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  אוהבים ללכת יחפים? נכון שזה מרגיש לכם טוב ברגל ?

 יותר טבעי. יותר רוחני. יותר מחוברים לאמא אדמה. לעצמכם.

 

ככל שנשיל את נעלינו, נרגיש יותר מחוברים למקום עליו אנו 

הכהנים עבדו בבית דורכים ובו אנו נמצאים. זו הסיבה מדוע 

 המקדש כשהם... יחפים!

 

זו גם הסיבה עליה נקרא בפרשת שמות, מדוע ה' אומר למשה על 

ום עליו אתה עומד של נעליך מעל רגליך כי המק”הר חורב: 

 )שמות ג,ה( ”אדמת קודש הוא

  כשאנו חולצים נעלים, אנו בעצם חולצים מעלינו את הגשמיות,

ומאפשרים לעצמנו 

הו יותר להתחבר למש

 קדוש ורוחני.
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 מצחיקים שכמונו!

 חושבים שאנחנו מנהלים את העולם. שולטים בהכל בהינף יד...

לא מבינים שאנחנו בסך הכל בובות על חוטים ויש מי ש"מרקיד" 

אותנו, מסובב אותנו, מרים לנו יד ורגל, מחליט מתי נקום או 

 נשב, נלך או נעמוד.

 לא תלוי בנו, אלא בבמאי עצמו, ב"מפעיל הבובות".זה הרי 

 

 וכך אנו קוראים בפרשת שמות על דברי הקב"ה למשה:

ר  ַח אֹו ִעּוֵּ ׁש אֹו ִפקֵּ רֵּ ם, אֹו ִמי יָׂשּום ִאלֵּם, אֹו חֵּ ָאדָׂ ה לָׂ ם פֶּ "ִמי שָׂ

 )שמות ד,יא(ֲהֹלא ָאֹנִכי ד' " 

ון לפני מי למדך לדבר כשהיית נד -"מי שם פה וגו'כותב רש"י: 

פרעה על המצרי. או מי ישום אלם 

מי עשה פרעה אלם שלא נתאמץ  -

במצוות הריגתך, ואת משרתיו 

חרשים, שלא שמעו בצוותו עליך, 

ולאספקלטורין ההורגים מי עשאם 

עיוורים, שלא ראו כשברחת מן 

 הבימה ונמלטת.

ששמי ה' עשיתי כל  -הלא אנכי 

 זאת"
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 תרצו או לא,

 פי חיצוני מסמל משהו. משהו טוב.יו

  …אנשים יפים. מבנים יפים. כלים יפים

 

 יופי חיצוני של אדם מראה על מזג טוב. מזג בריא.

תמונה יפה מראה על כישרון הצייר. כששניהם מצטרפים יחד: 

המזג הטוב וכישרון הצייר, זה מראה על שלמות מיוחדת בתוצר. 

 באדם!

 

 נו הקדושים, יפי תואר ויפי מראה!לא בכדי היו אבותינו ואמותי

 

א ֹאתֹו ִכי טֹוב  -וכך נקרא מחר בתורה רֶּ ן ַותֵּ ד בֵּ לֶּ ה ַותֵּ ִאשָׂ "ַוַתַהר הָׂ

 )שמות ב,ב(.הּוא" 

ה" )בראשית ו,  -"ִכי טוב הּוא -כותב הספורנו נָׂ מו "ִכי טבת הֵּ ה, כְּ פֶּ יָׂ

ל וְּ  גָׂ יָׂה ֻמרְּ הָׂ ר ִמַמה שֶּ ה יותֵּ פֶּ הּו יָׂ ַאתְּ ִלית ב(. רָׂ ַתכְּ יָׂה לְּ זֶּה הָׂ ה ׁשֶּ בָׂ ׁשְּ חָׂ

ר  זֶּג ַהחמֶּ ה ַעל טּוב מֶּ ִנית יורֶּ ִפי ַהַתבְּ ם יְּ נָׂ רו, ִכי ָאמְּ ת יוצְּ אֵּ ן מֵּ ֻכּוָׂ מְּ

ַציֵּר". לֵּמּות ַהכַח ַהמְּ  ּוׁשְּ

 

 

 

 

 

 

 סבלתם פעם מקוצר רוח? מעבודה קשה?
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