בס"ד
שלום חבר'ה ,אביעד כותב אליכם .שנה שעברה שמריהו כתב לכם על הנקיונות אצלנו בבית ,והשנה
הצרה הזאת חזרה ,ועל זה אני רוצה לכתוב .אמא שלי חולה על נקיון .אם בשביל כולנו פורים זה
שיא השנה ,אז בשבילה הוא בסך הכל אות הפתיחה של עונת הנקיונות .הבעיה היא ,שהיא לא זכתה
לילדים שמתים על נקיון .היא קיבלה ילדים שהנקיון הוא לא התחביב שלהם...
אתמול ניהלנו כמה שיחות בסגנון של" :אביעד -המסגרות של התמונות בסלון"" .אבל מי רואה אותן?".
"לא משנה .צריך לנקות אותן פעם בשנה"" .אפשר בלי מים?" "עם מים"" .את כל כל המסגרות?" "תגיד
לי אתה" ...מתישהו אמא שלי נשברה .אחרי דיון ארוך לגבי חובת הצחצוח של מסילות התריסים אצלי
בחדר ,היא אמרה" :נו! תעזרו לי! למה רק אני צריכה לנקות?" .לקחתי ת'סמרטוט והלכתי לחדר.

תארו לעצמכם ש:

אז מה עושים?

בפנים היה לי קול קטן כזה שאמר" :אמא ,גם את לא חייבת לנקות .את רוצה לנקות .אנחנו לא רוצים.
למה לחייב אותנו להשתגע מהנקיון?" ,אבל שתקתי .ברור ששתקתי .מה ,אני אומַר דבר כזה לאמא?
אולי יש משו בדברים האלה ,אבל אמא צריך לכבד .לא אומרים לה כל מה שרוצים .וגם מה שכן
אומרים  -צריך לדעת איך .בחדר ,תוך כדי ניגוב במהירות של צב צולע ,חשבתי איך לומר לה את זה.
אחרי  5דקות היא נכנסה וראתה ת'הספק שלי .היא הדגימה לי קצת איך עובדים בזריזות ,והוסיפה:
"אני הולכת לעבוד על העציצים בחדר האורחים .עד שאני חוזרת ,אני מקווה שהכל גמור .טוב
חמוד?" .פלטתי "טוב" שקט כזה .רציתי לומר לה משו אחר ,אבל זה מה שיצא לי .היא עזבה ת'חדר,
והתיישבתי על המיטה .דחפתי ת'ראש עמוק לכרית ,ונתתי למחשבות בפנים להסתער.
אחרי כמה דקות שמעתי קול צעדים .תוך  0.68שניות הייתי כבר ליד התריס ,מנקה אותו בזריזות שלא
הייתה מביישת אף אמא רצינית .פתאום גיליתי עד כמה אני באמת מסוגל למהר כשאני רוצה (או
צריך) .אם תמיד אהיה זריז כמו שאני יכול ,אוכל להספיק המון! "איך מתקדם?" ,נכנסה אמא לחדר.
"יופי ,נפלא" ,היא אמרה ,ושאלה" :רוצה משו מתוק? הבאתי הפתעה לעובד המסור" .היא נתנה לי
לבחור בין פסק זמן ,אגוזי וביסלי .לקחתי את כולם .מה יש? קיבלנו פּול משלוחי מנות ,לא חסר.
בתוכי היתה סערה אם להגיד משו ,או לא .דברים שמפריעים בפנים ,צריך לתכנן איך להוציא אותם
החוצה ,כדי שהם לא יצאו כמו הר געש וישרפו .זה נורא כואב להישרף ,וזה גם נורא כואב לשרוף.
רגע לפני שהיא עברה לעובדים האחרים ,החלטתי שפחות או יותר יש לי איך לומר לה .אמרתי" :אמא".
היא הסתובבה" :כן?"" .רציתי לומר לך משהו שאת עושה ומפריע לי .בקשר לנקיונות .אפשר?" שאלתי.
"בשמחה" ,היא ענתה" ,חשוב לומר דברים שמפריעים .ככה גם אוכל לשים לב ולתקן ,אם צריך".
"אני אעשה מה שתאמרי לי ,אבל רציתי לומר לך שמציק לי שאני צריך לנקות בגלל שאת אוהבת לנקות".
היא ענתה" :גם אני לא אוהבת לנקות .פשוט צריך לעשות את זה .האבק מצטבר לאט לאט ,עד שהוא
נהיה שכבה עבה ממש .איך אומרים? הנקיון לפסח זה גם נקיון מהיצר הרע -אם לא מטפלים בו כל
הזמן ,הוא מצטבר בלי שמרגישים ,ואז הרבה יותר קשה .אבל יודע מה? אני לא מחייבת לעבוד .לך
למחשב ,תהנה ,אנחנו ננקה את הבית .תרגיש בבית מלון" .עניתי לה" :בעצם אני מעדיף להרגיש בבית".
שב"צ שלום ,אביעד.

בשבת יש שמירה לעם הקדוש ,כי
סוכת שלום פרושה עליו.
בשבת ,העם הקדוש מקדימים
לבית הכנסת ,בלבוש כבוד
בשמחה ,ומתעטרים בעטרה
קדושה( .הם) משבחים בשירות
ותשבחות ,והתשבחות עולות
למעלה ,וכל העליונים והתחתונים
בשמחה.
רק אחד קורא בספר התורה,
וכולם שומעים ושותקים ,כדי
שישמעו את הדברים מפיו כאילו
קבלו אותה (את התורה) באותה
שעה מהר סיני.
אין לך מצוה שלא תלוים בה סודות
ואורות וזיוים (זיו ברבים) עליונים.
הציץ כיפר על עזי הפנים .כשהם
הסתכלו בו ,הם היו מתביישים
במעשיהם ,ולבם היה נשבר.

שב"צ .פייסבוק .שיתוף...
"תודה רבה" ,אמר יוסי לאסף ,שעצר לו טרמפ ,וסיפר; "תקשיב מה קרה לי הבוקר .התפללתי בבית
אי"ה ,בקרוב  -השב"צ בעיצוב חדש!
הכנסת של הישוב ,והייתי לחוץ לצאת מהר לטרמפיאדה .לכן קיפלתי מהר ת'תפלין ,ואת סיום התפילה
כבר אמרתי בדרך .הגעתי לטרמפיאדה ,ו ...התייבשתי שם  20דקות .סתם חתכתי ת'תפילה"" .תגיד,
באיזה מניין התפללת?" ,שאל אסף בחיוך" .של  ,"7ענה יוסי" .אז באמת סתם חתכת ,כי הרכב הזה יצא
מחניית בית הכנסת ,כשסיימתי ת'לימוד היומי שאחרי שחרית" ...בפרשה כתוב "ששת ימים ֵתעשה מלאכה,
"תעשה"? על ידי
"תעשו מלאכה" ,אבל מה זה ֵ
וביום השביעי יהיה לכם קודש" .היה מובן אם היה כתוב ַ
מי? אולי נוכל לקחת את התשובה מ"לכה דודי" .אנחנו מפזמים שם; "לקראת שבת לכו ונלכה ,כי היא
מקור הברכה" .השבת מקור הברכה .מי ששומר אותה ,ה' שולח לו ברכה לכל ימות השבוע .לפי זה,
אולי הכוונה של הפסוק היא שאם היום השביעי יהיה לנו קודש ,שנשבות בו ממלאכה ,אז במשך ששת ימי
השבוע ,תישלח ברכה מה' למלאכה שלנו .חוץ ממה שאנחנו נעשה אותה ,היא גם ֵתעשה מעצמה-
בעזרה משמים .ובגלל שפע הברכה ,אין מה לפחד כשסוגרים ת'עסק בשבת .גם אם מפסידים יום
עבודה ,מקבלים אחר כך ברכה בכל שאר ימות השבוע .רווח בטוח .לנו אין עסקים ,אבל זה קיים גם
בחיים שלנו .למשל; לחתוך ת'תפילה כדי למהר להגיע לטרמפיאדה .זה בדיוק כמו להפסיד ברכה של
שבוע שלם כדי לנסות להרוויח עוד יום עבודה .הרווח לא שווה ת'הפסד! ובכלל לא בטוח שיהיה רווח!
את סוף התפילה בטוח מפסידים ,בשביל הסיכוי שאולי יגיע טרמפ בדיוק בדקות האלה ...עדיף לעשות
ת'מצוות כמו שצריך ,בלי לחשבן מה יהיה עם התוצאות ,וה' יעשה מה שטוב .מה שבאמת טוב.
לעולם אינני בודד .תמיד יש לי את עצמי .וכמובן  -גם ה' תמיד איתי ,לאורך כל הדרך...

