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 זמן קצת קצר זה דקות חמשהיה נראה במבט ראשון ש, דקות חמשת ב לקיים בישיבה שיחה יומית קצרה, ההצעה כשעלתה

 קשורים דומאו ,זה את זה משלימים אך גם מנוגדים כיוונים בשני הדבר משמעותב תבונןלה שאפשר לי נראה אבל .מידי

  . אלול חודש, הזה החודש של לעבודה

 זה דקות חמשובו  ,פשוט צד נויש .לזמן מעל דקות חמש של יותר צד עליוןצד עליוןצד עליוןצד עליון ויש. הזמן בתוך דקות חמש של צד פשוטצד פשוטצד פשוטצד פשוט יש

  :יש לכך כמה דוגמאות .זמן מאוד הרבה

 משמעות את ילמדו נשיםשא הייתה מטרת הסדר, דקות חמש של סדר היה, בה הסדרים אחדש, םקל ישיבת על מסופר

 אתש, בדורנו ך"תנה מלמדי מגדולי אחדשמעתי מ .גדול לאוצר להגיע ניתן יום ועוד יום מצטברותה דקות בחמש, הזמן

 דקות אותן, המדרש בבית למדהמתין ו בהם ,אוכל חדרתור בל ההמתנה של דקות מהחמש רכש הוא שלו ך"התנ ידיעת

  .גדול לאוצרו ,פרק עודל, יום עודל והצטברו הלכו מעטות

סיים  שנה וכל ,גדול גאון היה הוא. שנה כל ס"ש סיום עושה היהש, בירושלים החרדית העדה נירבמ ,גיסבנ הרב על מסופר

ואיך , שבוע עבר רק זאת בכל :לו אמרו .נוסף סיוםל האנשים את הזמין שבוע ולאחר סיום עשה הוא אחת שנה. הבבלי את

הסיום השני  .ביום דפים שבעה, מבוסס על הלימוד היומי שלו ס"סיום הש שנה כלשב להם ההוא ענ. ס"עבר שוב על כל הש

תמיד יש כמה דקות המתנה  ,וכדומה בריתות, חתונות, אירועים מיני לכל אותו מזמיניםו מאחר ,מבוסס על לימוד אחר

הספיק אחרי כמה שנים לסיים את  באופן זה ,עצמו בפנילימוד  סדר הוא קבע, ההמתנה של האלו בדקות .רועילתחילת הא

   .הזמן מימד בתוך דקות חמשערכם של  של הפשוט הצד וזה.. .ס"הש

 .אליו להשתייך אפשר דקות בחמש שגםעד  ,לזמן מעבר כך כל שהוא, ונשגב גבוה משהו מבטאה, אחר כיווןו, צד עליון נויש

 מכתבי" שנקרא ספרב מכתבים אלו התפרסמו. ילהקה רב להיות, הברית לארצות שנסע בזמן ,התכתב עם בנו פ"חרל הרב

  .שהוא נתן לו קודם הנסיעה הדרכות מיני כל ובנל מזכיר ובהם הוא, "מרום

, מה כבידות יש בחמש דקות, לא אכחד כי אף על פי שלכאורה נראה הדבר נקל, בעניין החמש דקות שדברתי אתך בקצרה

העיקר שלא יעבור יום ולא לילה שלא  .ם מתחזקים בזה מביא תועלת רבהוא, אבל כשמגיעים לידי קיום רואים כי גם זה כבד

וצמצום כל , באותם חמש דקות יהיה ער בעליזות ושמחההלימוד . ילמדו בהם לפחות חמש דקות ביום וחמש דקות בלילה

לקיים מצות לימוד לשם גילוי יחודו בעולם דזהו , ויש לכוון בהם ללימוד לשמה. המחשבות בהם בלי שום הפסק כלל ועיקר

  )מכתב ו(   .ה ושכינתיה"ענין לשם יחוד קוב

להתדבק , ללמוד תורה לשמה, ומד הגבוה שבנילמ יש צורך להתקשרשבתוך שגרת היום יום , פ היא"חרל נראה שכונת הרב

 .מאתנו ואחד אחד בכל מאירהה נשמהאת ה זוכרים תמיד לאובה אנחנו  שגרה שהיא באיזו נמצאים אנחנו יום ביום .'בה

   .מישראל אחד ובכל מאיתנו אחד בכל שיש רוממותבו מעלהב לא נמצאיםאנחנו ממילא 

 .אליה שייכים שכולנו עליונה נשמה אותהב, גודל באותוולהיזכר  להתכוון צריכים .צריך להכשיר איזה מגע עם המקום הזה

המטשטשות את  שוטפות מחשבות מוצף אדםה היום של השגרתי במהלךמאחר ו ,היום כל אותה להחזיק קשההתכוונות ש

 שהוא "אלוקיכם' בה יםהדבק אתםו" של מקוםב ולגעת התקרבהתרומם לל מנסים אנחנו לפעם מפעם, עדיין .המקום הזה

אל הגדול של יקירבה לאיד, במקור החיים דבקות עבודה של, הנוראים הימים של מיוחדתה עבודהה זו .הכל של השורש

 



 חמש גם. הזמן מעלבמקום ש נוגעה ,רגע מדוייק, הזמן בתוך שהוא משהו היא נותוההתכו ".וידע כל פעול כי אתה פעלתו"

  .המרובה את המחזיק מועטכ ,הזה הקשר את ליצור ,ותהשייכ את לאפשר שמספיק זמן הם דקות

 המרחב של במובן, המדוד למקום מעבר הם נשגבים הכי הדברים ,"מידה מן אינו ארון מקום" אומרים ל"שחז מה, כעין זה

  .חי הכל שממנו הגבוה השורש וזה. הזמן מימדעל  גםכן  לומר ואפשר ,הנתפס

 המחזיק מועט  שמעלתו היא צןבק אותו על החמישי יוםה של מעשהב סופרמ, "הקבצנים משבעת במעשה" נחמן רב אצל

 אותה ה"בקב הידבקות אותה התבטלות אותה, לגדרים מעבר הםש ה ויראהוענו ,עבודתו בנויה על אמונה, המרובה את

 היכולהיא , אותה מזכיר פ"חרל שהרב העבודה זאת. ה"בקב דבקים אנחנו שממנה בנשמה ,אותנו שמחייה בשורש היזכרות

 ליבו את מכוון אדם שבו זמן, בעצמו בוחר שאדם בזמן גםאבל  , תפילה ושל שמע קריאת של מיוחדיםה בזמנים להיות

גם בחמש דקות ניתן להיזכר ולגלות את  ,לשם כך אין צורך בימים ושעות. הזההנשמתי  המימד את ולעורר להתרכז באמת

   .היום כולו כל את מחייהה שורש החיים

 נזכה גםשו .מזה פחותעל  וגם דקות חמש כל על, זמן שלנוה על שיותר כמה לשמור הפשוטה בצורה גם שנזכה רצון יהי

 ,לוא ימיםל עבודה המיוחדת שזאת ,הלב כוונת מתוך לשורש להתחבר אפשר דקות שבחמש פ"לקיים את הדרכת הרב חרל

  .חיים אנחנו וממנו ,הכל שורש שהוא ה"הקבל ,שמעבר למה להתחבר

 

  


