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 התחדשות וגדילה -אדם

יסה ט, הגבוה בהרי העולם.  סר אדמונד הילרי בשנת תשי"ב נ טפס והגיע לפסגת הר האוורס ל
כמעט  ינו  9000הר זה מתנשא לגובה של  חסי', שא חרמון, 'הנמוך י טר )בהשוואה להר ה מ

כדי  י' ל ים 3000מתנשא אפ ים הדל ים שבדרך, והאמצע טר(. הקשי שהיו עמו מנעו ממנו  מ
חק  צלחה. בלית ברירה, עצר במר טר בלבד, ונאלץ לשוב על  250ק"מ מהפסגה, ¼ ה מ

 .עקבותיו

סיבה גדולה בלונדון, אך השמחה מהולה היתה  י'. נערכה לכבודו מ זה בשעתו 'שיא עולמ היה 
כבד לנאו טפו... סר הילרי הת ם בפני בצער. אמנם הושג דבר 'ראשוני', אך את 'הדובדבן' לא ק

חר כמה דקות נאום, פנה לעבר תמונת  ייעים. לא יו תיאר את מסעו והודה למס הנאספים. בדבר
ונישא, במסע אחרון  סט רם  חל 'לדבר' עם ההר: "אוור ל הקיר מולו, וה ענק של ההר שתלתה ע

חת אותי - זה אזן לדברי! אני מצהיר ומודיע לך  .אתה ניצ לא הצלחתי להגיע לראש ההר. אך ה
י ך בפעם כ צח אות זאת מנין לי? כי אמנם אתה גבוה  !הבא אני אנ כדור הארץ! ו אגיע לפסגת 

ח. ואילו אני, אדמונד הילרי, מוסיף ומתפתח, מנסה  ,דומם מאוד, אך אתה סיף לצמו אינך מו
ם ,חי ומשתדל! לי יש מה שאין לך, אני ייה ע ח העש זכה סר הילרי  ."!כו כעבור שנה,  ואכן, 

יצב ע  .'ל פסגת האוורסטבתואר 'הראשון שנ

יותו נמוך והקב"ה מלמדנו ענוה  חר בה סיני נב יני. אמת כי  חג השבועות ניצבים אנו סביב הר ס ב
ינו קובע  יו גבוהה עד שמי רום! למרות שמשה רב טה ה(. אך התורה שניתנה על ושפלות )סו

ים לה ים נדרש יינים רב ילאית היא התורה, וקנ ַמִים ִהוא, אך ע שגתה. סוד לפני מותו ֹלא ַבש ָּׁ
יות דומם השגתה היא סות, להשתדל ולעשות !לא לה סיף ולנ  !להו

סות שוב'.  ים לשמוע מאתנו, הבוגרים, 'צריך לנ ים ואתגרים, ורגיל ים עם קשי ידים מתמודד תלמ
ואכשל...'.  כך אשוב  כפי שנכשלתי  ים שוב ושוב?  זר חו יונות ה יס הילד חושב בקרבו 'מה יעזרו הנ

כל נ כי ב יוןחשוב לנו ללמדם   !ובכל השתדלות יש משהו חדש יס

סיף ) באבות דר"נ ח להו ֲחקּו באבן, ומהם קיבל עוז רו ש ָּׁ כי רבי עקיבא ראה מים שֶׁ סופר  פ"ו ב'( מ
טיפה  טיפה הבקיעה בעצם את האבן?" בלי ה זו  וסר דרשו "אי ולהשתדל בתורה. בעלי המ

חרונה לא היתה האבן נשחקת, אך גם בלי הראשונה או העשירית... וסיפה הא טיפה ה טיפה ו  כל 
חידשה צור החלמיש ו  .כוח מול 

 כל אחד הוא מיוחד



 

 

זרת 'שוב ושוב' על קרבנות  פרשת נשא חציה בעצם חו יות התורה, אך  היא הארוכה בפרש
פירושו השני  יא ונשיא. הרמב"ן )ב כל נש כות ל ייחסת בארי הנשיאים ונדבותיהם. התורה מת

סביר שאמנם כל נשיא הביא בד זה( מ חד פעל מתוך לענין  כל א חברו שלפניו, אך  כמו  יוק 
כוונה ישית מחשבה ו כי לכל אחד  ,א חר במדרשם,  זה טעם א זה כהרי זה, "ועוד ב לא הרי 

חשון חשב  זבח ושתהיה בזה השיעור, אבל נ חנוכה למ חשבה להביא  מהנשיאים עלה במ
צמו ים חשב טעם בפני ע זה טעם אחד, וזולתו כל אחד מהנשיא ראה' אותו זה 'נ…". בשיעור ה

כאן, אלא שנים עשר  חזרות' יש  ים עשרה ' חדש וראשוני'. לא שת חד היה ' כל א דבר, אבל 
'יצירה' בפני עצמה כל אחד  ים חדשים' מספרת התורה.  יפור  !'ס

יום הוא 'חדש' לעומת  כוחות ומרעננת. הלימוד של ה מחשבה זו, בדרך בעבודת השם, מעניקה 
ח, ה צלי יון לה צוות, אינם רוטינה מעייפת, אלא הלימוד של אתמול. הניס השקעה בקיום המ

חר ד'  ין משנתו רק לא חז"ל מספרים על תלמידו של רב פרידא שהב ונית.  צירה מחודשת וראש י
ין נד(. לא  חזרות )עירוב 4מאות  0 י  0 כ ה בהבנה.  כָּׁ ַז ' משעממת ְמ טה 'השמעת הקל ם של  י פעמ

4אם  0 חידות,  0 4י 0 חה 'פעמים ראשונות', הן הנה הביאו את 0  .התלמיד המתקשה להצל

 !אין יאוש

כפוף ארצה, ואדם  כת בראש  כך שבהמה מתהל חיים ב ת רֹׂאש! אדם נבדל מבעלי  שֹׂא אֶׁ נָּׁ
טז חגיגה  כי השרת ) כבהמות .(בקומה זקופה, כמלא יות  חורשים שוב ושוב בראש  ,אל לנו לה ה

ל אֶׁ  יָּׁ ֲח פיוט 'אקדמות'  כים, על מעלתם נשורר ב כון לארץ. הבה נהיה כמלא ֹוא ר ְוִרּב ן  י ִפ ף ַאְל לֶׁ
א ּותָּׁ ין ,ְלַשְמש ְפִר ט ְלַצ ֹו ן ְנב י כים !ַחְדִת וני מלא ים ,לה' מילי זקופה!  מתחדש מדי בוקר! בקומה 

חומר יפות ה זיר .ללא לאות וללא עי ואינו  ,נלמד בפרשתנו מהנ זירותו אינו נופל  אף אם נטמא בנ
ש פֶׁ א ַעל ַהנָּׁ טָּׁ ר חָּׁ ו ֵמֲאשֶׁ י לָּׁ ר עָּׁ פֶׁ ִכ ְו חדש!  יל מ ח וא מת יאש. ה י ֹו מת ת רֹׂאש ּיֹום ַההּוא ְוִקַדש אֶׁ  !ַּב

 !בראש מורם

ט אל עבר התורה הק' בהצהרה  זמן שאני -נישא ראש ונבי ער ופועל, לא דומם ולא  ,חי כל 
ייף, אנסה  !ואצליח ע

  

צלחה בעבודת הקודש  !בה

כל מונדרוביץ  חיאל מי  'י

123ymm@gmail.com 
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