
 

 
 
 

 חברים יקרים,
 

 חודש טוב, חודש מנחם!
 

 עם פרשות מטות ומסעי - המחוברות השנה - הגענו לסוף ספר במדבר
  ולסוף המסע של עם ישראל במדבר.

 
 כל מסע משמעותי מתחיל ממקום צר ("מצרים") ונגמר בפתחה של הארץ

  המובטחת. כל מסע!
 

 פרשת מסעי מזכירה את 42 התחנות שעברו בני ישראל מארץ גושן עד
 ערבות מואב, כשהתחנות משולות לתחנות חייו של האדם – חלקן פנימיות,

 חלקן חיצוניות.
 

 כל תחנה נקראת בפרשה "חניה". על כל חניה במסע של בני ישראל כתוב
 "ויסעו ויחנו" - כך 42 פעמים!

 
 "ויחנו", מלשון "חן", כלומר, הם התעכבו במקומות שבהם הם מצאו חן,
 או נשאו חן – בעיקר בעיני עצמם. וכשהחן פג (וחן תמיד פג!), הם נסעו

  אל החן הבא.
 

 חן גם מזכיר את המילים "נח" ו"נחמה". חניה היא מקום מנוחה, מקום
 שיש בו נחמה, שאפשר בו לנוח ולהרגיש בנוח.

 
 אנו כעת "בין המצרים", בין י"ז בתמוז לתשעה באב. אבל עם ישראל כבר

  יותר מאלפיים שנה נע בין המצרים, עסוק בהישרדות.
 

  בהישרדות אין חן, אין מנוחה, אין נחמה, וממש לא נוח.



 שורדים הם קשים, מתקשים למצוא חן, למצוא את הטוב, את האור.
 

 אבל זה לא חייב להיות כך!
 

 הנביא ירמיהו, נביא החורבן, כותב: (ירמיהו ל"א: ב-י"ז) ּכֹ֚ה ָאַמ֣ר ה',  ָמָצ֥א
ל. ֵמָרחֹ֕וק ה' ִנְרָא֣ה ִל֑י,  ֵחן֙  ַּבִּמְדָּב֔ר, ַע֖ם ְׂשִר֣יֵדי ָחֶ֑רב, ָהלֹ֥וְך ְלַהְרִּגיעֹ֖ו ִיְׂשָראֵֽ
ֶסד... ִהְנִני֩ ֵמִב֨יא אֹוָת֜ם... ַיְחָּד֑ו  ְוַאֲהַב֤ת עֹוָלם֙ ֲאַהְבִּת֔יְך, ַעל־ֵּכ֖ן ְמַׁשְכִּת֥יְך חָֽ
ָּנה׃ ... ְוָהַפְכִּת֨י ֶאְבָל֤ם ְלָׂשׂשֹון֙  ְוִנַ֣חְמִּת֔ים ... קֹ֣ול ְּבָרָמ֤ה  ָקָה֥ל ָּגדֹ֖ול ָיׁשּ֥ובּו הֵֽ

 ִנְׁשָמע֙ ְנִהי֙ ְּבִכ֣י ַתְמרּוִר֔ים - ָרֵח֖ל ְמַבָּכ֣ה ַעל־ָּבֶנ֑יָה, ֵמֲאָנ֛ה  ְלִהָּנֵח֥ם  ַעל־ָּבֶנ֖יָה
 ִּכ֥י ֵאינֶּֽנּו... ִמְנִע֤י קֹוֵלְך֙ ִמֶּבִ֔כי ְוֵעיַנִ֖יְך ִמִּדְמָע֑ה, ִּכי֩ יֵׁ֨ש ָׂשָכ֤ר ִלְפֻעָּלֵתְך֙ ...

 ְוֵיׁש־ִּתְקוָ֥ה ְלַאֲחִריֵתְ֖ך ... ְוָׁש֥בּו ָבִנ֖ים ִלְגבּולָֽם.
 

 אנחנו עם של שרידי חרב, כולנו שארית הפליטה, עדיין נלחמים על חיינו.
  שחוקים, עייפים והלומים…

 
 אבל השבת אנחנו מוזמנים להרגיע - את השנאה ואת ההתלהמות -

 ולהתמקד בחן. לשים לב אליו, להתעקש עליו! לא צריך לחכות ל"שבת
 נחמו", אחרי תשעה באב.

 
 הערב, בקבלת השבת, נשיר את הפיוט "לכה דודי", שכל כלו מזמן חן.

 קראו את המילים כהזמנה אישית! ...קומי צאי מתוך ההפכה, רב לך שבת
 בעמק הבכא... התנערי, מעפר קומי, לבשי בגדי תפארתך… כי בא

  אורך, קומי אורי…
 

 ועם יומנה של זלדה נסיים: "בילדותי השתוקקתי לגור בבית של ברזל...
 אחר כך ידעתי שגם בתים של ברזל, של נחושת או של אבן, בנויים על
 אדמה סלעית ועומדים על דיוטות של מים במרחק גדול מכבשן האש
 של לב הארץ, ורק קו האור שאי אפשר לתפוס אותו בידיים ולראותו,

 שיוצא מן הנפש אל מרחקי המרחקים עד מעבר לחושים אל הבורא, רק
 הוא מגן עלי מפני התוהו והבוהו..."

 
 חודש טוב ומנחם, שבת שלום, מלאה בחן,

 
 אלישע


