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 שליט"א מרדכי אלוןהרב   

 תש"פ יום הזיכרון, ע"פ שיחה שנאמרה בליל נערך משמיעה ע"י תלמידים

 מוקדש לעילוי נשמות הקדושים והטהורים, 

 אחינו כל חללי צה"ל וכוחות הביטחון וכל נפגעי פעולות האיבה הי"ד

אי  הארבלי ִנתַּ

 לחדור את השקט

בדרך כלל הצפירה של יום הזיכרון באה להפסיק את הרעש, 

בה כולנו נפקדים מבתי את העשייה. התחושה היא שהשנה, 

העלמין, הצפירה באה לחדור את השקט, להעמיק את 

השתיקה. למנף את ההתבוננות הפנימית. להיפגש עם 

הקודש בלי אמצעי, בלי קבר, בלי היחד המופלא של עם ישראל 

 אלא בתוכנו פנימה. -

אותו רבי עקיבא שנהרג על קידוש ה', שתלמידיו שואלים אותו 

וא עונה להם 'מתי יבא לידי ואקיימנו ועכשיו 'רבנו עד כאן?' וה

שבא לידי לא אקיימנו' )ברכות ס"א:(, הוא זה שמלמד במסכת 

  -אבות את המילים הבאות 

ִתיָקה  )אבות, ג', י"ג( ְסָיג ַלָחְכָמה ש ְ

ואם מישהו חושב שהכוונה היא לשתוק במובן של 'לא להפריע 

את  אז הוא מפספס -למורה להעביר את החומר שלו' 

 המשמעות;

כולנו מכירים את הסיפור של חז"ל על משה רבנו שעומד על 

הר סיני ארבעים יום ולילה ורוצה לחזור אל המחנה לתת לעם 

  -ישראל את התורה והקב"ה מעכבו. שואל אותו משה רבנו 

אמר לפניו רבש"ע מי מעכב על ידך אמר לו אדם אחד יש 

יוסף שמו שעתיד להיות בסוף כמה דורות ועקיבא בן 

 שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילין תילין של הלכות.
 )מנחות כ"ט:(

המשמעות של העיכוב הזה הוא חטא העגל,  -אגב, רק שנבין 

כי אם משה לא היה מתעכב אז ישראל לא היו חוטאים. כנראה 

היה שווה לקבל עוד דרשה של רבי עקיבא על כל קוץ וקוץ גם 

 -ה הגמרא במחיר שבירת הלוחות! וממשיכ

'רבש"ע הראהו לי'. אמר לו חזור לאחורך,  -אמר לפניו 

הלך וישב בסוף שמונה שורות ולא היה יודע מה הן אומרים. 

תשש כחו. כיון שהגיע לדבר אחד, אמרו לו תלמידיו רבי 

מנין לך? אמר להן הלכה למשה מסיני. נתיישבה דעתו. חזר 

לך אדם  ובא לפני הקב"ה אמר לפניו רבונו של עולם יש

כזה ואתה נותן תורה על ידי? אמר לו שתוק כך עלה 

במחשבה לפני. אמר לפניו רבונו של עולם הראיתני תורתו 

הראני שכרו. אמר לו חזור ]לאחורך[ חזר לאחוריו ראה 

ששוקלין בשרו במקולין אמר לפניו רבש"ע זו תורה וזו 

 )שם( שכרה? א"ל שתוק כך עלה במחשבה לפני.

'אל תדבר כי אתה לא מבין', ויש 'שתוק'  -רושו יש 'שתוק' שפי 

'שתוק על מנת שתשיג את מה שאתה עדיין לא  -שפירושו 

מבין'. שתוק כדי להגיע אל החכמה העליונה. סייג לחכמה, 

כדי  -הדרך להגיע אל החכמה העליונה היא השתיקה. שתוק 

לראות את המכלול. שתוק ותעמיק את שתיקתך. לא שתיקה 

את הרעש, אלא שתיקה שבאה להכניס פנימה שבאה לעצור 

 את האינסוף.

 סוד הגאולה -בזיכרון 

ההיפך משתיקה זה דיבור, הנהגה, 'דבר אחד לדור', אבל 

שתיקה היא הכוח לראות את החכמה העליונה. זהו רבי עקיבא 

שיצאה נשמתו באחד. זהו רבי עקיבא שכאשר סורקין את בשרו 

  -במסרקות של ברזל אומר לתלמידיו 

כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה בכל נפשך אפילו נוטל 

את נשמתך אמרתי מתי יבוא לידי ואקיימנו ועכשיו שבא 

  לידי לא אקיימנו.

'גם הקלגס המנובל הזה, הפורענות  –הוא בעצם אומר להם 

הזו עצמה, גם זה ה' אלקינו ה' אחד. אין שום ישות אחרת'. אין 

 שום משמעות אחרת.

  -ושים כתוב בספרים הקד

  )בשם הבעל שם טוב(. סוד הגאולה. -בזיכרון 

בדורנו זכינו לחבר את 'הזיכרון' עם 'העצמאות'. לא הזיכרון 

הטכני אלא זה הפנימי, הזיכרון של לעורר את נקודת האלוקות 

 תש"פ ליום הזיכרון לחללי צה"ל

 'מה למעלה'



 

זה מה שצריך להתעורר בימים הללו  -שבי שהיא העצמיות שבי 

 גדולים במהרה.אצלנו, ומכוחם אלו יגיעו עלינו ימים 

 אב"ד שתקן

עיקר לימודנו הפעם יהיה במשנה קצרה ממסכת אבות 

שבקריאה רגילה מובנת באופן לא כל כך טוב, נראית 'לא 

  -נחמדה' ואולי אפילו קצת מקוממת 

ע,  ר ָלָרש ָ ְתַחב ֵּ ן ָרע, ְוַאל ת ִ כֵּ ָ ק ִמש   ר, ַהְרחֵּ ִלי אֹומֵּ אי ָהַאְרב ֵּ ַ ִנת 

ש  ִמן הַ  ְתָיאֵּ ְרָענו תְוַאל ת ִ ֻּ  )אבות א', ז'( פ 

ישנם חמישה זוגות שמוזכרים באבות, והשני שביניהם הוא 

'יהושע בן פרחיה וניתאי הארבלי'. דבריו של יהושע בן פרחיה 

  -נראים כחיוביים 

ן  ַע ב ֶּ ֻּ ם. ְיהֹוש  הֶּ לו  מֵּ ִלי ִקב ְ אי ָהַאְרב ֵּ ַ ַרְחָיה ְוִנת  ְ ן פ  ַע ב ֶּ ֻּ ְיהֹוש 

ר ֲעש ֵּ  ַרְחָיה אֹומֵּ ְ ת ָכל פ  י ָדן אֶּ ֱהוֵּ ר וֶּ ְקנֵּה ְלָך ָחבֵּ ה ְלָך ַרב ו 

 )שם, ו'( ָהָאָדם ְלַכף ְזכו ת

'כף הזכות' הזו היא כמו כף של טרקטור, לדון  -רבי נחמן מבאר 

אותי ולהרים אותי למעלה כמו בכף הטרקטור. לדון את עצמי 

לכף זכות גם אם מסביב יש מהומה ואנשים שמנסים לדון 

 לחובה. לקחת נקודה אחת טובה ולדון איתה את כולי לכף זכות. 

עוסקים בדרך כלל על כל פנים, שני בני הזוג בזוגות האחרים 

בנושא אחד, כל אחד מהזוית שלו. לעומת זאת דבריו של נתאי 

הפוכים לגמרי לאלו של בן הזוג שלו, והאמת, הרבה יותר קל 

 להזדהות עם דברי יהושע בן פרחיה.

בכלל, אין לנו שום דבר נוסף בכל הש"ס מנתאי הארבלי. רבי 

ומר' 'הוא היה א-יהודה הנשיא הרי בחר למסכת אבות את ה

אין שום דבר נוסף בשמו. כלום! זה אב  -של כל תנא, אבל כאן 

בית הדין בתקופת החשמונאים ואנחנו לא יודעים עליו כלום. 

על הבן זוג שלו יש סיפורים רבים וכן על הזוגות האחרים אבל 

 1שום דבר. אף לא מילה אחת. -על נתאי 

ה מה שננסה לטעון הוא שדווקא בשמו נמצאת כל התורה כול 

וניכנס לזה לאט; בואו ונתבונן במשנה שוב. ראשית, לכאורה 

'רע', ואם כן היה צריך להיות -הביטוי 'רשע' הוא יותר קיצוני מ

כתוב להתרחק מהרשע ולא להתחבר עם הרע, אך ניתאי ניסח 

 את זה להיפך.

גם סיום דבריו, 'ואל תתיאש מהפורענות', הן מילים קשות. מה 

ן מה זה 'אל תתייאש מן הרחמים', המשמעות שלהן? אני מבי

כלומר שתמיד תמיד צריך לקוות לרחמים, אבל מה הכוונה לא 

לדעת שבסוף היא תגיע? מה זה בא  -להתייאש מהפורענות 

לומר לנו? אגב, אכן כך מסביר הרב מברטנורא בשם הראשונים 

-  

שלא תאמר רשע זה מעשיו מצליחין אלך ואדבק עמו הואיל 

לכך אמר ואל תתיאש מן הפורענות,  והשעה משחקת לו,

 כלומר דע שמהרה תבא עליו פורענות כי פתאום יבוא אידו.
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האחרים  הזוגות לגבי סמיכה על קרבן ביום טוב, הוא, כמו יתר אבות בית הדין

אתה רואה שהרשע הזה מצליח עכשיו ואתה מתלבט האם 

לחבור אליו ולו רק מבחינה פרקטית. רק נזכור על רקע של איזו 

זו תקופת בניו של מתתיהו הכהן  -תקופה הדברים נאמרים 

פני הספירה למניינם, מדינה חשמונאית שנה ל  120-הגדול, כ

חזקה מצד אחד אך 'השתוללות' והתפרצות של התייוונות 

שפושה בכל חלקי העם בעוצמה אדירה, שהמשכה צדוקים 

ובייתוסים וכו'. לכן קל להבין על מה הוא מדבר. 'אתה רוצה 

להתחבר עם הרשע כי עכשיו 'הולך לו' מאד, הוא מצליח, 

אז דע לך שהפורעות שלו עוד תגיע.  - רייטינג, תרבות ועושר

זה נשמע אמיתי אבל נגטיבי, הפוך למה שאמר יהושע בן 

 פרחיה.

מאידך, אפשר להבין את המשנה הזו בכיון אחר ועמוק מאד. 

השם נתאי הוא שם ייחודי, מודרני אפילו. מה משמעותו? 

יוחנן,  -התנאים האחרים נקראים בשמות 'סטנדרטיים' 

  יוסף וכיו"ב.יהושע, אליעזר, 

המשנה גם מציינת שנתאי הוא 'הארבלי'. יש אמנם עוד 

'יוסי בן יוחנן איש  -תנאים שמוצמד לשמם שם מקומם 

ירושלים', 'איש צרדה', אבל נתאי הוא 'ארבלי'. יוסי בן יוחנן 

איש ירושלים'. נכון, יש את 'רבי יוסי 'הוא לא 'ירושלמי' אלא 

ר רחב ולא של שם ממוקד. אבל זה תיאור של איזו -הגלילי' 

לא בא לתאר את המקור ממנו הזה אומרים שהכינוי אף חז"ל ו

הם באו אלא את התכונות שלהם. 'גליליים שוטים' אומרת 

ברוריה לר' יוסי הגלילי, על הלל הזקן נאמר שהיה 'בבלי' 

ועליהם נאמרו הרבה דברים )'בבלאי טפשאי', 'שראשיהם 

 סגלגלות' ועוד(. 

 קמעא קמעא

ואין זה רק ציון  נראה שעניינו של ניתאי הוא שהוא 'ארבלי'כ

. הארבל הוא מקום שמוזכר הרבה מאד על שם העתיד מקומו

  -ועל שם העבר. חז"ל מספרים במדרש הידוע 

ורבי שמעון בן חלפתא הוו מהלכין בהדא  הרבי חייא רב

בקעת ארבל בקריצתה וראו איילת השחר שבקע אורה. 

כך  ,בי רבי - לר' שמעון בן חלפתאאמר רבי חייא רבה 

כל מה  עא,קימ עאהיא גאולתן של ישראל בתחילה קימ

יומא דף )ירושלמי ברכות א', א' וכן  .שהיא הולכת היא רבה והולכת

 (יד עמוד א

'קמעה קמעא' אין משמעו שהיא הולכת לאט לאט, כמו 

שאנחנו נוטים לחשוב לא פעם. רבנו הרב צבי יהודה קוק זצ"ל 

פעם שהכוונה היא שיש עליות ומורדות במהלך גאולת אמר 

אבל הכיוון הכללי הוא תמיד קדימה. אתה כל הזמן  -ישראל 

גם אם אתה נמצא בירידה ומרגיש שאתה מתרחק.  ,מתקדם

אבל עוד  -יתכן שאתה נמצא בעליה ומרגיש קרוב בקו אווירי 

נכונו לך ירידות ונפילות. גם הנשמה שלנו נזרקה לתוך הגוף 

לא בשביל ללכת בקו אוירי. בשביל זה יש לקב"ה מספיק 

ובניגוד לנשיאים, הקל והתיר לסמוך. אבל אין כאן שום דבר שמיוחד אליו 
 ואכמ"ל.



 

לעולם הזה כדי ללכת כך  הקב"השלח  מלאכים למעלה. אותנו

 התמודדויות.עליות ומורדות, קמעא קמעא.  -

פירוש 'אל תתייאש מן הפורענות' הוא גם כפשוטו אבל יש לו 

גם הבנה עמוקה. המילה 'פורענות' דומה למילה 'פירעון'. זה 

יש פורענות בעולם, בוודאי  -ורש. ניתאי הארבלי אומר אותו ש

תתבוננו סביב, אבל צריך ללמוד לראות בפורענות הזו את  -

הפנימיות שלה, את השורש הטמון בה, לראות איך כל פורענות 

עוד 'קמעא'. קשה לנו היא בעצם עוד שלב בפרעון החוב, 

את  צריך שתיקה עמוקה בשביל להפנים -לקלוט ולקבל את זה 

לכן נתאי, שהוא התנא השתקן שאין לנו ממנו אף מילה  -זה 

 בכל הש"ס, הוא זה שמלמד אותנו את המשנה הזו.

נחשוב שאני מקבל הודעה מהבנק שכתוב בה שהבנק לקח לי 

מאה אלף ש"ח מהחשבון. זה נשמע נורא ואיום, אבל באותיות 

הקטנות של ההודעה כתוב שעל ידי זה חוסל עוד חלק ניכר 

זה כבר משנה את המשמעות, ואני מבין  -חוב שלי לבנק מה

 שזה בעצם לטובתי. 

 פורענות, פירעון, פריעה

יש לי את ההכנעה בפני שיש לי את הכוח, צריך להגיע למצב 

הבורא, את הצניעות להבין שהקב"ה מוביל את הדברים באופן 

אבל  -'שתוק, כך עלה במחשבה לפני'  -שאני לא קולט אותם 

הפורענות הזו פורעת לי את החוב. 'לפרוע' משמעו גם בעצם 

לגלות, כמו 'פריעה' בברית מילה שמשמעה לפרום את שכבת 

הקרום הדקיקה שמכסה את הבשר. יש משהו פנימי מוסתר 

שאני לא יכול לראות אותו אלא רק בפריעה, בפירעון, 

 בפורענות.

נו שאין ל  -ויש עוד עומק במושג 'אל תתייאש מן הפורענות' 

להתייאש דווקא מכך שהפורענות מגיעה, שיש נקודה שקשה 

להתמודד איתה, שזו נקודה שיש לי להיכנע בפניה, הקב"ה 

מדבר איתנו דרך זה. אפשר וקל להתייאש כאשר אנחנו מגיעים 

לאיזו נקודת משבר או נפילה, ואז ח"ו אדם יכול 'לשבור את 

יתאי בא הכלים' ולהחליט שהוא הולך, 'לא משחק יותר'. ונ

'אל תתייאש כי הדרך שהקב"ה מדבר איתנו היא  -ואומר לנו  

דרך הפורענות הזו'. מי שיודע להיכנע, מי שמכיר באמת באמת 

יודע שעומק המושג 'כך היא גאולתן של ישראל  ,את עצמו

שהגאולה עוברת דרך עוד נקודה של  פירושוקמעא קמעא' 

מה שאנחנו  פורענות ועוד נקודה של פורענות. לפעמים זה

שהפורענות תהיה הקטנה ביותר. חז"ל אומרים  -מתפללים 

  -בגמרא שייסורין זה 

)ערכין  אפילו הושיט ידו לכיס ליטול שלש ועלו בידו שתים

 ט"ז:(

דיבור של הקב"ה. האם  -ובלבד שאלמד לראות בפורענות הזו 

 אני מגיע מזה לייאוש או להכנעה.

                                                           
הם השתלשלו בארגזים קשורים בחבלים מפסגת הארבל אל פתחי  2

, פרק טו, 14 ספר, קדמוניות היהודיםהמערות וטבחו בכל מי שהיה שם. עי' 
 .430-422, 417–413ה, סעיפים -פסקאות ד 

בן פרחיה, בן זוגו של אגב, בעומק, כל המשנה של יהושע 

על הכנעה; מי שלא יכול  תניתאי הארבלי, כל כולה מדבר 

לא יכול לעשות לעצמו רב, הוא גם  -להיכנע בפני מישהו אחר 

לא יכול לקנות לעצמו חבר אמיתי כי אם החבר יוכיח אותו פעם 

הוא יעזוב את החבר, והוא גם לא יכול 'לדון את כל האדם  -אחת 

לכף זכות' כי הוא מרגיש למעלה מאחרים, גאווה )היפך 

 כנעה(.הה

דע לעבור תהליך של הכנעה יודע לא להתייאש מן מי שיו

 הפורענות. הוא יודע להסתכל לעומק פנימה.

 הארבלי

בזוה"ק כתוב שמשיח יבוא מארעא דגליל. יש פיוט שמיוחס 

  -לרבי אלעזר הקליר בו הוא כותב 

 בימים ההם ובעת ההיא בחדש הראשון הוא חדש ניסן, 

 אום יבוא. מנחם בן עמיאל פת / אמנם בארבעה עשר בו

 .ובגדי נקם ילבש בחטובו/ בבקעת ארבל יצמח טובו 

מה בין בקעת הארבל להר הארבל? הר הארבל מתואר 

בהיסטוריה בימי בית שני, קצת לאחר ימיו של ניתאי, במרד, 

כשהוא בנוי מערות מערות, ושם היו מסתתרים במהלך המרד. 

מבצע לימים הורדוס מגיע עם חייליו הרומיים במבצע אוירי ו

כל עניינו של הארבל הוא עוצמה גדולה,  2שם טבח נורא.

ולפעמים הקב"ה  -מצוקים, מבצר, כוח וגבורה פנימיים 

 מסתתר שם.

פעם אחת בכל המקרא, בספר רק המילה 'ארבל' מופיעה 

 -הושע, ובצורה ייחודית 

ָךֶּ֒ ְוכ ֶֶּּ֒ ַעמ  אֹו֮ן ב ְ אם ש ָ ד ל ְׇוָקָ֣ ֹֹׁ֧ ש  ד כ ְ ַַּׁ֔ יָך יו ש   ָ֣ ֵּ֥ית ִמְבָצרֶּ ן ב ֵּ ְַֽׁלַמַ֛ ש ַ

ֵּ֥ם ַעל ֹום ִמְלָחָמָ֑ה אֵּ יָ֣ ֵ֖אל ב ְ ְרבֵּ ה ַאַֽׁ ש ָ ַֽׁ ט ָ ים רֻּ ִנֵ֖  )הושע, י', י"ד( .ב ָ

השאון, הרעש וההמולה ישברו את כל  -זה תיאור נורא 

המבצרים. המפרשים אומרים שהם לא מבינים על איזו 

סיטואציה הנביא מדבר כאן, אבל מה שאנחנו כן יודעים 

ה היה המצב של 'אם על בנים רוטשה'. שבמרידות שהיו שם ז

  -יותר ממצדה. בפסוק שלאחריו מופיע 

ית ַֽׁ ֙ם ב ֵּ ָׂ֤ה ָלכֶּ ָכה ָעש ָ ָָּ֗ ה  כ  ַחר ִנְדֹמֵּ֥ ַַּׁ֕ ש   ָ֑ם ב ַ ת ָרַעְתכֶּ י ָרַעָ֣ ֵ֖ נֵּ ְ ל ִמפ  אֵַּּׁ֔

ל ַֽׁ ָראֵּ ְך ִיש ְ ֵּ֥לֶּ  )שם, ט"ו( ִנְדָמֵ֖ה מֶּ

-'ארבאל' הוא ההיפך מ'בית אל'. בבית אל נגלו אל יעקב הא

אל משמעו שהקב"ה ארב לי, הוא במארב, הוא -וארבלהים, 

ֵתר מסתתר. "ֵאל ְפִריר ִמְסתַּ  ֶחְביֹון".  ְבשַּ

 אוהב ימים

'הרחק משכן רע ואל תתחבר  -נחזור לבאר את תחילת המשנה 

  -לרשע'. דוד בתהילים כבר מדבר על הצורך להתרחק מהרע 

ה ָרע ַוֲעש ֵּ ו ר מֵֵּ֭ ֹוב סָ֣ ֹום וְ  טָ֑ לָ֣ ש  ש ָ ֵ֖ ק ֵּ הו  ׇרב ַ ַֽׁ  )תהילים ל"ד, ט"ו( ְדפֵּ



 

'סור מרע  בין -צריך להבין מה הקשר בין שני חלקי הפסוק 

גם מה הכוונה לסור מרע ועשה טוב' לבין 'בקש טוב ורדפהו'? 

וצריך לא לעבור עברות? בשביל זה צריך מזמור מדוד המלך? -

  -גם להבין איך זוהי התוצאה של הפסוקים שקדמו לו במזמור 

י ים ִמַֽׁ ָ֑ ץ ַחי ִ ָ֣ ָחפֵּ ִאיש  הֶּ ֹוב ָהֵ֭ ֹות טַֽׁ ים ִלְראֵּ֥ ִמָּ֗ ֵּ֥ב ָיָ֝ ֹוְנָךָ֣ . ֹאהֵּ ר ְלש  ְנֹצָ֣

ע ָרָ֑ ה מֵּ ֵּ֥ר ִמְרָמַֽׁ ב ֵּ יָך ִמד ַ ָפתֶָּּ֗ ש ְ  י"ד(-)שם, י"ג ו ָ֝

שני הפסוקים הראשונים ברורים; איך  -הבעל שם טוב אומר 

נוצרים את הלשון מרע? הרי זה מאד קשה לעשות כן. אנחנו 

כדי  -ת העמידה 'אלהי, נצור לשוני מרע' מבקשים בסיום תפיל 

אני  , שהלשון תהיה נצורה כמו בנשק,לנצור את הלשון מרע 

צריך שהחלק האלוקי שבי יעשה את זה. נצירת הלשון מרע 

'מי האיש החפץ חיים...  -יכולה להתרחש רק אם רואים טוב 

לראות טוב. נצור לשונך מרע..". רק אם תדון לכף זכות את כל 

 כל לא לדבר רע על אחרים.האדם תו

כולנו חפצי חיים נכון? אבל מה  -פעם כבר דיברנו על זה 

'אוהב ימים' זה מי שלא אומר 'בעז"ה  -הכוונה 'אוהב ימים'? 

'פעם היה -יהיה טוב', גם לא מי שמתרפק על העבר ואומר ש

שאוהב את נהדר אבל היום על הפנים'. 'אוהב ימים' הוא מי 

. האם אתה יכול 'על הפנים'נראה  היום היום, כל יום, גם אם

היום? לפעמים זה קל אבל כשיש פורענות זה  -לראות טוב 

האם אתה יכול לראות את  -מאד קשה. זה מה שאומר ניתאי 

הטוב שבתוך הפורענות של היום? האם אתה יכול לקבל 

בהכנעה את המציאות ולא בייאוש? להבין שכל מה שהקב"ה 

גם אם אני בבידוד בבית, כי הוא רוצה  -רוצה ועושה הוא לטובה 

מן הפורענות ומתוכה. איש שבאמת ואתרומם שאני אצמח 

גם היום. את היום חפץ חיים הוא מי שרואה טוב גם היום ואוהב 

האם אני נוצר את לשוני מרע ואת שפתי  -והמדד לכך הוא 

 מדבר מרמה. צריך לוודא שאני שם, בלי לבלף את עצמי.

'סור מרע ועשה טוב'.  -ל שם טוב הק' ואומר עכשיו מגיע הבע

בכל מציאות בעולם יש את הטוב הפנימי שבה ויש קליפה 

 , לנתח את המציאותונית שמכסה עליו. אפשר להביטצחי

להבין את המציאות בקליפתה תפק בקליפה הרעה. ולהס

'להיות ריאליים'. כך היו המרגלים,  -החיצונית. קוראים לזה 

לעומת יהושע וכלב שראו טוב. מבחינה ריאלית המרגלים 

אנשים היו מקברים הארץ אוכלת את יושביה,  -באמת צדקו 

הייתה מגפה בארץ שבכל מקום שהם הגיעו כולם את מתיהם ו

ונה. בואו נהיה אמיתיים עם הרבה יותר קשה מקור -מתו 

האם מישהו מאיתנו היה מוכן לקחת  -עצמנו, מבחינה ריאלית 

זו ריאליה. אבל דווקא  !את הילדים שלו ואת הוריו למקום הזה?

'אל תתעסקו בקליפה. תעסוק  -שם באו יהושע וכלב וטענו 

 בטוב הפנימי שנמצא בתוך הקליפה. כך הקב"ה מדבר איתך'.

  -נן בן ארי  יש היום שיר של ח

מי ביקש ממך לזרוק בי ? / מה? מה, מה אתה רוצה ממני

 ?נשמה

  תביט לי בעיניים תחבק/  למה לא תבוא אליי בצהריים

הקב"ה מדבר איתנו דרך מה שיגרום לנו את  -צריך להבין 

דרך פורענות. זו דרך גם ההכנעה. לפעמים זה בטוב ולפעמים 

ההזדכות שלנו, ולכן עלינו להסתכל על הטוב הפנימי ולא על 

צריך לעשות את הטוב, באופן אקטיבי,  -הרע. יותר מזה 

'עשה טוב'. גם אם ריאלית רואים עכשיו שהרע  -בפעולה שלנו 

כמו שאמרנו שניתאי הארבלי פועל בימים  -מצליח 

הוא שותק! יש ביטוי  שההתייוונות מתעצמת בכל הארץ, ולכן

 'אני אשתוק עד שכל העולם ישמע'.  -שרבי נחמן אמר פעם 

סור מהרע, עשה את הטוב מתוך ההכנעה,  -אומר הבעש"ט 

וזה העיקר  -תבדיל בין הרע לבין הטוב, תעשה את הטוב, ואז 

תבקש את השלום בין הטוב לבין הרע. זה לא סתם שהגעת  -

, התאווה הזו, את הכעס הזהלמציאות סבוכה כזו, שיש לך את 

בקש את השלום את הטוב ו עשה ,סור מהרעאת הנפילה הזו. 

 שביניהם ורדפהו.

השכן לא עשה לי שום דבר שלילי. הוא רע  -'הרחק משכן רע' 

לי. הוא רע כי זו האווירה שהוא מייצר סביבי. זה מה שניתאי  -

, כי האוירה בימיו הפכה אני רואה מה קורה סביבי'' - אמר

 חיק משכן כזה. למתיוונת. ואתה צריך להר 

 להרחיק את הרע מהשכן

. ליצחק שכונה''-ו בעברית זה מאותו שורש של 'שכינה' 'שכן'

 -  אבינו נאמר

ָלי֙ו  א אֵּ ָרָׂ֤ ר ַאל ה'ַוי ֵּ אמֶּ ֵֹ֖ ֵ֖ר ֹאַמֵּ֥ר  ַוי  ץ ֲאש ֶּ רֶּ ָאַּׁ֔ ן ב ָ ֹכָ֣ ְיָמה ש ְ ד ִמְצָרָ֑ ָ֣ רֵּ ֵּ ת 

יךָ  ַֽׁ לֶּ ָ֑ך ָ . אֵּ ָךֵ֖ ַוֲאָבְרכֶּ ְ ה ִעמ  ֵּ֥ ְהיֶּ ַֽׁ את ְואֶּ ץ ַהז ַֹּׁ֔ רֶּ ָאָ֣ ו ר ב ָ )בראשית כ"ו,  ...ג ּ֚

 ג'(-ב'

לא רק 'גור בארץ' אלא גם 'שכון בארץ'. דווקא יצחק, ששכניו 

זרקו אותו ממקום למקום, מבאר  -היו כל כך רעים ומתנכלים 

לא רק 'גור בארץ הזאת' והקב"ה אמר לו לבאר, והוא הרחיק. 

הארץ הזאת בתוך  –אלא גם 'שכון בארץ אשר אומר אליך' 

שאתה צריך לגור בה נמצאת הארץ שאתה צריך לשכון בה. 

 .תשרה שכינה , אומרים חז"ל, ושםעשה שכונהת ושם

השכן  -"א היה אומר כל כך נפלא  ועמוק המגיד ממעזריטש זיע

'הרחק משכן רע', זה הקב"ה. הקב"ה הרי קורא לנו שכנים, -ב

'אלו השכנים  -וא בא לבית הכנסת ומוצא אותנו שם כאשר ה

וא הטובים שלי שבאו להשרות שכינה בשכונה'. אבל אם ח"ו ה

ל...'הוי  -לא מוצא אותנו שם הוא אומר  ל עַּ י  כׇּ ָרִעִ֔ ֙י ָהָֽ ...' םְשֵכנַּ

רחיק את הרע מהשכן. 'ת -. אומר המגיד י"ב, י"ד( )ירמיהו

ותבין שאין שום דבר אחר במציאות  תכניס לשם את הקב"ה

 '. חוץ ממנו

כבר סיפרתי שפעם הייתי בחתונה והחבר'ה רקדו בהתלהבות 

את השיר 'אין שום ייאוש בעולם'. עמד שם איזה יהודי חסיד 

'תגיד, הם כבר התייאשו  -ברסלב זקן וחכם ושאל אותי בצד 

 עולם מספיק כך שהם יודעים לרקוד 'אין שום ייאוש'?'...המ

אין מלפני ' -איך אומרים הילדים? כפשוטו.  -משכן רע  הרחק

אם אני מצליח להשכין  -. יש 'ואין מאחורי ואין מצדדי שום דבר

 .'הרחק משכן רע'שכינה. 



 

מה, האם לא להשפיע עליו? וודאי שכן,  -'ואל תתחבר לרשע' 

אבל רק אם אתה תרחיק מהשכן את הרע, תסיר ממנו את 

יע ה'סור מרע', רק ככה תוכל לא תתחבר לרשע אלא להשפ

 עליו בלי סוף. 

 הכנעה, הבדלה, המתקה

יסוד גדול, מהלך  בשם הבעל שם טוב מובא בתורת החסידות

'הכנעה, הבדלה, המתקה'. אתה תוכל  -בן שלשה שלבים 

לחיות במציאות של אלוקות, אבל רק אחרי שתגיע להכנעה 

הקודמת אל ההבדלה שהיא הרחק את הרע ותתייחס רק 

תייאש מן אל ת' –לפנים, ואז תגיע אל ההמתקה הגדולה 

. תמתיק את הדינים בשרשם. תראה בפורענות הזו 'הפורענות

כמה שיש בה פירעון חוב אדיר, באותה נקודה קשה של 

אפלה שבה הולכים בבקעת הארבל החושך, באותה נקודה 

בקריצתא ומבינים ש'כך היא גאולתם של ישראל'. ודווקא 

הזה, כי גם כך, בעלות השחר, קיבל יעקב את השם  -'ישראל' 

'הכללים  -'ישראל'. כי הוא אמר למלאך במילים פשוטות 

שבעולם הטבעי, שלכל דבר יש ממונה, יש כוח מיוחד לכל ענין, 

ואז קורא לו  'זה לא עובד עלי. אתה תקרא לי בשמי הנכון

אתה שורר עם אל, 'כי שרית ' -המלאך בשמו ישראל, לאמר 

'ההחלטה דהיינו, להים ועם אנשים'. יש בתוכך אלוקות'. -עם א

זה לא  -שאני צריך להיות מנוצח שלי, המזל שלי, ית הטבע

 זה מה שאומר המלאך ליעקב. עובד אצלך'.

  -ומה היה שם בעלות השחר? 

ַחר... ַָֽׁ ֹות ַהש   ד ֲעלֵּ֥ ֹו ַעֵ֖ ַּׁ֔ ֙ ִעמ  ֵּ֥ק ִאיש  ָאבֵּ  )בראשית ל"ב, כ"ה( .ַוי ֵּ

שהם העלו אבק, כמו שהנאבקים מעלים אבק רש"י מסביר 

המלאך רואה בעומק, ש העמוקים ברגליהם. מוסבר במפרשים 

שמו  תם'. בכסא הכבוד חקוק 'איש אותו כישיעקב עומד לנצח 

עד השמיים אבק המלאך מעלה  3של יעקב, ישראל חקוק שם.

כדי שיעקב שבתוכי לא יראה את זה ששמו חקוק בכסא הכבוד, 

 .שבוקע אורה אם יהיה מיסוך לא תראה את איילת השחר

 

 

 

 י-א-ת-נ 

השם ניתאי נשמע לנו שם בעל שם מודרני, צליל יפה. שמעתי 

'נתאי' הוא התנא היחיד -בשם הרב גינצבורג שליט"א ש

 א'."ן' ואותיות 'תני"שאותיותיו הם אותיות 'אית

שהופכות היחידות האותיות ארבע אותיות אית"ן בעברית הם 

ילך, ילך, א -את שם הפעולה לזמן עתיד. למשל בפעולה 'ללכת' 

כמו 'נחל איתן', וגם  -לך. 'איתן' הוא חוזק, נצחיות תלך, נ

 איתנים'. הכשם שהאבות נקראו ' -ראשיתיות 

                                                           
זכה יעקב ובחלומו נפתחו שהקדוש ר' שמשון מאוסטרופלא אמרו, בשם  3

לו ארובות השמים וחזה למעשה מרכבה, ואחר חזיון זה אמר, "א' כ' ן' יש ה' 
א'ריה כ'רוב נ'שר זו  -ן "במקום הזה", פי' דרגלי המרכבה הם אותיות אכ

התורה שבכתב ' תוב בספרים הק' שכל ספר התניא המכונהכ

, בא לעורר את האיתן שבכל אחד מאיתנו, את 'של החסידות

הכח להיות פה איתן בימים קשים. לראות את הפנימיות ולא 

 את הקליפות.

'נתאווה הקב"ה שתהיה לו דירה בתחתוניים'. -כתוב במדרש ש

ה של אותן אולי 'נתאי' זה גם לשון 'נתאווה'?.. אולי זו הצור 

 האותיות?

. , האיתניםכל מגמת ספר התניא היא לעורר את האיתן שבנו

על שם האבות ועל שם  -גם חודש תשרי נקרא 'ירח האיתנים' 

האיתנות שלנו שמבקשת להתעורר שם. הכח להיות איתן גם 

. כח האיתנות הזה אחינו הגיבוריםשל כח ה, ביום הזיכרון

שהיא  -נמצא בנו פנימה ויום הזיכרון מבקש להזכיר לנו את זה 

גם בלי לעלות אל בתי העלמין. הרי אותם בתוכנו, בנו,  נמצאת

קדושים נמצאים בנצח, באינסוף, גם אחים, הורים או חברים 

אם אנחנו לא נמצאים ליד חלקת הקבר הקדושה ואולי הם 

 נתאיוק בנו ונעורר את האיתן הזה, את מבקשים שעכשיו נעס

הזה שאומר לנו  'נתאי הארבלי'את הלעורר שבי?  הארבלי

 -'אל תתייאש', מפני ש  -עכשיו, בשנת תש"פ 

י ָׂ֤ ֵּ֥ת כ ִ ָ֣ר אֶּ ב ֲאש ֶּ ֱאַהָ֣  )משלי ג' י"ב(יֹוִכָ֑יַח...  ה' יֶּ

געים הר אלפי , אחד מהכח שלי התגלה ברגע הירואי יחיד 

שגילה את האיתנות שקבועה  ביום הזיכרון,עליהם שמספרים 

  -בתוכנו. זו שהקב"ה בוחר בה, כמו שמופיע בשיר השירים 

גֵ֖  ֹו ַלֲערֻּ ד ְלַגנ ַּׁ֔ ֹוִדי֙ ָיַרָ֣ יםד  ַֽׁ נ ִ ֹוש ַ ט ש ַֽׁ ים ְוִלְלֹקֵ֖ נ ִַּׁ֔ ג ַ ם ִלְרעֹות֙ ב ַ ש ֶּ ָֹ֑  .ֹות ַהב 
 )שיה"ש, ו', ב'(

שושנת יעקב האחים שלנו, אלו השושנים שהוא לוקט, 

אבל תמיד רואה את תכלת והקוצים שנמצאת בין החוחים 

שכל עניינו הוא להיות  מרדכי. הכח הזה שנמצא בנתאי

 אל. -אורב. ארבאף הקב"ה מסתתר ו'ארבלי'. כן, 

  -שמופיע בו שהקב"ה אורב לנו יש פסוק נורא באיכה 

י ֙א ִלַּׁ֔ ב הו  ֵּ֥ ב ֹארֵּ ָֹ֣ ים (אריה) ד  ִרַֽׁ ָ ִמְסת  י ב ְ  )איכה, ג', י'( .ֲאִרֵ֖

  -, וזה מביא אותו ל בחורבן כך מתאר ירמיה את הקב"ה

ֵ֖י מֵּ  ִ י ְותֹוַחְלת  ד ִנְצִחַּׁ֔  )שם, י"ח( '.ה-ָוֹאַמ֙ר ָאַבָ֣

  -אבל אז 

ל ֵּ֥יב אֶּ ֵ֖י ַעללִ  ֹזַ֛את ָאש ִ יל ב ִ ֵּ֥ן אֹוִחַֽׁ י ה֙ . כ ֵּ ָׂ֤ ְסדֵּ י ֹלא 'ַחַֽׁ ָ֣ ֵּ֥י  כ ִ ְמנו  כ ִ ָתַּׁ֔

יו ֹלא ו  ַרֲחָמַֽׁ ָנתֶַּֽׁךָ . ָכלֵ֖ ֵ֖ה ֱאמו  ים ַרב ָ ָקִרַּׁ֔ י֙ם ַלב ְ  כ"ג(-)שם כ"א .ֲחָדש ִ

הכח הזה שדיברנו עליו בשיחה בשבוע שעבר של 'בקרובי 

לא של נדב ואביהוא אלא דווקא של אלעזר ואיתמר,  -אקדש' 

להמשיך את הכוח הפנימי  -וההורים הנותרים שלנו  ,ואהרן

הלאה אל המציאות. לתת לכל דבר את  ,הזה, את האיתנות הזו

 אית"ן. -אותיות העתיד 

א בחולין לא ידעתי, היינו א'ריה נ'שר כ'רוב י'עקב, וכדאית 'י"אנכ'ידעתי, אבל 
וזה לא  -פני יעקב הן  -]צ"א ע"ב[ דפני אדם החקוקים במרכבה העליונה 

 .ידעתי



 

 ולא ידום

ניתאי הארבלי, אב בית הדין של ישראל, לא מדבר שום דבר בכל 

שנות כהונתו כי הוא אותיות אית"ן, והוא בא ללמד אותנו איך 

תר ודווקא משם מתבררת גאולתם של האל מסת 'אל-ארב'ב

הזיכוכים הללו  ישראל וגאולתה של השכינה, זו שרואה את כל

שלא מתייאש מן הפורענות. הוא רואה  ואת נחל האיתן הזה

'שהקב"ה רוצה אותי כדי שאאיר ממקום  -את הפורענות ומבין 

מתיק את אועוד יותר עמוק, העוד יותר נמוך ואגלה את האור 

כי פנימי שלהם. להרחיק מהשוכן בתוכי את דינים בשורש ה

וברוגע, כי כשהרע מורחק  ,הרע. להגיע גם אל הרשע הגמור

אלא רק אל שע והֶר מהשוכן פה אני לא מתחבר את הרוע 

הנקודה הפנימית ולא מתייאש משום פורענות'. להידבק 

 ., שתיקת יום הזיכרון הזהבשתיקה של נתאי, של רבי עקיבא

זיע"א  דומסקאר' שלמה מר 'תפארת שלמה'-בעל האמר הרבי 

אהרן' וידום 'ן הכהן מצינו מדרגה גבוהה מאד של באהרו -

אך דוד המלך הרחיק  עם מיתת בניו, בשעה של צער כה גדול

 למדרגה גבוהה עוד יותר ואמר: "למען יזמרך כבוד ולא ידום"

 4.)תהילים ל', י"ג(

שנזכה להגיע למדרגת ההכנעה, ממנה אל ההבדלה ולבסוף 

 וכל המציאות תתהפך לטובה - למיתוק כל הדינים בשרשם

 במהרה בימינו. קהוומת

 

 

 

 

 

                                                           
זמרה, . שתיקה לא מפריעה ל 'כבודיעורה ' -א הנשמה שלי הכבוד הו 4
 שירה, לתפילה.ל


