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– מתו ההפטרה של יו כפור ,ישעיה נח:ג)יב ,פירוש ובירור ע"י יונדב קפלו
ליצור נס
מעשה ברבנו הזק" ,בעל התניא" ,שבערב יו הכיפורי ) אחרי שהתעט כבר בטליתו והתכונ בדבקות
עליונה להתחיל בתפילת "כל נדרי" – הסיר פתאו את הטלית מעליו ויצא במהירות מבית הכנסת .איש
לא הספיק לרו* אחריו כדי לראות לא הוא פונה ,מלבד נער אחד ,שר* בעקבותיו מבלי שהרגיש; והוא ראה
וסיפר:
שלג דק ירד ורוח מקפיאה נשבה .הרבי עבר מסמטה לסמטה עד שמצא בית קט בקצה העיר .זה היה בית
רעוע ומט ליפול שבו גרה אלמנה צעירה ,חולנית ,ומטופלת בשני פעוטות .חיש מהר נטל הצדיק גרז יש
שהיה בחצר והחל לבקע גזעי כדי להבעיר אש באח הריק .השמש כבר שקעה ,יו הכיפורי בפתח
ויהודי בכל בתי הכנסת כבר עומדי בתפילה ) מלבד הרבי .מבעד לחלו הצי* הנער ונדה לראות כיצד
חות הצדיק במהירות ירקות למרק ,ואי הוא שופת את הסיר ,ומעמידו על התנור.
שתהיה ל שנה טובה ומתוקה ,ביר הרבי את האלמנה ,שלא ידעה את נפשה מרוב שמחה ולא מצאה
מלי להודות לאיש המוזר על הנס שארע לה.
א  ,אנחנו יודעי שזה לא היה נס .מישהו כא זכר למה באמת ועל מה אנחנו צמי ביו הכיפורי.

– מעשה חסידי
צו אבחרהו
בצו ,אתה לובש בגדי שיוצרו ע"י אסירי סיני ,ונעליי שילדי מפוחדי בכו עליה במפעלי
מתועבי ,הספרי שאתה מחזיק בידיי של מלוכלכי מהדמעות של יערות שהולכי ומתי ...הצו
אותו אני בוחר הוא כזה :שיעורר ב השראה לחלוק את האוכל של ע הרעבי ,לחלק מחדש את העושר
של האר* הזאת באופ שווה ,לבנות בתי שג מחוסרי דיור יוכלו לעמוד במחיר שלה ,ולפתוח את הלב
חזרה לאנשי שהשלכת ממנו ,אפילו אלו שבמשפחת .

– הרבה שפע גולד ,פירוש לישעיה נח

מחשבות מנסיעה
פסוקי התורה המורי על יו כיפור מגלי לנו שמטרותיו ה כפרה וטהרה ,א אינ אומרי כיצד להגיע
אליה .ע זאת ,ה"הפטרה" של יו כיפור לא משאירה מקו לספק :הצו צרי להוביל לפעולות של
אחריות וצדק חברתי .הרעיו המרכזי בהפטרה הוא הדרישה להקרבה עצמית – הקרבה מתו מה שנעי
ומהנה עבורנו לטובת צרכיו של המסכ והחלש – אלו שזרי לנו וג אלו שבמשפחתנו.
ישעיה מבקר אנשי שהפכו את הצו למטרה ולא לאמצעי .הצו שהאל בוחר ,לדברי ישעיה ,מוביל
לפעולות דרמטיות של נתינה ואחריות מוגברת בכמה תחומי :העול ,הע היהודי ,והמשפחות שלנו .הוא
רוצה שנשחרר את המשועבדי ,נאכיל את הרעבי ,נמצא בתי ולבוש לעניי.
ישעיה ג מזכיר אותנו שכשנפעל בדבקות בעד אנשי אחרי ,אסור לשכוח את אלו שהכי קרובי לנו:
6מ ְְ 4ָ 5ר ָ לֹא ִת ְת ַע ָ ".3ישעיה מדגיש שעלינו להתמודד לא רק ע הסימני
" ִ2י ִת ְר ֶאה ָערֹ וְ ִכ ִ-ית'ִ ,
המוחשיי של דיכוי ומחסור ,אלא ג ע הדר שבה אנו מתייחסי אחד לשני :אנחנו חייבי "לשלוח
כאש,
ֶא ְצ ַ5ע וְ ַד ֶ5ר 7וֶ" מתוכנו .יש מפרשי שמביני את המילי "שלח אצבע" כנטייה להצביע על האחר ֵ
ומשתמע ש"דבר או" מתייחס לרכילות זדונית.
ישעיה מלמד אותנו שצמיחה רוחנית אמיתית דורשת ממנו לעשות שינויי ג בעול החיצוני וג בתוA
עצמנו ,ושהתוצאות צריכות לעזור ג לרחוקי ממנו ,לאלו שאי לנו אית קשרי יומיי או פשוטי –
וג לאלו שקרובי לנו ,בתו Aהמשפחות והקהילות שלנו.
כשאנו צמי אנו מכירי בכ שהננו כלי מוגבלי ובלתי)מושלמי ,התלויי בכוחות גדולי מאיתנו.
דר הצו ,אנחנו ג חווי את המחסור והמצוקה שאחרי חווי מדי יו .ישעיה מאתגר אותנו לתרג
את ההכרה במוגבלותנו לנתינה לאחרי .הנתינה הזאת ,שמבוססת על הזדהות פנימית ע אחרי ,מחברת
אותנו אל מעגל אינסופי :כשאנחנו מרגישי מחסור ,הדבר גור לנו מודעות גדולה יותר למקרי שבה
אנו מתברכי ,שכתוצאה גור לנו רצו להעניק לאחרי.
ישעיה מעודד אותנו ע הבטחה של שכר פרדוקסאלי .על ידי חיזוק הרגישות המוסרית שלנו ולקיחת
אחריות ,אנו ג מעניקי לעצמנו וג מפתחי יכולת אינסופית לתת עוד ועוד .ישעיה מבטיח שא נכוו
את הצו לכיוו של נתינה ,אזי "יזרח בחוש אורנו" ואנו נהיה "כג רווה וכמוצא מי אשר לא יכזבו
מימיו" .א נטפל באחרי ,נהפו בעצמנו להיות מקור תמידי של חיי וברכה.

שאלות למחשבה
•

מתי בפע האחרונה נתתי משהו למישהו ,והרגשתי שבעצ זה היה אני שקיבלתי כא מתנה?

•

איזו מגבלה שלי מלמדת אותי על תלותי במישהו אחר?

•

התברכתי בסוגי שוני של שפע חומרי ונפשי .מה מתו כל זה אני יכול להעניק ) ולמי?

•

מה הקשר בחיי בי לתת ל"רחוקי" ולתת ל"קרובי"? איזה מה יותר קל בשבילי?
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