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 חברים יקרים,

  

 שבת שלום.

  

בעיצומו של הקיץ הקשה הזה, שעוד לא נגמר, אני מקווה שהדברים הבאים יחברו אותנו 
 מחדש אל מקור הכוח והחיות שלנו, אל המצולות... 

  

הפעם הדרשה תהיה קצרה... בעיקר כי אני בחופשה משפחתית בצפון, אבל גם כי פרשת 
בספר דברים, נראה לי תמיד כמו התמצית את התמצית של תורת עקב, ובמיוחד פרק ח' 

 ישראל. על פיה אני משתדל לחיות את חיי. לפעמים גם מצליח...

  

חיים, צריך להשתחרר מההתניות -בשביל ליהנות מהפרשה ולהפיק ממנה שיעורים מעצימי
-סטבמיוחד כל מי שקורא את התורה מבעד לעדשות של סלידה פו -הדתיות הרגילות 

מודרנית ופחד. תקראו עם ראש פתוח. וכרגיל, אם קשה לכם עם הקול האלוהי של התורה, 
זה שכל הזמן מצווה ומאיים, החליפו אותו בתחליפים המוכרים לנו כיום: קול המצפון, הקול 

 של "האני הגבוה", הבורא, המצפן, וכדומה.

  

שעון החול של חייו הולך  זכרו, אנחנו בעיצומם של נאומי הפרידה של משה מעם ישראל.
 ואוזל. נותרו עוד שבועיים לערך, אז כל מילה, בסלע! 

  

הוספתי קול, ספק מתרגם, ספק מתווך, בין המילים של התורה. אני מקווה שהקול הזה יעזור 
 ולא יפריע. 

  

 אז הנה, דברים פרק ח', פרשת עקב:

 
ְצוָּה -כָּל א י  ]כלומר, המעשה הראוי, הנכון, הגבוה[ַהמִּ ר ָאנֹכִּ ]אנכי, זה תמיד במובן של ֲאשֶׁ

ם  "האני הגבוה", הנשגב, או "הנוכחות"[ יתֶׁ ְחיון, וְרבִּ ְשְמרון ַלֲעׂשֹות, ְלַמַען תִּ ְמַצוְָך ַהּיֹום, תִּ
ת ם אֶׁ ְשתֶׁ ם וִּירִּ אתֶׁ ר-ובָּ ץ ֲאשֶׁ ָארֶׁ ת ב נְִּשַבע יְהוָּה ַלֲאבֵֹתיכֶׁם.-הָּ ְך -כָּל-וְזַָּכְרתָּ אֶׁ רֶׁ מסע  ]אתַהדֶׁ

יָך  חייך, מסע החיים של כל אדם[ יְכָך יְהוָּה ֱאֹלהֶׁ ר הֹולִּ ]הרי, מי ומה באמת מוליך את ֲאשֶׁ
ר, האדם?[ ְדבָּ נָּה ַבמִּ ים שָּ עִּ , ְלנַסְֹתָך ]עינוי הוא השורש של מענה, תשובה[ְלַמַען ַענְֹתָך  זֶׁה ַאְרבָּ

ת ]יש מטרה לניסיונות של חיינו, והנה היא:[ ַדַעת אֶׁ ְבָך אֲ -לָּ ְלבָּ ר בִּ ְצו ֹ]!!![שֶׁ ְשמֹר מִּ ם: ֲהתִּ ו אִּ -תָּ
]שוב, מלשון מענה, וַיְַענְָך  ג  .]האם תהיה נאמן לקול הגבוה, זה שמנחה אותך בדרך[ֹלא 

תתשובה[ ָך, וַּיֲַאכְִּלָך אֶׁ בֶׁ ר ֹלא-, וַּיְַרעִּ ן, ֲאשֶׁ יָך -ַהמָּ ]כלומר, מזון מסוג אחר יַָּדְעתָּ וְֹלא יְָּדעון ֲאבֹתֶׁ
י, מזון שמיימי, רוחני. בספר שמות, פרק ט"ז, מוזכר המן בפעם הראשונה במסע, לגמר

ם  חֶׁ ר, ְבָאְכֵלנו לֶׁ ׂשָּ יר ַהבָּ ְבֵתנו ַעל סִּ ְצַריִּם, ְבשִּ ץ מִּ רֶׁ י יִֵּתן מוֵתנו ְביַד יְהוָּה ְבאֶׁ כשהעם מתלונן: "מִּ
מִּ  ר ַהזֶׁה ְלהָּ ְדבָּ ל ַהמִּ נו אֶׁ ם אֹתָּ ׂשַֹבע, כִּי הֹוֵצאתֶׁ ל לָּ ר יְהוָּה אֶׁ ב! וַּיֹאמֶׁ עָּ רָּ ל ַהזֶׁה בָּ הָּ ת כָּל ַהקָּ ית אֶׁ

יִּם"... בהמשך, בספר במדבר, פרק י"א, כתוב: "והמן  מָּ ן ַהשָּ ם מִּ חֶׁ כֶׁם לֶׁ יר לָּ נְנִּי ַמְמטִּ ה: הִּ מֹשֶׁ
לב, כל שימו  –השמן..."  לשדהבדלח... והיה טעמו כטעם  כעיןגד הוא, ועינו -כזרע

יֲעָך כִּי ֹלא ַעלהתיאורים נוגעים למשהו פנימי, מהותי![ ם -, ְלַמַען הֹודִּ ָאדָּ ם ְלַבדֹו יְִּחיֶׁה הָּ חֶׁ ]גם ַהלֶׁ
י-כָּל-, כִּי ַעלעל הלחם, אבל לא על הלחם לבדו[ א פִּ ם -מֹוצָּ ָאדָּ ]כלומר, תזונה יְהוָּה יְִּחיֶׁה הָּ

, החיים, מהמעיין הנובעמחייה באמת היא זו הבאה ישירות מהמקור, משורשם של 
נָּה  ד  .מהמצולות[ ים שָּ עִּ ה זֶׁה ַאְרבָּ ֵצקָּ יָך וְַרְגְלָך ֹלא בָּ לֶׁ ה ֵמעָּ ְלתָּ ְתָך ֹלא בָּ ְמלָּ ]אם אתה עדיין ׂשִּ

קורא את השורות הללו, הרי שאתה עדיין כאן! הזדקנת, ברור. התבגרת, רואים! אבל כסותך 
ם ה  .הבסיסית לא בלתה[ ָך-וְיַָּדְעתָּ עִּ בֶׁ ת ]הידיעה העמוקה ביותר[ ְלבָּ יש אֶׁ ר יְיֵַסר אִּ -כִּי ַכֲאשֶׁ

ךָּ  יָך ְמיְַסרֶׁ ]תפיסה אדלריאנית קלאסית: הטעות הגדולה ביותר במלאכת החינוך ְבנֹו יְהוָּה ֱאֹלהֶׁ
כשאמא ואבא עושים עבורך את כל מה שאתה אמור ללמוד לעשות בעצמך,  –היא הפינוק 

ת ו  .ימיים[כך לעולם לא תכיר את כוחותיך הפנ ַמְרתָּ אֶׁ ְצו ֹ-וְשָּ יך מִּ ]שמור על מצוות ת יְהוָּה ֱאֹלהֶׁ
יו וְליְִּרָאה אֹתֹו המצפון, קולו של ה"אני הגבוה"[ כָּ ְדרָּ כֶׁת בִּ לֶׁ יָך  ז  .]יראה = כבוד[, לָּ כִּי יְהוָּה ֱאֹלהֶׁ



ל ]אותו מצפן פנימי[ יֲאָך אֶׁ יִּם, ֲעיָּנֹת ותְ -ְמבִּ ץ נֲַחֵלי מָּ רֶׁ ה: אֶׁ ץ טֹובָּ רֶׁ ה אֶׁ ְקעָּ ים ַבבִּ הֹמֹת יְֹצאִּ
ר. הָּ ץ ח ובָּ רֶׁ מֹון אֶׁ ן וְתֵאנָּה וְרִּ ה וְגֶׁפֶׁ ה וְׂשעֹרָּ טָּ ץ חִּ רֶׁ ש -אֶׁ ן וְדבָּ מֶׁ ]מכירים את הארץ הזאת? זֵית שֶׁ

הארץ הזאת היא גם ארץ "מיתית", אבל גם אמיתית לחלוטין. אם אינכם מכירים אותה, סימן 
ץ  ט  .רה מאוד טובה של רוב בני האדם[שאתם עדיין במדבר. הנחמה היא, שאתם בחב רֶׁ אֶׁ

ְסֵכנֻת  ר ֹלא ְבמִּ ם, ֹלא-תֹאַכל ]תחושת קורבנות[ֲאשֶׁ חֶׁ ּה לֶׁ ּה -בָּ ְחַסר כֹל בָּ ]שפע ומחסור הם תֶׁ
ת.עניין תודעתי בעיקרו[ יהָּ ַתְחצֹב נְחֹשֶׁ רֶׁ נֶׁיהָּ ַבְרזֶׁל וֵמֲהרָּ ר ֲאבָּ ץ ֲאשֶׁ רֶׁ ְעתָּ  י , אֶׁ בָּ וְָאַכְלתָּ וְׂשָּ

ת ]זה נוסח ברכת המזון[ַרְכתָּ ובֵ  יָך -אֶׁ ר נַָּתן-ַעל ]את מקור השפע[יְהוָּה ֱאֹלהֶׁ ה ֲאשֶׁ ץ ַהטֹבָּ ָארֶׁ -הָּ
ְך.  ן יא  ]וכעת, האזהרה החשובה ביותר בתורת ישראל:[לָּ ר ְלָך, פֶׁ מֶׁ שָּ ת-הִּ ְשַכח אֶׁ יְהוָּה -תִּ

יָך  ְצו ֹ ]את מקור החיים והחיות[ֱאֹלהֶׁ י ְשמֹר מִּ ְלתִּ יו, ְלבִּ ר ָאנֹכִּי ְמַצוְָך  תָּ יו, ֲאשֶׁ יו וְֻחקֹתָּ טָּ ְשפָּ ומִּ
ן ]כי הנה מגיע האסון האנושי הכל כך נפוץ:[ יב  ַהּיֹום. ְבנֶׁה -פֶׁ ים תִּ ים טֹבִּ תִּ , ובָּ ְעתָּ בָּ תֹאַכל, וְׂשָּ

. ְבתָּ ה יג  וְיָּשָּ ב יְִּרבֶׁ ף וְזָּהָּ ְרָך וְצֹאנְָך יְִּרְביֻן, וְכֶׁסֶׁ ְך, וְכֹל -וְבקָּ רלָּ ה.-ֲאשֶׁ ָך,  יד  ְלָך יְִּרבֶׁ בֶׁ ם ְלבָּ וְרָּ
ת ַכְחתָּ אֶׁ יָך -וְשָּ ֵבית  [-]את השורש, את המקור, שהוא זהיְהוָּה ֱאֹלהֶׁ ְצַריִּם מִּ ץ מִּ רֶׁ ַהמֹוצִּיֲאָך ֵמאֶׁ

ים  דִּ  טו .]מכל המקומות הצרים בחייך, מהמקומות הקשים, שבהם היית משועבד לפחדך[ֲעבָּ
ר ַהגָּ  ְדבָּ יְכָך ַבמִּ ר ֵאיןַהמֹולִּ אֹון ֲאשֶׁ ב וְצִּמָּ ף וְַעְקרָּ רָּ ש ׂשָּ א נָּחָּ ּצור -דֹל וְַהנֹורָּ יִּם, ַהמֹוצִּיא ְלָך ַמיִּם מִּ מָּ

יש. מִּ ר ֹלא טז ַהַחלָּ ר ֲאשֶׁ ְדבָּ ן ַבמִּ יָך,-ַהַמֲאכְִּלָך מָּ ְבָך   יְָּדעון ֲאבֹתֶׁ ָך, ְלֵהיטִּ ְלַמַען ַענְֹתָך וְלַמַען נַסֹתֶׁ
ָך. יתֶׁ ָך:וְָא יז ְבַאֲחרִּ בֶׁ ְלבָּ ת ַמְרתָּ בִּ י אֶׁ ה לִּ ׂשָּ י עָּ י וְעֹצֶׁם יָּדִּ ]אוי! וגם כמה מוכר... ַהַחיִּל ַהזֶׁה" -"כֹחִּ

ת יח .אני, אני, אני...[ יָך -וְזַָּכְרתָּ אֶׁ ֵֹּתן  ]את שורש החיים, את מקור החיות[יְהוָּה ֱאֹלהֶׁ י הּוא ַהנ כִּ
ַֹּח ַלֲעׂשֹות ָחיִּל , כנראה ניתקת ממקור החיים והחיות![]ואם אתה פתאום נטול כוחות,  ְלָך כ

ת ים אֶׁ קִּ ר-ְלַמַען הָּ יתֹו ֲאשֶׁ יָך ַכּיֹום ַהזֶׁה.-ְברִּ   נְִּשַבע ַלֲאבֹתֶׁ
ם יט יָּה אִּ ת-וְהָּ ְשַכח אֶׁ כַֹח תִּ יָך -שָּ ים ]המקור[יְהוָּה ֱאֹלהֶׁ ים ֲאֵחרִּ ַלְכתָּ ַאֲחֵרי ֱאֹלהִּ ]כל מה , וְהָּ

ג, המשכורת, הויטמינים, האוכל האורגאני, הדיאטה, בת הזו –שחשבת שהם מקור האושר 
הגאדג'ט הבא, אפילו המרדף אחרי המימוש העצמי. כל אלו הם חשובים מאוד, אבל לא מהם 
בא הכוח, החיות ותעצומות הנפש. כולנו תולים בהם תקוות רבות, שהם ישפרו במשהו את 

גת אלילות. סופם תמיד איכות חיינו. אבל כשאנו חושבים שהם יצילו אותנו, העלינו אותם לדר
ם  להכזיב![ ם ]אוי, כמה מוכר...[וֲַעַבְדתָּ הֶׁ ְשַתֲחוִּיתָּ לָּ י ]אוי, כמה נפוץ, כמה עכשוי![, וְהִּ דֹתִּ , ַהעִּ

כֶׁם ַהּיֹום  ְפנֵיכֶׁם ֵכן  כ  כִּי ָאבֹד תֹאֵבדון. ]אם אחריהם תלכו[בָּ יד מִּ ר יְהוָּה ַמֲאבִּ ַכגֹויִּם ֲאשֶׁ
ב ֹלא  ,תֹאֵבדון ְשְמעון ְבקֹול יְהוָּה ֱאֹלֵהיכֶׁם  ֵעקֶׁ ]כלומר, ייחודו של עם ישראל איננו בכך שהוא תִּ

טוב יותר מכל עם אחר. הוא לא!!! ייחודיותו היא אך ורק בברית שהוא כרת עם מקור החיים, 
ולחפש תמיד את אותו שורש  -עם שורש הקיום. בברית הזאת עם ישראל התחייב להכיר ב

ולכן אנו נקראים  –כל, ולדבוק בו )כמיטב יכולתו(, ולהכיר לו תודה המחייה ומקיים את ה
  מלשון הודיה ומלשון הודאה[. –"יהודים", אלה שמודים 

  

רגעים של צמא, של  –ברסאליים יהלאומיים, האישיים והאונ –מי ייתן, וברגעים הקשים שלנו 
גינוי, נדע לשוב אל מקור אבדן דרך, של רעב פנימי, של התדלדלות כוחותינו, של בלבול, של 

 החיות שלנו, אל המצולות, אל המעיין המפכה, שלעולם לא מפסיק להחיות את העולם. 

  

 –נכון, צריך ללמוד איך עושים את זה. יש דרכים רבות, אבל צריך להיזהר "מחיקויים" 
מאלילים כוזבים המתחפשים "לדבר האמיתי". קודם כל, צריך להכיר את החוויה, לדעת 

 הות אותה, לצרוב אותה בתודעה, כדי לשוב אליה פעם אחר פעם אחר פעם. לז

  

פרשת עקב... אפשר לומר שזו הפרשה שבה אנו מבקשים ללכת עקב בצד אגודל, אחר 
 עקביו הגדולים של הבורא. 

  

 הקיץ הוא העונה של חוף הים! 

 לכן, חפשו את עקבותיו של הנצח בחול. 

 הקודש בחול. לכן, מצאו את עקבות 

 עקבות המצולות.

  

  החול יזכור

 מילים: נתן יונתן, לחן: נחצ'ה היימן



  

  החול יזכור את הגלים אבל לקצף אין זוכר

  זולת ההם אשר עברו עם רוח לילה מאחר

  .מזכרונם הוא לעולם לא ימחה

  

  .זולת הקצף הלבן הכל ישוב אל המצולות

  נרות הלילה דעכו. הידידות האהבה

  הנעורים שבאו פתע אל סופם

  .הנעורים שבאו פתע אל סופם

  

  כמוהו גם על חוף ליבם רטט אז משהו חיוור

  והם רשמו בתוך החול, כשהירח העובר

  .האיר פתאום פנים זרות ושחוק רפה

  

  ...הכל ישוב אל המצולות

  

  היו שם קונכיות ריקות שנהמו קינה של ים

  ובית עלמין על הגבעות

  ושניים שחלפו דומם

  .בין החצב והקברים והשיקמה

  

 הכל ישוב אל המצולות...

  

 שבת שלום!

  

 אלישע
 

 


