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הכל מתחיל וניגמר באמונה. אדם שיש לו אמונה לא מקנא באף אחד 

לפי  לו  לתת  החליט  שהשם  מה  זה  לשני  שיש  שמה  יודע  הוא  כי 

התיקון שלו ואין לזה שום שייכות אליו.

כשאדם יש לו אמונה אז הוא שמח בחלקו. הוא לא הולך עם הרגשה 

של “מגיע לי”, הוא לא חושב שהוא ראוי לקבל יותר מכולם. קורח 

אומנם היה גדול במעלה, בעל השגה ובעל מדרגה, אך לא זכה להכניע 

שבחר  יתברך,  ה’  רצון  היה  שזה  להבין  זכה  לא  שלו,  הגאווה  את 

ולהתבטל  עצמו  את  להכניע  זכה  לא  הוא  בו,  ולא  ובמשה  באהרון 

באמת לצדיק האמת.

כשאדם יש לו אמונה בבורא עולם, הוא לא מקנא במה שיש לחברו, 

הוא לא נשבר כשהוא רואה את ההצלחה של השני, מי שיש לו אמונה 

יש את השליחות שלו פה בעולם, כל אחד  ואחד  מבין שלכל אחד 

עובר את הנסיונות שהוא צריך לעבור בעולם הזה כדי להתקרב אל 

ה’ להשלים את התיקון שלו.

אדם מתחיל את היום עם האמונה הקדושה, מחדיר למוחו שכל מה 

שקורה ויקרה לו, הכל בהשגחה פרטית מדוקדקת, אז כל היום מאיר 

לו בצורה אחרת.

כל היסורים ועוגמת הנפש שאנו סובלים, הכל מחסרון אמונה, אנחנו 

עולמו  את  מנהיג  שה’  זוכרים  מספיק  ולא  מאמינים  מספיק  לא 

שנעשה  דבר  וכל  בנו,  ומביט  צופה  וגם  מופלאה  פרטית  בהשגחה 

זה, אם הוא מתחיל  זוכר את  יתברך. אם אדם  עמנו, הכל רק ממנו 

יפיל אותו,  יהיה אחר, שום דבר לא  זה, כל היום שלו  את היום עם 

כמו שאומר רבנו הקדוש: “דע שכל מיני צער וכל הייסורים אינם רק 

מחסרון הדעת, כי מי שיש לו דעת ויודע שהכל בהשגחה מה’ יתברך, 

אין לו שום יסורים ואינו מרגיש שום צער, כי ה’ נתן וה’ לקח” )תורה 

ר”נ(.

כולם  זה  מעלינו,  עליון  כוח  איזה  שיש  בעולם,  ה’  שיש  להאמין 

מאמינים. גם גויים. האמונה מתחילה כשאדם מתחיל להאמין שהכל 

מתוכנן מראש, כתוב מראש, הכל זה לכתחילה, אין פה שום ביש מזל, 

לא קורה פה משהו שלא היה צריך לקרות. ושהכל לטובה.

“וביקשתם משם את ה’ אלוקיך ומצאת”. משם דווקא, ממקום שאתה 

שם ומכל מה שעובר עליך שצריך כל אדם להיזהר מאוד מאוד שלא 

ה’  צדיק  כי  תמיד  ולהאמין  לידע  רק  יתברך,  משפטיו  אחר  להרהר 
וישר משפטיו וכל מה שעובר עליו הכל לטובתו. ואם קשה לו לקבל 
ויעזרהו  שיושיעהו  יתברך  להשם  ויתפלל  יצעק  והדחקות,  היסורים 
כי אין שום עצה ותחבולה כי אם לצעוק ולהתחנן לפני השם יתברך 
ולבכות לפניו כתינוק הבוכה לפני אביו, שימלא מחסורו” )ליקו”ה ראש 

השנה ו, יא(.

המקבלים  יש  מתמלאות.  והציפיות  מתממשות  התקוות  תמיד  לא 
זאת בהכנעה, בענווה, באמונה, ויש שממשיכים לטכס עצות, לחשוב 
תחבולות, להילחם מלחמות, למצוא פתרונות ואז כבר מתלווה להכל 
הכל  לא  לזכור,  צריך  אדם  וכעסים.  מתחים  חמוצות,  פנים  אכזבה, 
יהיה,  ודם. אם בורא כל העולמים אינו רוצה, אז לא  בידיו של בשר 
ולא יועילו כל התחבולות. “אז דער בורא כל העולמים וויל נישט, איז 

נישט”.

אנחנו מוכרחים להכיר במוגבלויות שלנו. כשאדם לא זוכר שהכל של 
השם והכל מאת ה’, מזכירים לו. אדם מתכנן את החיים כך, וה’ עושה 
לו הפוך את החיים. למה? כדי לשבור לו את הגאווה שלו. כדי להראות 

לו שהוא מוגבל, שבלי ה’ הוא לא יכול.

כל מה שעשה קורח מאוד תמוה. הוא יוצא להרפתקה שאין לה כל 
סכוי להצליח. למרוד במשה? שהוא שליח ה’?! שהביא כאלה מכות 
והוציא  המצרים,  את  בו  והטביע  הים,  את  ובקע  מצרים,  על  קשות 
מים מן הסלע, איך אפשר להבין אותו את קורח? הקינאה העבירה 
אותו על דעתו. כשאדם אכול ברגשי קנאה, הוא מוכן להפסיד הכל, 
להתמוטט לגמרי ובלבד שיזיק לזולתו. הקנאה מוציאה את האדם מן 
העולם, קנאה ורדיפת הכבוד זה הגיהנום בהתגלמותו, זה “וירדו חיים 
שאולה” שנאמר על קורח ועדתו. כי מי שרודף אחר הכבוד, כל פעם 
שמשהו לא מצליח לו, כל פעם שהוא רואה שהשני יותר טוב ממנו, 
גומר עם כל החיות שלו. הכבוד שייך למלך  הוא נשבר לגמרי, הוא 
הכבוד. כל מה שקורה פה בעולם זה כדי שיתגלה כבוד ה’, מהדברים 
היותר קטנים והיותר נמוכים עד לדברים הכי גבוהים. כל מה שנברא 
פה, נברא לכבודו יתברך. אז בא בן אדם והופך את היוצרות, לוקח את 
וזה הנסיון הכי קשה שלנו פה. לדעת שאנחנו כלום,  הכבוד לעצמו. 

ומזה בעצמו לקבל שמחה גדולה וחיות עצומה.

הכוח המניע של רובינו זה הרצון להצליח. אדם מטבעו אוהב להצליח 
והרבה פעמים זה טוב, זה עוזר לו להשקיע, לקחת את עצמו בידיים. 

ית ַהַהְצָלָחה ָהֲאִמתִּ

לע”נ יונתן בן שלמה ז”ל

לע”נ יונתן חבקוק הי”ד

לע”נ בועז גול הי”ד

לע”נ אורן בן יפתח הי”ד

ן ֵלִוי” )יג, ב( ן ְקָהת בֶּ ן ִיְצָהר בֶּ ח קַֹרח בֶּ קַּ “ַויִּ
וקרח לפי גדל מעלתו שהיה גדול הלויים בודאי היה בו דינים גבוהים הרבה מאד וכל עבודתו היה שהיה צריך להמתיקם, ועקר המתקתו שהיה צריך לבטל את עצמו בתכלית הבטול 
נגד אהרן הכהן שהיה תכלית החסד, אבל מחמת גסותו נתגרה בו הדין ולא עמד בנסיון ונתקנא באהרן ולא רצה לכלל בו. וכל טעותו היה שמחמת גסותו נדמה לו שהכל שוין ולא 
רצה להאמין שגם הצדיקים הקדושים צריכין מלחמה גדולה עם היצר הרע שלמעלה שהוא בחינת דינים כנ”ל. ואמר שמי שזוכה למעלת הגדולים שוב אין צריך מלחמה כלל. ואם כן 
הכל שוין ואין חלוק בין משה ואהרן ובין שאר הגדולים, וקרח פגם בזה ואמר, כי כל העדה כלם קדושים ובתוכם ה’ ומדוע תתנשאו על קהל ה’. ומאחר שכפר במעלת משה ואהרן, 

כפר בכל התורה שנתנה על ידם עד שנאבדו הוא וכל עדתו.  )ליקו”ה,שלוח הקן ד(.
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הוא  עליו,  משתלטת  כשהגאווה  הזה,  לצורך  משתעבד  כשהוא  אך 

נעשה אומלל, הוא מהר מאוד מאבד את הטעם בחייו.

אדם צריך להגיע להבנה שההצלחה שלו היא הקירבה אל ה’. כשיש 

נוכחות חזקה ובהירה של השי”ת בחייו, כשיש אמונה לוהטת, כשמה 

שהוא מחפש זה את קירבת השם, את הדביקות בה’, יש טעם לחייו, 

יש מתיקות עצומה בכל מה שהוא עושה.

מבינים  איך  וענוה?  לשפלות  זוכים  איך  הגאווה?  את  מנצחים  איך 

שלהיות יהודי נאמן כרצון השם זו ההצלחה האמיתית שלך? רק דרך 

השם,  גדלות  את  באמת  שהשיג  לצדיק  ודוקא  לצדיקים.  התקרבות 

שזכה לבטול מוחלט של האגו שלו, שזכה לבחינת ַאִין.

חושב שהוא  ברגע שאדם  מה’,  זו מתנה  רבינו  לדרגת משה  “לזכות 

קורח  לקורח.  נהפך  מיד  הוא  לדרגת משה,  הגיע  רבינו, שהוא  משה 

חשב שהוא  משה רבינו! ומשה חשב שהוא קורח! כי משה היה אומר 

תמיד - מי אני באמת? אני לא ראוי לקום חצות, אני לא ראוי ללמוד 

תורה, אני לא ראוי להתבודדות, אני לא ראוי לכלום. כשמשה היה קם 

חצות היה אומר זה מתנה מה’, כשהיה לומד תורה היה אומר זה מתנה 

מה’, משה שהיה עניו ושפל זכה לעלות מעלה מעלה בכל המדריגות 

עד אין סוף, ואילו קורח שהתגאה וחשב שהוא משה ירד מטה מטה 

עד שנבלע באדמה.

לקורח יועד משמים תפקיד עצום. ה’ נתן לו כושר נאום, להיות נואם 

במשה  להאמין  שיחזרו  העם,  את  ויחזק  שיאחד  כדי  עליון,  בחסד 

רבינו. כי קורח ידע היטב מי זה משה רבנו, הוא רק לא יכל להתגבר 

על הקנאה והשנאה שלו. ואילו העם, כבר לא היה לו קשר אל משה 

שהלך עם מסווה על פניו, והסתיר את עצמו. והעם לאט לאט התחיל 

לשכוח, רחוק מהעיניים רחוק מהלב, דבר שלא רואים שוכחים אותו.

והתפקיד של  דברים.  רואה  לא  הוא  גוף,  חומר, בתוך  כשאדם בתוך 

קורח היה - אומר ר’ נתן, להחזיר לעם את האמונה במשה רבנו, להוציא 

אותם מהשכחה. אבל קורח הפסיד מחמת גאוותו והתנשאותו, מחמת 

תאות המנהיגות שלו. הטעות של קורח היתה שחשב שמשה זה ענין 

של כשרונות, אז גם הוא ילמד לאט לאט את הכשרונות האלה ויהיה 

כמו משה. אבל האמת שמשה לא היו לו כשרונות, הוא היה כבד פה 

הסגולה של  היתה  לשכנע. מה  ידע  ולא  לנאום  ידע  לא  לשון,  וכבד 

אי  ואין  גמור.  אין  מציאות,  שום  לו  היה  לא  אין!  כולו  שהיה  משה? 

אפשר לחקות. אפשר לחקות נואם, דרשן, לא אין.

ענוה ושפלות זה הסוד של החיים. ברגע שקורח ראה שיש לו קושיות 

על הצדיק, היה צריך לזעוק לשמים: רבונו של עולם, תיקח ממני את 

הקושיות האלה, תעזור לי לבטל אותם לגמרי, תעזור לי להתבטל לכל 

אדם, ונפשי כעפר לכל תהיה.

פעם באו אל הגאון “אור שמח” שני אנשים בענין חלקת אדמה, האחד 

אומר כולה שלי וגם השני אומר כולה שלי. לזה אין עדים וגם לשני לא 

היו עדים. ניסה הצדיק לברר של מי החזקה על האדמה ולא הצליח. 

לבסוף הציע להם פשרה, שיחלקו ביניהם את אדמת המריבה, אולם 

שניהם לא הסכימו.

מה עשה הרב? אמר להם: ברצוני לראות את אדמת המריבה ומיד נסעו 

כולם אל המקום. כשהגיעו לשם התכופף הרב, ועשה עצמו כלוחש 

לקרקע, ואחר כך הטה אוזנו לעבר האדמה, כמקשיב לה. שאלו אותו 

האנשים: “מה לחשת לקרקע”? אמר להם: “אמרתי לקרקע, שהנה שני 

האנשים הללו טוענים שאת כולך שלהם, כל אחד מהם אומר שכולך 

האנשים?  שני  שאלו  האדמה”?  ענתה  “ומה  אומרת”?  את  ומה  שלו, 

“האדמה אמרה לי שהיא לא של אף אחד מכם, אלא נהפוך הוא - אתם 

שניכם שלה, ובבוא יום פקודתכם תקברו באדמה ותהיו שלה”... הבינו 

השניים את הרמז, והסכימו להתפשר.

כשאדם זוכה להיות אין, הוא הכי קרוב אל ה’. הוא זוכה שמתעוררת בו 

הנקודה האמיתית של הלב, שהוא רוצה אז לשפוך לבו לאביו שבשמים, 

שהוא מתחבר אל הקב”ה, והוא יודע שה’ לא יעזוב אותו, הוא מתחבר 

אל האמונה, אל התורה הקדושה, אל כל הדברים הנפלאים שמענגים 

את הנפש והוא רוצה להשתהות בעולמות העליונים ולהיות דבוק בה’.

התנתקת? אתה צריך לבכות לה’, להגיד ה’ תרחם עלי, תעזור לי, אתה 

מקור החיים שלי, פתאום אני לא מרגיש כלום, הכל יבש לי, ה’ אני הבן 

שלך, אני רוצה אותך, נכון חטאתי, התנתקתי, אבל עכשיו אני מבקש 

ממך תרחם עלי, תציל אותי, אני לא יכול בלעדיך, אין לי חיים בלעדיך.

“יהודי צועק צעקה אחת אז הקב”ה רץ לשמוע אותו, הוא עוזב את כל 

המלאכים ואת כל השרים ואת כל האנשים הכי חשובים והוא הולך 

לעני הזה, תפילה לעני כי יעטוף, העני זה לאוו דווקא שאין לו כסף, 

זה עני מדעת, שהוא בקושי יכול לכוון בתפילה, שהתפילה שלו היא 

כמו קורבן מנחה של קומץ קמח, וה’ רואה שהוא מביא לו את הטיפת 

קמח הזו וה’ אומר אני אוהב אותו, את העני הזה, שהוא לא יכול הרבה 

להתפלל, שיש לו המון בלבולים, שיש לו המון קשיים, אבל הוא בכל 

זאת מתאמץ, הוא הביא לי משהו, אני עכשיו עוזב את כל המלאכים 

והולך להקשיב לתפילה שלו.

הזוהר מתאר תאור נפלא איך כל המלאכים שואלים את ה’ לאן אתה 

הולך, מה כבר קרה, וה’ עונה להם איזה מישהו שמה יש לו כאב לב, 

בכאלה  נמצא  הוא  אלי,  מתגעגע  הוא  ממני,  רחוק  שהוא  לו  כואב 

מסכים, הוא רוצה להסיר את כל ההסתרות, והוא פונה אלי, אז אני 

יורד למטה, לשכון אצלו. אדם מרגיש שה’ הוא  עוזב את כולם, אני 

אבא שלו, כשיש לו משהו הוא פונה לאבא, אבא תציל אותי, כמו איזה 

ילד שזרקו אותו מחוץ לבית, האבא זרק אותו, כי הוא היה ילד לא טוב.

אבל הילד לא בורח ח”ו למקומות לא טובים, אלא עומד מאחרי הדלת 

וצועק: אבא! אבא תעזור לי! אבא אני לא יכול כבר להיות בחוץ. בחוץ 

אבא!  כך.  וגם  כך  בחוץ  כלבים,  בחוץ  לילה.  בחוץ  חושך.  בחוץ  קר. 

תפתח לי את הדלת. אבא אני יודע שאני לא בסדר אבל אני הבן שלך, 

תזכור, אני הבן שלך... עד שהוא שובר את הלב של האבא, והאבא כבר 

לא יכול לסבול כי הוא הבן שלו.” )באור פני מלך(

אדם רודף אחרי כבוד, אין לו נחת ותענוג בעולם הזה וכל ימיו כעס 

ומכאוב. בורא עולם רוצה יותר מכל דבר אחר את הויתור, את ההכנעה, 

את השפלות והענוה שלנו. כל מה שקורה לנו בחיים, זה כדי שנזכה 

להוריד עוד קצת את הראש.

ין ַאְך ְוַרק ַעל ְיֵדי  יִנין ַנֲעשִׂ ַקת ַהדִּ ל ַהְמתָּ י כָּ ָכל ֲחתּוָנה ַוֲחתּוָנה, כִּ עוֹת בְּ נּו ִלְרקוֹד 24 שָׁ ל עוָֹלם ּכֹל ָיכוֹל, ַזכֵּ ֲחֻתנָּה ִרּבוֹנוֹ שֶׁ יָרה ְוִרּקּוִדים בַּ ִפּלוֹת ַעל שִׁ תְּ
בּוָעה”,  ִרית ְוֶאת ַהשְּׁ ַמר ְיָי ְלָך ֶאת ַהבְּ יָעה ַעד ָהֲעֵקַבִיים ַעל ְיֵדי ֶזה זוִֹכין “ְושָׁ ְמָחה ַמגִּ ַהשִּׂ ַעל ְיֵדי שֶׁ ְמעּון”, שֶׁ שְׁ נֱֶּאַמר “ְוָהָיה ֵעֶקב תִּ מוֹ שֶׁ יִרין ְוִרּקּוִדין, כְּ שִׁ
ָפָתיו  ת שְׂ ה ּלוֹ ַוֲאֶרשֶׁ ֲאַות ִלּבוֹ ָנַתתָּ ַמח ֶמֶלְך ּוִביׁשּוָעְתָך ַמה יֶָּגל ְמאֹד, תַּ ָך ִישְׂ ָעזְּ י ַעל ְיֵדי ָהִרּקּוִדין זוִֹכין ְל”ְיָי בְּ ְזכּות ָהִרּקּוִדין, כִּ ִרית בִּ ְיָי ׁשוֵֹמר ָלנּו ֶאת ַהבְּ שֶׁ
ים  ז, “ַחיִּ ֲעֶטֶרת פָּ ל ֶאָחד ְוֶאָחד בַּ ֶרת כָּ ַעל ְיֵדי ָהִרּקּוִדין ִהיא ְמַעטֶּ ל נַֹח, שֶׁ ז”, זוֹ ַהּיוָֹנה שֶׁ ית ְלרֹאׁשוֹ ֲעֶטֶרת פָּ שִׁ ְרכוֹת טוֹב תָּ ֶמּנּו בִּ י ְתַקדְּ ָלה, כִּ ל ָמַנְעתָּ סֶּ בַּ
ל ַעְצמוָֹתי ּתֹאַמְרָנה ְיָי ִמי  ְבִחיַנת “כָּ ִנים, בִּ ה זוִֹכין ַלֲאִריכּות ָיִמים ְושָׁ ִחין ָחָתן ְוַכלָּ מְּ שַׂ מְּ ַעל ְיֵדי ָהִרּקּוִדין שֶׁ ה ּלוֹ אֶֹרְך ָיִמים עוָֹלם ָוֶעד”, שֶׁ ָך ָנַתתָּ ַאל ִממְּ שָׁ
ה  תֵּ שְׁ ָתם ְוקוֹל ְנָעִרים ִממִּ ה, קוֹל ִמְצֲהלוֹת ֲחָתִנים ֵמחּופָּ לָּ ְמָחה, קוֹל ָחָתן ְוקוֹל כַּ שׂוֹן ְוקוֹל שִׂ ן ּתוָֹרה, ‘קוֹל שָׂ ל ַמתַּ ת קוֹלוֹת שֶׁ מוָֹך”, ְוזוִֹכין ְלָכל ַהֲחֵמשֶׁ כָּ
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עושה.  אתה  שהכל  חושב  עדיין  אתה  לנו:  להזכיר  באה  תקלה  כל 
אתה עדיין מלא בהרגשה של כוחי ועוצם ידי. כל עכוב, כל המתנה, 
שאתה מתפלל ועדיין לא מקבל, כי ה’ יודע שתיכנס בך גאווה, שאתה 

תחשוב שאתה עשית, לא תזכור שה’ נתן לך.

ה’ כל הזמן מאותת לנו, תצאו מהגאווה שלכם, תפסיקו ללכת ככה 
מדושני עונג כאילו כל העולם שלכם, תצאו כבר מההרגשה שהכל 

אתם עושים. כל מה שיש לכם זה חסד ורחמים של בורא עולם.

“אנחנו חיים לצערנו הרב בשקר גדול... מהו השקר שאנו חיים בו? 
“כוחי ועוצם ידי”, שאנו מעריכים רק מעשים, רק הצלחות, ואת הרצון 
מעריכים?  מה  בעולם...  קיים  לא  כאילו  רצון?  מעריכים!  לא  בכלל 
לו  אין  הרצון  הרצון,  את  מזכירים  לא  פעם  אף  עשיתי,  לא  עשיתי, 
בשקר!  חיים  שאנחנו  בגלל   - ככה  שאנחנו  והסיבה  מקום.  בכלל 
בגאווה! בכוחי ועוצם ידי! ולכן רק מעריכים ומחשיבים את העשיה! 
ובאמת באמת העיקר הוא הרצון! יכול להיות אדם שהמעשים שלו 

קטנים, והרצונות שלו גדולים מאוד מאוד וזה נחשב מאוד בשמים.

מה הטעות של בנאדם? שהוא רק רוצה דברים שהוא רואה שביכולת 
שלו לעשות אותם. אבל אם הוא רואה שהם לא ביכולת שלו זה לא 
הזה  הדבר  את  לעשות  יכול  לא  אני  טעות!  וזו  שלו  לרצון  מתקרב 
אבל לרצות אני יכול? אז אני רוצה! כי בשמים לא יוותרו לך על זה 
יכולת לעשות  נכון שלא  שלא רצית. ישאלו אותך: למה לא רצית? 
אבל לרצות יכולת! למה לא רצית? לא יוותרו לך!כל הזמן אדם עצוב, 
מדוכא, מיואש, רודף את עצמו! למה? כי הוא שופט את עצמו לפי 
המעשים! אבל ה’ אוהב אותך! הוא יודע שאם תקבל ותצליח תיכנס 
בך גאוה! לכן הוא לא נותן לך! וכי גאוה זה ניקרא הצלחה”? גאווה זה 
רחוק מה’. הצלחה אמיתית זה רק כשיש לו קשר עם הבורא.” )המברך 

את עמו ישראל בשלום(

צריך ללמוד מדוד המלך, שהיתה לו כזאת אמונה, כזאת ענוה, שגם 
כשהוא עשה, הוא ידע שזה השם עושה, לא נכנסה בו טיפת גאווה. 
כי דוד המלך לא הפסיק להתפלל. לא הפסיק לשיר ולזמר להשם. 
התפילה זה שלמות של הרצון. זה הבטוי המושלם שלו. כשאדם רוצה 
כשהוא  מושלם?  יהיה  זה  מתי  מושלם.  לא  עוד  זה  אבל  נפלא,  זה 
יתפלל על מה שהוא כל כך רוצה. אתה רוצה לדעת למה זה קורה לך? 

תתפלל, תקבל תשובה.

דקה לפני השקיעה

ד”ר סימון גבריאלי הוא מסוג הרופאים המהססים, החושבים, מאלה 
שלא ממהרים להחליט, כי הלוא כל החלטה או אבחנה פזיזה עלולה 
לעלות בחיי אדם, אם בחדר הניתוח, אם עקב מתן טיפול תרופתי לא 

מדוייק. 

שצריך  למדנו  סימון,  “ר’  המובהק:  רבו  לו  לחש  בחרותו  בימי  עוד 
לרפא את החולה, וממילא נעלמת המחלה. אתה עוד תהיה דוקטור 
רגשות,  לו  שיש  לפניך,  אדם  בן  כל  קודם  שיש  תשכח  ואל  גדול, 
כל  שבוחן  בשמים,  הוא  ברוך  קדוש  ויש  ואמונה,  ומשפחה,  ולב, 

יהודי, או חלילה נטיות להתנשאות,  החלטה שלך אם יש לה בסיס 
של  לרובוטיקה  תגרר  אל  סימון,  רובוט  תהיה  אל  טכנוקרטיה.  או 
הרפואה, תהיה רגיש ואנושי ותאהב את החולים שלך כאילו הם בניך, 

כאילו הם בשר מבשרך...”.

גבריאלי סטודנט צעיר לרפואה  30 שנה חלפו מאז היה ד”ר סימון 
מסר  הוא  וכרופא  כיהודי  ורוחניותו  אישיותו  עיצוב  ואת  בבוסטון, 
לידי רבו הישיש. לימים, כשנפטר הרב בשיבה טובה, עמד ד”ר סימון 
הצעיר על קברו, מייחל לעצמו לא לשכוח את הנחיותיו. “לרפא את 
החולה ואח”כ את המחלה, ואל תשכח, תהיה רגיש ואנושי ותאהב את 
החולים שלך כאילו הם בניך, הם בשר מבשרך”. מעת לעת, כשהוא 
ומתרפק  רבו  ציון  את  פוקד  הוא  בארה”ב  רפואיים  לכנסים  נוסע 
הלכות  על  בעיקר  במחיצתו,  תורה  לימוד  של  ימים  על  בזכרונות 
מילה, הוא מתגעגע לעצותיו הנבונות, לליטוף על המצח ולחמימות 

הטבעית האוהבת שהעתיר עליו רבו.

גשום בבית החולים  לילה  אותו  יכול לשכוח את  אינו  גבריאלי  ד”ר 
עם חשש   60 כבן  יהודי  הניתוח  לחדר  בדחיפות  כשהגיע  בבוסטון. 
עליו  והיה  בתורנות  היה  הוא  הפנימיים.  האברים  מן  באחד  לגידול 
עוד  אחה”צ,  ארבע  היתה  השעה  גורליות.  הכרעות  כמה  להכריע 
החולה,  בתיק  המסמכים  את  בעיון  קרא  הוא  שקיעה,  שעתיים 
שהאיש  הבחין  הוא  בדיקה  כדי  תוך  שמו.  זה  בנימינוב  ולדימיר 
מאותם  אחד  עוד  שהוא  לו  ברור  היה  מהול,  איננו  בכאביו,  שנאנק 
יהודים מרוסיה, שנשאבו אל הריק הקומוניסטי ואל חוסר התודעה 
היהודית, בעל כורחו. ד”ר גבריאלי שלח אותו לצילומים והכריע כי 
יש לבצע הרדמה כללית, אם כי בדיקות המעבדה העכשוויות דווקא 

היו מעודדות, הסימנים נוטים לכך שהגידול שפיר.

ד”ר  הניתוח.  לחדר  נכנס  בנימינוב  ולדימיר  אחה”צ.  וחצי  חמש 
להיכנס  בו  האיץ  הסטז’ר  בחלל.  ובהה  מרפקיו  על  נשען  גבריאלי 
וצעד לעבר הטלפון.  נעמד  הוא  לו,  הניתוח, סימון לא השיב  לחדר 
חייג, ואחרי שלושה צלצולים הוא שמע את קולו המוכר של רבו. - 
“זה בסדר ד”ר גבריאלי, אני שמח שהתקשרת למרות שאני שוקד על 
תלמודי...” הרגיע אותו הרב. - “תשמע כבוד הרב, ממש בדקות אלה 
אני עומד לנתח יהודי בן 60 ושמו ולדימיר בנימינוב, יהודי מרוסיה, 
כללית.  הרדמה  לבצע  יש  הניתוח,  לצורך  פנימי.  לגידול  חשש  עם 

האיש ערל...

מה כבוד הרב אומר, אם כדאי לנצל את ההזדמנות ולמול אותו... או 
שמא יש בזה משום פגיעה בו. יש גם חשש שירצה לתבוע אותי, ואז 
אסתבך בתביעה משפטית... אני מסתפק, אני די מבולבל... הרב פעם 
יכול  הזה,  היהודי  שלי...  בנים  הם  כאילו  לחולים  להתייחס  לי  אמר 
ועוד 25  נותן להישאר ערל,  להיות אבא שלי, לאבא שלי לא הייתי 

דקות שקיעה... לא מלים בלילה”.

השתיקה מן העבר השני של הקו היתה ארוכה למדי. “כן, אתה יכול 
למול אותו... זו מצווה וזו הזדמנות שיש לנצל אותה. שלוחי מצווה 
די  גבריאלי היה  ניזוקים”, פסק הרב. האמת היא שד”ר סימון  אינם 
מופתע מן הפסק. הוא חשב שהרב לא יתן לו להסתכן יתר על המידה 

עם שלטונות החוק הרפואיים בארה”ב...

ֲחתּוָנה 471 ְללֹא  ְיָלה 80 בַּ ל 50 ַהלַּ י 466, ְוִלְרקוֹד 346 כָּ ַעת 474 ֲאִמיתִּ ּוב 348 דַּ ִני ְלִישּׁ ָך ְמִזיָמה, ַזכֵּ ֵצר ִממְּ ר לֹא ִיבָּ ל עוָֹלם ּכֹל ָיכוֹל ֲאשֶׁ ְנִגיָנָתם’. ִרּבוֹנוֹ שֶׁ
ן  נּו 260 ַנְחָמן 148 בֶּ ַרבֵּ בּוק בְּ ֲחתּוָנה ִלְהיוֹת דָּ ָכל ָהִרּקּוִדין בַּ ִני בְּ 61 ֶהְפֵסק 245 ֶרַגע 273 = 2814. ָאנָּא ‘ּבוֵֹרא 209 ְרפּואוֹת 693 נוָֹרא 257 ְתִהּלוֹת’ 841, ַזכֵּ
ל ָהִרּקּוִדין ִלְהיוֹת  ה כָּ ִריְך 232 הּוא 12, ְוֶאְזכֶּ א 415 בְּ קּוְדשָׁ ָמא 341 דְּ ָכל ָהִרּקּוִדין ְלַיֲחָדא שְׁ ה בְּ ִניָּה, ְוֶאְזכֶּ ְמָחה 353 + 1 = 1814 ְללֹא ֶהְפֵסק ֶרַגע ּושְׁ 52 שִׂ
ן  יָחא 359 בֶּ ן 52 יוֵֹסף 156 ְמשִׁ יַח 358 בֶּ מוֹת ָמשִׁ יְך ָלעוָֹלם ֶאת ִנשְׁ י ְלַהְמשִׁ תִּ ה ֲאִני ְוִאשְׁ ְמָחה 353, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִנְזכֶּ ן 52 שִׂ ינּו 270 ַנְחָמן 148 בֶּ ַרבֵּ בּוק בְּ דָּ

ֶהֶרף ַעִין, ָאֵמן ֶנַצח ֶסָלה  ָוֶעד.  ָיֵמינּו, כְּ ְמֵהָרה בְּ ׁש בִּ ְקדָּ ית ַהמִּ ר ִיְבנּו ֶאת בֵּ ִוד 14 = 1814, ֲאשֶׁ 52 דָּ
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משמרת הערב היתה אמורה להסתיים ב- 10:00 הלילה. בחצות הלילה, 
שעתיים אח”כ, אמור היה ד”ר גבריאלי לטוס לישראל לחופשה של 
שבועיים ימים בקרב בני משפחתו בירושלים, כך שעם התאוששותו 
שיהיה  מה  יהיה  יהיה?  מה  באזור.  יהיה  לא  כבר  הוא  בנימינוב  של 
שעתיים,  שארך  הניתוח  לפני  ניזוק.  אינו  הזקנים...  מן  עצה  הנוטל 
בברית מילה זריזה עם ברכה ופריעה ובנוכחות אליהו הנביא, הוכנס 
במזל טוב ולדימיר בנימינוב בבריתו של אברהם אבינו, רשמו לפניכם, 

ברית המילה בוצעה, דקה לפני השקיעה.

מנומנם,  גבריאלי,  סימון  ד”ר  ישב  הג’מבו  במטוס  אח”כ  שעות  כמה 
אבל מבוהל למדי, הוא חשש מהטלפון שיקרא אותו לסדר... החופשה 
בת השבועיים בישראל חלפה בזריזות. הוא קיבל עדכון מהסטז’ר שלו 
שיבוא  וכדאי  שיקום,  בתהליך  הכירוגית  במחלקה  עדיין  שבנימינוב 
לבצע בו בדיקה נוספת... ד”ר גבריאלי נכנס למחלקה הפנימית שהוא 
ממונה עליה, ובחצי עין הבחין במר ולדימיר בנימינוב ישוב על כורסא 
סידור  ובידו  ותפילין  בטלית  מעוטר  כשהוא...  האוכל,  לחדר  סמוך 
תפילה. סימון חשב שהוא בולע את לשונו מתדהמה. הוא ניגש בחיוך 

לבנימינוב ושאל לשלומו.

“הו, ברוך השם, מרגישים נפלא”, ענה לו בנימינוב באנגלית עילגת, “אני 
כבר יהודי מושלם, אתה דאגת לי לברית מילה, והשכן שלי לחדר דאג 

לי לתפילין, ואפילו לימד אותי איך להתפלל...”

את  ממנו  ושמע  בנימינוב  של  בחדרו  לחולה  ניגש  גבריאלי  ד”ר 
כשבנימינוב  דוקטור,  תאמין  לא  “אתה   - העניינים.  השתלשלות 
עיניו  את  פקח  הוא  שלי.  בחדר  אותו  השכיבו  מהניתוח  התאושש 

וראה אותי מתפלל. כשכולו כואב ודואב, הוא ביקש שאניח לו תפילין, 
שאלמד אותו להגיד קריאת שמע... הוא ביקש ספר תהילים, חשבתי 

שחדר הניתוח במחיצתך היה עבורו כמו סמינר ‘ערכים’...

לרב  ולגשת  צדקה,  ולתרום  הכנסת  לבית  ללכת  מאשתו  ביקש  הוא 
המקומי ללמוד הלכות כשרות... לא יאומן”. 

לא  אתה  הרב,  “כבוד  בהתרגשות  וחייג  למשרדו  נכנס  גבריאלי  ד”ר 
תאמין...”. - “אני מאמין להכל... אל תשכח סימון, את הפסוק הנפלא 
של דוד המלך ‘סור מרע ועשה טוב’. ברגע שנכרתה ממנו הערלה, סר 
ממנו הרע, ומה נותר לו לעשות? רק טוב. אשריך בני, שזכית להכניס 
חולה,  לכל  להתייחס  שזכית  אשריך  השכינה  כנפי  תחת  יהודי  עוד 

כאילו הוא בן או אבא שלך...”.

חלפו מהסיפור הזה למעלה מ- 20 שנה. כל שנה ביום היארצייט של 
)ולדימיר  אברהם  והפציינט שלו  גבריאלי  ד”ר  השניים,  נפגשים  הרב 

לשעבר( בנימינוב, וקוראים משניות לעילוי נשמת הצדיק.

“תראה דוקטור”, אמר לו פעם בנימינוב, “אתה אמנם מלת אותי, אבל 
לא היית עושה את זה, בלי הפסק של הרב שלך... ואת היהדות שלי 
ד”ר  לו  ענה  “נעלב? חלילה”   - נעלב?”  לא  לו. אתה  חייב בעיקר  אני 
גבריאלי, “אני מאושר שזכיתי להסתופף בחצרו של גדול כזה, שאתה 

זכית והרווחת דרכו, את עולמך היהודי”.

ודקה אחר כך השמש שקעה.

)מתוך סידרת ספריו של הרב יעקב )קובי( לוי(

ריבונו של עולם!

זכני להרגיש שכל דבר ודבר שיש לי, שכל דבר 

הכל  זה  קטן,  הכי  הדבר  אפילו  עושה,  שאני 

מתנה ממך. שגם הרצון, זה אתה נותן לי, וגם 

אתה  זה  לעשות  זוכה  שאני  נפש  המסירות 

ורגע  רגע  שכל  אבא  לי  תעזור  אותי,  מזכה 

זה, על  ועל  זה  לך תודה, על  אני אזכור להגיד 

הכל. זכה אותי להרגיש שהכל זה רחמים שלך, 

שלי  הכשרונות  בזכות  קורה  לא  דבר  ששום 

הזה  הצדיק  כמו  משקיע.  שאני  מה  בזכות  או 

הוא  המכונית  של  הדלת  את  פותח  שכשהוא 

הוא  צעד  עושה  וכשהוא  שמו,  ישתבח  אומר 

הוא  שניות,  כמה  כל  וככה  השם,  ברוך  אומר 

וככה  שלך  מהרחמים  ומתפעל  אותך  משבח 

הוא דבוק בך וגם אני רוצה אבא.

ריבונו של עולם!

מה יהיה עם הקנאה שלי? אני לא זז מילימטר. 

עליו   מרחם  באמת  אני  קשה  כשלמישהו 

הכל  לו,  הולך  פתאום  אם  אבל  עליו  מתפלל 

ככה  זה  אם  ובמיוחד  לטובה,  אצלו  מתהפך 

לכבוד,  זוכה  הוא  אם  ובמיוחד  בגדול,  ממש 

או לממון, פה אני נתקע. אני מקנא אבא, אני 

לא מפרגן, אני מחפש מה לא בסדר אצלו כדי 

מה  עולם  של  ריבונו  עצמי.  את  קצת  להרגיע 

אחד  שכל  אבין  באמת  אני  מתי  איתי?  יהיה 

והסיפור שלו? שכל אחד מקבל ממך מה שהוא 

צריך לקבל כדי שיוכל להתקרב אליך?   ריבונו 

של עולם מתי סוף סוף אני אזכה להיות שמח 

השני?  של  בחלק  קנאה  של  שמץ  בלי  בחלקי 

מתי אני אבין סוף סוף שחלקי זה גם מה שאין 

לי, מה שחסר לי, מה שעדיין מתעכב אצלי, מה 

שקשה לי?! 
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