני???
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עקב ביקוש להפצת גיליון שלהבת לאלו שזכו ואין להם גישה למייל 
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הנחיות ומסכות וכו' וכו'... גם כאן היה מאוד בולט צורת הגישה!! 
לכל  ישראל שהתייחסו  היו שלומי אמוני  נכון לעשות...  מה כעת 
הקורונה כניסיון אחד גדול... צריך להיכנס לבית הכנסת במסי"נ... 
בכל  חברים  דיבוק  ולקיים  האזהרות...  למרות  במקווה  ולטבול 
כל  שסו"ס  לפרטים,  להיכנס  ובלי  הכללות  בלי  )וכמובן  מחיר... 
אחד שמע לרבותיו... אבל היה פה גם סגנון תפיסה כללית( והיה 
את האלו שבאופן טבעי ראו שרצון ה' שלא נהיה בבית הכנסת.. אז 
לא נהיה!! וה' רוצה אותי עם מסיכה!! אז אני שם מסיכה בקנאות 
בשם רצונו יתברך!!  ואם ה' רוצה שלא יהיה שמחת תורה ולא נלך 
הוא:  ההבדל  הדרך  כל  לאורך  נלך...  לא  אז  הנוראים  בימים  לרבי 

האם הולכים אחרי ארון ברית ה' או אחרי עמוד הענן!!
עכשיו: מה נכון?? מה האמת?? קשה לענות... סו"ס בשביל זה יש 
תכונתו  עצם  מצד  אחד  כל  סו"ס  יהודה...  ועץ  אפרים  עץ  את  לנו 
שבהם  מסוימים  מצבים  יש  עדיין!!!  אבל  מהעצים!!  לאחד  שייך 
בעץ  לתפוס  הוא  הנכון  ולפעמים  יוסף  בעץ  דווקא  לתפוס  צריך 

יהודה... 
בית  ומתוך  מצרים  בערוות  לבד  לבד  לשרוד  בשביל  לדוגמא: 
יוסף  ובית  לאש  יעקב  בית  "והיה   צריך  זה  בשביל  האסורים... 
מזרח  את  לשרוד  אפשר  אי  להבה!!!  אש  צריך  כאן  להבה..." 
הגולה תהיה כמדורת  בלי שכל  ואת אוקרייאנה הקפואה  אירופה 
אש בדבקות עצומה בעבודת ה'...  רק בדיבוק חברים והרבה הרבה 
צריך  כאן  וטומאה...  כ"כ הרבה חושך  לגרש  אור... רק כך אפשר 

את יוסף!!! 
מקיף  כבר  כשהקב"ה   ?  !  ? ממצרים  לצאת  כשבאים  נניח:  אבל 
ומחבק אותך מכל הכיוונים... יסובבנהו יבוננהו יצרנהו כאישון עינו, 
כנשר יעיר קינו על גוזליו ירחף... כשאתה מוקף בכ"כ הרבה אהבת 
ה'... כעת צריך לעבוד על אש להבה ? ! ? כעת צריך אור שיגרש את 
החושך?? לא!!! אדרבה... אם כעת צריך משהו!!! זה בעיקר הרבה 
מידיו  לחמוק  שלא  הזה...  בחיבוק  לבעוט  שלא  התאפקות  הרבה 

של ה' כמו ילד מפונק שמתחיל להתמרד... 
ולכן בצאת ישראל ממצרים בית יעקב מעם לועז... כאן ? ! ? כאן 
הייתה יהודה לקודשו!!!  פה עיקר עבודת ה' עברה למשבצת של 
יהודה... כעת דבקות זה לא עיקר העבויידה... פה זה לא חידוש... 
ורוממו  אהובים  שבחו  טבעי...  הכי  באופן  באה  בה'  הדבקות  פה 
לקל... כאן אדרבה... כאן צריך המון המון היצמדות עיקשת לציית 
לדבר ה' ולא להמרות את פיו... כאן צריך להיות הילד הגדול שמוכן 
הילד  להיות  ולא  לעשות...  כעת  צריך  מה  מגבוה  הוראות  לקבל 
המפונק שכל הזמן בודק את הגבולות ומנסה לעבור פי ה' ולהעפיל 

למרות עיני כבודו...
ממצרים  ולצאת  לידיים  החוק  את  לקחת  שמנסים  אפרים  בני 
לצאת  אפשר  אי  כי  למה??  ונמהר...  מר  הסוף  הענן...  עמוד  בלי 
ממצרים עם כיסופים... אי אפשר להיות כלה של ה' בכח!! אין כזה 
וקובעת על דעת עצמה את  לידיים  דבר כלה שלוקחת את החוק 
מתי אפשר לצאת ממצרים?? רק כשיהודה מוכן  מועד החתונה... 
לקבוע  לחתן  נותנת  הכלה  ההנהגה...  מלא  את  הענן  לעמוד  לתת 
יום ולכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה... אז- בצאת  את הסדר 

ישראל ממצרים- הייתה יהודה לקדשו!!!  
השטח!!  בנתוני  תלוי  הכל  יוסף??  ומתי  יהודה  מתי  בקיצור: 
רוחני...  בכפור  כשנמצאים  ממוקמים!!  איפה  נמצאים!!  איפה 
יוסף... אבל כשכבר מחובקים  כאן חייבים את האש הבוערת של 
באהבתו יתברך... כאן צריך בעיקר להתמקד בלא להיות אותו בן 
סורר ומורה, דור לא הכין לבו... דור שדווקא מרוב טובה הוא מנסה 

להתמרד ולקחת את החוק לידיו..
מיד  הם  טבעי  באופן  ישראל...  לארץ  מגיעים  ישראל  כשכלל   
מקימים את משכן ה' בשילה שבנחלת אפרים... בטח... כל הערגה 
והכיסופים ועבודת הקרבנות זו נחלתו הבלעדית של אפרים... אבל 
שבנחלת  שילה  משכן  נוטש  הקב"ה  חוטאים...  שישראל  ברגע 
עבדו  בדוד  ויבחר  יהודה!!  שבט  את  ויבחר  נבחר??  ומי  אפרים... 

ויקחהו ממכלאות צאן!!! ולמה???

המשך מעמ’ קודם

בחן  ודבש  חלב  בזבת  טובלות  רגליכם  חמדה...  בארץ  נמצאים  כבר  שאתם  כעת 
כעת  ה'...  של  והרחבה  הקדושה  הפתוחה  המלאה  מידו  היישר  וברחמים  ובחסד 
אוזניים!!  רוצה  בעיקר  ה'  כעת  חכמה...  לא  זה  וכיסופים  ואהבה  בדבקות  להשקיע 
ה' רוצה שנקשיב לו!! שנשמע בקולו!! שנתאמץ להבין מה הוא יתברך רוצה!! את 
קרבנ-י לחמ-י לאש-י!! לתת לקב"ה את הארוחת בוקר שהוא מבקש!! ולא להחליט 
במקומו!! לתת לה' לקבוע את הסדר יום ולא להחליט במקומו מה אני הייתי רוצה 

שהוא יתברך ירצה ממני... 
לא  אפרים  ובשבט  יוסף  באוהל  וימאס  שילה...  משכן  ויטוש  אסף:  לנו  אומר  ולכן 
כפיו  ובתבונות  לבבו  כתום  וירעם  עבדו...  בדוד  ויבחר  יהודה,  בשבט  ויבחר  בחר.. 
ינחם!! דוד המלך מתייחד בלשמוע בקול ה' ולא לזוז ימין ושמאל!!! דוד המלך מדיר 
את רגליו בכל ימי חייו ממשכן נוב וגבעון... למה?? כי בשביל להיכנס למקדש צריך 
להיות טהור ודוד המלך כל הזמן טמא... למה הוא טמא?? כי עושים מה שצריך!!! 
ואם מה שצריך כעת זה להיות מורה הוראה וידי מלוכלכות בדם שפיר ושליא כדי 
לטהר אישה לבעלה... כתוצאה מזה דוד המלך טמא מת על בסיס קבע ורגליו לא 
דורכות בבית ה' למרות שמי כמוהו נכספה וגם כלתה נפשו לחצרות ה'... ועל זה!! על 
זה אומר הקב"ה לדוד המלך: טוב לי יום אחד שאתה יושב ועוסק בתורה יותר מאלף 
עולות שעתיד שלמה בנך להקריב לפני ע"ג המזבח... כי אלף עולות ע"ג המזבח זה 
דבקות וכיסופים נוראים... אבל לעשות מה שצריך!! להיצמד לעמוד הענן ולעשות 
מה שכעת ה' רוצה לעשות... זה הדבר הכי חשוב כשכבר נמצאים במנוחה ונחלה... 

---
את המסר הזה ר' עזריאל היה תמיד משנן וחוזר: 

זה ההבדל בין עול תורה לעול מלכות שמים!! עול תורה זה תרי"ג ערכים קדושים 
שהתורה אומרת לנו זה קרבת אלוקים... ומי שזוכה נקשר ומתחבר ונדבק בתורה, 
וכל שאר חלקי התורה... לעומת זאת במקביל לעול  מצוות, חסד, קדושה, דבקות 
תורה... מה יש?? עול מלכות שמים!!! מה זה עול מלכות שמים?? זה מה שה' כעת 

רוצה!! 
עול תורה זה ארון הברית!!! ועול מלכות שמים זה עמוד הענן!! מה ה' כעת רוצה!! 

אני קם בבוקר וארון הברית מושך אותי כמו מגנט לבית המדרש... אבל מה נעשה 
הלוואה  ולהשיג  השיניים  לרופא  הילד  עם  ללכת  שצריך  אומר  כעת  הענן  שעמוד 
אחד  כל  פתוח____  שנשאיר  ססגוניות  דוגמאות  שלל  ועוד  במשכנתא  ולטפל 
שאני  הנקודתיות  והמשימות  אחד  כל  החיים...  בנפתולי  שלו  האישית  והצומת 
ה' רוצה שאני אקבל עול מלכות  ואילו  משתוקק לחצרות בית ה' לקבל עול תורה 

שמים ואעשה מה שהוא רוצה שאני כרגע יעשה!!! 
ואם זה כל מיני אכזבות בחיים... ששאפתי וחלמתי תמיד לשבת בבית ה' על התורה 
ההשגחה  דבר  של  ובסופו  תורה...  מרביץ  להיות  אזכה  אפילו  ואולי  העבודה  ועל 
גלגלה אחרת ומצאתי את עצמי יוצא מכתלי בית המדרש לצאת ולעסוק בפרנסה... 
או שלא מצאתי את עצמי ונאלצתי לצאת או אשתו של אותו אברך שנאלץ לצאת... 
אז הנה!!! מצד העול תורה... מצד ארון הברית יש פה אכזבה!! יש פה התרחקות 
ונסיגה! אבל ההלו... יש עוד משהו!! יש את עמוד הענן!!! עמוד הענן זה עול מלכות 
שמים!! עמוד הענן אומר מה ה' רוצה לעשות ומי שזוכה ללכת אחרי עמוד הענן הרי 
"הייתה יהודה לקדשו"!! הוא זוכה לקירבה הכי גדולה... וכן הלאה והלאה בכל שאר 

ההתמודדויות בחיים...
כשההשכלה  או  התורה  נגד  כשנלחמו  בניכר...  בגולה...  שם  אי  כשהיינו  פעם  אז 
כירסמה בכל חלקה טובה וקרנה של תורה ירד פלאים כפי שידוע... או יותר נכון: לא 
כ"כ ידוע שהיה לפני המלחמה... כאן היה צריך להתמקד בלרומם קרן התורה ולעזוב 
ולהשאיר הכל ולהידבק בה'... אבל כיום שאדרבה... אכשר דרא... כולם מכבדים את 
התורה ולומדיה... המערכת בעצמה נותנת את מלא הגיבוי דווקא למי שהולך בתלם 
בלע"ר...  מפוצצים  המדרשות  בתי  יש...  כבר  והכל  התורה...  ועסק  ה'  עבודת  של 
שמישהו  רגע  מגיע  פתאום  הזה  בשלב  דווקא  ה'...  בעבודת  להתפתח  לך  ונותנים 
כביכול תוקע מקלות בגלגלים... ולמרבה האבסורד מתברר שזה בורא עולם בכבודו 
ובעצמו שמשום מה מזמין כעת משהו אחר... אמר ר' עזריאל: כעת אנחנו צריכים 
לאמץ את משיח בן דוד!! את ה"אזניים כרית לי עולה וחטאה לא שאלת..." להבין 
שהקב"ה לפעמים רוצה אותי ולא רק ממני... אדרבה... לדעת לקבל את רצון ה'!! 
ללמוד לקבל באהבה את הנתונים שה' מזמין!! ללכת אחריו במדבר... אחר עמוד 

הענן!
ענן  בעמוד  יומם  לפניהם  הולך  וה'  בשלח:  פרשת  את  פותחת  התורה  בזה  ובזה!!! 
לנחותם בדרך... זו הכותרת וזו החתירה בכל הכיברת דרך הארוכה שאנחנו מתחילים 

בה בפרשה זו... לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה... 
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על הרגעים של קריעת ים סוף נאמר בחז"ל: "למה היו ישראל 
דומין באותה שעה ליונה, שברחה מלפני הנץ ובאה להכנס לפנים 
מן הסלע והיה הנחש בתוכו, ביקשה לצאת הרי הנץ על הפתח. 
כך היו ישראל, הים הולך וסוער עליהם והשונא רודף אחריהם 
והחיות מן המדבר והיו מוקפין מארבע רוחות כיונה שאין לכף 
רגלה מנוח והיא צריכה לפרוח באויר, אך כנפיה נחבטות בנקיקי 

הסלעים. )מדרש תנחומא, שופטים פי"ג(.
בני  נתונים  היו  בו  אפשרי  הבלתי  המצב  את  מתארים  חז"ל 
כך  על    הקב"ה?  זאת  עשה  מדוע  בכך  המטרה  מהי  ישראל, 
נאמר בפסוק "הראיני את מראייך השמיעיני את קולך" הקב"ה 
מחכה ליחס מאתנו. חז"ל מוסיפים משל למלך שהיתה לו בת 
אהובה ורצה לשמוע קולה והיא לא היתה מדברת עמו, ביקש 
אומר,  הוי  וישמענה.  קולה  את  תשא  ואז  לה  שיציקו  מעבדיו 
הצער היסורים נועדו בשביל לייצר קשר חזק יותר ועוצמתי יותר 
נועדה  ישראל,  בני  נתונים  ביננו לבין בורא עולם, המצוקה בה 

לקרב אותם אליו.
זו  כמו  נוראית  ולשמוע טרגדיה  במוצאי שבת  לעשות הבדלה 
שאירעה בשבת פרשת בא, זו היא הרגשה קשה מאוד. מצבינו 
אויבים  דמעיקין,  בחבילין  ומחוץ,  מבית  מוקפים  שאנו  כיום 
מבחוץ ובעיות רבות מבפנים, פרנסה, בריאות, שלום בית, חינוך 

ילדים ועוד, כולם נמצאים במלכודת...
צריך לא להתפס למילים אחרות ולמושגים שלקוחים ממקומות 

שאינם ראויים להכתב בעלון קדוש זה.
זו- "השמיעני את קולך".  גורלית   הקב"ה רוצה מאתנו, בשעה 
הוא כאילו אומר לנו, תתפללו, תיצרו קשר עמי, תאמינו ותבטחו 
בי, אל תרגישו כאילו אתם אבודים ומיואשים, תפנו ישירות אלי. 
אל תחפשו סגולות וברכות מפועלי ישועות למיניהם, אל תרוצו 
לבקש נבואות מילדים אוטיסטים, תפנו רק אלי. שובו לאביכם 
שבשמים, קבלו את כל הבא עליכם בשמחה ובתמימות ואז תהיו 

שלי.
זו פושטת צוארה לשחיטה כך  יונה  ליונה מה  ישראל  נמשלו   
מתנגדת  אינה  היונה  פס"ד(  פ"א  רבה  השירים  )שיר  ישראל 
זה  בדור  אנו  וכך  באהבה  דינה  גזר  את  היא מקבלת  לשחיטה 
הכל  כי  בה'  ולבטוח  באהבה,  עלינו  הבא  כל  את  לקבל  עלינו 
הוא לטובתינו. כך מפרש רבי יעקב מליסא בפירושו צרור המור 
הצדיקים  אלו  יונתי-  כי  תראה  אם  זה  פסוק  השירים  שיר  על 
הנמצאים בחגוי הסלע- נאלצים לברוח ולהטמן בנקיקי הסלעים, 
נתונים בצרות גדולות ובסתר המדרגה ומדריגת הטובה הראויה 
להם נמנעת מהם, אל תתמה על כך. דע כי סיבת היסורין היא 
דבקותם  ואת  יופים  את  להראות  לנסותם,  'הראיני את מראיך' 
בשביל  היא  מהם  הטובה  הסתרת  קולך'  את  'השמיעיני  בי. 
שישמיעו את קולם בתפילה ולא יחשבו כי אינם אהובים לפני 
ומראיך  ערב  קולך  'כי  להיפך  אלא  הצער,  כל  עליהם  בא  ולכן 
נאוה' מתאוה אני לתפילתם. אוהב אני אותם ויודע כי מסוגלים 
ולהראות את אהבתם אלי אפילו בתנאים הקשים  המה לבטא 

ביותר.
הסיפור והמשל המופיעים בחז"ל מלמדים שהקב"ה רוצה את 
הקשר, את הלב, וכשעושים את הדברים עם לב, כל המבט על 
החיים משתנה אם אני "חייב" ואני מסכן ומשועבד אז עבודת 
השם קשה ולא נוח לי ולא נעים לי אבל אם אני חי שכל פעולה 

היא קשר עם הקב"ה הכל נראה אחרת. 
גדולה, הם מרגישים  נוער  בני  ידי קבוצת  על  נשאלתי  השבוע 
שלחיות כמו ההורים עם כל ההקפדות זה מיושן, לא עדכני ולא 
ולא שייך, השבתי להם שאני רוצה לספר להם סיפור  רלוונטי 
אותו שמעתי מפי הגאון רבי בערל טויבער שליט"א בן  מו"ר 

עזריאל זצ"ל אחרי שמיעת הסיפור יהיה לכם יותר קל להחליט 
ולענות לעצמכם תשובה. 

יהודי  מגיע  רוסיה,  יהודי  של  העלייה  בגל  שנה  כשלשים  לפני 
קשיש לאמריקה החפשית. הוא מתפלל בחמימות וברגש, לבוש 
טלית, אך אינו מניח תפילין??, מאן דהוא ניגש אליו ומציע לו 
תפילין והוא מסרב: אינני שואל דבר מאף אחד. הוא אינו מוכן 
יהודי  הבין  פעמים  כמה  של  סירוב  אחרי  וכך  תפילין.  לקבל 
במתנה.  תפילין  לו  להשיג  באמת  תהיה  היחידה  אחד, שהדרך 
הוא משתף בענין כמה יהודים טובים ומקבץ מהם כסף לקניית 

תפילין, והם רוכשים לו תפילין ...
כאשר הוא מביא לו את התפילין והוא שומע שהם ב"מתנה" הוא 
ורגיל,  כולו הוא מתעטף בטלית מניח תפילין כבקי  נרגש  היה 
וכולו דמעות, כל התפילה ניכר שהוא בהתרגשות עצומה, לאחר 
התפילה התעניין אצלו היהודי שנתן לו את התפילין מתי הוא 

הניח תפילין בפעם האחרונה?
יתכן!  לא  לפני שישים שנה...  לו  רוסיה משיב  והיהודי מעולי   
מזדעק התורם, אתה מניח תפילין כבקי ורגיל, מה?! שישים שנה 
לא הנחת תפילין ?! משיב הרוסישער איד, מה אתה חושב שלא 
ולא חיסרתי  לא!!! הנחתי תפילין  הנחתי תפילין שישים שנה? 

אפילו יום אחד... 
לא הבנתי!! בוא נתחיל מהתחלה, לפני רגע אמרת לי שלא הנחת 

תפילין שישים שנה הנחת או לא הנחת?!
 הבה ואסביר לך. לפני כשישים שנה נעשיתי בר מצוה, אבא שלי 
טרח ו"הפך את העולם" כדי להשיג לי תפילין ואכן ביום הבר 
מצוה הניח לי אבא תפילין בהתרגשות גדולה ועצומה, התפללנו 
היא  אך  אז,  לי  שהיית  הגדולה  השמחה  את  לתאר  אפשר  ואי 

נגדעה באיבה באסון נורא.
זמן קצר אחרי שסיימנו את התפילה, כבר היתה אצלינו המשטרה 
החשאית הם החרימו את התפילין ולקחו את אבא ומאז הוא לא 

חזר, לא ראיתיו יותר כל ימי חיי.
ידעתי שיגיע יום שבו אשוב להניח תפילין, יגיע יום בו שלטון 
הרשע האכזר הרומס כל זיק יהדות יתכלה מן העולם, ואני אשיג 
תפילין ואניח תפילין, אם לא אעשה "אימונים", אני עלול לשכוח 
אני  אימונים:  עושה  אני  בוקר  כל  לכך  תפילין,  מניחים   כיצד 
אותי,  לימד  כפי שאבא  בדיוק  תפילין  מניח  עצמי  את  מדמיין 
אני מדמיין את עצמי  חיסרתי! שישים שנה  לא  יום אחד  אכן 
מניח תפילין יום יום, לכן אני יודע להניח תפילין. אחרי הדברים 

הנרגשים הללו מוסיף לו היהודי ואומר:
און מיין פאטער,  גינומען מיין תפילין  רוסלאנד האט מען  אין 
אבער דאס הארץ האט מען ניט גינועמען, אבער דא אין אמריקע 
איר האט תפילין איר האט דעם פאטער, אבער דאס הארץ האט 

מען גינומען. 
ברוסיה לקחו לי את אבא ואת התפילין אבל נשאר לי הלב. כאן 
באמריקה החפשית מאפשרים לכם את אבא ואת התפילין אבל 

לקחו לכם את הלב.
 הוא אשר אמרנו, הקב"ה מחפש מעמנו בדור הזה בעיקר את 
הלב החם והבוער בעבודת השם, אין לנו מלחמה על החיצוניות 
שלנו, על דקדוק ההלכה והמצוות, לזה זכינו בשפע רב, יש לנו 
מלחמה על הלב, החם והפועם, השמיעיני את קולך, לא לאבד 

את קשר האהבה ביננו לבין בורא עולם.  
הרגשת הקושי בעבודת השם נובעת מעשיה בלי לב, אבל כאשר 
הלב חי ונושם את קרבת השם הוא שש ושמח לעשות רצון השם 
וכמאמר הכתוב )דברי הימים א פרק כח(  ְוַאָּתה ְׁשֹלֹמה ְבִני ַּדע 
ִּכי ָכל ְלָבבֹות  ֲחֵפָצה  ּוְבֶנֶפׁש  ְּבֵלב ָׁשֵלם  ְוָעְבֵדהּו  ָאִביָך  ֶאת ֱאֹלקי 

ּדֹוֵרׁש השם... 
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