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ר  'כ וה שיעו י"א, אברך מלו ר  ר פורשר, שיעו 'באלול; ר' תמי  

„Â‰‰ ˙˜È˙˘ 
המלאה בהמון רעשים  ,חוד קשה היא השתיקה במציאות היום יומיתיבי .שאינו קל להשגההשתיקה היא מצב נפשי 

 שתיקה של פחד, שתיקה של עצב ושתיקה של הבנה.שתיקה של מבוכה,  גוונים שונים יש לה לשתיקה: ומסיחים.

 על רב ששת שהיה עיוור והלך להקביל מספרת אנח,  . הגמרא במסכת ברכות דף‰Â„שתיקה של  ,ישנה שתיקה מיוחדתו

רוצה לומר, הרי ממילא לא  !כדים שבורים הולכים לנהר?וכי  פגש אותו מין ואמר לו:בדרכו  פני מלך בשר ודם. ולצפות

  ? צופיםכל היחד עם  ה יש לך לחפשהמלך, ומ תראה את

כשהגיעה שיירה ראשונה  ה:יתר ממך מתי מגיע המלך. ואכן כך הענה לו רב ששת לאותו המין: אתה תראה שאני אדע יו

וגם הפעם קובע רב ששת  ,גם שיירה שניה באה בקול רעש אמר שאין זה המלך.ומלווה בקול רעש גדול, ידע רב ששת 

שואל המין את רב  גיע!מושלך הס או אז קובע רב ששת: המלך ה ,שבא. בבואה של השיירה השלישיתשאין זה המלך 

   נה לו רב ששת:ידעת מתי בא המלך? ע כיצד ששת:

דכתיב: 'צא ועמדת בהר לפני ה' והנה ה' עובר ורוח גדולה וחזק ומפרק הרים  .מלכותא דארעא כעין מלכותא דרקיעא

לא באש ה' ואחר האש קול דממה רוח ה' ואחר הרוח רעש לא ברעש ה' ואחר הרעש אש ומשבר סלעים לפני ה', לא ב

 .דקה

 מצאנו את שלמה כךישנם גדולים שכשהם עוברים ישנה דממה, יש משהו באוויר.  שתיקת ההוד.שתיקה זו הינה 

ממות, רוממות כזו הוד מלכותו של הקב"ה, הוד הרו -) כמלך בעל הוד מלכות. והשיא מתואר בדברי הימים (א, כטה

 המביאה אותנו לכדי הכנעה וביטול מוחלט אליו יתברך.

˙Â��Â·˙‰ 

. רש"י היכולת הבסיסית של התבוננות לעומק מתוך שקט פנימיהוא ההתבוננות,  להשיגולנו  שלא קלמצב נפשי נוסף 

בין פרשה Ô�Â·˙‰Ï הפסקות בתורה, כדי ליתן רווח למשה  יצרשהקב"ה מסביר  המילים הראשונות של חומש ויקרא על

שעליו להפסיק, לעצור ולהתבונן  'קל וחומר להדיוט הלומד מן ההדיוטמוסיף רש"י ואומר: 'לפרשה ובין עניין לעניין. 

ליתן  שעלינוקל וחומר לנו ההדיוטות הלמדים מן ההדיוטות ומלמדים הדיוטות, אף אנו נוסיף ונאמר: . במה שהוא לומד

חובה עלינו ליתן רווח, לטעת הפסק  .ובין שיעור לשיעור שניה לסוגיהאחת  רש"י לתוס', בין סוגיהרווח בין לימוד 

של  בשיאםים , מופיע˘˙Â��Â·˙‰‰Â „Â‰‰ ˙˜È˙, הללונפשיים המצבים השני  ולהתבונן היטב ורק אז להוסיף ולהתקדם.

  :הימים הנוראים

„Â‰‰ ˙˜È˙˘ - ‰�˘‰ ˘‡¯·מתמלאת ע"י , הלא היא ביטוי לשתיקתנו הע"י תקיעת השופר מלכו של עולם . המלכת

  . 'ובשופר גדול יתקע וקול דממה דקה יישמע'שלנו כלפי מלכותו של הקב"ה.  ומתוך כך הביטולתקיעת השופר, 

˙Â��Â·˙‰‰ -  ÌÂÈ·‰¯ÂÙÈÎÌÈ ,לא בשקט, ית הכנסת מתמב, דקות ארוכות אנו עומדיםידוי. וווביתר שאת בעת אמירת ה

הציבור כולו בפן הכללי יותר, גם כל אחד עומד מול עצמו ומתבונן במעשיו, בחטאיו ובדרכי השיפור והתיקון. בדממה, ו

 מתכנס ומתוודה יחד על חטאיו.

פתחו לנו בחודש אלול. חז"ל  יקת לכךה מדועצמנו לעבוד ינו לכוון, עלהללות ונפשיהת וכדי להגיע לזמנים אלו ביכול

אמירת ותיקנו לנו ת שופר תקיע לנו רבותינו תיקנומראשית החדש. בחכמתם  נו להתחיל ולהתכונןייעו בידהר וסיוצ

, שיא בעצמנו, לכוון את עצמנו לאותם רגעי ולהוסיף עבודה להמשיך את שפתחו לנו הם לנו לא נותר אלאסליחות, ו

מההשפעות שתחרר י הקב"ה, ולהלהשתחרר מהרעשים של המציאות הסובבת אותנו ומקשה עלינו להתבטל בפנ

˘˙È˜˙ ל לנסות ולהגיע להתבונן פנימה אל תוך תוכנו.יק ומרוכז במאמץ מדוגורמות לנו ליפול ולחטוא, וההחיצוניות 

˙Â��Â·˙‰ÏÂ „Â‰‰.  

 


