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הנאות  הרבה  שאין  נדמה 
הביקורת.  להנאת  המשתוות 
מקום,  אדם,  תופעה,  לנתח 
פה,  בהבל  לגזרים  לקורעו  ציבור, 
בעיותיו,  חסרונותיו,  את  למצוא 
עפר.  עד  ולכותשו  מגרעותיו, 
הבלתי  העיסוק  היא  לדבר  ראיה 
הם  באשר  האדם,  בני  של  פוסק 
שם, בתחביב ביקורתי זה שמכלה 
של  ועיסוקם  רב  תקשורת  זמן 

רבים רבים, ללא הבדל דת וגזע.
להרכיב את "משקפי בלעם" המעוניין לקלל, ומחפש 
את חסרונותיו של קורבנו מצד זה ומצד אחר, אין קל 

מזה.
ומתוך  רע.  לא  ממש  זאת  עושים  כולם  חזי,  פוק 
אלו, מיעוטם, אף מצטיינים בתפקידם וחופרים עוד 
לשורשי החסרונות והפגמים שלפניהם. מוצאים עוד 
ועוד סיבות לתקלות, לתוצאות שאינם מושלמות, לבן 
אבן  אבן  הופכים  שלפניהם.  הפגום  הציבור  או  אדם 
ומוצאים תחתיה את הנחשים והעקרבים הנחבאים אל 
בין הסדקים. ויחידי סגולה מתוכם אף "יזכו" ויהפכו 

למומחים עם תעודות, לנביאי החסרונות הקללות.
אלו המורים באצבע על זולתם ומצליחים לנגוע בדיוק 

בנקודות הדרושות אצלו תיקון, בדיוק 
בפגמיו, מפשיטים אותו מכל נכסיו

אותו  והופכים  והאישיים  הרוחניים 
שבור  כלי  פגומה,  נלעגת,  לדמות 
הנדרש להחלפה. כך כלפי זולתם, וכך 
הבאה  תופעה  כל  או  ציבור  כלפי  גם 

לפניהם.
לקלל,  הכשרון  בעלי  אלו,  אבל 
אם  יוכלו  אלו  למניהם,  ה"בלעמים" 
אלו  מופלגות.  ברכות  לברך  ירצו 
לעיין,  לחפור,  בלנתח,  המומחים 
יוכלו למצוא את הטוב הטמון  ירצו,  דווקא אלו, אם 
בכל אחד, את היופי שבנפשו של הפגום, את רצונותיו 
דווקא  הנכון.  ולעשיית הדבר  ביותר לטוב  הכמוסים 
אלו שמסוגלים להבחין בפתחים שאינם מכוונים זה 
כנגד זה, כאויבים, הם גם יוכלו להבחין ברצון ובצורך 
שיכולים  אלו  דווקא  ובצנעה.  שבפרטיות  וביופי 
לזהות את ה"לבדד ישכון" ה"סנובי" והמתנשא, הם 
אלו שיהיו מסוגלים להצביע על הצורך להשמר כאור 

טהור ונקי, כמודל לאחרים.
הבדיחה טוענת שהמבדיל בין האופטימי לפסימי הוא 
המציאות, אך האמת היא שהמבדיל הוא העין הטובה,

כאותו ההבדל בין תלמידי אברהם לתלמידי בלעם.

דבר המערכת   

שבת שלום, מיכאל נכטילר
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הלכה  קובעת  משנה 
שכנים,  בדיני  מרכזית 
לחצר  אדם  יפתח  "לא  לפיה 
וחלון  פתח  כנגד  פתח  השותפין 
א(.  ס,  בתרא  )בבא  חלון"  כנגד 
דהיינו, אסור לאדם לפתוח דלת 
מול דלת חברו, או חלון מול חלון 
פרטיותה  על  לשמור  כדי  חברו, 

של רשות היחיד.
מקור  הגמרא  מביאה  לכך 
'וישא  קרא:  "דאמר  מפרשתנו: 

בלעם את עיניו וירא את ישראל שוכן לשבטיו'. מה ראה? 
ראוין  אמר:  לזה.  זה  מכוונין  אהליהם  ראה שאין פתחי   –

הללו שתשרה עליהם שכינה".
טוב אוהלי ישראל הינו שסידורם שומר על פרטיותם של 

הדרים בהם. 
דרשה ידועה נוספת דורשים חז"ל על אותם אוהלי ישראל, 
הפעם ביחס לבתי כנסיות ובתי מדרשות: "אמר רבי אבא 
ומבתי  כנסיות  מבתי  חוץ  לקללה  חזרו  כולם  כהנא:  בר 

מדרשות" )סנהדרין קה, ב(.
הטובים שבאוהלי ישראל הם בית הכנסת ובית המדרש.

ייתכן שאין כל קשר בין שתי הדרשות – דברי חכמים הרי 

מקום  דווקא  שיש  נראה  אך   – סלע"  יפוצץ  "כפטיש  הם 
היא שלילת  למעלת האחדות  בסיסי  תנאי  ביניהן.  לחבר 
כמי  וטבעו  טיבו  מעצם  מוגדר  מאוחד  עצם  האחידות. 
שמאגד יחד חלקים שונים. כאשר יש בו חלק אחד בלבד, 
פשוט וברור שלא ניתן לייחס לו את מעלת האחדות. גוף 
פשוט )לעומת גוף מורכב( אינו יכול להיות "מאוחד". אחד 
המקומות הבולטים שניתן להבחין בכך היא ספרות חז"ל. 
ספרי חז"ל בכלל, והתלמוד בפרט, מציירים לנו תמונה של 
רבגוניות עצומה, פסיפס מרהיב של דעות שונות בהלכה 
ומהויות  סגנונות  שונים,  והנהגות  עיסוקים  ובאגדה, 

מחולקים )עי' אבות ב, ח(.
יותר  יותר מרשים, מגוון  קשה להעלות על הדעת עושר 
עמוק מזה שמופיע בתלמוד. אך בה בעת, כולם מאוחדים 

משותף  ברצון   – אחת  ביצירה 
לפרש את משנת חכמים ולהאיר 
שלאורו  בהיר  בזיו  דבריהם  את 

אנו הולכים. 
פ"ד(  ישראל,  )נצח  המהר"ל 
)השני(  המקדש  מעלת  כי  מבאר 
הוא  ולפיכך  העם,  אחדות  היא 
חינם.  שנאת  עוון  בשל  נחרב 
ומבאר, כשהעם  כפי שהוא הולך 
מאוחד גם המקדש מאוחד לשם 
בעם,  פירוד  כשיש  ואילו  שמים, 

מאבד המקדש את זכות קיומו.
אוהלי ישראל מייצגים מצד אחד את בתי הכנסיות ובתי 
המקדש,  בית  כמו  התלויים,  "מקדשימעט"   – המדרשיות 
במעלת האחדות. תפילת בית הכנסת היא דווקא תפילה 
את  מדגישים  וסידורם  מיקומם  מאידך,  אבל  בציבור. 
רשות  קובע  אחד  שכל  העובדה  את  הפרטים,  בין  השוני 
לעצמו, שאין הם הופכים לגוש אחד. "אין פתחי אהליהם 
מכוונין זה לזה". עובדה זו היא המאפשרת את האחדות, 
את ה"ציבור" שמתאחד בבתי הכנסת ובתי המדרש. דרשה 

אחד משלימה את חברתה.
כמה חשובה תובנה זו לימינו אנו. הפועל לכפיית האחידות 
– במסגרת של משפחה, קהילה, ציבור – פועל בפירוש נגד 
רצון ה', שרצונו במגוון המתאגד יחד )כמו שביאר הנצי"ב 
בעניין  טז[  יא,  ]במדבר  ברמב"ן  ועי'  בבל,  מגדל  בעניין 
חיוני  ומנגד,  מזה(.  זה  שונות  שדעותיהם  זקנים  שבעים 
הדעות,  מגוון  את  להכיל  היודעת  אחת  מסגרת  שתהיה 

לאגד את כולן ולכוונן לעבודתו ית' שכם אחד.
לימד  הילד(  של  הנפשית  התפתחות  )חוקר  פיאז'ה  ז'אן 
שיכולת האדם להבחין בין עצמו לבין אחרים, ובין אחרים 
לבין אחרים, מעידה על התבגרות הפעוט. בכל יום, מתרחק 
להבחין  יודעת  שאינה  המקורית  המבט  מנקודת  התינוק 
)"תודעת האוקיינוס" בלשון פרויד( ומתקרב לנקודת מבט 

בוגרת המכילה מגוון. 
בהביטו על אוהלי ישראל ראה בלעם עם שהגיע לבגרות. 
דעות  מגוון  להכיל  יכולת  גילה  הוא  האוהלים  בצורת 
וסגנונות, ואת איחודם יחד במסגרת אחת של מחנה קדוש. 

על זאת שיבח: "ַמה טֹּבּו אָֹהֶליָך ַיֲעקֹב ִמשְְׁכּנֶֹתיָך ִישְָׂרֵאל".

פרשת השבוע  | הרב יהושע פפר - רב ודיין, ר”מ בישיבת חדוות התורה

טוב אוהלי ישראל – אחדות ולא אחידות

ה

תנאי בסיסי למעלת האחדות היא שלילת 
האחידות
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אלה
והיא  לא שגרתית  בעיה קשה, שהיא מאוד  לי  יש 

הורסת לי את החיים..
בגלל שזאת בעייה ייחודית אין לי עם מי להתייעץ ונשאר לי 

רק לשאול בצורה אנונימית.
אני מקווה שתמצאו דרך לעזור לי ושלא תחשבו שאני פסיכי 
אותי  תוקפות  שלעיתים,  היא  שלי  הבעיה  אבוד..  ומקרה 
מחשבות רעות על אבא שבשמיים. באמצע התפילה, או סתם 

פתאום באמצע היום נכנסות לי מחשבות במוח,
מגיע  זה  ואפילו  הקב"ה,  על  רעים  דברים  חושב  אני  שהם 

לסטייה של לפעמים ""לברך"" אותו.
אני לא יודע למה, אני רוצה לעבוד אותו באהבה ובאמונה, יש 

רגעים שאני מרגיש מחובר אליו.
רגעים  יש  אבל  ומסופק.  מאושר  מרגיש  שאני  ורגעים 
שפתאום בלי הכנה מוקדמת, אם זה באמצע תפילת העמידה 
או ברגעים מסויימים ביום פשוט נכנסות לי מחשבות שאני 
מנסה להדחיק אותן מראשי בכל הכוח, אבל לפעמים אני לא 

מצליח להדוף את זה למרות
את  ""מברך""  שאני  לי  קורה  ופשוט  הרב,  הנפשי  המאמץ 

הקב"ה וחושב דברים רעים.
אני מרגיש אומלל לגמרי, אין לי מושג מה לעשות, זה מתיש 
אותי ומוציא לי את החשק לחיות. אני פשוט מרגיש שאני לא 

יודע מה לעשות.
לא  אני באמת  וגובר,  הולך  וייאוש  אני עם דמעות בעיניים 

יודע למה יש לי את מחלת הנפש הזאת, בבקשה תעזרו לי
אני יוצא מדעתי כבר..

מקווה שתבינו אותי שזה לא בשליטתי ושתצליחו לעזור לי, 
תודה.

שובה
אח יקר

שלום ורוב ברכה
רגשותיך ומחשבותיך קרובות ללבי, ודרך המייל אני מרגיש 

את הרגש שיצקת אל תוך המשפטים הספורים הללו.
"מחשבות  קורא  שאתה  שמה  לך,  לבשר  שמח  אני  ראשית 
רעות" הם מחשבות נפלאות ומצוינות. אם הגעת לשלב בו 
שהגעת  הסימן  זהו  הקב"ה,  על  כועס  שאתה  מרגיש  אתה 

לנקודת האמונה שבאדם שבך.
משל למה דבר דומה, הנביאים וחז"ל הסבירו לנו כי הסיפור 

של האדם מול האלוקים בעולם, הוא סיפור של זוגיות.
בזוגיות  פתגם  יש  מקומות.  ובעוד  השירים  בשיר  כמבואר 

האומר כי כאשר זוג צעיר רבים את המריבה הראשונה שלהם, 
זה הסימן שהם נשואים... לפני כן זה לא באמת.

מיני  כל  על  כועס  לפעמים  עצמו  את  מוצא  מטבעו  אדם 
דברים, )אם הוא לא מלאך צחור עם כנפיים(. בוודאי יצא לך 
על  בני משפחה,  על  חברים,  על  לכעוס,  וגם ממש  להתרגז 
שייצרו  והטבע  העולם  על  ובכלל  הבוס,  על  הפוליטיקאים, 
חיפשת את  בחיים  ארוך  מרגיזים... בתהליך  בני אדם  כאלו 
מצאת  יותר  עוד  ארוך  ובתהליך  הדברים,  שמאחורי  הבורא 
אותו. פתאום אתה מבין שאתה לא לבד בעולם, וכל הדברים 
המרגיזים שקרו לך הם לא סתם מקרים לסתם בן אדם, אלא 
אתה נמצא כאן בייחד עם ה' בדרך ארוכה ונפלאה של בנייה 

ותיקון לשלמות.
בדיוק כמו בזוגיות, להיות בייחד, זה נשמע בהתחלה נהדר, 
אבל אח"כ האדם מבין שאהבה זה כולל מחויבות, וזה כולל 
שלמרות  אחר,  מישהו  של  במציאות  ולהכיר  מעצמי  לצאת 
שהוא השלמות שלי, או אולי דווקא בגלל זה, הוא כ"כ אחר 

ושונה ממני.
ולפעמים זה ממש מכעיס. הכעס, זה סימן שמשהו נגע באגו 
שלנו בעומק, וזה מצוין, כי זה סימן שכאן אנחנו יכולים לצאת 

מעצמינו, ולהגיע להבנה יותר נכונה שלנו ושל המציאות, וכך 
להתקדם בדרך החיים.

הרבה אנשים חושבים כמו שכתבת, שאם עולה להם כעס על 
הקב"ה, זה משהו איום ונורא שצריך מיד להשתיק אותו. אבל 
התנ"ך וחכמינו מלמדים אותנו שהקב"ה לא אוהב שמדחיקים 

ומחפים את מה שחושבים עליו באמת,
וכמו בזוגיות, אם יש רגשות שליליים, צריך דווקא להעלות 
בתוך  ההדורים  את  ליישב  וכך  מקורם,  מה  ולהתבונן  אותם 

הלב.
בוודאי  ה'  הרי  כי  מחנופה,  נובעת  הזו  ההדחקה  לפעמים 

צודק. אבל הקב"ה אמר לאיוב שהוא לא אוהב חנפנים
ושקרנים. לפעמים ההדחקה הזו נובעת מכך שאנחנו כל כך 
רוצים להיות בסדר, שאנחנו מעדיפים לחשוב שהכול בסדר, 
ייהפך  גם  זה  כך  כביכול  שליליים,  רגשות  לנו  אין  וחלילה 

למציאות.
בין כך ובין כך, זו לא אמת. והקב"ה חותמו אמת. ולכן הדרך 
כ"כ  אני  באמת  למה  ולהתבונן  להתחיל  פשוט  היא  הנכונה 

ש

שאלה לשבת  | מבית אקשיבה

ת

התנ"ך וחכמינו מלמדים אותנו שהקב"ה לא 
אוהב שמדחיקים ומחפים את מה שחושבים 

עליו באמת

כועס על אלוקים
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לנו,  מפריע  בדיוק  מה  ההבנה  עצם  לי.  מפריע  מה  כועס, 
כבר מורידה את מפלס הכעס המודחק, ומעמידה את הנושא 

האמיתי על השולחן לבירור והתמודדות.

אם נתבונן רגע על הכעס שלנו כבני אדם על הבורא, יכול 
להיות לכך שלשה מקורות עיקריים:

האחד: 
מה שקורה לנו בחיים. כל עוד חשבנו שהכל מקרה, כעסנו 
וגם לא היה לנו בדיוק על מי לכעוס. אבל ברגע  רק קצת, 
שאנחנו מבינים שיש כאן מאחורי המציאות תוכנית גדולה, 
למה  כך  אם  מכעיס,  מאד  נהיה  זה  חקר,  אין  וחכמה  רצון 

באמת שמו אותנו בתכנית הזו במקום כל כך קשה.
זה רגע של התמודדות אמתית, שלנו עם החיים. האם אנחנו 
חוויה  או  בשבילנו  להיות  יכול  בחיים,  מצב  שכל  מבינים 

חיובית או חוויה שלילית, וזה תלוי רק בנו.
ויש אנשים  יש אנשים עם מזל  בהסתכלות שטחית בחיים, 
עם  אמתי  וחושבים  יותר,  מתבוננים  כאשר  אבל  מזל.  ללא 
רואים,  אז  או  ובוגרת,  אמתית  אחריות  לקיחת  עם  עצמינו, 

של  לחוויה  זאת  הלוקחים  אנשים  יש  חיים,  מצב  שבכל 
בנייה, ולמקום חיובי. ויש הלוקחים זאת להיפך. 

בזוגיות,  כמו  זה  ה',  מול  והעמידה  האמונה 
לטייח,  אי אפשר  באמונה  עמוק.  יותר  רק 

עצמינו,  עם  כנים  להיות  נאלצים  ואנחנו 
האם יש לנו נכונות להכיר בכך שאנחנו 
חסרים, ושהחיים הם הזדמנות להשלים 
לשלוט  של  חיים  רק  ולא  עצמינו,  את 
לקבל  רוצים  אנחנו  האם  ולקחת... 

מהקב"ה שהוא יפנק אותנו, מבלי לעבור 
החיים,  של  האמתית  ההתמודדות  כל  את 

בה  בוגרת,  יותר  אהבה  מבינים  שאנחנו  או 
עוברים יחד דרך ארוכה עמוקה, מלאת בנייה, ודרך 

של שותפות.

המקור השני לכעס:
הרצונות  עם  המתנגשות  דרישות  מאתנו  דורש  הקב"ה 
בסדר,  להיות  משתדלים  דווקא  אנחנו  שלנו.  העמוקים 
ויום אחד אנחנו מרגישים  אבל הלחץ הזה מפעפע בתוכנו, 

שאנחנו ממש כועסים.
זה הזמן לעשות חשבון הנפש עם עצמינו.  זהו המקור,  אם 
נועדו להתנגש עם הרצונות העמוקים  והמצוות לא  התורה 

של האדם, אלא לכוון אותם.
נכון אמנם שאחד המרכזים החשובים בתורה הוא ההתגברות 
על היצר, שבירת המידות, יגבר כארי לעבודת ה', וכו'. אבל 
אין הכוונה שהאדם צריך לחיות מתוך הדחקה של רגשותיו 
העמוקים. השבירה וההתגברות מטרתם לייצר אדם השולט 
בעצמו, אדם גבוה יותר, אדם טוב יותר, פתוח יותר, אמתי 
מודחק  אדם  ולא  אדם,  שברי  לא  אבל  יותר.  מחובר  יותר, 

ומוחבא.

בחב"ד נוהגים לומר כי יש במצוות שלב הנקרא "איתכפיא" 
"איתהפכא"  הנקרא  שלב  בא  ולאחריו  היצר.  כפיית  כלומר 
כלומר התהפכות הרצון להרגיש כי אכן המצווה הייתה נעימה 

ושווה..
ה'  "יראת  הפסוק  על  כותב  למשלי  בפרושו  מוילנא  הגאון 
לנו  הגורמים  הטבעי  בעולם  הדברים  כל  כי  חיים"  תוסיף 

ליראה, עושקים מאתנו קצת משמחת החיים. אולם היראה 
ה', אינה מפחידה אלא להיפך, מראה לאדם  מרוממותו של 
לאדם  מוסיפה  היא  וממילא  החיים,  של  הנכון  הפן  את 
בשמחת החיים. – ואפשר להוסיף על כך את דברי תלמידו 
המגיד מדובנא, שאם אדם רואה שאצלו זה לא כך, הרי זה 
סימן שאין הוא מבין בצורה נכונה את מידותיו של אלוקים, 

ואת רצונו בעולם.
התורה בכוונה תחילה לא נתנה מצוות הנלחמות עם טבעו 
היסודי של האדם, אלא דווקא מצוות המכוונות את 

הטבע להיות מרומם וטוב יותר.
אותו,  מדכאות  שהמצוות  מרגיש  אדם  אם 
הוא צריך לברר עם עצמו, כיצד זה קרה. 
אולי הוא עשה דברים מהר מדי, אולי הוא 
מנסה לקפוץ למדרגות שהוא ראה אצל 
הוא  אולי  בספרים.  או  אחרים,  אנשים 

מבין את המצוות בצורה
לו  לעשות  באים  הם  כביכול  שגויה, 

דווקא.

המקור השלישי לכעס:
הקב"ה מפחיד, והוא כועס עלי. – מה יותר טבעי 

מכך שאני אכעס בחזרה.
מתכנן  והוא  אותך,  שונא  שה'  הרגשה  לך  שיש  כותב  אתה 

בשבילך גיהנום... אם כך אתה מבין את אופיו של ה', מה
יותר טבעי מכך שיתעורר בלבך כעס. אין סיבה שאדם ישלים 

עם יחס כזה כלפיו...
ה'  "בשנאת  הרגישו:  ישראל  בתנ"ך שבני  כבר  מוצאים  אנו 

אותנו הוציאנו מארץ מצריים". ומשה רבינו מסביר להם
בא  שה'  יבינו  היטב  יקשיבו  אם  כי  דברים,  בספר  באריכות 

להיטיב להם.
כאשר חז"ל רצו לתת לנו פרופורציה על המידתיות של מידת 

הדין מול מידת הרחמים, הם אמרו שמדת טובה
מרובה פי 500 ממידת פורענות. זה הרבה יותר ממה שאנחנו 

קוראים "בטל בשישים"..
למה אם כן, אנשים רבים כל כך מרגישים שה' בעיקר כועס 
שמשתדלים  ילדים  לי  יהיה  אם   ? אותם  שונא  או  עליהם, 
להיות בסדר, האם אני חשוד שאשנא אותם או אכעס עליהם? 

מדוע אנשים חושבים שה' הוא כזה רע ?

האמונה והעמידה מול ה', זה כמו בזוגיות, רק 
יותר עמוק
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פעם,  אמר  זצ"ל  זקס  הגר"ה  הישיבה  אש 
קוטלר, שכשאדם שהיה  הגר"א  כמדומני בשם 
מצוין במידה, מצווה או הנהגה מסוימת נפטר 
לבית עולמו, המידה או ההנהגה נחלשות באופן כללי 
אותה  לקומם  רבתי  התגייסות  מחייב  והדבר  בעולם, 
מאפרה הזמני. כשאיש צוות בישיבה, האמון לכאורה 
עלי  המוסריים  כאחרון  מתנהג  תלמידיה,  מוסר  על 
עם  מסוים  בירור  הפחות  לכל  מחייב  הדבר  אדמות, 
עצמנו מהו מקומו של המוסר ולימודו בחיינו. אחת מן 
השאלות העולות בימים האחרונים, ומן הקשות שבהן, 
היא שאלת המוסר: איה הוא ומה מצבו של אותו "קב 
"אוצר התבואה" בשפתיים  הכנסנו אל  אותו  חומטין" 

דולקות, בלמדנו סדר מוסר בישיבה? 
ממקרה  מסקנות  להסיק  אפשר  שאי  שיאמרו  יהיו 
לכאורה  מעידים  אישיות  והאישומים על אותה  בודד. 
התבוננות  שעניינו  ומוסר,  פסיכופתית.  התנהגות  על 

יכול  לא  האדם,  בנפש  והעמקה 
לפעול על נפש פסיכופתית. 

"ובחרת  ועקרון  היהדות  מאידך, 
קביעה  גורסים  אינם  בחיים" 
שנפש  דטרמיניסטית   - חומרנית 
פסיכופתית תגיע למעשים הארורים 
את  להושיעה  ידה  אל  ואין  האלה 
בחר  הפוגע  התורה  פי  על  עצמה. 
לפגוע, ולימוד התורה והמוסר היו 
להגיע  שלא  בידו  לסייע  אמורים 

לבחירות שבחר.
שלימוד  הינה  נוספת  אפשרות 
בידיו  אמנם  לסייע  אמור  המוסר 
פסיכופת  )גם  שפוי  אדם  כל  של 
הוא אדם שפוי(, אך בעידן הנוכחי 
וכל  בחוצות  מתגוללת  הזוהמה  בו 
דרדק משיגה בהינף עכבר ומקלדת, 
הלימודים  תכנית  את  לעדכן  יש 

המוסרית ולבחון את רלוונטיות הטקסטים לימינו אנו.  
אחד מחברי, איש מקצוע חרדי מתחום הטיפול ובוגר 
לשוב  צריכים  אנחנו  "רבותיי,  השבוע:  הזדעק  ישיבה 
ואני שואל, האמנם?  'אור ישראל' ברצינות".  וללמוד 
האם די בכך? המסילת ישרים נכתב גם למצבי מגיפה 

אנחנו  מתגלים  והסיפורים  עוברות  שהשעות  )וככל 
אין  האם  מגיפה(?  במצב  שאנחנו  ויותר  יותר  מבינים 
ולהתייחס  המוסר  לסדר  עדכני  נופך  להוסיף  מקום 

ישירות וברורות לפגעי הזמן? 
כך או כך, ברור לכולנו שעבודת היראה היא עבודה 
רבתי שמחייבת גם אותנו, בני התורה העמלים לפרנסתם, 
ישרים  ממסילת  כבר  מתפעלת  איננה  נפשנו  אם  וגם 
או אור ישראל כבעבר, עדיין מחובתנו לעיין בנפשנו 
ולהקדים רפאות למכה. זעקתו של חברי המטפל צריכה 

שתישמע. בשגרת חיינו העמוסה אנו נוטים לוותר על 
מה שנתפס בעינינו כשולי עוד בהיותנו בישיבה. לימוד 
המוסר והיראה שמתפלש באפרים בימים אלה, ראוי לו 

שנתגייס לקוממו בדרך זו או אחרת.
וכדברי ווארט נפלא מהמהרש"א 
יציאת  )ג.(:  זרה  בעבודה 
חמישי  ביום  הייתה  הרי  מצרים 
היה  הרי  לחודש  )עשור  בשבוע 
הייתה  הספירה  ותחילת  בשבת(, 
שהיום  שאומר  מה  שישי,  ביום 
היה  לספירה  ותשע  הארבעים 
ע"ב  פו  בשבת  והגמרא  בחמישי, 
תורה  עלמא  שלכולי  אומרת 
ה51.  ביום  כלומר  בשבת.  נתנה 
אם כך מדוע בחר ה' שנחגוג את 
אומר  ה50?  ביום  התורה  קבלת 
המהרש"א, שכיון שלקיום החכמה 
בענין "יראת חטא" כמאמר חז"ל 
באבות כל "שיראת חטאו..." וכו', 
היה צורך ב49 ימים של התנקות 
נוסף  ויום  טומאה  שערי  מ49 
יובל(,  )בבחינת  הטהרה  לגמר 
ורק לאחר מכן יכלה חכמה להינתן ולהתקיים בידינו. 
אנו לא חוגגים בכל שנה את קבלת התורה כי אם את 
קבלת הכלי שיכול להכילה, את קבלת היראה הקודמת 
לחכמה, ואי לאו האי יומא, יום 50 ולא 51, דקא גרים 

– כמה יוסף איכא בשוקא...

ר
"קב חומטין" בימינו

מזווית אישית   | הרב נתן בקר  - עובד סוציאלי )MSW(, חבר באיגוד המטפלים החרדי

בעידן הטכנולוגי שלנו, בין-הזמנים מחייב 
חשיבה מעמיקה 

שאלה
שלום וברכה!

אני בחור ישיבה בישיבה חרדית. גדלתי בבית מאוד 
אמוני וירא שמים.

בישיבה  איתו  שלמדתי  חבר  שנים,  מספר  לפני 
והחליט  אמונית  מבחינה  מאד  התדרדר  הקודמת 
היה  שהוא  מכיון  בשאלה.  לחזור  מעוניין  שהוא 
חבר טוב שלי, הייתי מעורב בסוד העניינים וחשבתי 
לתומי שאוכל להציל אותו ולהשפיע עליו להישאר 
כנראה  אך  וכו'(.  תאולוגיים  )וויכוחים  הנכון  בצד 
הוא השפיע  שטעיתי. במקום להשפיע עליו לטובה 
עלי לרעה וזרע בי ספיקות אמוניות קשות.  תקופה 
מכן  ולאחר  הללו  הספיקות  עם  הסתובבתי  מסוימת 
הרגשתי שפתרתי אותם לעצמי. אך לאחרונה, בעיקר 
להם  עולים  רוחני,  בניסיון  נמצא  שאני  פעם  בכל 

הספיקות מחדש.
מה עלי לעשות? אני מרגיש שגם אם אתייעץ בעניין, 

הספיקות תמיד ימשיכו לקנן במוחי….

תשובה
שלום וברכה!

ליבי עמך.
קשה להשיב על שאלתך משום שאתה אומר שיש לך 
ספקות אבל אתה לא מפרט אותם. אני מבין אם כן, 
שמה שמטריד אותך זה פחות הספקות עצמם ויותר 
שעולמך  חש  אתה  בה.  נמצא  שאתה  הסיטואציה 
מעורער בגלל שאתה לא באמת חושב שמישהו יוכל 
מנוח  מוצא  ואינך  הללו,  הספקות  את  לך  לפתור 

במצב הזה.
רע,  דבר  זה  שספקות  לחשוב  הורגלנו  יקר,  שואל 
אולם  שלנו.   היציב  העולם  את  מערערים  וספקות 
ההנחה הזאת לא תמיד נכונה. כאשר אדם מסופק, 
זה  אינטלקטואליים,  ספקות  לו  יש  כאשר  במיוחד 
הזאת  וההתקדמות  ומתפתח,  מתקדם  שהוא  אומר 
היא טובה. לא צריך לקרוא לכל הרהור בשם "ספק". 
המילה ספק מרתיעה ומעוררת פחד.  לעומת זאת, 
מרתיעות,  אינן  הרהור,  או  תהייה  שאלה,  המילים 
ועל  מחשבתית  התפתחות  על  מעידות  הן  להיפך, 

התקדמות.
זה דבר רע מבחינה תורנית?  וספקות  האם שאלות 
וודאי שלא. לאורך ההיסטוריה היהודית אנו מוצאים 
עצמו  התנ"ך  ביותר.  הקשות  השאלות  את  בתוכה 
מלא וגדוש בספקות ומתחים כאלה. אדם בורח מה', 

קין גם. אברהם מתווכח עם הקב"ה למה הוא מחריב 
את סדום, משה מתווכח עם ה' כמה וכמה פעמים, 
איוב שואל את השאלות האמוניות הנוקבות ביותר, 
ביותר  הניהיליסטיים  ההרהורים  את  מעלה  קוהלת 
שלנו.  מהמסורת  חלק  זה  כל  זאת,  ובכל  הקיימים. 
התעיות  הספקות,  מכל  מורכבת  היהודית  המסורת 

והתהיות הללו.

'שאינו יודע לשאול' מוזכר במסורת היהודית לגנאי. 
החכם שואל!

היא  בפרט,  יהודי  ושל  אדם,  של  מהבגרות  חלק 
ההבנה שלא כל דרכו בחיים תלויה בתשובות לשאלות 
מסוימות. בהפנמה שיש דברים שהם נשגבים. חלק 
מחוויית האמונה היא החוויה שיש דברים בהנהגתו 
כך  סתם  מקופלים  שאינם  ובמציאותו  הקב"ה  של 
בהיגיון שלי, אלא הם חומקים ממני. זה גופא הניסיון 
של האמונה. אדם שמחויב לאשתו, לא תמיד יודע 
מה הן כל מחשבותיה ולמה היא החליטה כך או כך. 
אבל הנאמנות שלו גורמת לו לחיות מתוך כבוד לאי 
ההבנה הזה. וזה בדיוק היחס של יהודים עם בוראם. 
נאמנות  לה',  הנאמנות  עצם  את  מפנימים  כאשר 
שאינה כרוכה בהבנה כזאת או אחרת אלא בברית 
עקרונית, באהבה של אדם לבוראו, ולחיים הרוחניים 
שלו, אזי השאלות והספקות העקרוניים אינם פוגמים 

במאומה, להיפך, הם מעוררים מחשבה יוצרת.
שתמיד  התובנה,  של  העמוקה  שההפנמה  דומני 
יומרה  פחות  לחוש  לאדם  גורמת  שאלות,  תהיינה 
ממוטטות  אינן  שאלות  בשאלותיו.  מהפכני  ורצון 
הבניין,  את  שיותר  כמה  להבין  לנסות  עלינו  בניין. 

אבל לא למוטט אותו בשל זה. 
ניסיתי לכתוב קצת על עצם הסיטואציה. אני חושב 
אלא  'בעיה'  אינן  ששאלות  מבינים  שאנו  שככל 
עצמן  השאלות  אם  יותר.  רגועים  אנו  התקדמות, 
ולדבר  בעצמן  אותן  לפתוח  נותר אלא  לא  מנקרות 
ובמקומות  כאן  זאת  לעשות  מוזמן  ואתה  עליהן, 

אחרים.

בהצלחה
מנחם

שאלה לשבת    | מבית אקשיבה

האם שאלות וספקות זה דבר רע מבחינה 
תורנית? וודאי שלא.

ספקות באמונה
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אולי פשוט קשה לנו לקבל שהמציאות טובה בשבילינו? אולי 
שלנו.  הטוב  על  אחריות  ולקחת  להיפתח  אותנו  מחייב  זה 
אולי יותר קל לנו לדמיין שאנחנו רק צריכים לרצות ולפייס 
יותר,  טובים  ולהיות  לנסות  מאשר  וקפדן,  כועס  אל  איזה 

ולראות את הטוב שבכל דבר ?
שקדוש  מה  שבוודאי  האומרת  שגויה  תפיסה  לנו  יש  אולי 
נשגב ומרומם, אינו טוב, אלא הוא רציני וכעוס עד לאימה. 
עם  הולכים  בהכרח  והחמלה  שהטוב  תופסים  אנחנו  אולי 
שטחיות קטנוניות פינוק ולא עם כובד ראש רצינות וקדושה?

אם נפתח את הרמח"ל או הבעש"ט, או את האר"י, נראה כי 
היא  בעולם  ה'  של  ביותר  הגבוהה  מבארים שההתגלות  הם 

ההטבה השלמה שהוא רוצה להשפיע לנבראים. 
אם נפתח את הלב שלנו לאמונה הזו, שכל ההתמודדויות כאן 
נוכל לראות את  יותר,  טובים  להיות  אותנו  אמורות לפתוח 

האמונה בצורה נכונה יותר.

שילוב שכיח של מצבים:
עכשיו תאר לעצמך אדם, שמוצא את 
הללו  הנקודות  שלשת  בתוך  עצמו 
יחדיו: הוא חושב שהחיים קשים אליו, 
בסדר,  להיות  הכח  בכל  משתדל  הוא 
ולדכא את עצמו, אולי זה יעזור שייקלו 
ודווקא אחרי  מעליו את משא החיים, 
כל זה הוא מרגיש שלא רק שהחיים לא 
נהיו נוחים יותר, אלא הקב"ה גם כועס 

עליו ושונא אותו...
פנימית  אמת  לנקודת  הגיע  שהוא  לשמוח  צריך  כזה  אדם 
הזה בצורה של  כל המרור  בתוך עצמו, שהוציאה ממנו את 
כעס. כך הוא יכול לנסות להבין את השגיאות של התפיסות 
העמוקות שבתוך הרגשות שלו הפנימיים, ולאט לאט להבין 
הזמנה  אלא  כלפיו,  שנאה  בעולם  שאין  להרגיש,  ובעיקר 

להיפתח ולהיות טוב יותר.
עד כאן ניסיתי לתאר את העיקרון היהודי תורני, שההרגשות 
הזוגיות  לקשר  והם המפתח  וחשובים,  לגיטימיים  הם  שלנו 

הבריא והטוב שבין הבורא והבריאה. 

וכעת לגבי המחשבות הללו שעולות לך שלא ברצונך: 
דבר ראשון, חשוב שתשים לב ותפנים את ההכרה, שהרגשות 
שלך הם לגיטימיים, חשובים, ומעניינים מאד את הקב"ה. הוא 
אוהב אותך כמו שאני אוהב את ילדי והרבה יותר מכך. והוא 
הוא  להיפך,  שנאה,  מחשבות  חושב  שאתה  עליך  כועס  לא 
יודע שזה בא לך, בכדי שתתעורר מכך לבנות את אישיותך 

ואת החיבור לאמונה שלך באופן יותר הרמוני ונכון.
דבר שני, חשוב יותר: בכדי להעלות את הרגשות ולברר מה 
באמת הסיבה שלהם, צריך לדבר עליהם. יש אנשים שיכולים 

לעשות זאת עם עצמם, יש העושים זאת על גבי יומן אישי, 
יש המדברים על כך עם הקב"ה בעצמו בשיחות נפש קבועות. 
ויש המוצאים להם חבר אתו הם יכולים להשיח את לבם. ויש 

המכירים רב שאתו אפשר לשוחח ארוכות על רגשות.
אם אתה רואה שהמחשבות עדיין מציקות לך, ואינך מצליח 
בכלים שיש לך לפתוח את הרגשות, ולהבין את עצמך ואת 
הבריאה בצורה שמתיישבת לך על הלב, ומביאה אותך לרוגע. 
צורה של  זו  גם  הנפש.  לאיש מקצוע בתחום  כדאי שתפנה 
מצוינות  שיטות  כיום  וישנם  ישיחנה".  איש  בלב  "דאגה 
לצאת מחיים של לחץ ומחשבות של שנאה, ופשוט חבל לא 
להשתמש בהם. )וכבר אמרו חז"ל: "עתיד אדם ליתן את הדין 
על כל דבר שיש בעוה"ז ולא נהנה ממנו", שהלא כל הכלים 
להגיע  מנוף  בשבילנו  להיות  יכולים  שישנם,  וההמצאות 

לתכלית החיים(.
מחשבות  חשוב:  הכי  שלישי,  דבר 
הם  לפעמים  במוח,  וחוזרות  העולות 
ואינם  כלל,  האדם  בשליטת  אינם 
נחשבים על פי ההלכה כמחשבות שלו. 

וממילא אין להילחץ מהם כלל.
ויתרה מכך: מחשבות שכאלו הנכפים 
על המוח מבפנים, פעמים רבות אינם 
כלל רצונות פנימיים עמוקים העולים 
על  הנכפות  מחשבות  אלא  לתודעה, 
הנפש  של  הגנה  כמנגנון  התודעה 
לה  הגורמים  לגמרי  אחרים  מדברים 
אכן  האם  מקצועי  מאבחן  אצל  לאבחן  מאד  כדאי  למועקה. 
יש לך באמת כעס פנימי מצטבר, שצריך לברר אותו, על ידי 
דיבור. או שאולי אלו "מחשבות כפייתיות", שאפשר להיפטר 
מהם, על ידי טיפול נכון במועקה שגרמה להם. ניתן לטפל 
במועקה ובמחשבות הכפייתיות במגוון רב של שיטות. ואם 
להיות בשבילך  יכול  זה  איש מקצוע,  העזרה של  את  תנצל 
דבר  ה',  ובעבודת  האישיות  בבניית  חדשות  דרכים  פתיחת 

שיהיה לך ממש מקפצה בעבודת ה' ובכל תחומי החיים.
העשירים  והרגשות  בדבריך,  שמשתקפת  הנפלאה  הכנות 
בדרך  לימינך  יעמדו  ביטוי,  לידי  בהם  הבאים  והעדינים 
החדשה שאתה עומד כעת על מפתנה, ויתנו לך כח לא לפחד 
כלל. ובכל מקרה אנחנו כאן באקשיבה נמצאים בשבילך, גם 

להקשיב וגם לדבר. ותוכל גם לכתוב לי במייל.
בכבוד רב, ובאמונה שאתה מתחיל לעלות על הדרך לאמונה 

נכונה בריאה רגועה ושמחה.
אוריה

לשליחת שאלה, ותשובות נוספות:
www.akshiva.co.il
ask@akshiva.com
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תמונה: ויקפדיה

אדם  שיתפלל  ולוואי 
)גמ'  כולו"  היום  כל 

ברכות כ''א(.
רבינו  את  אנטונינוס  "שאל 
בכל  להתפלל  מהו  הקדוש: 

שעה?
ינהג  שלא  אסור...  ליה:  אמר 
)תנחומא  בגבורה"   ראש  קלות 

מקץ(.
מחשבה  מזמנת  בלק  פרשת 
לחנך  הראויה  הדרך  אודות 
לאמונה בהשגחת ה' ובטחון בו.

מלמדת  ציבור,  טורח  אלמלא 
הגמרא בברכות )יב ע''ב(, חובה 
בלק  פרשת  לקרוא  היה  עלינו 
''כרע  הפסוק  בשל  יום,  בכל 
שכב כארי, וכלביא מי יקימנו'', 
את  ובחדות  בקצרה  שמתאר 
עם ישראל. הדבר שמפעים את 

בלעם בעם ישראל יותר מכל, היא השאננות שלו. עם 
ישראל הוא גיבור כארי, עם שמתואר בפסוק אחר " ָעם 
ְכָּלִביא ָיקּום ְוַכֲאִרי ִיְתַנשָּׂא ֹלא ִישְַׁכּב ַעד יֹאַכל ֶטֶרף ְוַדם 
ֲחָלִלים ִישְֶׁתּה", אלא שגבורתו מתבטאת באופן מובהק 
דווקא  לה.  שקדמה  בפעולה  מאשר  יותר  במנוחה 
מנוחתו של הארי, בשלווה גמורה מתוך ידיעה ברורה 
שאין הוא נתון בסכנה של התקפה כלשהי, מלמדת על 

כוחו יותר מכל עמידה במאבק קונקרטי זה או אחר.
היא מלמדת על בטחון בנצחון על כל אויב שהוא. כך 
גם ישראל. בלעם רואה עם שאנן שאין הוא מודע כלל 
לסער שסביבו, למזימות מואב ומדיין. אין הם נוגעים 

אליו כלל: כרע רבץ כארי, וכלביא מי יקימנו.
ובטחונם  אחד,  מצד  עמו  על  המיוחדת  ה'  השגחת 
זה,  בפסוק  מתבטאים  שני,  ומצד  מכך  כתוצאה  בו 
שאלמלא טרחת הציבור היה נקרא כל יום לצד קריאת 
שמע. בהעדר תקנה זו, כיצד אנו מחנכים לביטוייה של 

האמונה, השגחה ובטחון? 

היא שלא לעסוק  נטיית המחנכים  רבים,  בבתי מדרש 
תפיסה  מתוך  אמונה  בנושאי  ובאריכות  במפורש 
יותר  חשובה  והמצוות  התורה  עולם  לתוך  שחניכה 
מעיסוק מפורש בעקרונות שמאחוריו, ש''עשות משפט 
הפרשה,  בהפטרת  הנביא  שמלמד  כפי  חסד'',  ואהבת 
ֶלֶכת  ''ְוַהְצֵנַע  לצד  מאיתנו  ה'  דורש  אותו  הטוב  הם 
איננו  בנושא  ומתמשך  מפורש  שדיבור  ֱאֹלֶקיָך'',  ִעם 
ַאל  ְוִלְבָּך  ִפּיָך  ַעל  ְתַּבֵהל  "ַאל  מתאים לאמור בקוהלת: 
ַבּשַָּׁמִים  ָהֱאֹלִהים  ִכּי  ָהֱאֹלִהים  ִלְפֵני  ָדָבר  ְלהֹוִציא  ְיַמֵהר 
ְוַאָתּה ַעל ָהָאֶרץ ַעל ֵכּן ִיְהיּו ְדָבֶריָך ְמַעִטּים" החשש מפני 
הנפש  ציפור  שהוא  בנושא  והמחשבה  השיחה  זילות 
שלנו, מביא במקומות אלה ליישום דברי רבינו הקדוש 

שצוטטו למעלה.
הפוכה,  בגישה  נוקטים  אחרים  מדרש  בתי  אלה,  לצד 

המתבטאת ב''ולוואי שיתפלל אדם כל היום כולו'',
היומיומית  במציאות  ה'  השגחת  את  למצוא  מבקשת 
ונרחב  ידי עיסוק מפורש  ומטפחת בטחון מלא בו על 
ובשיח  בכיתות  בהוראה  ובטחון.  אמונה  בסוגיות 
על  למחשבה  הקוראים  את  להזמין  מבקש  השוטף. 
כמחנכים:  או  כחניכים  בו,  חלק  נוטלים  שהם  החינוך 
איזו גישה הוא נוקט? מה הדרך הראויה בזמננו ומקומנו 

לעסוק בנושאים אלה?

"
צריך להיות שאנן במחשבה?

חינוך   |  בניהו טבילה - מפקח בחינוך החרדי רשמי

בהעדר תקנה זו, כיצד אנו מחנכים לביטוייה 
של האמונה, השגחה ובטחון? 
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הארוכות,  הקיץ  משבתות  אחת 
והדחוסים,  האיטיים  היום  בצהרי 
בהם נדמה כי האוויר כמו הזמן עמדו 
מלכת וכל איש סרוח בביתו, לאה מן החום ומן 
אני  יצאנו  הטושלנט,  אחר  של  הקר  האבטיח 
ויחזקאל ידידי לטיול של שבת. יוצאים יהודים 
לטייל ולאן רגליהם מוליכות אותם אם לא אל 
בית ה'. כמו שאמר דוד ע"ה בתהילים "חשבתי 

ורגליו  ז"ל: אדם מתכנן תוכניות  דרכי ואשיבה רגלי", וכמדרשם 
מוליכות אותו לבית המדרש ולמקום המקדש. וכך, מצאנו עצמנו, 
יחזקאל ידידי ואנכי, יושבים על אבן מאבני ירושלים, חוץ לחומה 
הכותל,  של  שבת,  של  מנחה  מתפילת  שבים  בעודנו  לה,  וסמוך 
הנטות  עם  מנשבת  שהחלה  הקלה  מהרוח  מעט  לקבל  מבקשים 
צללי ערב. ישבנו, שואפים אל קרבנו את הריח החמוץ מתקתק של 
ואת ריחה של השבת הנסוגה  האבנים העתיקות המזיעות מחום 
החרשנו.  החומות.  את  חרש  המלטפת  הירושלמית  הרוח  עם 
מאזינים בדומיה לשקט הקדוש של השעה, אפופי מחשבות, אחוזי 

שרעפים.
⋅ ⋅ ⋅

יחזקאל ידידי לא היה מן הדברנים. אדרבא, שתקן היה ומין עצבות 
שקטה חופפת עליו בכל עת. אלא שמחבב היה את ירושלים בכל 
לבו, את סמטאותיה הגבוהות והנפתלות, את ריחותיה ואת שלל 
טיפוסיה: את היהודים הפשוטים הבאים לשפוך בה את ליבם, את 
הנרגשים  והתיירים  הצבעוניים  ההיפים  את  הכמושים,  הקבצנים 
וגם סתם, את אותם בעליבתים מצויים, עמך ישראל הפוקדים את 
שערי ירושלים בכל עת. אף בהם היה מוצא מטעמה של ירושלים. 
בין  נבלע  ושקט,  נוגה  כפוף,   – בדמותה  נולד  כאילו  היה  דומה 
שביליה, נטמע באבניה. טיפוס שונה הייתי אנוכי. אמנם גם אנכי 
לא נמניתי עם גדולי המדברים, אך שתקנותי מידה אחרת הייתה 
בה. לא הייתה היא שתיקה חרישית, אף לא מתונה. שתיקה רועמת 
הייתה. שתיקה לחוצה. שתיקה מתריסה. אף אנכי החזקתי עצמי 
לבעל מידת אהבת ירושלים, אלא שיר ושלים שלי אחרת הייתה. 
שפוף הייתי מהלך ברחובותיה, נשרך אל הכותל. צליליה מכים בי 
כקינה מרירה וצריחיה מונפים למולי כאצבע מתריסה. בעיני זעם 
נישאים, מתריסים,  חומותיה  כתלי  בעוד  חרכיה,  בי  הציצו  וחרון 
מתקוממים באלם על המצוי בקרבם. ירושלים של מלכים הייתה 
ירושלים שלי, ירושלים של עוצמה. לא יכולתי לשאת את הכותל, 
את אווירת מערת הקבורה שבו, את התחושה כי הגעת לציון של 
קדוש. וכשהייתי נעמד מול הכותל, היה הוא נעמד למולי, נושא 
עדות אילמת וקורא: "הבט! הנה! כך נראית כנסת ישראל: "תהילים 

זוגער", קבצנים... זהו הקודש, זוהי הקדושה!"

⋅ ⋅ ⋅
על אף סרבנותי, באותו אחר צהרים של שבת 
לגרור  המלך  ודוד  יחזקאל  של  בידם  עלתה 
פרש  לבסוף,  כשהגענו  הכותל.  אל  רגלי  את 
יחזקאל אל שקו ותעניתו ואני מצאתי לעצמי 
איזה סטנדר, התכנסתי באיזו פינה, התיישבתי 
ומנסה  סביב  קצת  מתבונן  תהילים,  ופתחתי 
את  השענתי  ולרגע  פרקים.  אלו  אי  למלמל 
ראשי על הסטנדר, עצמתי את עיני וניסתי לדמיין: "כיצד?" כיצד 

היתה נראית ירושלים?
כיצד מעבר לחומת אבן זו התנשא ההיכל? והנה אני ניצב על פסגת 
הר הזיתים, ומה אני רואה? אני רואה ים של אבן, טורים טורים, 
היסטוריה.  של  מצבה  חולמים,  של  דורות  קברים.  ושברי  קברים 
לעלות  נפשם  שמסרו  הגלות,  עייפי  ירושלים,  אוהבי  של  דורות 
לארץ הקודש וביקשו וכמהו. למה כמהו? חכמים וסופרים, נגרים 
אני  פה",  מוטל  שלי  "העם  רוח.  ענקי  לצד  עם  פשוטי  ורוכלים, 
האדון?  איפה  ההיכל?  ואיפה  אבן"  של  ים  מתחת  "קבור  חושב, 
פתאום משרעפי הפרועים תולשת אותי עדת זאטוטים הפושטת 
בין  מחטטים  בסדורים,  בתהילים,  הופכים  הספרים,  ארונות  על 
הספרונים. אני מגביה את עיני ורואה על ידי יהודי זקן, יושב, יהודי 
ולאן  בא  הוא  יודע מאין  לא  איש  הכותל".  "יהודי של  כולו  שכל 
הוא הולך. יהודי קטן, כמוש מעט, מחייך הרבה. מעלות השחר ועד 
חומש  קצת  תהילים,  קצת  קורא  במקומו,  יושב  הוא  לילה  חצות 
רש"י, איזה פרק זוהר, אך בעיקר יושב, יושב ושותק, יושב ושותה 
הנה  ישן.  חציו  ער,  חציו  מתבונן,  ולא  מתבונן  הפושר,  מהתה 
בצרור  ומברכו  בשלומו  דורש  לב,  חם  ירושלמי  איזה  אליו  ניגש 
בעדת  מבחין  אני  מרחוק  טיפוסית.  ירושלמית  בחמימות  ברכות 
וכיפות  צבעונית  חזות  תיירים עם  סובבים סביב קבוצת  קבצנים 
ואנו  מחשבותיי,  מבקעת  אותי  מקים  בא,  ויחזקאל  מצועצעות... 

סבים לאטנו, שבים אל הישיבה.
⋅ ⋅ ⋅

ובכן, זו ירושלים שלי וזו ירושלים של יחזקאל ידידי. אך כך אנו 
ידידים וכך היינו נשרכים לאיטנו,

ושוב צועדים, שותקים  נוגים, צועדים, מתלבטים מעט  שפופים, 
עם הדממה של ירושלים, עם הדממה הנוגה ועם הדממה המיוסרת, 
ערביים  בין  ובשעת  האילמת.  הזעקה  ועם  הקדושה  העצבות  עם 
אחת  אבן  על  היינו  יושבים  ירושלמית,  קיץ  שבת  של  קסומה 
 " ירושלמית חרישית מלטפת את פנינו:  ירושלים כשרוח  מאבני 

יחזקאל?" שאלתי
" סתם, חשבתי פתאום. חשבת  אלי את מבטו בשקט  הסב  "כן" 

פעם למשל, כאילו, שעל האבן הזאת ישב דוד?"
"איזה דוד?"

"דוד, זה מתהילים, עם הנבל וכל השאר"
"אה! דוד המלך..." אמר יחזקאל בצחוק קל.

כך אמר, אמר ושתק.

ב
טיול של שבת

מחבב היה את ירושלים בכל לבו, את סמטאותיה 
הגבוהות והנפתלות, את ריחותיה ואת שלל טיפוסיה

תמונה: ויקיפדיה

סיפור לשבת  | אליהו לוי



גליון 14 | א’ בתמוז תשע”ו | 7.07.16 |  8

שנתנו  התשובות   1000 את  עבר  אקשיבה  אתר 
באתר  שפורסמו  תשובות  מ500  ולמעלה  לפונים, 
במגוון תחומים עצום. כעת פותח המיזם את שעריו 
זה  באופן  לפנות  המעוניינים  ומייל.  בפקס  לפונים 
לת.ד.  או   072-33-88-545 ל:  פקס  לשלוח  יכולים 
623 בני ברק. חשוב בפניה לציין את הדרך בה אתם 
רוצים לקבל את תשובתכם. סודיות, כרגיל, מובטחת.

במהירות  לצמוח  ממשיך  החרדי  המטפלים  איגוד 
והוא מונה כיום עשרות רבות של מטפלים ומטפלות 
ברמה  מקצועיים  וסמינרים  ישיבות  בוגרי  חרדים, 
הגבוהה הנדרשת עבור טיפול מקצועי. שמות חברי 

 imc.org.il :האיגוד מופיעים באתר האיגוד

קרן  בחסות  עיון  צריך  פרוייקט  עבור  קורא  קול 
תקווה, זכה להענות ולהצלחה רבה, בעשרות מאמרי 
הגות וחברה שהוגשו על ידי כותבים וכותבות חרדים 
את  וממיינת  יושבת  הועדה  אלו  בימים  לפרוייקט. 

המאמרים  את  מהם  לבחור  מנת  על  המאמרים 
שישתתפו ויפורסמו במסגרת הפרוייקט.

מה חדש?    

לבירור מסגרת הקרובה למקום מגוריך:

072-3714404 

רשת "אחוות תורה" קרובה אליך מאוד ומפעילה עשרות בתי מדרש
בפריסה ארצית בהם עוסקים בגמרא, הלכה ומחשבת ישראל

חפשו אותנו ב-

מודיעין   | אשדוד   | אלעד   | ברק  בני   | ירושלים 
 | תקוה  פתח   | רחובות   | ביתר   | רכסים   | עילית 

נתיבות | רמת גן | בית שמש

הצטרפו למאות אנשים
המשלבים עבודה עם לימוד תורה בעיון

יו”ל על ידי אגודה אח”ת - האגודה לאחריות חברתית תורנית.
aguda.achat@gmail.com :לקבלת העלון, פרסום ויצירת קשר

העלון יצא לאור בסיוע קרן תקווה

טוב לדעת

tovladaat.co.il
054-8416599 | 054-8440343

האנגלית של ילדיך חשובה לך?
העשרת האנגלית באופן היעיל והחוויתי ביותר היא ע"י קריאה. 

מוזמנים להכיר: ספרוני קריאה מהנים באנגלית מבית טוב לדעת,
לחוויית קריאה איכותית ומקדמת. 


