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 נתנאל אריההרב  אביב ויציאה מן המיצרים ה
 

לבלוב האילנות ופריחת מרבד  .חג הפסח וחודש האביב נושאים בשורת צמיחה והתחדשות

אדמה, ומושך המים הממשיכות לרוות בנחת את ההצומח, חום אביבי נעים מלטף את טיפות 

 רים וממלאים את תכלת השמים.זבעלי כנף החו

את ליבנו חמימות ואהבה  תבנו שמחה טבעית פשוטה, וממלא כתנוסססגוניות הטבע המתחדש 

שב ו ומתכנס םלשבשמיים, שברא לנו עולם נעים ויפה כל כך, עולם הנע ינולאבולעולם ומלואו, 

 .ופורח ומתחדש

כך, ברכת  מוצאים את ביטויים בברכה הנפלאה והחביבה כל ,גלי האושר המציפים את ליבנו

 האילנות:

אילנות טובים שלא חיסר בעולמו כלום, וברא בו בריות טובות ומ"ה ברוך אתה ה' א

 .ליהנות בהם בני אדם

ברכה קצר זה! מודים אנו לך רבש"ע על שבראת עולם נפלא.  נוסחכמה יופי וכמה עומק ישנו ב

עולם שבו הכל לא רק איכותי ותועלתי, אלא גם יפה ואסטטי. עולם הרמוני בו אין חלוקה 

בין יפה לטוב, בין עצי סרק נאים לעצי פרי מועילים. מודים אנחנו לך על  באופן מוחלט המבדילה

 ושלל צבעיו. , טעמוריחו מראהו,שבראת עולם שבו הטוב והמועיל הינו גם יפה ומושלם ב

להתחדשות  אהכל קור אביבו של הטבע הינו גם אביבו של האדם, של העם ושל העולם כולו.

וההתחדשות אל מרחבי היצירה  אה מן המיָצרים וההגבלהת וחיצונית. יציפנימי ופריחה, לצמיחה

 יים. ציבורהפרטיים וה הנפשיים והמוחשיים,

 נפרח, נפרוץ ונלבלב, , נתחדשושמור ננשמור את חודש האביב "כי ממנו ניקח לעבוד את ה'". 

 אביב של העולם כולו".ה"יציאת מצרים תישאר לעד 

 

 

 

1 



   היציאה לחירות בגיל ההתבגרות
 נתנאל אריההרב 

 

ר ידובנערה צעירה אוחזת ס ,בחנייה בין המכוניות אני מבחין ,בצהרים במרכז היישוביום שישי 

  ודווקא כאן? ,שישייום בצהרי  להתפלל מנחהמדוע  ,תמהתי. ת בדבקותתפללמוקטן בידה 

בליבי. אולי זו נערה המחכה  שהעלתה חיוך רחב וסמוק ,מצאתי עצמי משתעשע במחשבה

משעלו הדברים במחשבה,  ..בקרבת מקום?שלארוסה, שהלך לטבול לקראת שבת קודש, במקווה 

 המתנתי ,עצרתי את הרכב, ולמרות המבטים המשתאים של ילדי .לא יכולתי להתגבר על סקרנותי

חליק לרכב, עלם חמודות ה .מאוזן לאוזןיך מחולאחר המתנה קצרה, מצאתי את עצמי במקום. 

השמחה את החתונה  יומעלה בזיכרונ ,בזריזות את המקום. מותירים אותי משתאה והשניים עזבו

 . יומיים קודם. אךבה הייתי  ,של בן היישוב

המוכר הסתדרנו כולנו במעגל ענק לריקוד  דים ראשון, ספוגי זעה ומלאי שמחה,בתום סבב ריקו

למילים הספוגות דמע וכמיהה של  של ברוך לויןהגדול  ואת ביצוע התזמורתשל שירי דבקות. 

, וכך כולנו בעיניים 'בנים ובני בנים.. זרע קודש : 'וזכני לגדלאימהות יהודיות בהדלקת נרות

ובעיניים בורקות הוא  ,נבנה. לפתע תופס האב פיקודעל הבית הגדול ש חולמיםרוקדים ו ,עצומות

זה הזמן לשיר  - הרי אתה שר כה יפה -כאומר  ונותן לבנו, ןמסמן לתזמורת, לוקח את המיקרופו

       !לרעייתך

 מרגשההשקט ושר את השיר  עדיןמיקרופון, ובקול אוחז בטות, החתן בהססנות סָ המחיצות מּו

דו. בטוחני שכל מי שהיה בחתונה לא יכול לשכוח את לכלה הצעירה העומדת בצניעות לצ ,הזה

, כשברקע ישים זה לצד זו, עומדים מבואי תום נעוריםומל של חתן וכלה צעירים, טהורים ,המחזה

: "וזכני לגדל בנים ובני בנים, חכמים ונבונים, אוהבי ה' יראי ,המילים הקדושות מתנגנות וחודרות

להים, אנשי אמת זרע קודש בה' דבקים, ומאירים את העולם בתורה ובמעשים טובים ובכל -א

 מלאכת עבודת הבורא".

של בתפילה עיניים חולמות  - מיוני מערבב סיפור בסיפור ושמחה בשמחהכך אני נוסע ברכב וד

רחב כתפיים השר בקול חסון וחתן , שבת קודש לכבודטבילה טהורה של נער וה בפריחתה, עלמ

 ,ועיני דומעות מגיל וכלתו הסמוקה לצידו מייחלת לבניין של קדושה ושלמות. מלא ערגה,ו עדין

ל יופי ותום של בני הנעורים שלנו, על אהבה טהורה ועליונה שוחקות ע .ובוכות כאחד שוחקות

ובוכות על מה שיכול להיות בצניעות, בעדינות.  המחברת מאוויים פשוטים עם מחשבות עליונות

 שונה כל כך...  ,תאחר מציאותשונה כל כך, על תהומות המפרידים בין אצילות טהורה זו לבין 

את מאמרו של מרן הרב קוק זצ"ל: "חירות וביעור חמץ" הרב  תי עם תלמידיםבאותו שבוע למד

. חירות הגוף אינה נרכשת אלא על ידי חירותה חירות הרוחניתתלויה בהחירות הגופנית מבאר ש

 - סילוק הגורמים המפריעים - "ביעור חמץ" להופיע אלא על ידי אינה יכולהחירות הו. של הנשמה

    !יהתחדווקא בזמן של התעוררות ו יםמופיעה

מתעוררים  ,התחדשותבתקופת  דווקא! באמת, ואולי זו הפעם הראשונה שאני מבין שוב אני קורא

כל  ומעבר משלב נמוך לשלב בוגר, פריחהבתקופה של  דווקאגם הכוחות הנמוכים והגסים. 
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מתעוררים עם הכוחות החיוביים גם סיגי כוחות  או אזיה. לתח הכוחות הרדומים מתעוררים

של התחייה  העליוןהרוחני תוכן כבסיס לצריך לכוון את הכוחות הנמוכים  לפיכךגוף. הנפש וה

  הלאומית.

 ,לא רק במישור הלאומי - ודומני שאני חש את המסר הפורץ מתוך השורות הקדושות ,אני קורא

נית, הינו הרצון של הגוף להרגיש את גופעוררות ההת. האישי מאוד ,אלא גם במישור האישי

, יצרמול  יצירההנשמה! ושל הרוח  הביטוי והפנימי של האדם, הינ גם הביטוי הערכי אך !עצמו

 ביטוי פנימי מול חיצוני!

 ,אנו בתהליך גיבוש זהותנו הרוחניתכשערכי, להט בגרות בה אנו מרגישים תדווקא בתקופה של ה

רוחני. מה שאנו  כלל כוחות הגוף. לא, איננו סובלים מפיצול אישיות ותתעוררהבד בבד אנו חווים 

ככל שניתן ביטוי לזהותנו הפנימית, אך  !, אפילו בלתי אפשרי שיהא אחרתמרגישים הוא טבעי

, ואפילו בכל יצירה פנימית שהיא, בה במידה בעשייה רוחנית ,ככל שנהיה עסוקים בתרומה ערכית

 אנו מחלישים את הצורך לביטוי ופורקן של הצדדים הנמוכים שבנו.

, כמה עמוק הוא הקשר הפנימי המחבר האהבה הטהורה הנרקמת בין שתי נפשותכמה גדולה היא 

שה בטהרה, בקדושה. כוחות הגוף יעולמות, כמה מרחבים נצחיים חובקת התייחדותם של איש וא

. ככל שניתן מגמה וערך, עידון והכוונה אנו נדרשים לתת להם מגמה גס.כהה ועיוורים הם. רצונם 

 וכך נצא איתם ביחד לחירות! ,כולה, הם ילכו אחרינווכיוון ערכי לאישיותנו 

 , בריאים וחטובים, חזקים וטובים בגופם ונפשם,ובנותוזכנו לגדל בנים 

 להים, אנשי אמת, זרע קודש, בה' דבקים,-חכמים ונבונים, אוהבי ה' יראי א

 ומאירים את העולם בתורה ובמעשים טובים ובכל מלאכת עבודת הבורא.

  

   

 


