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ברגבים יש לנו אהבה לטבע, ולהרבה מאתנו אהבה מיוחדת לנשרים. אז מחשבה 
על רוח ונשרים:

הרב קוק כותב בשירו: "יש לך כנפי רוח- כנפי נשרים אבירים"

קל  "עז כנמר,  בן תימא את הדימויים המפורסמים  יהודה  במסכת אבות כותב 
כנשר, רץ כצבי, וגיבור כארי" 

ידוע כאחד מהעופות  שאלה בסיסית שעולה היא: למה קל כנשר? הרי הנשר 
הכבדים! אז למה הוא דווקא הדימוי לקלות? היה צריך לכתוב "קל כצופית" או 

משהו דומה בגודל.

התשובה היא שהנשר, על אף הכובד הטבעי שלו, משתמש ברוח כדי לעלות, 
ובעזרתה הוא דואה ועף למרחקים ארוכים, ולגבהים אדירים. 

לכן דווקא הנשר הוא דימוי מצוין שאנחנו כבני אדם יכולים ללמוד ממנו. 

האדם בטבעו החומרי נמשך למטה, לעצלות ולמנוחה. ככל שרוח האדם חזקה 
יותר והתוכן הפנימי שממלא אותו משמעותי יותר, הוא יוכל לעוף רחוק. הסוד 
הוא "כנפי רוח". יש פרסומת "רד בול נותן כנפיים", אז אפשר להחליף את ה "רד 

בול" ב"מסילת ישרים". 

בחיים  לפעול  יותר  קלים  נהיה  ממילא  ברוח,  יותר  עצמנו  את  שנמלא  ככל 
ולעשות דברים טובים.

בעזרת ה' בצאת החוברת הראשונה שהיא חלק קטן מהרוח שנוצרת ברגבים, 
הגדולים  הכוחות  את  ולפגוש  שלנו  הרוח  כנפי  את  להצמיח  שנמשיך  נתפלל 

שטמונים בתוכנו.

כנפי רוח ערן טסלר

צילום: עמינדב גרבובסקי
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"באחד בשבט ראש השנה לאילן, כדברי בית שמאי; בית הלל אומרין, בחמישה עשר בו":

מהו עניינו של חג האילנות באמצע החורף? באמצע העונה הקרה שבה כלום לא 
פורח והעץ עומד במערומיו בשדה? שאלה זו שאל בעל הספר דברי שלמה: "הנה 
חודש שבט עומד הוא באמצע ימות החורף, בו האילנות עומדים יבשים וריקים 
מבלי שום סימן של חיים. מה בא חג זה לומר לנו? אם כן- אכילת הפירות באותה 
העת- מעוררת תקוה ובטחון שעוד ישובו האילנות ללבלב וליתן פירותיהם, כי 
גם הפירות הללו שאנו אוכלים- יצאו וגדלו לאחר שיבש ונבל האילן לכאורה. 
כך האדם הנמשל לעץ- "כי האדם עץ השדה", אף שנתרחק מדרך הטוב, מדרך 
לגדול  לפניו  תקוה  עדין  בתשובה  ישוב  אם   - הראויות,  משאיפותיו  התורה, 

להעלות ולהתעלות, בדרכי תורה ויראה. )דברי שלמה עמ' קכז(. 

כתוב בגמרא במסכת ראש השנה: "חמישה עשר בשבט ראש השנה לאילן" - 
שנמשל  לאדם  רמז  חז"ל:  כך  על  אמרו  ברבים.  אילנות  ולא  יחיד  בלשון  אילן 
לאילן- שחייו של האדם אינם אלא מן האילן! והנה כאשר חפץ האדם שהאילן 
שלו יצמיח פירות טובים צריך הוא לשמור ולטפל בו כראוי. כמו כן האדם כלפי 
עצמו, כאשר חפץ הוא בפירותיו שהם מעשיו- שיהיו רצויים לפני קונו- מוכרח 
הוא ללמוד, לשמור ולעשות! כל אדם והאילן שלו, כל איש והעבודה האישית 

שלו! )דברי שלמה עמ' קיא(. 

ובהמשך לכך, המשנה המוכרת לנו ממסכת אבות: 

"... הּוא ָהָיה אֹוֵמר, ָּכל ֶשָׁחְכָמתֹו ְמֻרָּבה ִמַּמֲעָשׂיו, ְלָמה הּוא ּדֹוֶמה, ְלִאיָלן ֶשֲׁעָנָפיו 
וָהָיה  ֶשֶּׁנֱאמר  ָּפָניו,  ַעל  ְוהֹוְפְכתֹו  ְועֹוַקְרּתֹו  ָּבָאה  ְוָהרּוַח  ֻמָעִטין,  ְוָשָׁרָשׁיו  ְמֻרִּבין 
ְּכַעְרָער ָּבֲעָרָבה ְוֹלא ִיְרֶאה ִּכי ָיבֹוא טֹוב ְוָשַׁכן ֲחֵרִרים ַּבִּמְדָּבר ֶאֶרץ ְמֵלָחה ְוֹלא ֵתֵשׁב.

ֲאָבל ָּכל ֶשַּׁמֲעָשׂיו ְמֻרִּבין ֵמָחְכָמתֹו, ְלָמה הּוא ּדֹוֶמה, ְלִאיָלן ֶשֲׁעָנָפיו ֻמָעִטין ְוָשָׁרָשׁיו 
ְמֻרִּבין, ֶשֲׁאִפּלּו ָּכל ָהרּוחֹות ֶשָּׁבעֹוָלם ָּבאֹות ְונֹוְשׁבֹות ּבֹו ֵאין ִמִזּיִזין אֹותֹו ִמְּמקֹומֹו, 
ֶשֶּׁנֱאַמר: וָהָיה ְּכֵעץ ָשׁתּול ַעל ַמִים ְוַעל יּוָבל ִיְשַׁלח ָשָׁרָשׁיו ְוֹלא ִיְרֶאה ִּכי ָיֹבא ֹחם, 

ְוָהָיה ָעֵלהּו ַרֲעָנן, ּוִבְשַׁנת ַּבֹּצֶרת ֹלא ִיְדָאג, ְוֹלא ָיִמיׁש ֵמֲעׂשֹות ֶּפִרי. )אבות ג' י"ז(. 

להזיזו  עליו  שנושבות  וחזקות  רעות  לרוחות  להגיב  כיצד  לבחור  יכול  אדם 
שהוא  או  עליו  שבאות  בצורת  כמו  קשות  לתקופות  מגיב  הוא  כיצד  ממקומו. 
מביא על עצמו? האם הוא מוצא את הדרך להתחדש ולשמור על רעננות - והיה 
נושא ענפיו  ונעקר ממקומו? האילן תמיד  עלהו רענן? או שהוא נחלש מוותר 
כלפי מעלה בתפילה אל האל. אף פעם לא מתייאש מתפילה. לא מאבד תקווה. 

ערב שבת וארא מברכים חודש שבט משה עופר

המשך בעמוד הבא
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לכן העיתוי של חג האילן דווקא בחורף כשהעץ לכאורה רדום: כלפי חוץ נראה 
שהעץ נטול כוחות. אבל באמת מה שיקבע את איכות הפירות בקיץ- זו בדיוק 
התקופה הזאת של החורף- כמה מים העץ ישתה? כמה מנות קור יקבל? כמה 

ישקיעו בו? 

המידות,  בעבודת  וכללית-  רוחנית  התקדמות  כולנו,  אני,  אתה,  כך  האדם-  כך 
עבודת השם, עמל האדמה, וגם בהקשר להישגים לימודיים ובכלל- מה שקובע 
כמה  את ההתקדמות זה לא בהכרח הפיניש בסוף העונה, במבחני הקיץ, אלא 
השקעה השקעת וכמה התמדה התמדת בזמנים הרדומים לכאורה, בחורף, במהלך 
השגרה של לב השנה. ממש כעת בין חנוכה לפסח: שם מתרחשת הצמיחה באמת. 
גם אם לא רואים את זה קורה- כמו עץ שצומח אט אט. גם אם תביט בו ברציפות 
זמן רב, לא תראה את הצמיחה ממש בעין. כך האדם. כך אתה, כך אנחנו. נתפלל 
להמשך צמיחה משמעותית קדימה למעלה גבוה ובעיקר- לעומק רגבי האדמה 
בכנפי  עוף  ולהגביה  באישיותכם  עמוקים  שורשים  להכות  שתזכו  ושורשיה. 

רוחכם: "יש לך כנפי רוח – דרוש אותם וימצאו לך מיד". 

חודש שבט מבורך וחג אילן שמח! 
אוהבים אתכם.
משה עופר וצוות רגבים בגולן

המשך מהעמוד הקודם

צילום: ערן טסלר
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לרגל ט"ו בשבט- חג האילנות
"לעבדה ולשמרה": 

המפגש עם עבודת השם דרך עבודת האדמה והחקלאות.

א- "אדם לעמל יולד"  בעבודת האדמה יש נדבך רחב של עבודת המידות. בחיים 
יש להיות במצב של עמל על המידות. בעבודת האדמה אני פוגש את עצמי, עובד 
מול עצמי על עולם המידות שלי: על כח ההתמדה, על מידת האחריות, חריצות 
ומוסר עבודה. על יושר כלפי עצמי, כלפי החקלאי, לעבוד במיטב יכולתי כל יום 
מחדש "בכל כוחי עבדתי את אביכן" אומר יעקב אבינו ומכאן נלמדות הלכות 
שכיר יום ומחויבותו בעבודה. נער, אדם, בעמל יומו בונה את המסוגלות והאמונה 
בעצמו וביכולותיו. מגלה את הכוחות הגדולים שזיכה אותו הבורא ודורש מעצמו 
יותר. אנו משתדלים לשאול עצמנו מה חובתנו בעולם ולא מה מגיע לנו. בביאור 
האדם  שידע  צריך  "ואמנם  הרמח"ל:  כותב  ישרים  במסילת  הזריזות  מפסידי 
כי לא למנוחה הוא בעולם הזה אלא לעמל וטורח ולא ינהג בעצמו אלא מנהג 
הפועלים העושים מלאכה אצל משכיריהם... כדרך יוצאי הצבא במערכותיהם, 
אשר אכילתם בחיפזון ושנתם עראי, ועומדים תמיד מוכנים לעת קרב ועל זה 
נאמר: "כי אדם לעמל יולד"..., כללו של דבר: צריך שישים האדם את עצמו עראי 
בעולם וקבוע בעבודה. יתרצה ויסתפק בכל עניני העולם במה שמזדמן לו.. ויהיה 

רחוק מן המנוחה וקרוב למלאכה ולעמל, ויהיה נכון לבו בטוח בה'...." 

)קהלת(  רבים"  חשבונות  ביקשו  והמה  ישר  האדם  את  האלוקים  עשה  "אשר  ב- 
אנו מאמינים שמפגש האדם עם האדמה, עם הטבע, יש בו מפגש עם בריאות 
לסבך  נטיה  יש  היום  של  בעולם  החיים.  של  יושרם  החיים,  פשטות  החיים, 
דברים פשוטים, ברורים. לצערנו תפיסות ישרות מתעקמות. יש לשוב לפשטות 
הטבעי.  הפשוט,  ליושרו  שב,  הוא  לעצמו   - לאדמה  השב  אדם   - הראשונית 
ומימלא שב לאלוקיו. אורי צבי גרינברג כתב "מיום ששבו לאדמה - נהיו קרובים 
זו שכבר נאמרה קודם לאצ"ג בגמרא: "אמונת  לשמיים". כמה מדויקת הבחנה 
זה סדר זרעים- שמאמין בחי עולמים וזורע". הרב טאו בספרו 'נושא אלומותיו' 
מסביר את דברי הרב קוק בעין איה שבת: "העיסוק בעבודת הקרקע ובגידולי 
האדמה, מקרב את האדם אל הטבע, ומעמידו בכך על יסודות חייו הטבעיים, הן 
מבחינה פיזית והן מבחינה נפשית. העוסקים בעבודת קרקע הם אנשים בריאים 

בגופם ובנפשם." 

ג- "אשרי מי שגדל בתורה ועמלו בתורה" )מסכת ברכות( - לא נאמר גדול בתורה אלא 
גדל בתורה, עמל בתורה. עיקר עבודת השם היא בגדילה המתמשכת, בצמיחה 

המשך בעמוד הבא
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בתורה אט אט. בגדילת הנפש בתהליך ארוך וסבלני שרובו מתרחש מתחת לפני 
השטח. העולם שלנו כיום הוא 'עולם בהילוך מהיר', הכל כאן ועכשיו זמין נגיש 
בקלות בלתי נתפסת. הכל נמצא אצלי במסך. וכולם שותפים ומשתפים בהכל. 
במקום לחוות את הרגע. משתפים את האחר ואין צורך וזמן להתבונן סביב. אך 
היכולת  נבנית   - שבו  ובנסתר  שבו  בגלוי  בטבע  ההתבוננות  דרך  שונה:  האמת 
להתמיד בסבלנות בתהליכי גדילה וצמיחה ארוכי טווח. אלו העניק הבורא לאדם 
מן האדמה, ולכן קרא לנו אדם כפי שכותב הרב חרל"פ בפירושו 'מי מרום': "כל 
לצמוח.  שעתיד  למה  זריעה  בבחינת  תמיד  הם  האדם  של  החיים  ימי  מערכת 
ועל כן הוא נקרא בשם "אדם" על שם האדמה, שכן כל שבחה של האדמה הוא 
יש  האדמה  מן  שצומח  מה  שכל  וכשם  ממנה.  הבאים  והצמיחה  הגידול  מצד 
בתוכו זרע שזורעים אותו ושוב מעלה צמחים וגידולים חדשים, כן גם האדם, כל 
מה שממציא על ידי טהרת מחשבתו וכושר מעשיו, בגדר זריעה הוא, שממנה 
עתידים לצמוח ולפרוח גידולים חדשים עד אין סוף ואין תכלית, וכשם שלזריעה 
הנתונה באדמה דרוש עיבוד ועידור, השקאה וכדומה במלאכות שבשדה שרק 
על ידם מתעורר באדמה כח הגידול, כן אצל האדם, הנשמה העליונה- האלוקית, 
הן הפועלות להחיות  הן  והעבודות הקדשות  והצמיחה  הגידול  כח  בו  מעוררת 
את כח הגידול שלו, וכשם שהאדמה מתעפשת ונאבדת בשעה שמונעים ממנה 
את הזרע, כן גם האדם, אם לא יתאמץ להזריע ולהצמיח ולעלות מעלה מעלה 
בתוספת ברכה וקדושה, הרי זה עצמו הוא לו לירידה ונסיגה לאחור, שכן לזאת 
כעת  באמת  אך  בטבע,  רדום  הכל  לכאורה  בחורף,  הזאת  בעת  אדם".  נקרא 
מתרחשים מתחת לאדמה תהליכי הגדילה החשובים ביותר שאת תוצאותיהם 
נראה עם בוא האביב. ודווקא כעת נחגוג את חג האילנות כדי להמחיש את כוח 
גם  אלא  למסיבה',  'סיבה  הינו  הסופי  הפרי  רק  לא  העין.  מן  הסמויה  הגדילה 
ובעיקר עצם התהליך, ההתגברות על הקשיים, העמל שבדרך. "אשרי מי שגדל 

בתורה..". 

מאוד  רבות  מצוות  חקלאי.  עם  הינו  ישראל  עם  קודש"  ספוגת  "חקלאות  ד- 
בניו של הקב"ה הוא  ייעוד מרכזי של  כי  וברור  ותנובתה.  קשורות אל האדמה 
"לעובדה ולשומרה": "ויטע ה' אלקים גן בעדן מקדם" "מתחילת ברייתו של עולם 
אתם  אף  לישראל:  הקב"ה  להם  אמר  תחילה,  במטע  אלא  הקב"ה  נתעסק  לא 
כשתכנסו לארץ לא תתעסקו אלא במטע תחילה" )ויק"ר כ"ה(. אנו בדור הגאולה 
זוכים לקיים מצוות יישוב הארץ ואין לך דרך משובחת יותר של מצווה זו יותר 
מאשר בעבודת האדמה, בנטיעה ובאחיזה בקרקע. חת"ם סופר כותב בחידושיו 
למסכת סוכה כי: "בארץ ישראל העבודה בקרקע היא גופה מצווה משום יישוב 

המשך מהעמוד הקודם
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ארץ ישראל ולהוציא פירותיה הקדושים ועל זה ציותה התורה "ואספת דגנך"... 
יותר  אף  ואולי  כיום  וגם  מאוד  עד  ניכרים  הדברים  לאומי  הציוני  במישור  גם 
מפעם: "היכן שתעבור המחרשה שמה יעבור הגבול". כלומר יש כאן שילוב של 
לאומית  עם שליחות  יחד  הקב"ה  במידותיו של  והדבקות  התורה  מצוות  קיום 
ציונית חשובה. לסיכום כל הנקודות יחדיו נביא מתוך דברי הרב קוק זצ"ל המאיר 
לנו את הדרך: "החקלאות, הלא היא אצל כל העמים רק גורם כלכלי חיוני פשוט. 
אבל העם אשר הנושא שלו כולו הוא קודש קדשים, וארצו ושפתו וכל ערכיו 

כולם קודש הם... - הרי גם חקלאותו כולה היא ספוגת קודש". 

רגבים בגולן שמחים ומודים על הזכות לעמול יום יום בעמל האדמה לצד חקלאי 
הגולן.

בעז"ה נזכה לגשת אל החקלאות מתוך הקודש, לצמוח בזכות האדמה ומכוחה, 
לגדול בתורה ובמידות בפשטות, שמחה ובריאות.

חג אילנות שמח. 
משה עופר 
רגבים בגולן
חורף טוב גשום ומבורך לכולם

צילום: אביאל כהן



8 גליון ראשוןכנפי רוח

צילום: ערן טסלר
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באר עמידרור קידר | מחזור א'

זאת מין עונה שכזאת. 

רוח מצננת עוברת בין העלים, ומשאירה את העץ ערום.

וכך גם אני, ערום ממילים.

נותן לשקט לעבור לפעמים.

נותן לימים לעבור ומקשיב ללילות.

כמו קופא על שמרי.

מנסה לא לעשות דבר עם עצמי.

נותן מקום לעלים להיות פחות ירוקים,

ולאדמה להתבוסס בסם החיים. 

ולנעל להטביע חותם עד הגשם הבא.

אין וודאות, יש רק הסתפקות.

פה טוב לי. 

עם האמונה הפשוטה ולא המתפלספת, 

היודעת סדר בפשטות,

ובלי התחסדות.

עוד יבואו ימים נכונים כאלו.

תשב חבורה תחת גפן פורייה ותאנה עם כל עלוות,

 נדע גם ימים כאלה.

 כוחות אהרן אליש | מחזור א'
כוחות יש בהם משהו חדש, לא היה ולא נברא.

כן, לא ניתן להסבר, אבל כולם יודעים.

מתפרץ מתוך החוויה עצמה, קורה בשטף הזמן.

לא מוגדר, כוח רוחני, נפשי.
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צילום: אביאל כהן

צילום: ערן טסלר
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שוקולד, מריר. נריה קוודרט | כתה י"ב 

על  מלדבר  נמנעים  אנו  אולי  לכולנו.  מוכרת  שלדעתי  תופעה  כאן  אציג  אני 
תופעה זאת, משום שעלולה התופעה לערער בנו את עוצם ידינו, את כוחנו, את 
גדולתנו. אנו, חברת הציונית הדתית, החל מהישיבות התיכוניות ה"מפוארות", 
שמבחני הקבלה אליהן דומים לסיירות המובחרות, וכאשר נער מגיע לראיונות 
וכריזמטיות,  אינטליגנטי  בכושר  להצטייד  מוכרח  הוא  הללו,  לישיבות  הקבלה 

ולספר שהוא אוהב טיולים, מעיינות וכדומה... 

על  נלך  מאד.  פחותים,  הסיכויים  בנער,  מצויים  אינם  הללו  הכישורים  ואם 
האופציה עם הסבירות הגבוהה יותר: הנער לא התקבל. במקרה הטוב הוא לא 
התקבל לישיבה המועדפת עליו. ככל הנראה, הנער ירגיש פחות מחבריו אשר 
עמדו במשימה. הם מאד כריזמטיים דרך אגב. הנער ילך כנראה לתיכון אזורי, 
וכאשר המחנך ינסה להוציא את מירב יכולותיו של הנער, הנער לא יאמין בעצמו, 
הואיל והוא "רק" תלמיד בתיכון וחבריו בישיבות "מפוארות". מכאן הדרך למטה 
פשוטה מאד, ממש כמו להעמיד עגלה כבדה בתחילתה של ירידה תלולה ולנסות, 
במקרה הטוב, לדחוף אותה למעלה, ובמקרה הפחות טוב.. נלך על המצב הפחות 
שכיח: התלמיד התקבל. נזכיר, התקופה היא גיל ההתבגרות הידועה לכולנו, גיל 
המובילים  דברים  הורמונים,  וכן  פנימיות,  בשאלות  כרוך  מאתנו  רבים  שאצל 
רבים מהנוער לשטויות כמו עישון, בעיות משמעת ועוד... ובמקרים אלו כאשר 
הנער נקלע או נמשך לשם בגללו, בפנימיות "מפוארות" רבות יגידו: "מקומך לא 
אתנו, הרי אנו מקום אידיאליסטי וערכי, ודברים אלו מסכנים אותנו...". במקרה 
נוספת של אמת, ובמקרים הפחות טובים, הגבלות  הטוב הנער יקבל הזדמנות 
כבדות או חלילה "לעוף". לאן לעוף אתם שואלים? כנראה לתיכון סביבתי, ושם 
– "משל העגלה" יעשה את העבודה היטב. אולי אתם שואלים את עצמכם מדוע 
והרי למה שראש ישיבה ילחם על נער שאינו  אני מראה רק צד אחד בנושא, 
חפץ בדבר? לכאורה הנער רוצה לעשן, להסתובב... וכמובן, הישיבה ה"מפוארת" 

מתאימה לתלמיד המשתוקק לה!

אבל, ופה מגיע ה"אבל הגדול", הנער הצעיר רצונו הפנימי האמיתי הוא לבנות 
למקום  אותו  מובילים  אישיות  ובעיות  הרע  יצר  אולם  טוב,  במקום  עצמו  את 
שאין ליבו חפץ. אין החולקים על כך שראש הישיבה או המחנך, יודעים דבר או 
שניים על רצון אמיתי יותר מהנער. ופה, לעניות דעתי, מערכת החינוך מחויבת 
להילחם על הנער! לזהות את הבעיה בתחילה, ו"להפוך את הקערה". כי דווקא 
לתלמידים הללו יש כוחות עצומים שאין לוותר עליהם. ניתן לעשות זאת על ידי 

המשך בעמוד הבא
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שיטה פשוטה: "הפרד ומשול". ראש הישיבה/מחנך מזהים את הבעיה אצל הנער 
כמה שיותר מוקדם, ואז, החל מראש הישיבה והמחנך, וכלה בתלמידים הבוגרים, 
כל אחד נותן מעצמו לנער יותר. אם זה בחברותא עם הנער, יותר שיחות, ודברים 
וזאת במקום להפקירו  כוח עצום,  נוספים בכדי להילחם על הנער. לעבוד עם 
ולספר תירוצים כגון: אי רצון מצדו, בעיות משמעת ועוד המוכרים לנו. נלחמים 

עליו מההתחלה ובכך נתקדם קדימה יחד. 

כמובן שאין "שחור ולבן" בנושא. לא צריך לקבל כל תלמיד ולהשאיר בכוח כל 
את  לעשות  ולא  יותר,  הרבה  מעצמנו  לתת  חייבים  אנו  ספק  ללא  אך  תלמיד. 

הדבר הפשוט והמרתיע, ולספר לעצמנו סיפורים. 

כי  ידוע לכולנו  ונתקדם לצבא, שם  נעזוב לרגע את עולם הישיבות התיכוניות 
מי שבסיירת יותר "גבר"! העניין כרוך ברושם רב ביישוב, וכבוד וכו'... אך האם 
הציבור הדתי ככלל, )כמובן שיש בחורים שמקומם בסיירת ושם יתרמו יותר( צריך ללכת 
אנו  לשם  בגדודים? האם  להשפיע  זה  בשלב  העיקרי  או שתפקידנו  לסיירות? 
שואפים? או שמא פועלים לפי ה"אגו" שלנו, )שדרך אגב מאד מזכיר את ה"אגו" של 

הישיבות ה"מפוארות"(?

ומהישיבות והצבא נעבור לבית הפרטי שלנו. האם ביתנו יהיה ביישוב אידיאליסטי 
וערכי? וכי ידוע לנו שעניין מסירות הנפש והפחד קצת פחות רלוונטי, ובאופן 
כללי עם ישראל זקוק לנו וצמא לנו בערים. שם ככלל נהיה יותר מועילים, זה 
שילדינו  חלילה  הפחד  שמא  או  גובר  ה"אגו"  לרוב,  כעת  גם  אך  סוד.  לא  כבר 
ובכן, שוב ל"מרבה הפלא",  יותר, חסרת ערכים.  יהיו מושפעים מחברה רדודה 
רוב הציבור שלנו מוותר על החלשים, לטובת המעגל הפרטי הקדוש וה"מפואר 

"שלנו, שלא לדבר על וועדות קבלה ליישובים. 

מתורתינו  קצרים  מקורות  כמה  נראה  ובבתינו  צבא  בישיבות,  שעברנו  אחרי 
= צדיקים  ונשאל את עצמנו כמה שאלות: לפי האר"י הקדוש ציבור  ומרבנינו 
בינוניים ורשעים, כולם נכללים בציבור. ונמשיך בקטורת, הקטורת הידועה לכולנו 
בתורה  נפוץ  שאינו  מספר  מרכיבים,   11 בתוכה  כוללת  והנשגב  הנעים  בריחה 
ומאד מוזר. בתוך הקטורת יש מרכיב מאד מסריח כאשר הוא לבדו – החלבנה, 

אך ללא החלבנה אין קטורת! מעניין... 

עניין נוסף הוא תענית ציבור, תענית ציבור בלי רשעים וכלל העם, אינה תענית ציבור. 

וכן, יש אין ספור סיפורים על גדול מחנכינו, הרב צבי- נריה, שנלחם על תלמידים, 
גם אלה שלא היה ליבם חפץ בלימוד התורה, ולא סגר את הדלת בפניהם. 

המשך מהעמוד הקודם



13

ב"ה

גליון ראשוןכנפי רוח

שמקומם  משפחות  יש  בסיירות,  שמקומם  בחורים  יש  אזכיר:  נוספת  ופעם 
ביישובים, מאד חשוב. אך לאן אנו צועדים כציבור, לגשר בין דתיים לחילונים, 
להפיץ את אור התורה בכל עם ישראל, להשפיע על כל יהודי, או לרוץ קדימה 
ומי שנופל, לא נורא, אין זמן להרים אותו. לבנות מגדל עצום ומפואר ומי שנופל 

ואין ביכולותיו לטפס, הלך... 

בסוף אנו חייבים להיות אמיתיים עם עצמנו, ולהפיק את המיטב של חברה עם 
כוחות עצומים אלו, לחשוב על כלל ישראל, לתת יד למי שמאחורה, לעבוד יותר 

קשה, ובכך להעצים אותנו באמת, בלי פרסים וסיסמאות.

צילום: אביאל כהן
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צילום: עמינדב גרבובסקי

צילום: ערן טסלר
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 יש לך לב נחמיה סופר |מחזור א'

הלכתי להתבודד, אי שם ביער, הטבע, השקט, הצמחים והאבנים והחיות.. המקום 
בו תמיד המחשבות והתובנות נותנות תחושה בריאה.

מישהו אמר לי פעם: "הנפש הבריאה מגיעה ממקום בריא"

אז הלכתי ליער, להתבודד.. ישבתי על ספסל אבן, משהו שהטבע עיצב במיוחד 
עבורי, והתחלתי להודות.

תודה על הורים,

תודה על חברים, 

תודה על התורה, 

תודה על העולם הזה, 

תודה על הנשמה הטובה שנתת לי, 

תודה על הכל בקיצור.. יא מלך.

ואז שמעתי רעשים בשיחים, צעדים שמתקרבים אלי, ויצא מהשיחים הקוצניים 
אדם, שחור.. כאילו עבר שריפה. הוא הסתכל עלי בחיוך של: "על מי אתה עובד 

בחייאת?!", והוא דומה ל!.

הוא עמד מולי.

"מי אתה?" שאלתי. 

אמר לי: "אני?? קודם תשאל מי אתה" 

"מה, מה זאת אומרת מי אני? אני מכיר את עצמי, אני טוב, אני שמח, אני חבר 
של כולם, כולם אוהבים אותי ואני אוהב אותם, אני אוהב את ה' בכל ליבי וקופץ 

משמחה על כל מצווה שיש".

"די כבר!!" צעק עלי."אתה מספר לעצמך שקרים! מוכר לכולם שקרים שאתה 
קורה  ומה  אתה,  מי  בדיוק  יודעים  שנינו  משהו..  שאתה  מיוחד,  שאתה  טוב, 
כשאתה לבד. אתה בעצמך מהרהר כל היום על התרחקות. אתה? שמח? פחח.. 
תעשה לי טובה! אתה שבור, אתה שחור, אתה ריק! תאמין לי אתה.. עדיף לך 

כבר שמשהו יקרה ותצא מהעולם הזה כבר" 

הסתכלתי עליו בשוק. מה, הוא יודע? איך? ואז נפל לי האסימון.. אני גרמתי לזה 

המשך בעמוד הבא
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שהוא יבוא. השקרים שיצרתי הצמיחו מתוכי טבע שחור ורע. הלך הילד שבי 
מצליפה  אש,  שיורקת  באמת  ומלא  מלוכלך,  ומחוספס,  משופשף  אדם  והגיע 

בשוטים שמשאירים צלקות.

השד,  והוא,  מבכי.  לצרוח  והתחלתי  ראשי,  את  כיסיתי  האדמה,  על  שכבתי 
מעליי  ומרקד  מאשימה  באצבע  עלי  ומצביע  עלי  וצוחק  בחיוך  עלי  מסתכל 
ריקודים בקטע של: "זהו, האמת התבהרה, אכלת אותה, איך תצא מזה עכשיו?" 

הרמתי טיפה את ראשי וראיתי ציפור, שבורת כנף ומלוכלכת מבוץ.

לפתע ראיתי לידי נקיק מים. ישר קמתי, ואותו האחר מסתכל עלי ואומר "מה 
אתה עושה? היא גם ככה הולכת למות, בדיוק כמו הנפש שלך" 

לא הקשבתי לו. 

לאט,  לאט  אותה  שטפתי  לנקיק,  אותה  לקחתי  בעדינות,  הציפור  את  הרמתי 
לאט  ביופייו של הטבע.  זוהרת  כולה  בצבעים מדהימים,  אותה, מלאה  וראיתי 
לאט אני רואה שהכנף שלה מתחילה לחזור לקדמותה, ומבריאה, והיא מסתכלת 

עלי במבט חודר "דוך" לתוך הלבן של העיניים, לנפש שלי, ואז היא עפה.

הסתכלתי על ההוא שדומה לאני, כולו רועד מפחד, אחוז אימה. 

תפסתי אותו ודחפתי אותו למים, היה נראה שהוא טבע, ואז הוא יצא.. לבן.

הוא חייך אלי פתאום בחיוך של טוב, יצא מהמים, שם את ידו על כתפי "תודה 
לך, שניקית אותי, שמילאת אותי במים חיים" אמר לי בעדינות שכזאת. 

"אתה לא מה שהוא אמר עליך, אמנם נופלים, שוקעים, נשברים לרסיסים, אבל 
אתה צריך לדעת, שתמיד בתחתית האדמה היבשה, יש סוד כמוס של מים, שרק 

מחכים שישתו מהם בשביל לחיות" 

הוא חיבק אותי והרגשתי שהוא ממש נכנס אל תוך מעמקי הלב שלי, והרגשתי 
שאני נופל אחורה בעירפול חושים...

וברגע שנפלתי על האדמה, קמתי מאותה מיטת בית חולים, והרופא אמר "מזל 
טוב, יש לך לב"!

המשך מהעמוד הקודם
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עבודה עברית

היה היה אדם. 

אותו אדם החליט יום אחד לשתול עץ פרי, ונטע. אותו העץ היה בגינתו של האיש, 
בשטח מיוחד שהיה רק שלו. אותו האדם קם יום יום, בוקר בוקר, להשקות את 
העץ, לנקש סביבו עשבים, לתחח את אדמתו ולטפח אותו במסירות רבה... יום 
אחד, אותו האיש נקלע לצרות בביתו שליד הגינה, והעץ שמע, ושתק... ואחרי 
שנדמו הרעשים והבלאגן, יצא האיש אל העץ- אך הפעם, בפעם הראשונה, רק 
ישב בצילו של העץ.. הוא לא ניקש ולא גזם ולא עדר, רק ישב ושתק, וחשב... וזה 

עזר לו.

לאחר כשעה, האיש פנה חזרה אל ביתו, שמח וטוב לב... לפתע עצר, נגע בעץ, 
לחש: "תודה", ונכנס לביתו... עברו הימים, והאיש המשיך לעבוד ולטפח את העץ 
בשקידה... וערב אחד, האיש, אי שם בביתו )כדרכם של אנשים( שוב נקלע לצרות, 
ונפגע... הפעם, לא חיכה האיש שהרוגז יידום, וישר יצא אל העץ, התיישב תחת 
ענף שבדיוק החל לפרוח, פשט רגליו על הקרקע- ובכה... בכה הוא בכי שקט, 
ונשרו על האדמה הרכה...  זלגו על לחייו, במורד הסנטר,  ללא קול, רק דמעות 
האדמה שאותה כ"כ אהב... העץ ספג אליו את הדמעות, לקח נשימה עמוקה, 
ולחש לאיש- "אל תדאג, אני פה בשבילך... רק בשבילך, תמיד, הרי ממילא אין 
לי לאן ללכת... אני איתך כאן- אל תפחד..." והאיש בטח בעץ, פרק את כל כולו 
על העץ, וכך נשאר איתו, מחובק, עד הבוקר... וכך העץ נהיה לו לאיש למטפל, 

מטופל, חבר ואוהב...

יום אחד, יצא כבכל בוקר האיש מביתו, אך בידו היה דבר מה מסקרן, העץ לא 
הצליח לזהותו, אך בעוד האיש קרב ובא, וחיוך גדול ומלא נסוך על פניו, הבין 
העץ- זהו נטע! נטע-אדם! הנטע אדם הצעיר חייך, את אותו חיוך של אביו, שלח 

ידיים זעירות- ונגע בעץ...

חלפו השנים, וכל בניו, נכדיו, וניניו של האיש קמו, יום אחר יום, שנה אחר שנה, 
וטיפחו את העץ, באהבה, בצהלה ובמסירות... ונהגו לשיר לו שיר מתוק: "שורו 
הביטו וראו- מה גדול היום הזה..." וההמשך כבר ידוע לכל... הקשר היה מדהים! 

לא היו ימים טובים מאלה! אפילו האדמה קרנה מאושר!... 

ואותה  העץ  בין  הקשר  דלת  על  פסח  לא  הכאב  לבוא,  חייב  היה  המשבר  אך 
משפחה... ובבוקר חורפי אחד, בעוד הבן שהיה העץ שייך לו אותו זמן, טיפח את 
העץ, תוך ניכוש העשבים, אמר האיש, שהייאוש גבר עליו: "די! אתה, עץ ארור, 

המשך בעמוד הבא
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נמאסת עליי! אתה חושב שיש לי זמן אליך?! פנאי?! שיש לי דברים טובים יותר 
גרועים  ואף  כאלה  עלבונות  בעץ  להטיח  המשיך  האיש  אותו  עלים?"  מללטף 
הבטיח  לבסוף  בזה...  נסתפק  הקוראים-  ברגשות  התחשבות  מתוך  אך  מזה.. 
האיש לעץ הבטחה קשה: "יותר, אני לא מתכוון לחזור לפיסת האדמה הזאת, 
ונטש את השטח- השאיר את  זרק את המעדר,  בזעף,  עוזב!" אמר האיש  אני 
העץ אבל ודומם... למחרת, נכנסו אל השטח שני אנשים זרים... עמדו מעל שורשי 
העץ, והחלו לנכש עשבים, אך אותם אנשים דיברו זה עם זה, והתרחקו בקרירות 
מהעץ ומהאדמה שבסביבתו... וזה חרה לעץ מאוד... וכך אותם זרים החלו לעבוד 
יום תחת העץ- העץ שקשרים של חברות ואהבה נרקמו תחתיו, שכל כך  יום 

התרגל לחום ואהבה, וחיבוק חם מאיש אוהב... 

שעבדו  זרים  אותם  של  הקפואים  בפניהם  הוא  הסתכל  בוקר  כל  עכשיו,  אבל 
תחתיו... מדי פעם, ראה מרחוק העץ שוב את האיש.. וכל פעם קיווה שהאיש 
האיש  העביר  רק  קרה-  לא  כזה  דבר  אך  סליחה...  ויבקש  יתחרט,  אליו,  ייפנה 
לאותם זרים חפצים ירוקים דמויי עלים, והלך לדרכו... בוקר אחד, שמע העץ כי 
אותו האיש- נפטר.. קצו כל תקוותיו, וכל חלומותיו נדמו... אותו הלילה, ידע העץ 
בפעם הראשונה ייאוש.. הוא יילל חרישית אל הלילה, ובכה, בכי תמרורים.. על 
הקשר שניתק, ולא ישוב לעולם הוא בכה, על מה שהיה ואיננו עוד... הכוכבים 
החלו להתמעט, והעץ, מושך באפו, הרים את מבטו לעבר השחר שהלך ועלה 
לכיוון העץ  וראה, שתי צלליות מוכרות מעט. השניים התקרבו  קמעא קמעא, 
האחרון...  בזמן  תחתיו  שעבדו  זרים  אותם  אלה  היו  לא  בידם.  עבודה  כלי  עם 
השניים קרבו ומפיהם עלה צליל מוכר, שרו הם שיר... שיר ישן... ששרו לאותו 
העץ במשך שנים, שהעץ, הספיק כבר כמעט לשכוח אותו... והוא כל כך התגעגע 
לאותו השיר! כעת, יכול היה הוא לראות את פניהם, ופניהם- אה! לא היה ניתן 
להתבלבל כלל, היו אלה צאצאיו של האיש אשר אהב, אשר נטע אותו בראשית..

ובלשון אותו האיש שרו הנערים את שירו: "מה גדול היום הזה? אש בוערת בחזה 
והמחרשה שוב פולחת בשדה!" העץ שוב פרץ בבכי, בבכי של הקלה.. של רגש 
טהור של אהבה.. והנערים התיישבו לצד העץ, ליטפו את גזעו, והאזינו לו בזמן 
אנחנו  "אל תדאג,  לעץ:  הנערים  ולבסוף, כשכל הדמעות שככו, לחשו  שבכה... 
בשבילך פה תמיד, איננו מתכוונים ללכת לשום מקום... אנו איתך, אל תפחד..." 
והעץ לא פחד, הוא, ושני הנערים אשר איתו, ממש זרחו, קרנו באור של חיים, 
של שמחה.. וידעו, כי שוב, לא ננטוש את אדמת העץ הזה, והפעם, הקשר הוא 

נצחי- אני נשבע! 

המשך מהעמוד הקודם
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פיתוח כשרונות הלל | מחזור א' 

את  לפתח  שלך  לחבר  לעזור  חשוב  שמאוד  זה,  על  מחשבה  איזה  לי  הייתה 
הכישרונות שלו.

למה? 

כי לפעמים אנשים מתביישים, או שצחקו עליהם בעבר, ויש להם איזה "צלקת", 
ובגלל זה הם פשוט לא יוציאו את זה לפועל.

למשל, יש לי חבר שהוא כותב ממש יפה שירים. הוא התחיל בגיל 6, או משהו 
כזה, ואז צחקו עליו, ומאז הוא הפסיק לכתוב עד לפני שנה בערך. כשהוא התחיל 
וממש התלהבתי מהכתיבה שלו,  זה,  את  ראיתי  אני  הכתיבה שלו,  את  לחדש 
ומהאומנות שלו בכתיבת שירים. חבל שצחקו עליו, כי אחרת הוא היה פשוט 

אומן היום.

עוד דוגמא זה, שיש לי חבר שהוא ממש מצייר יפה. אני ראיתי את זה ובמקרה 
היתה לי חוברת ציור, אז הבאתי לו והוא ממש שמח, ועכשיו הוא התחיל לצייר 
אז  הספר,  את  לו  מביא  הייתי  לא  שאם  נגיד  בוא  מטורפים!  ציורים  בחוברת 

הכישרון שלו פשוט לא היה יוצא לפועל, וחבל.

זו דוגמה שמראה את החשיבות גם של האחר בלשים לב לסביבה. אז חברה, 
וואלה תסתכלו ימינה ושמאלה, ושימו לב לכשרונות של חברים שלכם. לכל אחד 
יש משהו מיוחד שהוא יכול לתת לסביבה שלו. לפעמים זה יהיה לקנות איזה 
חוברת, או להקשיב, או לפרגן לחבר על הכישרון שיש לו וזה עושה הכל! שנזכה 

לממש את זה.

צילום: ערן טסלר
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יש לך כנפי רוח יונתן דיין | כתה י"ב

"אנוכי אפר ועפר ומנגד בשבילי נברא העולם", השילוב בין השנים יוצר אדם ענו 
אבל מלא אחריות!

"מודה אני לפניך מלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך"

במי רבה אמונתך? )כנראה שאמונת ה' היא בי, וזה הפירוש של "רבה אמונתך", אז אם ה' 
מאמין בי מי אני שאני לא אאמין בעצמי!!??(.

דוד בן יוסף: מתוך הספר האם יש סיכוי לאהבה

כנפי רוח: "בן אדם, עלה למעלה עלה,עלה למעלה, עלה בן אדם, עלה למעלה 
עלה. ִּכי ֹּכַח ַעז ָלְך, ֵיׁש ָלְך ְּכָנִפי רּוַח, ְּכָנִפי ְנָשִׁרים ַאִּביִרים. ֶאל תכחש ָּבם ֶּפן יכחשו 

ְלָך. ּדרוׁש אֹוָתם – דרוש בן אדם ויימצאו לך מיד".

אפשר לראות בין אברהם לנח את ההבדלים של פעולת האדם עם כוחותיו במציאות. 

אברהם ונח נקראו "תמימים". ומ"מ היה הבדל בין נח לאברהם. נח בנה תיבה. 
אנשי דורו לעגו לו, אך הוא המשיך במלאכתו, כדי שיראו וישובו בתשובה. 

אצל אברהם אבינו נאמר שהוא "הולך ונסוע" )י"ב, ט'(. אברהם לא נשאר במקומו 
זו  עולם.  א-ל  ה”  בשם  ולקרוא  נפשות  לעשות  כדי  למקום  ממקום  הלך  אלא 
מדרגה עליונה יותר מאשר זו של נח. אברהם לא רק פועל באופן מקומי אלא 

הולך ומפיץ את אמונתו בעולם.

לא צריך לחכות להיות אברהם אבינו בשביל להפיץ את המחשבות. כך כותב 
הרב קוק במידות הראי"ה כ"ג:

אפילו  או  מחידוש,  או  טוב,  דבר  מכל  או  הלימוד,  מן  להתבטל  היא  "טיפשות 
מכתיבת חידושי תורה. מפני חשש תערובת גאווה. כל אחד צריך לעסוק בכל טוב 
ולהשתדל שכל המחשבות יתעלו, והגאווה או שתדחה או שתתקדש ותתרומם 

למקורה או שתתבטל ע"י תשובה תתאה ועילאה.

היה  העולם  כל  שאם  תחשבו  אותנו.  מקדם  שהכי  הדבר  הם  שלנו  החסרונות 
שווה, שום דבר לא היה זז. למשל, אם תשימו מים על משטח ישר, הם לא יזוזו. 
כך גם האדם. למה אנחנו לא נשארים במקום מסוים, כי אנחנו מחפשים מקום 

טוב יותר. 

ענווה פסולה: "מי אני שאעשה משהו? אין לי כוח"

יצחק שדה: "ארצנו תדרוש כוח הקרבה רב מן הנוער שלה. משום כך נחוץ לה 
נוער עשיר-רווח, צמא חיים ואושר ונכון להקריב את אושרו ואת חייו".

להגיע  לדעת  רק  ויש  אדירים  כוחות  גנוזים  ואישה  איש  "בכל  גוריון:  בן  דוד 
למקורם לגלותם ולהפעילם".

לכן דרש בן גוריון מכולנו את שלושת ה"ת": תעיזו תתמידו תצליחו!
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 התחדשות דור עצר | כתה י'

חדים  ארוכים  קוצים  הרבה  יש  והצעירים,  החדשים  הענפים  על  ההדר,  בעצי 
לב שהקוצים שלו  ומתבגר, אפשר לשים  צומח  ככול שהענף  אבל,  ומאיימים. 

נושרים, עד שלבסוף כשהענף חזק ויציב, יש רק כמה קוצים קטנים.

אני ראיתי את זה, והדבר הזה ממש דימה לי הורים. 

כשהענף קטן וחלש, יש את הקוצים שישמרו ויגנו עליו כמו המשפחה, ההורים...

דברים  הזמן  כל  עליו, מרחיקים ממנו  מגנים  עושים בשבילו,  ילד כשהוא קטן 
מסוכנים שיכולים לפגוע בו, בדיוק כמו הקוצים על הענף הצעיר.

והנה, ככל שהילד גדל, כך ההגנה מסביבו והעזרה שהוא צריך פוחתת. הוא כבר 
עצמאי ומסתדר בעצמו ברוב המקרים. זה שוב מתקשר לענף היותר בוגר- הפעם 
הקוצים שבו כבר יורדים, והוא מתחזק אבל עדיין תהיה מסביבו הגנה של הורים.

עובד  ןהוא  עצמו,  את  מכלכל  הוא  עצמאי,  הוא  מתחתן,  שהוא  אחרי  בנאדם 
בשביל משפחתו. אבל אם נהוא קלע לקשיים כלשהם, הוא יפנה למשפחה שלו, 
לו את ההגנה  יודע שתמיד תהיה  הוא  כי  והאחיות שלו,  ואל ההורים, האחים 

והעזרה ממשפחתו.

כשאתה נמצא ברגבים אתה חווה התחדשות כול הזמן. אתה זומר, ואחרי כמה 
חודשים אתה רואה את הגפן שוב מצמיחה זמורות חדשות ועלים. אחרי כמה 
זמן אתה רואה אשכולות שמתחילים לגדול והנה בציר, ושוב זמירה, ומתחיל כל 

המעגל הזה מחדש.

בן אדם שאין בו התחדשות הוא בנאדם כלה. זה בנאדם שחי ואין לו באמת סיבה 
בחיים שלו. הוא עייף כל הזמן, לא מוצא עניין בדברים, ואפילו לא מחפש בהם 
עניין, כי כבר נמאס לו. כל יום הוא קם, עושה את אותו הדבר, והולך לישון. הוא 
לא מחפש את המשמעות שבזה. הוא עושה כי עושים. הוא לא עושה בשביל 

משהו, הוא בנאדם ריק.

לעומת זאת בן אדם שמתחדש כל יום, שכל הזמן לומד דברים חדשים, שעושה 
עם  אדם  בן  סתם,  עושה  ולא  עושה,  שהוא  במה  עניין  ומוצא  חדשים  דברים 
התחדשות, זה בן אדם שמח, שכל יום רק מחפש איפה להתקדם ואיך. אדם כזה 

הוא לא בן אדם קבוע ומשעמם. הוא בן אדם עם תוכן.
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כאן ברגבים זה מה שמלמדים אותך להיות, כזה בנאדם. לא סתם אחד שעושה כי 
עושים, אלא אחד שעושה כי הוא מבין את העניין שבתוך זה ומבין את החשיבות 

שבדבר.

היום בקטיף של הפינק אני חשבתי והבנתי שלכול דבר יש יעוד, ולכול בנאדם יש 
את היכולות שלו ומה שהוא מסוגל אליו. 

בגלל הסלקטיביות שיש בקטיף של הפינק, קוטפים רק את היפים והמושלמים 
ולא את הפגועים. 

אבל זה לא: "מה שלא טוב לא קוטפים". משתמשים בו למשהו אחר. לוקחים אותו 
למעשרות, או תורמים את זה. את מה שאי אפשר ממש למכור, לוקחים למיץ.

לכול דבר יש ייעוד משלו ולא צריך לפסול משהו או מישהו בגלל מראה חיצוני. 
גם את התפוחים הלא יפים לוקחים למשהו.

ככה זה גם אצל אנשים. אנחנו שוללים הרבה אנשים על פי מראה חיצוני בלבד, 
אפילו בלי להכיר אותו. אבל הבנאדם יכול להיות בנאדם זהב, והאיש הכי טוב 

בעולם, אבל פסלו אותו סתם בגלל חיצוניות.

המשך מהעמוד הקודם
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אליו  רחוק מאד, שהדרך  משל באדם אחד שביקש ממנו המלך שילך למקום 
מבתי  אחד  נמצא  מקום  שבאותו  לו  ואמר  רבים,  אתגרים  ובעלת  מאד  קשה 
האוצרות הגדולים של המלך, וישנו איזה דבר שהמלך חפץ בו מאד, וביקש ממנו 
שיביא אליו את אותו הכלי המיוחד של המלך אל ארמונו, בתמורה יהיה הוא 

רשאי לקחת מכל דבר שיחפץ, מלבד אותו הכלי.

להתכונן  החל  ומיד  הנדיבה  המלך  הצעת  על  גדולה  שמחה  שמח  אדם  אותו 
ליציאה.

הדרך הייתה קשה ומפרכת. פיתולים רבים, עליות וירידות שהתקשה להאמין 
שיצליח לעבור מרוב תלילותם, מצוקים, מבוכים בתוך יערות סבוכים וחשוכים. 
ימים ולילות הלך אותו אדם כשבראשו הוא מתנחם כל הזמן באוצרות המחכים 

לו בסופו של המסע.

ועייף. החום ביום, והקור  ולהיות תשוש  לאחר מספר ימים, החל לאבד מכוחו 
בלילה, האוכל שהולך ומתמעט, והגוף שמתעייף ונחלש עם כל יום שעובר. הוא 
כבר חשב לחזור ולוותר על הכל. הוא יגיד למלך שלא הצליח במשימה, וראוי 
נזכר שוב  אז  אך  הרגילים.  לחייו  יחזור  והוא  במקומו,  זאת  יעשה  שאדם אחר 
בהבטחתו של המלך, ובבית האוצר הגדול. הוא דמיין בראשו עושר רב המחכה 
לו, את הכבוד שירחש לו המלך וכל טוב. נחוש בדעתו החליט ללכת עד הסוף 
המשימה  את  לסיים  מטרה  חדור  והמשיך  כוחו,  כל  את  אזר  הוא  הכח.  ובכל 

ולזכות בגמולו.

כעבור מספר ימים נוספים הגיע אל תחתית פסגת ההר בו נמצא בית האוצר 
יעדו, דילג על  הגדול של המלך. מלא בכח רצון ובשמחה שסוף סוף הגיע אל 
נשימה  לקח  כולו,  מתרגש  האוצר.  בית  של  לפתחו  עד  מפתיעה,  בקלות  ההר 
עמוקה, עצם עיניו ופתח לאט את הדלת. כשהייתה פתוחה לגמרי פקח את עיניו 
לאט ונדהם לגלות אולם ענק שכגודלו עדיין לא ראה, כזה שיכול להכיל את כל 
משפחתו המורחבת, שכניו וחבריו ביחד, ריק לחלוטין מלבד כלי מוזר ולא מוגדר, 

פשוט במראהו, עומד במרכז החלל השומם.

במהירות  ממנו  נשאבים  כוחותיו  שכל  חש  והוא  אדם  אותו  של  עיניו  חשכו 
רבה,וכמעט שאיבד את הכרתו. בהליכה איטית, כשהוא כמעט מועד, הוא ניגש 

אל הכלי, הביט בו בתדהמה, לקח אותו והכניסו אל שקו.

רעות,  גדולה. הוא חשב מחשבות  ובמרירות  כל הדרך חזרה היה שקוע בעצב 

משל יותם גרטלר | מחזור א'
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והתמלא בכעס גדול כלפי המלך שהוליך אותו שולל.

כאשר חזר הלך היישר אל ארמונו של המלך לברר מדוע עשה לו את העוול הזה, 
שהרי הביא למלך את מבוקשו ולא קיבל דבר בתמורה על אף הבטחת המלך.

כשהגיע אל המלך, הוא שאל אותו כל זאת, ואמר לו שהוא בצער גדול.

ענה לו המלך: ידידי היקר, אם היית מתבונן היטב, היית מוצא את כל האבנים 
הטובות המפוזרות בצידי הדרך. והרי אמרתי לך שאתה רשאי לקחת מכל דבר 

מלבד אותו הכלי.

יותר  הדרך  חשיבות  על  דגש  ולתת  לב  לשים  בא  המשל  הדרך!  היא  המטרה 
את  לפספס  לא  להיזהר  חשוב  בחיינו.  דבר  ובכל  הקב"ה  בעבודת  המטרה.  מן 
הדברים החשובים בחיים, רק מהדחף להגיע אל יעד מסוים, ואז באמת להגיע 
אליו, ולגלות שבעצם לא השגנו דבר. להיזהר לא להביט אחורה ולהצטער על 
מה שהיינו יכולים להיות, לעשות, לדעת, להרגיש רק אם, אם היינו מתבוננים 

בנחת ובתשומת לב.

המשך מהעמוד הקודם
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"מטעי עצי פרי על אדמת קודש,
יפריחו תקוות דור דורים"

)הראי"ה קוק זצ"ל, מגד ירחים, תרע"ב (

פירוש הרב עוזי קלכהיים זצ"ל לפתגמי מרן הרב קוק זצ"ל לחודשי השנה:
הנושא: נטיעת אילנות- כאתחלתא דגאולה: 

ותיטענו בגבולנו:

חיבת ישראל לארצו, יצוקה על גבי יסודות נפשיים שמתחילת היצירה, מתפשטת 
על פני דורות כמהי גאולה וחוכי ישועה, באה לכלל ביטוי-באמצעות הנטיעה. 
עמל האדם בהכשרת הקרקע, לעובדה ולשומרה ולהוציא את פירותה, זוהי נקודת 
האחיזה של האדם באדמה, ועונה הארץ לעומתו ביבולה, בשפע תנובתה-כתשובה 
למשאלות ליבו. הנטיעה ופירותיה מהווים את חוליית החיבור בין שני הצדדים, 
המתאחדים יחדיו במעגל היצירה המשותף. התלישות מן הקרקע מערערת את 
יסודות הקיום של האדם. 'אדם שאין לו קרקע אינו אדם' )יבמות סג(. וכן ניתן לומר 

בהרחבת הלשון: 'עם שאין לו קרקע - אינו עם'.

אמנם, ישראל ברוב תולדות חייו הראה כיצד אפשר להתקיים גם ללא קרקע, 
ללא בסיס חומרי המעמיד את קיומו ככל שוכני בתי חומר. יש לדעת שמצב זה 
אינו נורמאלי, זה תרגיל אקרובטי של 'עמידה על הראש' - שיש לקבלו כתופעה 
ארעית. ואילו השיבה לארץ היא חזרה למקום הטבעי המיועד לישראל מראשית 

הבריאה.

נלך בדרך אבות, נתבונן במעשיהם, שהם בבחינת סימן לבנים. נכיר את שורשי 
הנטיעה ולהיכן נופה נוטה.

בעקבות קריאת האלוקים, נוטש אברהם את מולדתו והולך לארץ לא נודעת, 'אל 
הארץ אשר אראך'. הוא מועתק מארצו על מנת למצוא מקום בו תגמר השלמתו, 
'וישוב פרדסי אחר שהיה מדברי' )כוזרי ב, יד(. מעניין הוא סימן ההיכר להבחנת 
הארץ הנכספת: 'בשעה שהיה אברהם מהלך בארם נהריים ובארם נחור, ראה 
אותם אוכלים ושותים ופוחזים, אמר: הלוואי לא יהא לי חלק בארץ הזאת. וכיון 
שהגיע לסולמה של צור, ראה אותם עסוקים בניכוש בשעת ניכוש, בעידור בשעת 

עידור, אמר: הלואי יהא חלקי בארץ הזאת' )בראשית רבה לט(. 

הנעבדת,  הארץ  בעידור  בניכוש,  עולם,  ביישובו של  העוסקים  האנשים  מראה 
ריתק אותו דווקא לרגבי אדמה אלו. על רקע זה ניתן להסביר ולראות  הפוריה, 
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באור חדש את נטיעת האשל. לאחר שהלך בה לאורכה ולרוחבה, הכיר בה את 
נחלתו המיועדת, ועשה בה כבתוך שלו, בהליכה הכין את הדרך לקנותה לבניו, 
בפעולת הנטיעה נעץ יתד ראשון לקביעות הישיבה בה, בצורה זו נתן את תשובתו 
הארץ  אדון  להיות  זכה  בטרם  עוד  ביצירה  שותף  ונהיה  ויושביו,  המקום  לחן 

בצורה מושלמת.

יצחק מבטא שלב נוסף ביתר תוקף, את דבקותנו לארץ בכל המצבים והתנאים. 
'הוי נוטע, הוי זורע, הוי  הוא נצטווה להישאר בארץ בשנת רעבון, שכון בארץ! 
)בראשית רבה סד, ג(. בצו זה של שכון בארץ נוצר קשר בל ינתק בין יצחק  נציב' 
לארץ. ומכאן הסמל לדורות, לזרע יצחק, להיאחז בחבל נחלתם גם כשאמצעי 
הקיום דלים וקשים. יעקב מבטא בעלות גמורה על ידי הקניין, 'ויקן את חלקת 

השדה' )בראשית לג, יט(. האבות קשרו את גורלם עם הקרקע וגידוליה.

חכמינו מעמיקים ורואים בנטיעה הליכה בדרכי ה'. כשם שנטע ה' אילנות גן עדן, 
כביטוי לקשר לעולם הארצי, כן נצטוו ישראל בכניסתם לארץ להתחיל בנטיעה, 

כצעד ראשון, המביע את אחיזתם בה. וכך הם דברי המדרש )בראשית רבה כג, ה(:

ולהדבק  לשמים  לעלות  לבשר-ודם  אפשר  וכי  תדבקון,  ובו  תלכו  ה'  אחרי 
בשכינה... אלא מתחילת ברייתו של עולם לא נתעסק הקב"ה אלא במטע תחלה, 
הדא הוא דכתיב ויטע אלוקים גן בעדן, אף אתם כשתיכנסו לארץ לא תעסקו אלא 

במטע תחילה, הדא הוא דכתיב כי תבואו אל הארץ ונטעתם.

הארץ בחורבנה: 

עם היציאה לגלות - נפסק מעגל היצירה, הארץ נעזבה לשממה, וישראל נתלשו 
ממקומם, עד לעת קץ שיחונן ה' את ישראל וישיבם לאדמתם. בתקופה זו נגזר 
על הארץ שלא תזרע ולא תצמיח. מצב זה ממחיש את הניתוק ההדדי ביניהם, 
שאין מקום לנטיעה להניב את פירותיה, כל זמן שגולים ישראל משולחן אביהם.

על רקע זה נבין את קריאתו של רבי זירא: 'בוא וראה כמה היא חצופה ארץ-
ישראל שעדיין עושה פירות' )סוף פתיחתא דאיכה רבה(. רבי זירא ראה בתופעה זו 
עזות, חוצפה. כיצד מסוגלת הארץ לתת פירותיה מבלי בניה? היאך יכולים זרים 
ליהנות מיבולה? והמדרש משיב: 'מפני שמהפכין באדמתה', או 'מפני שמזבלין 
תנובתה,  את  שתוציא  ועיבוד  זיבול  על-ידי  הארץ  את  אונסים  כביכול  אותה'. 
אבל בדרך הטבעית נסכרו מעיינותיה ולא תיתן פירותיה. וכן רבי יהושוע בן לוי 
וחשב שהם עגלים, לאחר  בין הגפנים  גדלים  וראה אשכולות  לגבלא  כשנקלע 
'ארץ, ארץ, הכניסי פירותיך!  וקרא:  לו שהם אשכולות הגפן, הזדעק  שהתברר 
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למי את מוציאה פירותיך, לערבים הללו שעמדו עלינו בחטאתינו' )כתובות קיב ע"א(. 
הוא לא השלים עם העובדה שהארץ נותנת יבולה בעין יפה לזרים, לאלו שזכו 
בה מפני חטאתינו, ראה בכך בגידה וסילוף בתפקיד הארץ, וציווה עליה: הכניסי 
פירותיך! תופעה כאובה זו של נתינת הפירות לזרים קיבלה הארה חדשה על-ידי 
הרמב"ן. בעומדו על חורבות ירושלים חיבר קינה גדולה על חורבן הארץ וגלות 
העם, ובין השאר כתב: 'דימיתיך הורתי ליולדת שמת בנה בחיקה, והחלב בשדיה 
למכאובים, ותיניק את גורי הכלבים' )כתבי הרמב"ן, הוצאת מוסד הרב קוק, חלק א, עמוד תכח(.

ארץ זבת חלב ודבש, שנועדה לתת תנובתה בשפע, אינה מסוגלת לאצור בקרבה 
את הטוב. היא משולה ליולדת הסובלת ומתייסרת כשנאגר החלב בקרבה, ועל-
מנת לשכך כאביה היא מוכנה בשעת הדחק לתיתו לגורי הכלבים. הרמב"ן ראה 
את האויבים ככלבים הנהנים מטוב הארץ, כשבניה גלו ממנה, הם מנצלים את 
ההזדמנות שאין מי שיזכה בטוב והוא נמסר לזרים. ולמרות כל זה, אף כשהגויים 
ניסו להיאחז בה, עדיין מצפה הארץ לבניה: 'ואם כל זה מאסו בך עוגבים, ושממו 
עליך אויבים... ורבה העזובה בקרב הארץ השמנה והרחבה, כי הם אינם הגונים 
זו  נח בהם'. בעובדה  ולא  ולא מהמהם  וגם את אינך ראויה להם, מהמונם,  לך, 
שהארץ נשארה שוממת ראה אות ובשורה לגלויות ישראל. וכך כתב בפירושו 
הגלויות  לכל  מבשרת  טובה  בשורה  זוהי   - אויביכם  עליה  'ושממו  התורה:  על 
שאין ארצנו מקבלת את אויבנו, וגם זו ראיה גדולה והבטחה לנו, כי לא תמצא 
בכל הישוב ארץ אשר היא טובה ורחבה ואשר הייתה נושבת מעולם, והיא חרבה 
כמוה, כי מאז יצאנו ממנה, לא קיבלה אומה ולשון, וכולם משתדלים להושיבה 

ואין לאל ידם'. )ויקרא כו, טז(.  

קץ מגולה: 

מכאן אנו מתקרבים להבין את הסימן שנתן רבי אבא לקץ הגלות. לאחר הדיון 
הארוך בין רבי יהושע ורבי אליעזר, כיצד תופיע הגאולה ובמה היא תלויה, האם 
בתשובה ובמעשים טובים או ברצון גבוה, מסיים רבי אבא את המחלוקת בהגדרה 
ברורה: 'ואמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה, שנאמר ואתם הרי ישראל ענפיכם 
תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא' )סנהדרין צז-צח(. הוא ראה בכך 
הרי  לבניה,  הארץ  בין  ניתוק  של  שנים  לאחר  הגלות.  לסיום  וברור  גלוי  סימן 
תנובת הארץ, המתגלה בנתינת הפירות, זוהי התעוררות שלאחר תרדמת הגלות. 
הניצנים הראשונים מבטאים את תחילתה של תקופת התחיה לעצמות היבשות.

לרדת  מסוגלת  אינה  אנוש  נסתרים שבינת  קץ  לחישובי  נתפסים  אנו  אין  כאן 
הארץ  בין  החדש  והמפגש  עמו.  שיבת  ה'  בשוב  העיניים  רואות  כאן  לעומקו, 
גלויות  לכל  ובשורה  לעידן חדש,  ביטוי  זהו  וגידים,  לרקום בשר  לבנים מתחיל 

המשך בעמוד הבא
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'ברכת השנים'  ועל כך מנמקים חכמינו את קדימת  ישראל על פעמי המשיח. 
הוא  כך  כי  לחירותנו',  גדול  בשופר  'תקע  ביבול הארץ, כשלב שלפני  העוסקת 

תהליך הגאולה.

אליהו  רבי  הגאון  הדורות,  מיחידי  אחד  וצפייתו של  תפילתו  את  נבין  זו  בדרך 
מוילנא, שזירז את תלמידיו לעלות לארץ ולחדש את היישוב בה:

'יזכני ה' יתברך לנטוע במו ידי עצי פרי בסביבות ירושלים, לקיים כי תבואו אל 
הארץ ונטעתם, בסוד קץ המגולה'.

הגאון הכיר את המהלכים הפנימיים של כנסת-ישראל, ידע שהגיע הזמן לחזרת 
שכינה לציון, ועת פקודה לישראל באה. את ממשותה של האתחלתא-דגאולה 
יש לקיים בנטיעת אילנות, ואת שאיפתו הכמוסה להיות שותף פעיל במעשה 
יצירה זה, רצה להמחיש בנטיעה, שהיא בסוד קץ המגולה, אלא שלא זכה לזאת.

שנים רבות לאחר מכן, התרחב הישוב, ומשאלות הלב שהיו בחזון רוחו של הגאון 
הפכו למציאות ממשית. הקץ המגולה עשה כברת דרך וארץ ישראל החלה לתת 
פריה בעין יפה. ועמד תלמיד תלמידיו חניך ישיבת וולוז'ין, מרן הרב קוק זצ"ל, 
וניסח עניין זה בצורה מוחשית יותר, בהתאם להתקדמות פעמי הגאולה. בראותו 
את החזון המתגשם על אדמת ארצנו כתב בפתגם של חודש שבט: 'מטעי עצי 

פרי על אדמת הקודש יפריחו תקוות דור דורים'.

דור דורים - הוא דורו של המשיח. בדיון על משך תקופת משיח, מביא רבי ראיה 
'יראוך עם שמש ולפני ירח  שאותה תקופה תמשך שלושה דורות, מן הפסוק: 
דור דורים'. בזמנו של הרב קוק זצ"ל, מטעי עצי פרי היו לחזון גלוי, אלא שלא 
רבים ראו בכך את הסימנים דאתחלתא, והיה צורך להשריש בלבבות שאכן ביאה 
שלישית החלה, עצי פרי באדמת קודש, מפריחים בלבבות את תקוות דור דורים, 
להניב  ארץ-ישראל  שתוסיף  ככל  והולכים  קרבים  שפעמיו  המשיח  אמונת  את 
פירותיה. המפגש בין העם והארץ נותן אותותיו בתנובת הארץ. ברכת הארץ היא 
ביטוי מוחשי להתחדשות היצירה והנטיעה כבימי קדם. ודברי הנביא מתגשמים 

וניצבים לעינינו במלוא הדרם:

'והארץ הנשמה תעבד, תחת אשר היתה לשממה לעיני כל-עובר. ואמרו: הארץ 
הלזו הנשמה - היתה כגן-עדן, והערים החרבות והנשמות והנהרסות - בצורות 
ישבו. וידעו הגויים אשר ישארו סביבותיכם, כי אני ה' בניתי הנהרסות, נטעתי 

הנשמה, אני ה' דברתי ועשיתי'. )יחזקאל לו, לד-לו(.

המשך מהעמוד הקודם
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צילום: ערן טסלר


