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 והתחדשות נוכהח על -הרגל" ומיי עלי יהיה לבל"
 רחלי וינשטוק

  
 קהלת למגילת ביאור – המאיר אור ספר

  
משל נאה בשם הבעש"ט זללה"ה, בלא נמשל, מלך אחד, היה לו איש יודע לנגן בכנור בתכלית היופי, וישרה "

וכן  בעיני המלך ניגון אחד מנגוניו, ואז צוה המלך שינגן לפניו בהיכלו זה הניגון בכל יום ויום כמה פעמים ביום,
בעיני המנגן לכלל זקנה, וניטל ממנו החשק והתעוררת כימים ימימה, מה עשה המלך עשה, לימים בא הניגון 

להכניס התעוררת וחשק האהבה להמנגן, היה קורא בכל יום ובכל פעם שרצה לשמוע הניגון שישר בעיניו, איש 
נגון חדש מקרוב בא מהשוק, אשר לא שמע מעולם נגונו, ולהיות שהאיש מקרוב בא, גורם חשקות והתלהבות ל

מחדש, וכן נהג המלך זמן רב, לימים נתיעץ המלך כדת מה לעשות עוד, עם היודע לנגן, כי טרחא יתירא היה 
להמלך, להזמין לפניו בכל פעם ופעם איש חדש מהשוק, בכדי ליתן התעוררות מחדש להמנגן, ועצה היעוצה על 

דם, וכל זמן שעלה ברצונו לשמוע ניגון זה, צוה לנקר את עיניו של המנגן, לבל יראה לנצח עוד תואר דמות א
הישר בעיניו, אמר להמנגן הנה איש חדש בא מקרוב, שלא שמע מעולם נגינה שלך, ואזי נולד אצלו תענוג 

 ".מחדש, כיון שאין לו עינים לראות תואר אדם, וסובר באמת אשר חדשים מקרוב באו, עד כאן המשל

  

 'טו ותא ד', לכהה בחלב, בשר הלכות לכות,ה ליקוטי נתן, ר'
  

והעיקר להתחיל כל פעם מחדש בעבודת השם, שזה עקר שם חנכה, שהוא מלשון חינוך והתחלה, כאילו היום "
הוא מתחיל להתחנך בעבודת ד'. וזה בחינת "נר חנכה מוסיף והולך' שצריכין להתחיל בכל פעם מחדש, שעל 

אחר שמתחזק בכל יום בהתחזקות חדש ובהתחלה ידי זה מוסיפין והולכין תמיד בעבודת ד' בתוספת מרובה, מ
 "חדשה ובהתעוררות חדש

  

 'ה אות , ה הלכה תפילין לכותה – כותהל ליקוטי ספר
  

ׁש ְבכָּ " תּוב, "ּוְבטּובֹו ְמַחדֵּׁ כָּ ת, ְכמֹו ׁשֶֹ ל עֵּׁ ׁשֹות ְבכָּ ה ֲחדָּ ַרְך עֹוש ֶֹ ם ִיְתבָּ ִמיד מַ  ל יֹוםכי ַהשֵּׁ אִׁשית".תָּ ה ְברֵּׁ ין ֲעש ֵּׁ יֹום  ְואֵּׁ
ה, וְ  עָּ ל ׁשָּ ת ּוְבכָּ ל עֵּׁ ׁשֹות ְבכָּ אֹות ֲחדָּ ׁש ִנְפלָּ ַרְך ְמַחדֵּׁ רֹו, ִכי הּוא ִיְתבָּ ה ַלֲחבֵּׁ ר ְבכִ ַכְמב  דֹומֶֹ י האר"י ז"ל, ׁשֶֹ אָּ ין יֹום ְתבֵּׁ אֵּׁ

ַגע ִנְׁשַתִנים ֲעִלַית  ַגע ְורֶֹ ל רֶֹ ּה, ּוְבכָּ ְרתָּ ה ַלֲחבֶֹ ה דֹומָּ עָּ ין ׁשָּ רֹו ְואֵּׁ ה ַלֲחבֵּׁ ן ְוהַ מֹות ְוִסְד לָּ עֹוהָּ דֹומֶֹ דָּ ן ּוַמֲעמָּ ם ְבִׁשנּוִיים רָּ תָּ גָּ ְנהָּ
ם הַ  עֹולָּ ם בָּ דָּ אָּ ם הּוא ְכִפי ֲעבֹוַדת הָּ ל המשת ִחיּותָּ ר, ְוכָּ קֶֹ ין חֵּׁ ִאים ַעד אֵּׁ ִאים ְונֹורָּ ה ִנְפלָּ ר אׁש בֹו תָּ ׁשֶֹ זֶֹ ל מֵּׁ ַעד וְ לּוי ַהכ 

ת כֵּׁ  –סֹוף, ְוַעל  ד אֶֹ ל ַפַעם ַלֲעב  ִריְך ְבכָּ ׁש, ְכִפי ִחדּוׁש ַמֲעש ֵּׁ ן צָּ ַרְך ְמַחדֵּׁ ם ִיְתבָּ אִׁשיתַהשֵּׁ מֹו ה ְברֵּׁ עֹולָּ ל הָּ ְבכָּ ת ׁשֶֹ
ְצִריִכין ְלַגּלֹו ַרְך ׁשֶֹ א ִיְתבָּ יו, ּוְכִפי ִהְתַגּלּות ְגֻדַּלת ַהבֹורֵּׁ ְצִריִכין ַעְכׁשָּ יו, כִ ת ַעכְ ׁשֶֹ ה י יֹום ְליֹום ַיִביׁשָּ ה ְלַלְילָּ ר ְוַלְילָּ ַע אֹומֶֹ

תֹו יִ יְ  ה ְגֻדּלָּ ה ִנְתַגּלֶֹ עָּ ל ׁשָּ ת ּוְבכָּ ל עֵּׁ ה ּוְבכָּ ל ַלְילָּ ל יֹום ּוְבכָּ ְבכָּ ַעת, ׁשֶֹ ה ִויִדיַרְך ְבדֶֹ ְתבָּ ַחּוֶֹה דָּ רָּ ְך ַהכָּ יָּה רֶֹ ּל א הָּ ה ׁשֶֹ ׁשָּ ה ֲחדָּ עָּ
ם, ְוַעל  עֹולָּ ׁש ִבְבִחיַנת כֵּׁ  –מֵּׁ תֹו ְמַחדֵּׁ ל ַפַעם ַבֲעבֹודָּ ל יֹום יִ ן ְצִריִכין ְלַהְתִחיל ְבכָּ ִׁשיםְהיּו ְבעֵּׁ ְבכָּ יָך ַכֲחדָּ  ",ינֶֹ

 -פנימית עבודה
 ,בחרי תחום בעבודת ה' שהיית רוצה להתחדש בו .1
 .כתבי כיצד את היית נראית לאחר שההתחדשות תתרחש: פרטי לפרטי פרטים .2
 ?מה חוסם אותך מלהתחדש? מהו הדבר אותו את צריכה להשיל כדי להתחדש .3
את התחום בו את רוצה להתחדש, אפשרי לעצמך  עיניים, הרגישי  תפילה בדמיון בתנועה: עצימת .4

להיות בו , חושי את שפת הגוף כאשר את נמצאת בתוכו. ראי מולך את הדבר שאת צריכה להשיל על מנת 
להתחדש: מאיזה חומר הוא עשוי? איזה מגע יש לו? צבע? צורה? משקל?. אפשרי לעצמך לחוש אותו. כעת 

. איזה תנועה הוא מבקש?. אפשרי לעצמך להיות בתוך תחושת ההתחדשות, שימי לב נסי להשיל אותו מעליך
איך הגוף מגיב, אפשרי לעצמך לנוע מתוך תפילה לקראת ההתחדשות. אפשר להשמיע ברקע את הביצוע 

  -"המדהים של אנסמבל "פעימה" לשיר "לבל יהיה יומי עלי הרגל

 


