
רוחניות ישראלית היום

גליון מס’ 7 | סיון תשע”ב 

העלון טעון גניזה
בסיום הקריאה אפשר 
לשים בשקית נפרדת בפח

דון קישוט הנלחם בטחנות 
רוח, הוא משל נצחי לאלו 
הנאבקים מלחמות חורמה 
עם דברים שאין בהם ממש, 
כמו הרוח, שאי אפשר 
לראותה או לממש אותה.
בגלל חוסר הממשות שלה 
ישנם רבים שטועים לזלזל 
בחשיבותה. 
הללו, בכל עת שישמעו 
אדם מביע רעיון קצת 
מרומם, מיד ירעיפו לעברו 
בנימה מלגלגת, “עם 
אידיאלים אי אפשר לקנות 
במכולת”.  )מתוך דבר המערכת(

דון קישוט
יוצא לקרב

“אז אתה יהודי?”, “כן”. 
“איזה יופי, אתם היהודים 

כולכם חכמים ועשירים, אבל 
אני לא מבין, אם אתה יהודי 
למה אתה נמעך פה אתנו, 
אתה צריך לקחת מטוס או 

מונית, אולי לשכור אוטו, לא 
לנסוע ככה”. 

)מתוך “יהדות סינית” כתבתו של אור 
הלברסברג(

“כשעולים הכי גבוה,יש בעיה.
משם אפשר ליפול ומאוד 

קשה לעלות. אם “השמים 
הם הגבול” ובהר סיני היו 

כולם “טייסים” אז משם 
אפשר רק לנחות. אבל גם 

להיפך הוא הנכון. כשנמצאים 
למטה צריך לזכור לאיזה 
גובה הגענו. כעם. וגם כל 

יחיד בפני עצמו...”
)מתוך “מחשבות” הרב עמיחי הורוביץ(

מחשבות

בתוך רכבת סינית



 

תוכן עניינים
כתם

/ יצחק פרץ 
יש  קמ”ש,   180 של  במהירות  טס   750 בי.אר  סי. 
משהו בעולם יותר מלהיב מזה? רק מה, במקום נוף 
מתחילה  הבעיה  נורא.  לא  מטושטש,  כתם  רואים 
שדוהרים  אנשים  על  משלי  סיפור  עוצרים.  שקצת 

במהירות מופרזת בכביש החיים.

אורות של לילה 
/ רועי גורביץ

מקובצים  כך  כל  היהודים  היו  לא  שנה  אלפים 
ושלש  אלפים  ושלשת  היום,  כמו  פיזית  מבחינה 
מאות שנה לא היו היהודים כל כך מפורדים. למה? 
לגג. נעלה  ובואו  הסיגריות  את  קחו  מה השתנה? 

תפילה
/ אביבה לוי 

שיר קודש, הפלגה אל תוך היכלי הנצח של בורא 
עולם.

משפט השכל 
/ שלומי דוראני 

בכל צעד ושעל בחיינו מנהיג אותנו שכלנו,
הוא מעצב את דרכנו ועל פיו ישק דבר.

אך האם האמון המוחלט שלנו בו מוצדק ?
מעמידים את השכל במבחן... 

עשרת האורות 
/ עומר בן אברהם

מהגן.  כבר  מכירים  כולם  הדיברות  עשרת  את 
ביותר  הגדול  במעמד  שנאמרו  אלו,  דברים  אבל 
ראוי לתת עליהם את  ישראל,  בהיסטוריה של עם 
הדעת. התבוננות עמוקה וחדשנית על עשרת שרשי 

היהדות. 

יהדות סינית4
/ אור הלברסברג

העיר  אל  אור  מגיע  סין  במרחבי  הארוך  בטיולו 
העתיקה. להפתעתו הוא מוצא שם קהילה יהודית, 
והופך להיות המורה לעברית שלהם. תוך כדי שהוא 
דברים  כמה  מהם  לומד  בעצמו  הוא  אותם,  מלמד 

חשובים, על סינים, ועל יהודים.

מחשבות
/ הרב עמיחי הורוביץ 

מן ההר”.  אליו  ה’  ויקרא  “ומשה עלה אל האלקים 
הפעם מחשבותיו של ראש ישיבת בנין ציון נוסקות 
גבוה אל מרומי הר סיני. שגובהו הרבה הרבה יותר 
עד  מתנשא  סיני  שהר  האוורסט,  הר  של  מאשר 

לשמים ואף למעלה מהם. זהירות לא ליפול.  

ציפי
/ שי אבן צור 

ונעים, רק שאין כל כך  וגשום, בבית חם  בחוץ קר 
מקום לעופף, היכן מעדיפה “ציפור קטנה” לחיות? 

רבי יהודה הלוי המסע לציון - 
/ איל קפצן

רבי יהודה הלוי, המשורר הדגול, התגורר במדינת 
ישראל  ארץ  אל  להגיע  היתה  חייו  שאיפת  ספרד. 
קשה  היתה  ימים  שבאותם  משימה,  הקדושה. 
בפני  עמד  לא  מכשול  שום  אמנם  מאוד.  ומסוכנת 
דרך  ישראל  ארץ  אל  ציורי  מסע  העזים.  כיסופיו 

שירתו של ריה”ל.
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ספרו הגדול והמפורסם, “דון קישוט”, מתאר 
הרבות  מלחמותיו  את  סרוואנטס  דה  מיגל 
של גיבורו עם אויביו הנוראים טחנות הרוח. זהו 
משל לאדם הנאבק מלחמת חורמה עם דברים 
שאין בהם ממש, כמו הרוח, שאי אפשר לראות 
או לממש אותה. בגלל חוסר הממשות של הרוח 
בחשיבותה.  לזלזל  שטועים  רבים  אנשים  ישנם 
קצת  רעיון  מביע  אדם  שישמעו  עת  בכל  הללו, 
מרומם, מיד ירעיפו לעברו בנימה מלגלגת, “עם 

אידיאלים אי אפשר לקנות במכולת.”

אדריאנוס  על  מעשה  מובא  תנחומא  במדרש 
קיסר רומי, ששאל את אחד מחכמי ישראל “על 
מה העולם עומד? אמר לו על הרוח. רצונך לידע, 
לו  אמר  עליו.  משאו  ונתן  גמל  הביא  גמל.  הבא 
צוארו.  על  חבל  נתן  וישב.  שב,  ועמד.  עמוד, 
אמר לו למשוך, משך זה מכאן וזה מכאן, חנקו 
את הגמל. אמר לו אמור לגמל שיעמוד. אמר לו 
אדריאנוס, אתה חנקתו והוא יעמוד? אמר לו ומה 
הרגתי, שמא חסר אחד מאיבריו? אמר לו הוצאת 
את רוחו. אמר לו, ומה אם הגמל לא היה סובלו, 
ולא סבל את משאו אלא הרוח שבו. מלך מלכי 
המלכים הקב”ה, אין רוחו סובל את העולם כולו? 

שתק אדריאנוס”

בכל  נמצאת  היא  אבל  נראית  לא  אמנם  הרוח 
חיים.  להם  ונותנת  הדברים  את  מניעה  מקום, 
ומשום כך, למרות חולשתה למראית עין, באמת 
היא הכח החזק ביותר, הכח הסובל ומעמיד את 
העולם כולו. ו’ בסיוון הוא היום בו נתן הקב”ה את 
התורה לעם ישראל, באותו מעמד גדול התגלה 
באופן ברור ומוחשי הכוח העצום של הרוחניות, 
שהוא הכח שמעמיד את העולם. וכך לשון התורה 
בפרשת ואתחנן - “השמע עם קול אלקים מדבר 
מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי : אתה הראת 
לדעת כי ה’ הוא האלקים אין עוד מלבדו”, וגדול 
מפרשי התורה רבי שלמה יצחקי כותב בפירוש 
הפסוק – “כשנתן הקב”ה את התורה פתח להם 
ז’ רקיעים וכשם שקרע את העליונים כך קרע את 
אתה  נאמר  לכך  יחידי,  שהוא  וראו  התחתונים 

הראת לדעת” 
עלוננו זה שלפניכם נקרא “תחנת רוח”, וכמו הרוח 
החלושה למראית עין, כן אנחנו מהרבה בחינות, 
שאר  בכל  וכך  אדם,  כח  מעט  תקציב,  מעט 

דבר המערכת

מערכת “תחנת רוח”
נוף רמות 75 | ירושלים
טל’: 0572-55555-8

w w w . K O L - I L . c o . i l
Contact@KOL- IL .co . i l

“תחנת רוח” יוצא לאור ע”י קהילת “בנין 
ציון” בהדרכת הרב עמיחי הורוביץ.

עורכים: גלעד לבנה, איל קפצן, כפיר זכריה
ניהול והפקה: שלומי דוראני, יחזקאל יונה

הפצה: רועי חלוצי
עיצוב גרפי: רועי גורביץ’

עריכה לשונית: אוריאל קלטוביץ’

עת. ב כתב  כל  של  ליצירתו  הנצרכים  האמצעים 
אמנם כוונתנו לנסות ולהנשיב קצת מאותה רוח 
ונקווה שיהיה בכך  אדירה שסובלת את העולם, 
להתגבר על כל הקשיים. העלון כתוב לפי הדרך 
בה מנחה אותנו הרב עמיחי הורביץ, שיזכה לימים 
טובים מרובים, וזכינו גם בהשתתפותו בכתיבה. 
שאר הכותבים הינם חברי הקהילה. תוכנם של 
הכתבות הינו טעימה מתוקה של תורה ויהדות. 
חידושים נחמדים, תובנות חיים, סיפורים אישים 
ועוד. כל אלו מעוטרים בתוך מסגרת של תמונות 
מרהיבות ושלל צבעים. ואם הצלחנו לשמח את 

לבם של כמה יהודים יקרים והיה זה שכרנו.  

בברכה רבה לאחינו האהובים
צוות תחנת רוח 
 



לא  הנוף  קמ”ש,   140 מראה  מחוג 
יותר  לא  הוא  הזו,  במציאות  קיים 
היעד.  אל  בדרך  מטושטש  כתם  מאשר 
והוא  השמאלית  במראה  קטנה  הצצה 
שם לרגע אחד, נקודה של אדום עם פנס 
הוא  ואז  אחת  שנייה  עוד  לוהט.  קדמי 
קרב  בשאגת  לשמאלי  בטיסה  חולף 
קדימה  רכון  גופו  האויר.  את  שמנסרת 
בריכוז מוחלט, לבוש מכף רגל ועד ראש 
שחורה  קסדה  עטוי  עור,  של  במעטפת 
עוד  אדומות,  להבות  בסימני  מעוטרת 
שנייה או בעצם חלקיק שנייה והוא איננו.      
צבע  יחיד  מושב   750 סי.בי.אר  סוזוקי 
רוכב  להערכתי,  קמ”ש   180 לבן,  אדום 
וזהו,  אדומה  שחורה  קסדה  שחור,  לבוש 
מה שנותר לי לראות זה רק את קצה זנבו 
של האופנוע דוהר הלאה בכביש המדברי. 
מוחי,  בירכתי  חולף  מחשבה  של  הבזק 
“עוד חשבת שאתה נוסע מהר”. לא שיש 
לי כוונות להתחרות עם הבחור על הקליע 
המעופף, אבל בכל פעם שאני רואה אחד 
מקנא,  קצת  אני  הכביש,  על  טס  מהם 
או  באוויר,  משהו  יש  מקצת.  יותר  אולי 
שרק אני מדמיין, שאין יותר מרגש מאשר 
מהיר?  אופנוע  גבי  על  במהירות  לטוס 

ימים יגידו. 

הומה,  רציף  נוטשת  רכבת   8:13
נסיעה,  דקות   42 היעד.  אל  ומשקשקת 
ואהיה  מעלית,  דקות   2 הליכה,  דקות   7
הברכיים,  על  טופ  לפ  בנתיים  במשרד. 
מקדימה  צוות  ישיבת  לפני  קצוות  סוגר 
עם  ואחרונה  שלישית  רכש  לפגישת 
קוטפים  אנחנו  היום  הסינית,  הקבוצה 

פירות!! 
פלאפון צמוד לאוזן, ופה שיורה הוראות 

אחרונות. 
פרזנטציה, יש!

קצרנית, יש! 
יועץ כלכלי מלווה, יש!

עו”ד, יש!
חוזה, יש!

כיבוד, יש!
9:05 אני במשרד! המעלית התעכבה, אני 
מתנצל לפני המנהל, אבל עדיין יש לנו 25 

דקות לפני הפגישה.
ידיים,  לחיצות  הסתיימה,  פגישה   13:02

הנהונים והשתחוויות סיניות, תודה ביי.
ירקות  עם  אטריות  של  חמה  מנה   13:05
יותר  אכלתי  )בצבא  עגבניות  בטעם 

לאט(.
13:15 ישיבת מטה, פגישת סיכום.

15:30 סיום פגישה, סיום שנה, סיום עונה, 

סיום תקציב וסיום בכלל.
פה  זמן  )לוקח  למעלית  מחוץ   15:34
לנוח  אפשר  עכשיו  ודי!  לזוז(  למעליות 

ולהירגע קצת, אולי...
במבט לאחור זו היתה שנה לא קלה.

14 שעות משרד + שעות נוספות 
2 שעות נסיעה אל – ומ- .

6 ימי עבודה בשבוע, ובשבת אתה בעצם 
ישן מתשישות.

המרוץ  כל  אחרי  אני  סוף  סוף  והנה 
הזה, אבל משום מה אין לי איזו הרגשת 
סיפוק או הנאה שהפרויקט המפואר של 
והמפורסמות,  הגדולות  החברות,  מיזוג 
תחושת  אותי  שתלווה  חשבתי  הסתיים. 
גורנשיט,  כלום,  אבל...  מסוימת  הקלה 
נאתט’ינג. זה קצת מרגיז אותי כל העסק 
הזה, אני משקיע את כל כולי כדי להגיע 
אל היעד, כובש אותו, וזהו? אין חצוצרות? 
הרחוב  באמצע  אני  רק  מריע?  קהל  אין 
עומד כמו עציץ שנטוע במקומו, ומסביבי 
כל  אדם,  בני  עשרות  ועוברים  רוחשים 
אחד ממהר ליעד שלו. ליבי זועק בדממה, 
לאן אתם רצים אנשים? למה אתם כל כך 
ממהרים? “אל היעד”, הם כאילו עונים לי 

במרוצתם... אל היעד... 
מגיע אל הבית.  ריח של בישולים ותבלינים 

“היעד, המטרה, התכלית, לשם אנחנו דוהרים. 
רצים...” כולם  לשם  הסיפוק,  האושר, שם  שם 

ה
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קורה פה?!? חיוך של הבנה מביט אל תוך 
עיניי, ולפתע אצבע מצביעה לעברי. 

פיה  את  פותחת  שבמראה  הדמות 
ושואלת...

“מי אתה?”
“מי את?”, אני שואל בחזרה.

טוב  לי,  עונה  היא  ראשונה”,  “שאלתי 
היא קצת צודקת.

בסך הכל שאלה פשוטה – “מי אתה?”
ידעתי שלא לשמי היא שואלת,

היא  מועדות  פניי  לאן  שלא  ידעתי 

מתעניינת,
ידעתי שאין לי תשובה,

ידעתי שאני לא יודע מי אני.

ומסיר  הדרך  בצד  האופנוע  את  עוצר 
ששימש  המטושטש  הכתם  הקסדה.  את 
מול  אל  מתגבש  היעד  אל  בדרך  כנוף 
חולות  קסום.  מדברי  לנוף  והופך  עיניי 
אינסוף ממשיכים אל תוך האופק, הרים 
צייר  “מי  הרקיע,  לקו  נושקים  מסולעים 
זה?” למה רק עכשיו אני שם לב  את כל 
שאני חי בתוך ציור שאת יופיו איני רואה. 
מן  מתרחק  אני  זה?”,  כל  את  צייר  “מי 
האופנוע ומתקדם בהליכה איטית לכיוון 
להיכנס  מבקש  כאילו  המרהיב,  הנוף 

לתוכו.  

העבר,  מן  שירים  לי  ושרה  נושבת  הרוח 
קולות  עיניי,  למול  חולפים  ושמות  פנים 
קרב  של  שאגות  אוזניי  בתוך  לוחשים 
גובר  הקולות  מן  אחד  רועמת,  ומוסיקה 
על כולם, מזכיר לי נשכחות מימים עברו...
שעת  ושעתו  נפש  בעל  הוא  האדם  “אם 
ועינו  רעבני,  מתיאבון  חפשי  השקט, 
והארץ  לרום,  שמים  ממחזה  מרהיבה 
לעומק, הוא נרגש ונדהם, כי העולם נדמה 
ונפלאה,  כמוסה  סתומה,  כחידה  לפניו 
והוא  ומוחו,  לבבו  את  מלפפת  והחידה 
בלתי  חיים,  רוח  בו  נשאר  לא  כמתעלף, 
ודעת  ומגמתו,  מעינו  כל  החידה  אל 
לבוא  לו  ונבחר  נפשו,  כלתה  פתרונה 
ולחיים,  לו  כי מה  ובמים בשבילה,  באש 
אם החיים הנעימים האלו נעלמים ממנו 
ואבלה  סחרחרה  ונפשו  ההעלם,  תכלית 
שרשה  ולדעת  סודה  להבין  וכמהה 

והשערים ננעלו”.
מתבונן במראה ועונה : “אני שם מאחורי 

ההרים”. 

יצחק פרץ
Itzhak@KOL-IL.co.il

ארומטיים עולה מכיוון המטבח, הגדולה 
תבשיל  הקדרות  באחת  בוחשת  שלי 
“היי  לי  ואומרת  מחייכת  היא  מהביל. 
אבא, אני מכינה לך הפתעה”. מתי היא 
עצמי.  את  שואל  אני  לגדול,  הספיקה 
טיטול,  לה  החלפתי  דקותיים  לפני  הרי 
הבן  בסירים.  מקשקשת  היא  ופתאום 
בסלון,  השולחן  על  שיעורים  מכין  שלי 
ומוחו  לפניו,  שמונח  בספר  מרוכז  כולו 
היי,  היקום.  מסתרי  את  ללמוד  מתייגע 
למד  הוא  מתי  עצמי,  את  שואל  אני 
שקיבלתי  העציץ  את  אפילו   ? לקרוא 
גבעוליו  מזהה.  לא  אני  הנישואין  ליום 
כמעט נושקים למדף העליון של הספריה. 
ובוהה, מרגיש  על הכורסא  אני מתיישב 
מעל  נחתתי  הרגע  כאילו  שלי,  בביתי  זר 
קליע מעופף. כשטסתי על הקליע ראיתי 
הבנתי  לרגע  כשנעצרתי  מטושטש,  כתם 

שהכתם המטושטש הם חיי.

לאן אתה רץ?
למה אתה רץ? אני שואל את עצמי ונותר 

ללא מענה.
איפה הם חייך?

מה הם חייך? אני חוזר ושואל. 

תחושה של אי נוחות מתפשטת בכל גופי, 
מוזרה  רטיבות  במין  מתלחלחות  ועיניי 
למראה  ניגש  אני  טבעה.  מה  ששכחתי 
אני  מולי.  המשתקפת  בדמות  ומתבונן 
כל השאלות  דמותי את  ושואל את  חוזר 
המראה  רגע  בין  עצמי.  את  ששאלתי 
שלפני מתמוססת ונמוגה, הדמות שעמדה 
והופכת  ממשות  מקבלת  במראה  לפני 
ראשי  את  מניע  אני  עצמה.  בפני  לישות 
כל  כמו  להתנהג  שלי  מהבבואה  ומצפה 
בבואה נורמלית ולחקות כל תנועה שאני 
בי  זה היא מתבוננת  עושה. אבל במקום 
במבט של חמלה ונותנת לי מספר שניות 
משתפת  אינה  שהיא  להבין  חסד  של 
מה  בפליאה,  מתרוממות  גבותיי  פעולה. 

“אני מניע את 
ראשי ומצפה 

מהבבואה שלי 
להתנהג כמו כל 
בבואה נורמלית 

ולחקות כל תנועה 
שאני עושה. אבל 
במקום זה היא 

מתבוננת בי במבט 
של חמלה ונותנת 

לי מספר שניות של 
חסד להבין שהיא 

אינה משתפת 
פעולה...”
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ש דברים חדשים שנראים לנו ישנים.
חידוש  לא  כבר  זה  פלאפון,  לכולנו, 
במבט  אבל  לזה.  רגילים  כולנו  בכלל, 
קצת מרחוק, רחוק של זמן, של תקופות, 
זה שאני מחזיק מכשיר כזה ביד זה חידוש 

עצום!
מבט  עכשיו  לי  מועיל  במה  אבל  טוב... 

כזה לאחור?
בעולם,  מסוים  באזור  לדוגמא,  אם,  כי 
קלות  אדמה  רעידות  יש  שנים  עשר  כבר 
מדי פעם, והתושבים שם כבר דיי  התרגלו 
אם  אבל  בסדר.  הכל  לכאורה  אז  לזה, 
ומגלה  השטח  את  ובודק  סיסמוגרף  בא 
שום  היו  לא  לכן  קודם  שנים  שאלפי 
שמשהו  מבינים  אז  הזה,  באזור  רעידות 
קורה פה עכשיו, משהו משתנה, אולי אלו 
רעידות קטנות לפני רעידה גדולה. אפילו 

שהתושבים כבר הספיקו להתרגל.

מגדולי   ,)1975-1889( טוינבי  ארנולד 
חקר  ה-20  המאה  של  ההיסטוריונים 
מהתרבויות   21 של  ונפילתן  עלייתן  את 
עם  על  כותב  הוא  וכך  בעולם.  הגדולות 
ישראל: “שמירת הזהות הלאומית מצד 
אומה ללא עצמאות מדינית, ללא שפה 
מדוברת אחידה, אומה שאינה מרוכזת 
אלא מפוזרת על כל קצוות תבל ולמול 
רדיפות נוראות ורצופות – זוהי תופעה 
כל  ניצב  שלמולה  רציונלית  לא  כה 

היסטוריון פעור פה”.

ישראל  עם  של  המציאות  שנים  אלפי 
מעט  שהתבונן  מי  כל  בעיני  פלא  הייתה 

בהיסטוריה של העולם. 

יחד  יחד,  מלוכדים  היו  היהודים  תמיד 
אפילו  העולם.  כל  כנגד  ובנפש,  בלב 
שונות,  יבשות  פני  על  פזורים  שהיינו 
כשאוקיאנוסים אדירים מפרידים בינינו, 
תמיד  בתווך,  חולפות  שנים  של  ומאות 
יהודי נשאר יהודי. כולם סביבנו התחלפו, 
אלו  שהעריצו,  ואלו  אותנו  ששנאו  אלו 
כבוד,  לנו  שנתנו  ואלו  להשמיד  שניסו 
ואלו  בגרון  עצם  שאנחנו  שחשבו  אלו 
שהבינו שבגללנו הברכה -  כולם, כולם, 
או שנעלמו או שהשתנו, רק אנחנו לא זזנו 
רוחות  שכל  קטן,  אחד  עם  “ממקומנו”. 

העולם נושבות על פניו, והוא בשלו. 

מבט קטן אחורה, שימת לב קטנה, מגלה, 
שמשהו מאוד גדול, קרה והשתנה בנו, פה 

עכשיו.
בניין,  גרים באותו  יהודים  היום, ארבעה 
קטנוע  על  עולה  וגולף  בג’ינס  אחד 
מנהלים בדרך למשרד שיווק במרכז ת”א, 
השני בכיפה סרוגה מזדרז אחרי התפילה 
לפיזור  לוואן,  ילדיו  חמשת  את  לדחוס 
בזמן  ולהספיק  הספר,  ובבתי  בגנים 
לשיחה עם המג”ד בבסיס, השלישי בכובע 
מלא  שחור  תיק  לוקח  וחליפה,  שחור 
האוטובוס  את  לתפוס  ומזדרז  ספרים 
בדרך לישיבה, ורביעי סוגר תיק גב גדול, 
ויורד  כלום,   שכח  שלא  ברשימה  מציץ 
לשדה  בדרך  אקספרס,  למונית  למטה, 

התעופה עם כרטיס בכוון אחד. 
דלת  עולמות,  ארבעה  יהודים,  ארבעה 

מול דלת... 
האחרונה.  בתקופה  בנו  השתנה  משהו 
רק  לפני.  בנו  היה  לא  שמעולם  משהו 
השינוי  לתוך  נולדנו  היום,  פה  שאנחנו, 

הזה, זה נראה לנו רגיל.. 
גם המחזאי  בערך,  שנה  כ-200  לפני  עד 
על  מעלה  היה  לא  בעולם  מטורף  הכי 
הזויה בעם  כך  כל  דעתו תמונת מציאות 
ישראל. ואולי אפילו, זה היה בעיניו יותר 

מופלא ובלתי נתפס ממכשיר פלאפון. 

גבול רמת גן בני ברק
עוד יום עבודה מסתיים. 

כולם בדרך הביתה.
אני נעצר בכניסה לבניין שלי.

הדואר,  תיבות  שורת  על  מבט  מעביר 
מתיבה 1 לתיבה 26. 

בכולם דחוס העיתון היומי שמחולק חינם. 
“האופוזיציה  כרגיל,  זועקות,  הכותרות 
הפנים  “שר  השלטון...”,  את  מגנה 
“ראש  על...”,  קשה  “ביקורת  מאשים...”, 
ההסתה  בחריפות...”,  תוקף  הממשלה 
עוברת  חלחלה  תחושת  נמשכת”,  נגד... 

י

כל  היהודים  היו  לא  שנה  אלפים 
כך מקובצים מבחינה פיזית כמו 
היום, ושלשת אלפים ושלש מאות שנה 
לא היו היהודים כל כך מפורדים. 
את  קחו  השתנה?  מה  למה? 

הסיגריות ובואו נעלה לגג.
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בי. דיי, לא נמאס להם כבר?! אני מעביר 
בתנועה   ,1 תיבה  שלי,  התיבה  תוכן  את 
בדיוק  שממוקם  הזבל  לפח  אוטומטית 

מתחת לשורת התיבות.
לצד פח הזבל זרוקה גרב שחורה. 

חבל  מאיזה  מעניין  למעלה,  הבטתי 
כביסה היא נפלה.

בקומה האחרונה, שנייה לפני שנתפס לי 
הצוואר, ראיתי אותה, את הגרב השנייה, 

מתנדנדת על החבל לבדה. 
ודחפתי  הפח  שליד  הגרב  את  הרמתי 
שלו,  שהגרב  מי  גם   .26 לתיבה  אותה 
בטח לא ישים לב. אנשים בדרך כלל לא 
לחפש  גבוה  כך  כל  העיניים  מרימים את 

דברים קטנים שהלכו להם לאיבוד.
זה ששמתי לב  זה,  מה שיצא נחמד מכל 

שיש לבניין שלי גג!
כלומר, ברור שיש לבניין גג, אבל אף פעם 
לא חשבתי עליו בתור “מקום”, עד עכשיו. 
לא  לחמם  הפסיק  כשהדּוד-שמש  אפילו 
את  ושלחתי  לבדוק  לשם  לעלות  טרחתי 
שהוועד  בתקווה  המפתח,  עם  הטכנאי 
בשנים  המנעול  את  החליף  לא  בית 

האחרונות.
פתאום משהו דגדג לי בבטן לעלות לשם.

בערב, אחרי שכולם הלכו לישון, לקחתי 
הישן  המפתח  ואת  סיגריה  קפה,  כוס 

ועליתי.
די  הבניין,  במדרגות  עליה  כדי  תוך 
הקפה,  את  לשפוך  שלא  כדי  באיטיות 
עליתי במדרגות  לעובדה שלא  לב  שמתי 

האלו מעולם! 

כבר  הזה  בבניין  גר  אני  חשבתי,  מוזר.. 
שבע שנים ומעולם לא היה לי שום צורך 

לעלות אפילו קומה אחת למעלה...
השלטים על הדלתות שבּו את עיניי, הייתי 
רגיל לתיבות הדואר, שם כל השמות היו 

נראים אותו דבר, וכאן למעלה, לכל שם 
יש סגנון וצבעים משלו. משפחת ויסבורג 
בסגנון קלאסי-אלגנטי, משפחת אהרוני 
אבוטבול  משפחת  עתיק,  עץ  בסגנון 
מוזהב  מספר   ,9 ובדירה  פרחוני,  בסגנון 

בלא שם.

את  לי  הזכירה  במדרגות,  העלייה 
על  השבוע.  בראש  לי  שרצו  המחשבות 
היום  שיש  ההזויה  החברתית  המציאות 

בעם ישראל. 
ברור לי שזה פלא אדיר. משהו קרה כאן, 

משהו השתנה. 
שהעולם  שנה,  אלפים  משלושת  יותר 
ממקומו.  זז  לא  הזה  והעם  משתנה, 
בשלהם.  וישראל  מתחלפות,  התרבויות 
בכל  בגלויות  מפוזרים  שהיינו  אפילו 
שונה  קצת  היה  הלבוש  וסגנון  העולם, 
אך  מנהגים,  כמה  וגם  למקום,  ממקום 
 - וכו’  היום  סדרי  האמונה,  החיים,  דרך 
לא זזו ממקומם. תמיד זה היה אנחנו מול 

כל העולם. וכולם ידעו את זה. 
מדהים  ציטוט  פעם  לי  הראה  מישהו 
ניקולאי  הרוסי  הפילוסוף  שכתב 
השיטה  את  לאמת  “כשניסיתי  ברדייב: 
המטריאליסטית )החומרית( ההיסטורית 
היא  העמים,  בגורלות  הדגמתה  ידי  על 
גורל  אשר  היהודי  העניין  אל  התנפצה 
לפי  לחלוטין.  הסבר  נעדר  נראה  נושאיו 
והפוזיטיבי,  המטריאליסטי  הקריטריון 
מן  מזמן  לעבור  זו  אומה  הייתה  צריכה 
מסתורית  תופעה  הוא  קיומה  העולם. 
זו  אומה  חיי  כי  המעידה,  ומופלאה 

מתנהלים בכוח גזרה קדומה.” 
מה נשתנה היום מכל הימים, חשבתי.

כלומר, סיבות הגיוניות לשינוי, לא חסר, 
“המהפכה התעשייתית”, ה”גלובליזציה” 
יודע,  וכו’ אבל מי שמכיר את העם הזה 

“מה נשתנה היום 
מכל הימים, 

חשבתי.
כלומר, סיבות 

הגיוניות לשינוי, לא 
חסר, “המהפכה 
התעשייתית”, 

ה”גלובליזציה” וכו’ 
אבל מי שמכיר 

את העם הזה יודע, 
שמהפכות גדולות 
לא פחות, לא יכלו 

לו” 

  תחנת רוח | 7



שמהפכות גדולות לא פחות, לא יכלו לו.. 
הנצח של ישראל מעולם לא שיקר.
אין ספק, משהו השתנה בנו עכשיו.

 

שמים
את  מפתיעה  בקלות  פתח  הישן  המפתח 

דלת הברזל של הגג.
הצירים  של  הצורמת  החריקה  לרקע 
גדולים  שמים  לעיניי  נגלו  החלודים 

ואדירים.
לבא  שכדאי  הרגשה  לי  הייתה  ידעתי! 

לכאן.

פינה  מצאתי  למעקה,  סמוך  הגג,  בפינת 
מושלם  מקום  גם  בה.  לשבת  מושלמת 

לכוס הקפה ולסיגריה. 
המון זמן שלא שמעתי כל כך הרבה שקט.. 
ככה.  זה  למה  למה,  להבין  להבין.  רציתי 

מה השתנה פה פתאום.
הרבה אנשים חושבים שיש שאלות שאין 
להן תשובות, וגם שאלות בעצם אין, “זה 

פשוט ככה וזהו”. 
אף פעם לא הבנתי מחשבות כאלו.

ושל המדרגות  של השבוע  כל המחשבות 
איתם  הבטתי  בראש.  לי  לרוץ  המשיכו 
האלו  הגדולים  השמים  אל  השמים,  אל 

שמעלי.

השמש כבר שקעה מזמן, גם גווני האדום 

של  בשחור  קליל  נבלעו  כהה  והכחול 
הלילה.

זה זמן שקשה לראות בו.
העיניים  את  עוצם  אני  כאלו  בזמנים 

ולוחש, 
אבא...

אבא... 
מה אתה רוצה מאתנו?

מתוך הדממה פס של אור מבזיק. 
מבזיק לרגע בשמים השחורים והעמוקים 

האלו. כוכב נופל.
רגע עובר ושוב הבזק, עוד כוכב, נופל.

משאיר  שלישי  וכוכב  חולף  רגע  ועוד 
אחריו שובל אור בדרכו מטה.

וזהו. החשכה חוזרת.
שלשה כוכבים נופלים. 

שלשה  בראש...  לי  רצות  האסוציאציות 
למה  אבל  האבות...  שלושת  כוכבים, 

נופלים?... 
נזכרתי במשהו ששמעתי פעם..

בית המקדש הראשון נבנה בזכות שלושת 
של  ופרישותו  צניעותו  בזכות  האבות. 
אברהם אבינו, בזכות ההקרבה העצמית 
של  החיים  ֹכח  ובזכות  אבינו  יצחק  של 
יעקב אבינו. על אברהם אבינו כתוב שלא 
מעולם.  אשתו  שרה  של  ביופייה  הביט 
והיה מוכן למסור  יצחק עלה על המזבח 
על  השם.  רצון  על   - כקורבן  נפשו  את 
יעקב כתוב, “יעקב אבינו לא מת”, שכל 
ממנו,  יצאו  ישראל,   כלל  השבטים,  י”ב 

העם היחיד שיש לו הבטחה עליונה לחיי 
נצח, שלא יכלה לעולם - נצח ישראל.   

האבות  שלושת  של  מידותיהם  בזכות 
שלשה  בגלל  וחרב  ראשון.  בית  נבנה 
דברים: גילוי עריות )פריצות(, עבודת זרה 
שמרגע  )רצח(,  דמים  ושפיכות  )אלילים( 
בעם  האלו  המידות  שלושת  שנתקלקלו 
ישראל – פסקה הזכות של האבות ונחרב 

הבית. 
“כנסת  בזכות  נבנה  השני  המקדש  ובית 
עם  כלל  של  האחדות  בזכות  ישראל” 
חינם.  שנאת  על  נחרב  וכידוע,  ישראל. 
אלילים  עובדי  לא  היו,  לא  שני,  שבבית 
עוסקים  והיו  דמים  שפיכות  הייתה  ולא 
השנאה  חינם.  שנאת  הייתה  אך  בתורה, 
שבזכותו  האחדות  כח  את  ביטלה  הזו 

נבנה הבית והביאה לחורבנו.
מתוך  חינם”  “שנאת  דווקא  מפליא,  זה 
לגלות  אותנו  שלחה  הרעות,  המידות  כל 

הארוכה הזו של אלפי שנים.
האחדות  של  בכחה  דווקא  כן..  אם 
מה  שיתוקן  בכך  המאזניים.  את  להטות 

שהתקלקל.

כזו,  וורודה  נחמדה  מחשבה  באמת  זו 
בשטח  היום  שהמציאות  רק  חשבתי.. 
היה  לא  מעולם  זה,  מכל  לגמרי  הפוכה 
היום.  שיש  כפי  בישראל  וריחוק  פרוד 
וזרמים  לא רק שיש כל כך הרבה פלגים 
יודע כל  שונים, אלא שגם כל אחד מהם 
השני,  של  הבעיות  את  להגדיר  טוב  כך 
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)במקרה  במה הדרך של השני לא בסדר 
היותר טוב( או במה השני פסול לגמרי...  

של  אדיר  כך  כל  ֹכח  היום,  יצמח  מאין 
אהבת ישראל שיהיה שקול כנגד השנאה 
שגרמה לחורבן ולגלות...?!  מאין יצמח ֹכח 
ואולי  לזכות,  המאזניים  את  שיטה  כזה, 

נזכה לגאולה..
הכניסה  קצת  זה  על  שהמחשבה  האמת 
יותר  מאתנו  רחוק  שזה  נראה  ייאוש.  בי 

מאי פעם. 

שוב עצמתי את העיניים. מה אתה רוצה 
העולם  את  הפכת  למה  אבא.  מאתנו 
קשה  כך  כל  במציאות  אותנו  ושמת 

ומוזרה..

ירידה לצורך עליה
חשק עז לסיגריה תקף אותי..

לי לצד כוס הקפה הריקה.  היא המתינה 
לכיס  יד  והושטתי  בפה  אותה  שמתי 
שהספקתי  לפני  המצית.  את  להוציא 
הטעות  את  הבנתי  כבר  לכיס  להגיע 

שעשיתי - לא לקחתי אש!
מכאן  זז  שאני  מצב  אין  עצבים..  איזה 
הביתה  יורד  שאני  מצב  אין  עכשיו.. 
באמצע  עכשיו  בדיוק  אש  בשביל 

המחשבות והמוזה.
רגל  ועם  בפה  הסיגריה  עם  נשארתי 

שמקפצת בעצבנות משהו.
וקיפצתי  בזינוק  קמתי  דקה  חצי  אחרי 
בשביל  עושים  לא  מה  למטה.  במדרגות 
הזריחה  שעד  בטוח  כבר  הייתי  סיגריה.. 
מהגג  אותי  שיוריד  בעולם  דבר  שום  אין 

הזה...

במדרגה האחרונה נפל לי האסימון...
כשלא חסר כלום – לא זזים מהמקום!

רק כשחסר לנו משהו ממש, אז יש סיכוי 
שהסיכוי  דברים  לעשות  ממקומנו  שנזוז 
שהיינו עושים אותם בֹלא זה, היה אפסי...

אם מה שחסר לגאולת ישראל מצדינו, זה 
ויגבר  שיתעורר  ישראל,  אהבת  של  הכח 
על כח השנאה שהחריב, אז אם לא חסר 

לנו בזה – אף אחד לא יזוז ממקומו.. 
הסיכוי  יגדל  כך  יותר  חסר  שיהיה  וככל 

שאולי נזוז..

כולנו  ככה  פשוט,  דבר  שזה  האמת, 
מחנכים את ילדינו באופן טבעי: “חמודי, 
אתה קרעת את הדף, אבא לוקח לך את 
דפים”,  קורעים  כדי שתזכור שלא  הספר 
ויללות  ורק אחרי דקות ארוכות של בכי 
או בכי וצעקות )כל ילד וסגנונו האישי...( 
ואחרי הבטחות שובות הלב שהוא לעולם 

לא יקרע יותר דפים, אז, אנחנו מחזירים 
שאנחנו  וכפי  האהוב.  הספר  את  לו 
שבשמים  אבינו  כך  בנינו,  את  מחנכים 
ר  ֲאׁשֶ י ּכַ מחנך אותנו, “ְוָיַדְעּתָ ִעם ְלָבֶבָך, ּכִ

.” ֶרּךָ נֹו, ה’ אלוקיך ְמַיּסְ ר ִאיׁש ֶאת ּבְ ְיַיּסֵ

פנס רחוב
חזרתי לפינה שבגג והדלקתי את הסיגריה. 

כבר היה לי די ברור, מה אבא רוצה..
הוא “הפך את העולם” כדי להמציא לנו 
מציאות כל כך הזויה שמעולם אף יהודי 

החיים  סחף  מאתנו,  אחד  כל  וגם  האלו. 
שינויים  לאפשר  מכדי  מדי  חזק  שלו 

גדולים...

למעשה  הדברים  על  שחושבים  ככל 
ומתעבה.  הולך  שהחושך  נראה  בשטח, 
עד שבא לי לשכוח מכל המחשבות האלו, 
מתחת  להיכנס   ,1 בקומה  לדירה  לחזור 
אותי  להעיר  לבוקר  ולתת  לשמיכה, 

ולסחוף אותי לעוד יום רגיל ושגרתי..

נתתי מבט אחרון לרחוב למטה,
פנס קטן האיר את הרחוב הגדול.

בהיתי בו רגע ארוך.
זה ממש פלא, חשבתי, איך זה שפנס כל 
כך  כל  מאיר  יד,  כף  של  בגודל  קטן,  כך 

הרבה וכל כך רחוק...
השמים  מעט  שעוד   - מפליא  יותר  ועוד 
מקומו  יפנה  והלילה  להתבהר,  יתחילו 
מאוד  להתאמץ  צריך  יהיה  ואז  ליום. 
לראות אם הפנס הקטן הזה בכלל דולק.. 
ורק עכשיו, בחושך הזה, האור שלו מגיע 

אפילו עד לדירה 26...

הפנס הזה הזכיר לי משהו ששמעתי פעם 
מאדם חכם, בזמן שיש חושך גדול, ולכל 
אז  בביתו,  להתכנס  מתחשק  הכי  אחד 
בעולם,  דופן  יוצאת  הנהגה  מתעוררת 
מעשים   - גדול  חושך  דוחה  קטן  שנר 

קטנים שקולים כמהפכות עולם.

הרגשתי  בראשי.  הדהדו  האלו  המילים 
עכשיו  כי  דווקא   - גדול  דבר  שהבנתי 
כי  דווקא  היה,  לא  שמעולם  כזה  חושך 
אנחנו רחוקים כל כך אחד מהשני, דווקא 
היום,  בתוכה  שאנחנו  הזאת,  במציאות 
יכול להתעורר כח כל כך אדיר של אהבת 
ישראל, כי רק כשלילה בחוץ אז נר קטן 
אלא  כח,  אין  ולנו,  גדול,  חושך  דוחה 

להדליק נר קטן.

הרגשתי איך הבריח הכבד, מתמוגג וכלה 
כעשן ברוח. 

אז זהו, אולי זה מה שאבא רוצה. 
האמת, שזה די פשוט, זה די פשוט להדליק 

נר קטן.

בגבול רמת גן בני ברק נצנצו קרני השמש 
הראשונות בין הבתים וִשסעו את חשכת 

הלילה. 
נעלתי אחרי את דלת הברזל של הגג,

אך  עייף,   ,1 לקומה  חזרה  מטה  וירדתי 
שמח.

לא היה חולם עליה, שנהיה כל כך יחד וכל 
כך לחוד... כי רק אז יש סיכוי שנתעורר - 
ישראל  מעצם החיסרון האדיר של אהבת 

שיש )או שאין..( בתוכנו.
אולי אז, יש סיכוי שנזוז. 

בִריח  מרגיש  עדיין  אני  הכל,  אחרי  אבל 
כבד סוגר לי על שערי ההבנה.

רוצים אותו,  ומאתנו  בנו,  אם הדבר תלוי 
מה כבר בידינו לעשות?!

מהדברים  מאוד  רחוקה  נראית  המציאות 

“בפינת הגג,  
סמוך למעקה, 
מצאתי פינה 

מושלמת לשבת 
בה. גם מקום 
מושלם לכוס 

הקפה ולסיגריה. 
המון זמן שלא 
שמעתי כל כך 
הרבה שקט.. 
רציתי להבין. 
להבין למה, 
למה זה ככה. 
מה נשתנה פה 

פתאום”
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מצרי אחד ליום...
משה  נשלח  שנה  אלפים  כשלושת  לפני 
ממצרים,  ישראל  עם  את  להוציא  רבינו 
מהמציאות השחורה והקשה ביותר שהיו 

בה אי-פעם )הרבה יותר מהיום...(.
הכל ידוע, משה רבינו ע”ה יוצא מארמון 
המלוכה בו גדל, לשטח. ורואה בסבל עמו 
אותם.  מענים  שמצרים  הקשה  ובעינּוי 
שנה.  ממאה  למעלה  כבר  המציאות  זו 
כולם כבר נולדו כ”עבדים” ונפשם אסורה 
נקבצו  כבר  העבדות  חוקי  גם  בעבדות. 
“כתיקונו”...  מתנהל  והכל  חוקים  לספרי 
עליה  שאין  ואיתנה  חזקה  מציאות 

מערער.
לעשות?..  מסוגל  יחידי  אדם  כבר  מה 

מלבד לראות ולהיאנח בכאב לב.
לו למשה, לא השפעה מדינית  היתה  לא 
וליבו  לבדו  הוא  רק  אדיר,  צבא  ולא 
הרחב כים, כואבים את המחזה שרואות 

העיניים.
מצד ההגיון היה לו לשתוק.

אבל משה לא שתק.
מכה  מצרי  איש  שראה  הראשונה  בפעם 
וכשראה  ושמאל,  ימין  הביט  יהודי  איש 
שאין איש, הרג את המצרי והטמין אותו 

בחול. 
הוא לא שתק!...

כזה,  סיפור  לנו  מספר  היה  קטן  ילד  אם 
בחיוך  הלחי  על  אותו  מלטפים  היינו 
איזו  אך..  לעצמנו,  וחושבים  מתוק, 

תמימות מתוקה, איזו נאיביות.. 
החכמה,  תכלית  ישראל,  כשתורת  אבל 

מספרת לנו את זה, אז ההגיון זועק – הרי 
לקום   - לגמרי  מגוחך  הוא  כזה  מעשה 
מאות  עוד  יש  אחד!?  מצרי  איש  ולהרוג 
יצא  אלפים כמוהו! מה עשה משה?! מה 
זה באה ללמד אותנו  ממעשה כזה?! את 

התורה? לפעול בלא הגיון?
והסיפור ממשיך... למחרת יוצא משה שוב 
לשטח. כנראה להמשיך בשיטתו – מצרי 
אחד ליום... בחשבון פשוט, תוך עשר שנים 

הוא יחסל כ-3500 מצרים!
יעלו  מתוך מאות אלפים... ובתקוה שלא 

על המחסל הסדרתי מתישהו...
האמת שזה חסר כל הגיון.

אבל הלב של משה בוער באהבת ישראל, 
הוא פשוט לא מסוגל לראות ולשתוק.

אז הוא עושה,
עושה את מה שבידו לעשות.

להורגו  מבקש  פרעה  נודע.  הדבר  אך 
ומשה בורח למדיין. 

הפצע  מצרים,  מארץ  רחוק  במדבר,  שם 
מהעין  שרחוק  אפילו  מגליד.  לא  בליבו 
אבל ממש לא רחוק מהלב. מהלב הרחב 

בעולם.
לו:  ואומר  בסנה.  הקב”ה  אליו  נגלה  אז 
רֹאה ראיתי את ֳעני עמי אשר במצרים... 

וארד להצילו. 
כי, כשיש לב, כאן בארץ, שרואה ושומע 
מה  את  עושה  וגם  באמת,  וכואב  ויודע 
שבידו שלו לעשות, אז גם בשמים כבר אי 

אפשר לשתוק.
אז מצווה אותו הקב”ה: לך והוצא את עמי 
ישראל ממצרים ואני אהיה ִעמך והכיתי 
את  והעליתי  נפלאותיי  בכל  מצרים  את 

עמי, את ישראל, אל ארץ זבת חלב ודבש.

נתגלגלה  משה  שהרג  אחד  מצרי  מתוך 
גאולת ישראל.

הסוד הוא, לעשות את הדבר הקטן שבידי 
הלב  את  לקרר  להגיון  לתת  לא  לעשות. 
יועיל  כבר  מה   - לשתוק  עדיף  ולומר: 

מעשה קטן...
קטנים  מעשים  אז  בחוץ,  חשך  כשיש  כי 

שקולים כמהפכות עולם.
נר קטן דוחה חושך גדול.

שנפל  השקל  חצי  בזכות  אולי  יודע,  מי 
אותו,  והרמת  באוטובוס  החרדי  לאחיך 
גאולת  תתגלגל  חיוך,  בחצי  לו  והשבת 

ישראל. 

רועי גורביץ’
Roi@KOL-IL.co.il
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ובחלומי,                                                                                                                           
רוחות צבעוניות עוטפות אותי,                                                                                             
חדרי הקט הופך אט אט לישות                                                                                                
ארוכת מידות, שערי ארוך כאורך                                                                                           
הגלות, בידי אבני ברד בוהקות                                                                                                
ביופיין כפנינות עד.                                                                                                              
בחלומי זה פעימות ליבי חוצות עולם                                                                                     
דמעותיי כבדות והן מציפות                                                                                                     
בתפילה את פנסי התקווה.                                                                                                
בחלומי זה מהלך בי דמיוני                                                                                                 
ואני רואה בעיני רוחי בתוך העלטה                                                                                        
מרכבת אש עליה רוכבים בשעטה                                                                                       
שני פרשים לבושים במדי שרד                                                                                              
והן אוספים אותי אליהם, חיוך ניצחון                                                                                      
על פניהם.                                                                                                                        
לאן? אני שואלת בקול לא לי                                                                                                   
והם עונים בקול עמוק וגדול                                                                                                 
להיכלי הנצח של בורא עולם.                                                                                        
ובמסעי זה, מסע חיי,                                                                                                     
קולות אחי ואחיותי בוקעים                                                                                                     
מתוך האפילה והם זועקים אלי                                                                                               
את השליחה.                                                                                                                   
כעת אני נושאת על כתפי הדקות                                                                                           
את עול הדורות.                                                                                                             

בהכרת פתאום אני שומעת שירה                                                                                          
אדירה, אור גדול ניגלה לעיני                                                                                                   
מעליו קשת מרהיבה של צבעים                                                                                                 
וליד הקשת המופלאה הזו מרחפים                                                                                            
להם, מבע נחישות על פניהם,                                                                                             
מלאכי החסד והרחמים.                                                                                                              
רטט עובר בגופי, ואין אני יודעת                                                                                          
את נפשי, קול עצום ורם בוקע ממעמקים                                                                                    
וינועו אמות הסיפים של עולמי.                                                                                              
אין אני רואה את אדון עולם, אך את הווייתו                                                                                       
אני חשה, כמה עצום הוא, ורם, ואז אני משיחה                                                                         
עמו מעומק הלב על ארצות החיים על שלטון האימים                                                                  
על האובדן והכאב על היפה והשלו, עוד דמעה בודדה                                                                 
על אובדן התמימות, על האפילה.                                                                                                         
מדוע אלו-הי לוחשות שפתי, הרי אנו עם הבחירה                                                                        
ועד מתי? ואז משיב לי הא-ל בקול עמוק וסוער,                                                                         
ילדתי עוד יבוא יום אחר, יום טוב יותר, יום של תקווה                                                                    
ושלום, אור יירד על הייקום.                                                                                                     
ואז באחת אני שוב בחדרי הקט ועל מיטתי מונחת לה                                                                 
תקווה אחת, ובחוץ מחכה לי עולם גדול ורב                                                                        
אשר קורא לי לשוב אליו.                                                                                                                                            

                  אביבה לוי

תפילה
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משפט 
 השכל

הטייס האוטומטי שלנו - קובע, מחליט ובוחר עבורנו בכל עת. 
אבל האם באמת הוא ראוי לאמון המלא שאנו נותנים בו ?

או שאולי הוא חשוד למעול בתפקידו...

דוע, שכשרוצים למדוד משהו, צריך קודם כל לכייל ולאפס את מכשיר המדידה 
איתו רוצים למדוד, ולבדוק את תקינותו. אחרת מכמונת המהירות תראה שמגדלי 

השלום נוסעים ב 30 קמ”ש. ומד החום יראה שיש לילד 45 מעלות בצל...
וכל שכן שנזהרים פי כמה כאשר כל טעות קטנה במדידה יכולה להביא לתקלה 
גדולה. למשל במדדי האנרגיה של הכור האטומי, שם סטיה קלה יכולה להפוך את 

הכור לספינת חלל.
אז לפני שאנחנו סומכים על שכלנו, לאורך כל חיינו עם מליון החלטות על כל צעד 

ושעל, כדאי לבדוק קודם אם אכן הוא מכוייל, ויודע לשפוט במידה הנכונה !
אמנם יש כאן “מלכוד” – איך אפשר לבדוק את הכלי היחיד שאיתו אנו מבצעים 

את כל הבדיקות ?
זה כמו לבקש מאדם שיש לו רק סרגל אחד, לבדוק ע”י הסרגל, שהסרגל שלו באמת 

ישר...

י
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לחשוב שהוא טועה. לכן, כיון שהתקרבה 
דעתו של הדיין למשחד, אינו יכול לראות 
לו חובה בדין, וגם אם ירצה לדון דין אמת, 

בלי קשר לשוחד, זה כבר לא בשליטתו.
יבוא אדם מהצד,  ויותר מזה, אפילו אם 
נגד  וישרים  נכונים  דברים  לו  ויגיד 
לעוות  דרך  ימצא  כבר  הוא  הכרעתו, 
ולדחות אותם. כמו שכתוב בתורה )דברים 
חכמים”  עיני  יעוור  “השוחד  י”ט(  ט”ז, 

חובה.  צד  בכלל  לראות  יכול  שאינו   –
– שמעוות אפילו  צדיקים”  “ויסלף דברי 

דברי צדק שיגידו לו.
פעם  קיבל  שאדם  אחרי  מזה,  יותר  ועוד 
כבר  הוא  דעתו,  את  ועיקם  שוחד  אחת 
קילקל את חוש האמת שלו, ובפרט שהוא 
שיתאימו  דברים  ועוד  עוד  לעקם  צריך 

מעמידים את השכל במבחן
שולחן  על  השכל  את  לרגע  נשים  אם 
יסודית  מאוד  עובדה  נגלה  הניתוחים, 
כבר  שהוא  במה  ורק  אך  חושב  אדם   –
מתעניין בו. למשל, אדם שמרפרף בעיתון, 
לא ישים לבו לדברים שלא מעניינים אותו. 
וכן, מי שלא מתעניין באיסוף בולים, לא 
יחשוב על פרטי פרטים בבולים, שאנשים 

אחרים כתבו עליהם ספרים שלמים...
וזה נובע משורש פנימי, שרק מה שאדם 
מעניין  לחייו(  מחוץ  רוצה  )או  בחייו  רוצה 

אותו, ועל זה הוא חושב.

בה,  דן  שלנו  שהשכל  שאלה  כל  כך,  אם 
היא שאלה שהגיש הרצון אל השכל כדי 

שיחליט עליה.
הן  הללו  השאלות  רוב  אמנם 
החלטנו  כבר  כלומר  טכניות, 
הרצון  ועכשיו  המטרה,  על 
הפתרון  את  מהשכל  דורש 
לפעול  כיצד  ביותר,  היעיל 
את  להשיג  טוב  הכי  ואיך 
בבוקר  קפה  מהכנת  המטרה. 

ועד לתכנון נסיעה לטיול.
מתחילה  הבעיה  אבל 
באמת  החשובות  בשאלות 
אם  מתלבט  כשאדם  בחיינו, 
או  בשבילו  טוב  מסוים  עניין 
או  במשהו  להאמין  אם  לא, 

לא ובאיזו דרך לבחור.
של  וההתעניינות  הרצון  שם, 
מן  לאחד  נוטים  כבר  האדם, 

הצדדים.
 – רופא  ששואל  מי  למשל, 
חד  מדעית,  מוכח  זה  האם 
רק 15  משמעית שמי שמעשן 

סיגריות ביום ודאי מת מזה ? מן הסתם 
לא רוצה להפסיק לעשן... ומי שמספר לך 
על התלבטות שלו האם הוא באמת חייב 
לבזות ולהשפיל את עצמו עוד פעם רק 
והמקובע  העקשן  החבר  את  לפייס  כדי 
שלו, כבר די ברור לאיזה צד הוא הכריע...

וכאן מגלה התורה נקודת תורפה אדירה 
של השכל ושל כוחות נפש האדם בכלל - 

כמה מילים על שוחד.
)חיבור  נוטריקון  היא בעצם  המילה שוחד 
שהוא   – יותר( של המילים  בין שתי מילים או 

אחד. )מסכת כתובות קה:(
שוחד  מקבל  שופט  או  כשדיין  כלומר 
ומרגיש  אליו,  מתקרבת  דעתו  ממישהו, 
שניהם  בעצמו,  הוא  זה  כאילו  השני  את 
עכשיו כאחד. ויש כלל בידינו - אדם אינו 
כך  כל  רגיל  האדם  לעצמו.  חובה  רואה 
אפילו  לו  שקשה  עד  עצמו,  את  להצדיק 

הולך  שלג  ככדור  וכך  הראשון,  לעיקום 
ומסילת  המצפון  את  לגמרי  ומאבד 

הישרים. 

תארו   – בשוחד  נוספת  מדהימה  נקודה 
להכריע  מסוים  לאדם  שניתן  לעצמכם 
כלל,  לו  נוגעת  שאינה  מדעית  בשאלה 
או  לכאן  להכריע  סיבה  איזו  לו  ואין 
חלקי,  חומר  רק  לו  נספק  אבל  לכאן. 
לו  ונאמר  בינתיים,  עליו  לעבור  שיתחיל 
שעוד שבוע יקבל את שאר האינפורמציה 
הוא  שאם  הרי  שלמה.  תמונה  לו  ותהיה 
אדם קצת חכם, ודאי לא יכריע על סמך 

החומר הראשוני.
איזו השערה התחלתית,  לו  תהיה  אמנם 
מקבל  שאינו  מוגבל,  בערבון  אבל 
כאמת, וודאי שלא יאמר את 
למישהו,  הרופפת  השערתו 
החומר,  לשאר  יחכה  אלא 
סתירה  שם  תהיה  ואם 
ורק  יבטלנה.  מיד  להשערתו 
אחרי שיקבל ויקרא את שאר 
דעתו.  מהי  יכריע  הראיות 
לסלף  חשוד  אינו  ובודאי 
בהתאם  החדש  החומר  את 

להשערתו הראשונית.
ישנה  דיינים  בהלכות  אבל 
הדיין  על  האוסרת  אזהרה,  
הצדדים  אחד  את  לשמוע 
אלא  חברו,  בנוכחות  שלא 
ששני  עד  להמתין  עליו  חובה 
והטעם  נוכחים.  יהיו  הצדדים 
ישמיע  מהם  אחד  שאם  הוא 
טעם,  בהם  ויתן  דבריו  את 
הדיין  באזני  הדברים  יכנסו 
לזכותו.  נוטה  לבו  ומעתה 
שמע  לא  שעדיין  לדיין  שברור  ולמרות 
את טענותיו של השני, אך בינתיים נשמע 
את  שישמע  עד  הראשון  עם  שהצדק  לו 
נעימות  אי  לו  יש  כבר  ומעתה  שכנגדו, 
ודי  הקדומה,  דעתו  את  לשנות  פנימית 
כששניהם  )אבל  המשפט  את  לעוות  בזה 
נמצאים יחדיו אינו מרגיש מזוהה עם צד אחד יותר 

מאשר עם השני(.

עד כאן 60 שניות על שוחד.

שכל או כשל?
דיין  הוא  מאיתנו  אחד  כל  והנה 
מוטל  כי  ביום,  פעמים  עשרות  ושופט 
צודקים  האם  תמיד  לשפוט  עלינו 
נכונה  דרכנו  והאם  בהתנהגותנו,  אנו 

והשקפותנו ישרות.
פי  גדולה  בשוחד  הטמונה  הסכנה  וכאן, 

כמה –
קודם כל, לא צריך בכלל שוחד כדי שיהיה 
“שהוא אחד” - אין מישהו קרוב אלינו 

יותר מאיתנו... 

“והנה כל אחד 
מאיתנו הוא דיין 
ושופט עשרות 
פעמים ביום, כי 

מוטל עלינו לשפוט 
תמיד האם צודקים 
אנו בהתנהגותנו, 
והאם דרכנו נכונה 
והשקפותנו ישרות”.
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לעצמנו,  חובה  לראות  לנו  וממילא קשה 
ולהצדיק את שכנגדנו. אז מה הפלא שלא 
מזדמן לנו לשמוע ויכוחים בסגנון – “אתה 
צודק !” – “מה פתאום, אתה צדקת לאורך 

כל הדרך !”...
כמה  של  קטנה  הנאה  על  אם  שני,  דבר 
נוטה  הדיין  של  דעתו  כבר  מרשרשים 
לצד אחד, איך נוכל אי פעם להכריע נכון 
ביוקר”,  לנו  “לעלות  בהחלטות שעשויות 
הדבר  כאשר  גם  ובצדק  באמת  ולדבוק 
מצריך מאיתנו מאמץ להשתנות והשקעה 

בבחירה הנכונה. 
מחקר  באיזה  קדומה  הנחה  אפילו  ואם 
מדעי כבר יכולה לעוות את שיקול הדעת 
כי קשה לאדם לחזור בו, מה עם ההנחות 
שאיתן  והמבוססות  המוצקות  הקדומות 

אנו חיים כבר כמה עשרות שנים???
ומה אם דיין שקיבל רק פעם אחת שוחד 
כבר הולך עקום, מה נאמר אנחנו, שמגיל 
בכל  עצמנו  את  לתרץ  התרגלנו  קטן 
על  וערימות  ותירוצים,  המצאות  מיני 
וגדולים  קלים  עיקומים  של  ערימות  גבי 
ל”יישר” את העולם שיתאים לזיגזג שלנו. 
ולהגדיל  להקטין את חומרת כשלונותינו 
)וגם לפעמים “מיישרים”  זולתנו.  טעויות 

את שכלנו בהתאם לשכל שכבר נתעקם(

על  לסמוך  יכולים  איננו  כבר  כך  אם 

שכלנו שיכריע בצורה ישרה ויכוון לאמת, 
הרצונות  שוחד  עומדים  מנגד  כאשר 
והרגלי העבר... שחוץ ממה שמעוורים את 
לסלף  לנו  גורמים  אף  האמת,  מן  עינינו 

דברי צדק הבאים ליישרנו.
אנו  איתו  היחידי  הכלי  זהו  שני,  ומצד 
לא  עליו  ואם  החלטות,  לקבל  יכולים 

נסמוך כיצד נוכל לחיות ?

אי שפיות זמנית
נפש  מחלת  של  סוג  על  מספרת  הגמ’ 

שאדם לעיתים שפוי ולעיתים שוטה...
שחייו  כדי  כזה  אדם  יעשה  מה  ושואלת 
שאפשר.  ביותר  התקינה  בצורה  יתנהלו 
הוא  שוטה  במצב  שהוא  פעם  כל  שהרי 

מאבד את מפתחות ביתו וכספו... 
כך  כל  אך  פשוטה,  כך  כל  עצה  ונותנת 
סומך  שהוא  שפוי  לאדם  שילך  אמיתית. 
והכסף,  המפתחות  את  לו  ויתן  עליו 
הדברים  אותו מלאבד את  ישמור  וחברו 

החשובים לו !
אם אדם באמת הבין שבעצם הוא מנוהל 
כך  כל  לא  כבר  הוא  משוחד,  דיין  ע”י 
יסמוך על עצמו... חלק מהחלטותיו אמנם 
לכן  עקומות.  לגמרי  חלקן  אבל  שפויות, 
מייעץ הרב דסלר )מכתב מאליהו( שכמו 
להפקיד  היא  העצה  מחלה  שבאותה 

צריכים  אנחנו  כך  שפוי,  בידי  החלטותיו 
הנוהגת  וסביבה  בחברה  להיות  לבחור 
אדם  כי  הוגנים.  ערכים  פי  ועל  בישרות 
וכמו  שלו,  והחברים  מהסביבה  מושפע 
א  שִיָמַצֶ צדיק  שאפילו  הרמח”ל  שאומר 
רשע,  להיות  סופו  רשעים  בין  זמן  הרבה 
סופו  צדיקים  בין  א  שִיָמַצֶ רשע  ואפילו 
למצוא  שזכו  כאלה  ויש  צדיק.  להיות 
אמת  עבודת  עשה  שכבר  רוחני,  מדריך 
עם עצמו, ונמצא מספיק מרומם מעל כדי 
לשמש עבורם נקודת אחיזה לא משוחדת 
להשען עליה, ולהתייעץ איתו על כל צעד 

ושעל.
כך גם אנחנו צריכים לברור את חברינו, 
אנחנו  אליהם  והערוצים  סביבתנו, 
היותנו  בעת  עלינו  שישמרו  מחוברים 
להתחבר  שלא  שכן  וכל  “לא-שפויים”. 
שנאת  ע”י  המשוחדים  אמת”  ל”לוחמי 
חינם, קנאה ותחרות, שיעשו אותנו יותר 

“שוטים”...

מהאדם  מצריך  בחיים  הזה  המהלך  אך 
 – מהאופנה  יצאה  מזמן  שכבר  מידה 
מעודף  הרבה  להוריד  כלומר,  ענווה. 
דעותנו,  את  שמלווה  העצמי  הבטחון 
ולבדוק את עצמנו. מי אמר שאני צודק, 
האם  ובדיבורי.   בהתנהגותי  חיי,  בדרך 
להיכנס   ? השני  הצד  את  היטב  בדקתי 
שאני  להיות  יכול  שבעצם  לפרופורציה 
בי  לחזור  צריך  אני  ואולי  טועה  לגמרי 

משיטה שלמה.
 - בסגנון  משפט  להגיד  להתבייש  לא 
“אתה יודע מה, אם אני טועה, אני מוכן 
זה”  על  לישון  לילה  לי  תן  בזה,  להודות 
- ובאותו לילה להשתדל לא לישון קצת 

בגלל זה... 

“קודשא בריך הוא, אורייתא 
וישראל חד הם”.

שהאמת  במצב  נתון  כבר  אדם  ואם 
כבר  ומה  שוחד,  מרוב  ממנו  מוסתרת 
שאמרנו  כפי  לראותה.  אותו  לחלץ  יכול 
שאפילו דברים ישרים שיאמרו לו חבריו 
או מורה דרכו הוא יכול לעוות שיתאימו 

לשיטתו, לכאורה המצב אבוד...
צריך לדעת שאחד מחסדי הבורא, שברא 
שנקראת  ועמוקה  פנימית  נקודה  בנו 
השוכן  אלוקי  ניצוץ  האמת”,  “נקודת 
והמאזניים  השוחד  כל  ולמרות  בתוכנו. 
העקומות, יש נקודה אחת שאין כח לשקר 
לכסות. כמו שכתוב בתורה – “כי המצוה 
הזאת אשר אנכי מצוך היום לא נפלאת 
ולא  ממך  היא  מכוסה(  לא   – רש”י  )מבאר 

הדבר  אליך  קרוב  כי  וכו’  היא  רחוקה 
בפיך ובלבבך לעשותו, ראה נתתי  מאד 
ואת  הטוב  ואת  החיים  את  היום  לפניך 
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טוב  מה  ברורה  ידיעה  )כלומר  הרע  ואת  המות 
לך ומה רע לך(”

בתוכך,  השוכן  אלוקי  כח  לך  יש  כלומר, 
לחשוף  יכול  אתה  שתמיד  אליך,  קרוב 
בטוב  לבחור  כוחות  ממנו  ולשאוב  אותו 
ניצוץ  היא  נשמתך  בעצם  כי  ובחיים. 
אלוקים ממעל, חלק זך ונקי, שאין שוחד 
את  יאיר  רק  אם  כנגדו,  שיעמוד  בעולם 
בקוטר  קטן  שנר  וכמו  בעוצמה.  אורו 
של  למרחק  להאיר  מסוגל  סנטימטר 
לפזר  יכולים  אנו  גם  כך  מטרים,  מספר 
הרבה מהחושך והאפלת השוחד האופפים 
ניתן לנשמתנו להאיר את  אותנו אם רק 

אורה.
את  ולהעצים  לתדלק  לחזק,  וצריך 
מקום  לה  לתת  הזאת,  הפנימית  הנקודה 
על  להשפיע  שתוכל  כדי  בחיינו  ומשקל 
ובעצם  הנשמה.  את  להעצים  החלטותנו. 
לוקחים   – מכשיר  כל  שמכיילים  כמו 
ומתאימים  מכוייל  ודאי  שהוא  מכשיר 
אותו אליו, כך אדם יכול לישר שכלו ע”י 

הארת נשמתו.

כתוב  הוא  גם  לזה  המעשי  והמפתח 
בפסוק הנ”ל – “בפיך ובלבבך”. 

ישר  דבר  לשמוע  זוכה  כשאדם   - בפיך 

צריך  הוא  ומהימן.  טוב  ואמיתי, ממקור 
לחזור עליו בפיו, כמו מנטרה, לומר את 
יתיישב  שזה  עד  ושוב,  שוב  לעצמו  זה 
ל”בלבבך”,  יחלחל  שה”בפיך”  ליבו.  על 
וכך תגדל יותר ויותר נקודת האמת שבו. 

לתדלק את המצפון בכל אפשרות. 
ובלבבך – שבכלל יהיה אכפת לך להיות 
אדם אמיתי. בדור שהמילה אמת היא לא 
ממון  רודפי  של  בחירות  מסיסמת  יותר 
ולהסחף  כפוף  להיות  לא  וכח,  שליטה 
אחרי ערכי הרחוב של משפטי קסם לכסף 
אושר.  של  טיפה  בהם  שאין  קלים  וחיים 
האמת,  עבור  להקריב  מוכן  להיות  אלא 
שיקולים  בגלל  מפחד  להתקפל  בלי 
לאמץ  מלחמה,  זו  הקרבה,  זו  שקריים. 
את הלב לבחור בדרך הנכונה שרק היא 

מובילה לאושר אמיתי.



ואם אדם עשה עבודה אמיתית עם עצמו, 
לקבל  בא  כשהשכל  המבחן,  ברגע  אז 
החלטה משוחדת מאיזה רצון של תאווה 
או קנאה או כל מידה רעה אחרת, מאיר 
שם  האדם.  מפנימיות  האמת  אור  עליו 
הוא  ומשם  הבורא  עם  אישי  קשר  לו  יש 
רצון  מכל  יותר  חזקים  ורצון  כח  שואב 
שקרי אחר. ללכת בדרכו של בורא עולם 

שחותמו – אמת.

שלומי דוראני
Shlomi@KOL-IL.co.il 

“למרות 
כל השוחד 
והמאזניים 
העקומות,

יש נקודה אחת 
שאין כח לשקר 

לכסות...”
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עשרת הדברות )ספר שמות, פרשת יתרו(

ִיְהֶיה  }ג{ֹלא  ֲעָבִדים:  ית  ִמּבֵ ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ  הֹוֵצאִתיָך  ר  ֲאׁשֶ “ָאֹנִכי ה’ אלוקיָך   
ַמִים  ָ ׁשּ ר ּבַ מּוָנה ֲאׁשֶ ה ְלָך ֶפֶסל ְוָכל ּתְ ָנַי: }ד{ ֹלא ַתֲעׂשֶ ְלָך אלוקים ֲאֵחִרים ַעל ּפָ
ְחֶוה ָלֶהם  ּתַ ַחת ָלָאֶרץ: }ה{ ֹלא ִתׁשְ ִים ִמּתַ ּמַ ר ּבַ ַחת ַוֲאׁשֶ ָאֶרץ ִמּתַָ ר ּבָ ַעל ַוֲאׁשֶ ִמּמַ
ים  ׁשִ ּלֵ ִנים ַעל ׁשִ א ּפֵֹקד ֲעֹון ָאֹבת ַעל ּבָ י ָאֹנִכי ה’ אלוקיָך ֵאל ַקּנָ ְוֹלא ָתָעְבֵדם ּכִ
ֹלא  }ז{  ִמְצֹוָתי:  ּוְלׁשְֹמֵרי  ְלֹאֲהַבי  ַלֲאָלִפים  ֶחֶסד  ה  ְוֹעׂשֶ }ו{  ְנָאי:  ְלׂשֹ ִעים  ִרּבֵ ְוַעל 
ְוא:  ָ מֹו ַלׁשּ א ֶאת ׁשְ ָ ר ִיׂשּ ה ה’ ֵאת ֲאׁשֶ י ֹלא ְיַנּקֶ ְוא ּכִ ָ ם ה’ אלוקיָך ַלׁשּ א ֶאת ׁשֵ ָ ִתׂשּ
ָך: }י{  ל ְמַלאְכּתֶ יָת ּכָ ֲעֹבד ְוָעׂשִ ת ָיִמים ּתַ ׁשֶ ׁשֹו: }ט{ ׁשֵ ת ְלַקּדְ ּבָ ַ }ח{ ָזכֹור ֶאת יֹום ַהׁשּ
ָך  ָך ַעְבּדְ ה ּוִבְנָך ּוִבּתֶ ה ָכל ְמָלאָכה ַאּתָ ת ַלה’ אלוקיָך ֹלא ַתֲעׂשֶ ּבָ ִביִעי ׁשַ ְויֹום ַהׁשְּ
ַמִים  ָ ה ה’ ֶאת ַהׁשּ ת ָיִמים ָעׂשָ ׁשֶ י ׁשֵ ָעֶריָך: }יא{ ּכִ ׁשְ ר ּבִ ָך ְוֵגְרָך ֲאׁשֶ ַוֲאָמְתָך ּוְבֶהְמּתֶ
ַרְך ה’  ּבֵ ן  ּכֵ ִביִעי ַעל  ַהׁשְּ ּיֹום  ּבַ ַנח  ַוּיָ ם  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ ְוֶאת  ַהּיָם  ְוֶאת ָהָאֶרץ ֶאת 
ָך ְלַמַען ַיֲאִרכּון ָיֶמיָך ַעל  ד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאּמֶ ּבֵ הּו: }יב{ ּכַ ׁשֵ ת ַוְיַקּדְ ּבָ ַ ֶאת יֹום ַהׁשּ
ְגֹנב: ֹלא ַתֲעֶנה  ְנָאף: ֹלא ּתִֿ ְרָצח: ֹלא ּתִֿ ר ה’ אלוקיָך ֹנֵתן ָלְך: }יג{ ֹלא ּתִֿ ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ
ת ֵרֶעָך ְוַעְבּדֹו ַוֲאָמתֹו  ית ֵרֶעָך ֹלא ַתְחֹמד ֵאׁשֶ ֶקר: }יד{ ֹלא ַתְחֹמד ּבֵ ְבֵרֲעָך ֵעד ׁשָ

ר ְלֵרֶעָך:” ְוׁשֹורֹו ַוֲחֹמרֹו ְוֹכל ֲאׁשֶ

באש  ה’  עליו  ירד  אשר  מפני  כלו  עשן  סיני  “והר 
ויעל עשנו כעשן הכבשן ויחרד כל ההר מאד : ויהי 
קול השפר הולך וחזק מאד משה ידבר והאלקים יעננו 
בקול : וידבר אלקים את כל הדברים האלה לאמר...”

עשרת האורות

16 | תחנת רוח 



“אמר רבי עקיבא
ואהבת לרעך כמוך

זה כלל גדול בתורה.”

פחות  וגם  לנו,  מוכר  פחות  הזה  המשפט  של  האחרון  חלק 
מובן, כי “ואהבת לרעך כמוך”- לאהוב את השני כמו שאני 
אוהב את עצמי, לכאורה אין לזה שייכות מיוחדת דווקא לתורה. 
והראיה לכך שגם בין אומות העולם לא נמצא מי שיאמר שהנהגה 
זו שייכת לצורת חיים מסוימת, או לתקופת זמן  מסוימת, אלא 
כולם מודים שזו הנהגה ראויה ומועילה לכל חברה של בני אדם 
יש בורא  זה לבין השאלה אם  בין  ואין קשר  ומין,  גזע דת  מכל 
לעולם, ואם התורה היא מן השמיים. פשוט להתנהג כמו בן אדם 
זה לחשוב על השני ולאהוב אותו הרבה. בכדי לענות על שאלה 
זו עלינו קודם כל להבין הבנה עמוקה. הגילוי של הבנה זו נמצא 

בעשרת הדיברות, שהם שורש לכל התורה. 

כל כך מיוחד בכל  כולנו מכירים, אבל מה  את עשרת הדברות 
אחת מהן שדווקא הן זכו להיאמר במעמד הר סיני, יותר משאר 
של  הזו  ובצורה  הזה,  בסדר  יתברך  ה’  בחר  למה  וגם  המצוות, 
זה כבר פחות מפורסם. לפני שנסביר את הדיברות  שני לוחות, 
לוחות,  בשני  נכתבו  הדיברות  הקדמות.  מספר  נקדים  בפרטות, 
חמש דיברות בלוח הראשון וחמש בלוח השני. הצורה הזו באה 
ללמד, בין היתר, על כך שיש הקבלה בין לוח ללוח. חמש הדיברות 
שבלוח האחד הן מקבילות לאלו שכנגדן בלוח השני, הראשונה 
בלוח זה כנגד הראשונה שבלוח זה, וכן הלאה. ובנוסף ישנו סדר 
החמישית  עד  שבו  הראשונה  הדיברה  מן  עצמו,  בפני  לוח  בכל 
נוספת,  דרך  וישנה  הדיברות.  על  להסתכל  אחת  דרך  זו  שבו. 
אומרת  זאת  דיברות,  עשר  של  שלימה  כמערכת  אותן  לראות 
שהחמש האחרונות הן המשך של החמש הראשונות. ולפי זה יש 
כאן סדר רצוף מאחד עד עשר. עוד צריך לדעת  שבהתבוננות על 
התוכן שבלוחות רואים שהלוח הראשון מדבר על היחס בין האדם 
לבורא העולם, והלוח השני מדבר על היחס שבין אדם לחברו. עוד 
נתבונן שבכל אחד מהלוחות ישנו סדר כזה- שהקודם בסדר הוא 
קודם בחומרתו, והשני לו קל ממנו, וכן הלאה, מהחמור אל הקל. 

נתחיל במערכת שבין אדם למקום. 
הדיבר הראשון – “אנוכי ה’ אלוקיך..” הפירוש הפשוט הוא, 
זמן, היה הווה  אנוכי המקיים את כל המציאות בכל רגע ובכל 
ויהיה, השליט על כל כוחות הטבע. מי שכופר בזה ואומר שאין 
דבר כזה, נקרא בלשון חז”ל “כופר בעיקר”. ואם נאמר בלשוננו, 

ענין הדיברה הזו הוא להאמין שיש אלוקים ולא לכפור בו. 

הדיבר השני – “לא יהיה לך אלוקים אחרים על פני...” זאת 
אומרת אם האדם לא כופר בעיקר, אלא רק משתף עוד כח יחד 
 – משל  בדרך  הבורא.  בגדולת  ממעט  הוא  כך  ע”י  הבורא,  עם 
אין שני מלכים מולכים בכתר אחד, ומי שמשתף עוד מלך, הוא 
מקטין את מלכותו של המלך האמיתי, אע”פ שהוא לא מבטל 
אותו לגמרי ומאמין שהוא קיים ולפיכך היא קלה יותר מהדיברה 
הראשונה - זה איך שהוא רואה את הדברים והדרך שבה הוא 
כפי  אפשרי  בלתי  שהוא  דבר  עושה  הוא  באמת  אבל  פועל. 
שאמרנו, שאין אפשרות לשני מלכים בו זמנית למלוך על ממלכה 
אחת. אז התוצאה של המעשים שלו בשורה התחתונה היא זהה, 
שהיא ביטול מלכותו ח”ו אבל הפעולה שלו מצד עצמו קלה יותר.

לא  לשוא...”  אלוקיך  ה’  שם  תשא  “לא   – השלישי  הדיבר 
לא  וגם  בעיקר,  כפירה  אין  כאן  שקר.  על  ה’  בשם  להישבע 
שיתוף, אבל זה מה שנקרא חילול ה’, מלשון חלל, כשדבר מלא 
מתרוקן נוצר חלל. בלשון הקודש לחלל זה להוציא את הנשמה 
כי  חלל,  נקרא  שמת  מי  לכן  חלל,  נשאר  ואז  מתוכו,  הדבר  של 
יצאה נשמתו, “כי ימצא חלל באדמה” )דברים פרק כא פס’ א(. 
כך מי שמוציא את שם ה’ לבטלה, הוא כביכול מוציא את כבודו 
של הבורא מן העולם, שהרי הוא נשבע בשמו, ואימת את דבריו 
ע”י השבועה השקרית שלו. בכך הוא מתנהג כאילו אין בשם הזה 
שנשבע בו שום דבר והוא ריק, הוא חילל את השם מהתוכן שלו, 
זו  ובחינה  ח”ו.  ובכך חילל את העולם מהנשמה שמחייה אותו, 
היא פחותה בחומרתה מן הכפירה והשיתוף. כי אינו כופר בכך 
במציאות  אבל  שיתוף,  כאן  ואין  העולם,  את  המציא  שהקב”ה 
צריכים  נבראים,  שכאלה-  שבתור  הנבראים  אל  ה’  בין  היחס 
להכיר במי שברא אותם ומקיים אותם כמו להבדיל במשל קצת 
גס, לנתין בממלכה שלא חש לכבוד המלך במעשים ובדיבורים 
משתף  ולא  המלך  במציאות  כופר  הוא  אין  זו  בהתנהגות  שלו, 
שהיא  “המלך”  של  ב-”נשמה”  מכיר  לא  אבל  אחר  מלך  איתו 

כבוד מלכותו.

דיבר רביעי – “שמור את יום השבת לקדשו...” השבת מעידה 
השביעי  וביום  ימים  בששה  העולם  את  ברא  שהקב”ה  כך  על 
ליל  בתפילת  כך.  על  כאות  השביעי,  ביום  נחים  אנו  ולכן  שבת. 
בראשית  מפרשת  “ויכולו”  פסוקי  את  אומרים  אנחנו  שבת 
בעמידה ביחד והטעם הוא שכמו שעדים בבית דין מעידים בשנים 

ה
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בריאת  על  מעידים  השבת  את  בשמירתם  ישראל  כך  ובעמידה 
ובין  “ביני   : השבת  על  התורה  כותבת  וכך  הבורא.  ע”י  העולם 
בני ישראל אות היא לעולם כי ששת ימים עשה ה’ את השמים 
העושה  ל”א(.  )שמות  וינפש”  שבת  השביעי  וביום  הארץ  ואת 
מלאכה בשבת מחלל את העדות על פעולותיו כבורא לעולם וזה 
קל מהדיברה הקודמת, כי אין כאן חילול ישיר לכבודו רק למה 

שמעיד עליו. 

הדיבר החמישי – “כבד את אביך ואת אמך...” אע”פ שלכאורה 
היא  לחבירו,  אדם  לבין  שייכת  זו  דיברה 
נכתבה בלוח הראשון, והיא מסיימת אותו, 
לחבירו.  אדם  שבין  ללוח  ממשיכים  וממנו 
והטעם לכך יובן ע”פ מה שאומרת הגמרא 
באדם,  הן  שותפין  “שלשה  ל:(  )קידושין 
בשותפים  הכוונה  ואמו”,  אביו  הקב”ה 
היא לפי פשוטו- כמו שה’ מקור לעולם כך 
את  גם  יש  אדם  ולכל  לאדם  מקור  ההורים 
ה’ כמקור כללי וגם את הוריו כמקור פרטי 
הוא  מקור  לו  שיש  בכך  מתבונן  כשאדם 
לעולם  מקור  גם  שיש  להבנה  להגיע  אמור 
אם ילך בסדר לוגי פשוט וישאל “מה המקור 
של הורי, ומה המקור של הוריהם ?” וכן על 
יגיע בסופו של  הוא  כזה  זה הדרך, במהלך 
דבר להכרה במקורו של עולם )גם אם אינו 
יהודי(. משום שההורים הם המקור שלנו יש 
ומורא  כבוד  של  ביחס  כלפיהם  לנהוג  לנו 
)כמו שכתוב הלכה למעשה בהלכות כיבוד 
הבורא  עם  נוהגים  שאנחנו  כמו  ואם(,  אב 
ית’ כדי לא לאבד את ההכרה הזו שיש לנו 
מקור, ושלא יגיע מכך  גם להכחיש שיש לו 
מקור כללי. משום כך דיברה זו נמצאת כאן 
בלוח של בין אדם למקום. מצד שני הדמיון 
הזה שבין הקב”ה להורים שם אותם במקום 
יותר  הכי מרומם ביחסים בין אדם לחבירו 
מכל איש אחר, וכאן החיבור שלו עם הלוח 
מהחלק  גם  בו  יש  כי  לחברו,  אדם  בין  של 
אדם  שבין  מהחלק  וגם  למקום  אדם  שבין 
לחברו, דיברה זאת מקשרת בין שני הלוחות.

הדיברה  זו  תרצח”  “לא   – השישי  הדיבר 
והיא  לחברו,  אדם  בין  של  בלוח  הראשונה 
לדיברה  מקבילה  היא  בו.  ביותר  החמורה 

בעצם  פגיעה  כאן  יש  ה’(.  )אנוכי  האחר  שבלוח  הראשונה 
מציאותו של האדם, כאילו הרוצח כופר בזכות קיומו של הנרצח 
ומכחיש אותה. הוא ,לפי דעתו, יכול לבטל קיום של אדם כאילו 
מעולם לא נוצר ובזה ישנה הקבלה בין היחס לחבירו לבין היחס 
זו  שדיברה  מה  ומצד  ההקבלה.  מצד  זה  הראשון.  בלוח  לבורא 
היא המשך לקודמים, כלומר שהולכים ויורדים בחומרת המעשים 
והכל ביחס לבורא, יש כאן פגיעה באדם שנוצר בצלם אלקים, 
יצירה של אומן, הנה בא אדם אחר  נכון לכל אדם בעולם.  וזה 
ומשחית אותה לגמרי, מבטל את מה שה’ יצר, מקיים ומחייה. 
ובזה פוגע כביכול ביחס לבורא. לפי דרך זו יוצא שחוסר כיבוד 
יותר מלרצוח אדם. לפי מה שביארנו הדבר ברור.  הורים חמור 

המזלזל בכבוד הוריו - מזלזל במקור שלו, מזלזל בשותפים של 
הקב”ה, ואילו ההורג הוא משחית יצירה של הקב”ה, ואין כאן 
יחס ישיר לקב”ה, רק פגיעה ביצירתו. ולכן הדיברה הזו נמצאת 
בלוח של בין אדם לחברו, שכולו פעולות לבני אדם שבדרך יותר 
אתה  כי  אותו  תרצח  אל  אומרת  זאת  בבורא.  פוגעות  עקיפה 
מכחיש בזה את האמת שהבורא הוא שעשה אותו ומקיים אותו 
בכבוד  זלזול  אכן  זו  מבט  ומנקודת  זה.  את  ומבטל  בא  ואתה 
בכבוד  יותר  פוגע  בהם  המזלזל  כי  מרצח.  יותר  חמור  ההורים 
הדיבר הראשונה  זו  אז  בכבוד שמים.  להכיר  ובאפשרות  שמים 
בין אדם לחבירו והיא החמורה יותר. אח”כ 
הזה,  המהלך  על  ממשיכות  הדיברות  שאר 

מן החמור אל הקל.

איסור  תנאף”,  “לא   – השביעי  הדיבר 
כי האשה משלימה  נשואה.  על אשה  לבוא 
איש  מבשרו.  בשר  כנגדו,  עזר  היא  לאיש, 
טוב  “לא  שלם,  דבר  ביחד  יוצרים  ואשה 
כנגדו”.  עזר  לו  אעשה  לבדו  האדם  היות 
של  מצלעו  נבראה  האשה  ב’(  )בראשית 
אפשרות  אין  כך  ומפני  מגופו,   האדם, 
לאיש או לאישה להיות שלמים רק עם יהיו 
הנישואין.  קשר  ע”י  מתקיים  וזה  לאחד, 
עצמו  את  ומכניס  ביניהם  מפריד  הנואף 
השלמות  את  והורס  שלהם,  החיבור  לתוך 
במשל,  לזו.  זה  המיוחדים  ואשתו  איש  של 
ובא  יריעות,  שתי  על  שנפרש  ציור  ישנו 
אדם ומכניס באמצע את הציור שלו. כמובן 
שהציור השלם נהרס. כך הנואף הוא משחית 
את יצירתו של ה’, שברא את האדם חסר, 
וברא לו את ההשלמה שלו. אמנם אין כאן 
ביטול גמור של האדם כמו ברצח, רק ביטול 
זו  דיברה  שלם.  להיות  שלו  האפשרות  של 
לך  יהיה  לא  של  השניה  לדיברה  מקבילה 
אלהים אחרים על פני שפוגם בקשר הבלעדי 

של מלך עם נתיניו כמו שביארנו.

הדיבר השמיני – “לא תגנוב” פה אין נגיעה 
בעצם היצירה של האדם, רק ברכושו. הגנב 
אדם  ברשות  שנמצא  דבר  לרשותו  לוקח 
בצורת האדם שנברא  פוגע  הוא  כאן  אחר. 
בצלם, ע”י שהוא מבטל את רשותו על חפץ 
מלהיות  אותו  מנטרל  הוא  ובעצם  מסויים, 
אדם בעל מעלה, שיש לו קנין ורשות בעולם. שמו של אדם נקרא 
פה שם של אדם אחר  אין  פועל כאילו  והגנב  כל מה ששלו  על 
שגונב  דבר  לאותו  לתת  לדעתו,  יכול,  הוא  וכך  הזה  הרכוש  על 
בלוח  השלישית  לדיברה  מקבילה  הזו  הדיברה  שלו.  השם  את 
הראשון, “לא תשא...” שהוא מחלל את שם ה’, ששמו קרוי על כל 
דבר בעולם, כך פה הגונב מפקיע את שמו של האדם מרשותו על 
קניניו, וכך הוא מכחיש את רשות האדם להתנהג בעולם כיצור 
הקנין  שהרי  לרשותו  חפצים  וסיפוח  קנין  לו  שיש  מעלה  בעל 
המיוחד לבני אדם הוא תלוי בדעת, שכך ההלכה: “קטן” לא יכול 
ועכשיו  קנה  שהאחר  שנאמר  באופן  לאחר  ממנו  חפץ  להעביר 
לו  שאין  בגלל  כי  הוריו  בבעלות  נשאר  החפץ  אלא  שלו  החפץ 
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דעת אינו יכול להקנות חפץ או לתת אותו למישהו מתוך בחירה. 
אם כך  הגונב מכחיש את הצלם אלוקים של האדם שהוא בעל 

דעת ומחלל את הכוח המהותי ביותר שלו בתור אדם.

אין  כבר  פה  שקר”  עד  ברעך  תענה  “לא   – התשיעי  הדיבר 
פגיעה באדם ובדברים המצטרפים אליו, אלא במקרים המגיעים 
מפשע  חף  להיות  צריך  היה  הזה  האדם  האמת  פי  שעל  לאדם. 
לבית  אותו  ומכניס  שקר  בו  מעיד  והוא  בשמחה,  בביתו  ויושב 
הכלא. הוא מביא על האדם מקרה שלא אמור להגיע לו, מקרה 
אחר מהרצון של הבורא- שיקרה לאדם הזה אבל הוא לא נוגע 
בשום דבר ששייך לאדם עצמו.)כמובן שהכל ידוע בשמים, אבל 
זה ששיקר גרם ,במה שבחר להעיד לשקר, להיות הוא עצמו זה 
דבר  ראשו(  על  תלוי  הזה  הפשע  ולכן  לכלא,  השני  את  שיכניס 
אמורה  שהיתה  האמת  בהנהגת  הבורא  כלפי  פגיעה  הוא  זה 
בשקר.  שמקורה  חדשה  הנהגה  וקביעת  מסכן  לאותו  להגיע 
דיברה זו מקבילה לדיברה “לשמור את יום השבת” שהיא עדות 
על פעולות הבורא בבריאת העולם ובקיומו, המחלל את השבת 
מעיד עדות שקר במציאות הבורא, כך המעיד עדות שקר בחברו 

פוגע במציאות האמיתית שלו.

– “לא תחמוד...” כאן כבר יש מדרגה אחרת  הדיבר העשירי 
ביחס לאדם. בדיברה זו מתברר דבר גדול. מתברר שכל המסע 
לא  ורואה  שחושב  האדם  על  מדבר  הדיברות  עשרת  של  הזה 
הראשונה  מהדיברה  טובות,  לא  פעולות  עושה  כך  ומתוך  נכון, 
של כפירה ועד לא תחמוד, הענין הוא חוסר ההבחנה במציאות 
האלוקית והכחשתה, הן מצד עצמה, הן מצד העולם,  והן מצד 
האדם. פה כבר לא מדובר על מעשים או דיבורים לא טובים, הרי 
בני אדם לא יודעים מה שנמצא בלב חבריהם, אז לכאורה אין 
פגיעה בשני. אבל כמו שבלוח הראשון הדיברה החמישית  כאן 
אדם-הורים  בבני  אלא  לבורא  ישיר  יחס  על  מדברת  לא  כבר 
וע”י כך מגיעים לפגיעה  לזו של הבורא  דומה  שיש להם בחינה 
בעצם הקשר של האדם עם הבורא , גם כאן לא מדובר על יחס 
ישיר לבני אדם אלא במחשבה לא טובה עליהם שהיא שורש לכל 
היחס אל השני. לחמוד זה לרצות שמה שיש לחברי יהיה שלי, ולו 
לא יהיה. ואם נתבונן נראה שאף שלא עושה כלום, זה כבר חסרון 
שבין אדם לחברו. ומשום שזה קשה להבחין שאני מזלזל בכבוד 
שמים דרך מחשבותי על רכושו של חברי, לכן הדיברה הזו היא 

האחרונה. 

כי  בתורה.  גדול  כלל  זה  כמוך”  לרעך  “ואהבת  למה  מובן  כעת 
נברא  הוא  כמוך,  בדיוק  הוא  שחברך  מונח  הזו  המצוה  בעומק 
אתה  ולכן  לך,  בשווה  ממש  מציאותו  את  ומייצג  הקב”ה  של 
כי  ולהיטיב עמו כמו שאתה מטיב לעצמך,  צריך לאהוב אותו 
ומתקיימים  נבראים  יצורים  שניכם  זה  מצד  ביניכם,  הבדל  אין 
ע”י בורא העולם ומפני כך יש כאן כלל גדול בתורה, כמו שחז”ל 
אומרים שהקב”ה הסתכל בתורה ולפיה ברא את העולם. ללמד 
כי כל ענייני התורה , היחס שלה למציאות, הציוויים והאזהרות 
שבה, כולם באים ללמד על צורת הסתכלות זו, וזה מתגלה במתן 

תורה בעשרת הדיברות. 

עומר בן אברהם
Omer@KOL-IL.co.il

“ואהבת לרעך 
כמוך”- לאהוב את 

השני כמו שאני 
אוהב את עצמי, 

לכאורה אין לו שום 
שייכות מיוחדת 
דווקא לתורה. 

והראיה לכך שגם 
בין אומות העולם 
כולם מודים שזו 

הנהגה ראויה 
ומועילה לכל חברה 
של בני אדם מכל 

גזע דת ומין...”
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יהדות סינית
ממצאים ארכיאולוגים של שרידי יהדות, שנמצאו בעיר 

ן. לכאורה סיפורים מעולם אחר,  הבירה העתיקה של סי
 .. ואולי לא.

קהל  ההמתנה,  באולם  עתיים 
אנשים  אלפי  עד  מאות  גדול, 
כרטיסן  אצל  לעבור  מחכים 
שלט  מלהכיל.  צרים  הספסלים  אחד. 
מהתקרה,  משתלשל  גדול  אלקטרוני 
של  “איחור  ההודעה,  מהבהבת  בתוכו 
של  ניחוח  נודף  באוויר  ידוע”.  לא  זמן 
את  מציף  חמות  המנות  עשן  יאוש, 
האולם. לפתע נשמע קולה של הקריינית, 
מהירה  הקצת  הרכבת  נכבדים,  “נוסעים 
מס 8732 לגואנגז’ו תצא מרציף מס’ 5, 
להוראות  להישמע  מתבקשים  הנוסעים 
הסדרנים ולהתנהג בהתאם, אין להעלות 
ושאר  זיקוקים  עבודה,  כלי  נשק,  כלי 
צלחה”.  ודרך  תודה  הרכבת  על  נפצים 
יצא  זה היה מאוחר מדי, הנחיל האנושי 
בדרך  אותי,  גם  אוסף  כשהוא  לדרכו 

הכיוונים  מכל  אותי  לדחוף  הצליחו  פלא 
לכיוון  קדימה,  נסחפתי  איכשהו  ועדיין 
הכרטיסן הנכסף. לאחר עוד מספר דקות 
נפלאות של מעיכות, עברתי אותו גם אני. 
לכיוון  הגשר  על  הדרך.  חצי  רק  זו  אבל 
גברים,  נשים,  המרוץ,  התחיל  הרציף 
זקנים, מזוודות, תיקים, שקים, תרנגולים, 
מקום  לתפוס  רצים  כולם  וטף,  ברווזים 
זו רק תחנת מעבר,  בגלל שכאן  ברכבת. 
אין מקומות מסומנים, וכל הקודם זוכה. 
ושני  משמאל  אותי  דוחפת  בהריון  אשה 
הם  למזלי  מימין.  קופץ  שער  עם  ילדים 
אחרת  כבד,  במשקל  ואני  נוצה  במשקל 
לא היה לי סיכוי. מגיעים לרציף, גם כאן 
נפתחים,  כל האמצעים כשרים. החלונות 
ואנשים מתחילים לטפס דרכם, חבריהם 
אותם  מושכים  להשתחל  הצליחו  שכבר 

מזל,  ברי  פחות  אחרים,  ואילו  מבפנים, 
ישנה  הקרון  דלת  ליד  החוצה.  נדחפים 
דבוקה שאי אפשר להתקרב אליה, דווקא 
ניסיתי כמה פעמים, אבל כאן הגודל כבר 
להשתחל.  הצלחתי  ולא  לרעתי  שיחק 
התנחמתי בכך שדווקא יש יתרון בלעלות 
באמצע  להידחס  במקום  כך  אחרון, 
ליד  נדחס  אתה  הכיוונים,  מכל  ולהידחף 
הדלת ודוחפים אותך רק מצד אחד, לכיוון 
ואיתה  אפטית   די  שהיא   הקרון,  דלת 
דחיפות  כמה  עם  ככה  אז  להסתדר.  קל 
והרכבת  בסוף,  לעלות  הצלחתי  מהסדרן 

התחילה לנסוע.

בהה  לידי  שעמד  בערך  שלשים  בן  איש 
פתוחות  עיניים  זוג  כנראה  בסקרנות,  בי 
בתוך קהל של מלוכסנים משכו את לבו. 

ש
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נזכר שהוא לא יודע כל כך לדבר אנגלית 
היחידה  “המילה  בסינית  לעצמו  ואמר 
לך  “עדיף  הלו”  זה  באנגלית  יודע  שאני 
לנסות לדבר אנגלית אם כך” “אתה  לא 
צודק, אבל הנה חבר שלי הוא באמת יודע 
להתפאר  והחל  בא  שלו  חבר  אנגלית”. 

שעד היום הוא לקח בתלת אופן – מונית 
זרים. בביקור אחר שלי  שלו 284 אנשים 
ל  הגיע  שהוא  לי  אמר  כבר  הוא  בעיר 
289. “מאיפה אתה” הוא שאל, “ישראל”. 
“אם ככה אז אתה חכם ועשיר. פעם היו 
כאן הרבה יהודים בעיר, אבל היום כבר 

“ישראל”  שאל.  הוא  אתה?”  “מאיפה 
בזמן  שרכשתי  הבינונית  בסינית  עניתי 
טיולי פה. אחרי כל מיני שאלות על שערי 
חליפין הוא שאל אותי, “תגיד ישראל זה 
לו  נכון?” אמרתי  גרים,  איפה שהיהודים 
שכן. “אז אתה יהודי?”, “כן”. “איזה יופי, 
ועשירים,  חכמים  כולכם  היהודים  אתם 
יהודי למה  אבל אני לא מבין, אם אתה 
לקחת  צריך  אתה  אתנו,  פה  נמעך  אתה 
אוטו,  לשכור  אולי  מונית,  או  מטוס 
יודע  אתה  “מאיפה  ככה”.  לנסוע  לא 
אומרת,  זאת  “מה  ועשיר?”  חכם  שאני 
חכמים  ממש  שהיהודים  ידוע  הרי  זה 
עסקים  לעשות  יודעים  הם  כי  ועשירים 
העולם  של  מהכסף  ושחצי  טוב  ממש 
אחד  כל  תשאל  היהודים.  אצל  נמצא 
הרבים  מהסינים  אחד  אל  פניתי  פה”. 
שעמדו דחוסים לצידנו ושאלתי אותו מה 
אותו  אמר  הוא  גם  היהודים,  על  דעתו 
“תגידו  תשובה.  ואותה  אחד,  עוד  דבר. 
זה?” איזה סטודנט  לי מי אמר לכם את 
“המורה  ענה  עבות  משקפיים  עם  צעיר 
בשיעור  זה  את  לימד  ח’  בכיתה  ז’אנג 
היסטוריה, הוא אמר שליהודים יש תנ”ך 
ללמוד,  יודעים  הם  שרק  וגמרא  ומשנה 
ושבגלל זה הם מאוד חכמים, וגם יודעים 
לעשות כסף”. אמרתי אם כך, עם החינוך 
אולי  מתווכח.  לא  כבר  אני  הממלכתי 
הם צודקים, בגדול, ורק אני וכל האנשים 
בהחלט  הכלל.  מן  יוצאים  מכיר  שאני 
לשכור  אפשרות  לי  שיהיה  מעדיף  הייתי 
בקופסת  כמו  ככה  להידחס  ולא  אוטו 
יהודי.    מספיק  לא  אני  אולי  סרדינים, 
אחרי כמה חודשים טיילתי עם חבר שלי 
מישראל וסיפרתי לו מה הסינים חושבים 
על היהודים. מיד הוא קפץ ואמר שאנחנו 
חייבים לכתוב איזה ספר בסינית עם כל 
להיות  איך  של  וציטוטים  פסוקים  מיני 
נהיה  באמת  ואז  יהודי,  כמו  ועשיר  חכם 
ראיתי  כך  אחר  חודשים  כמה  עשירים. 
בחלון ראווה של חנות ספרים שלט גדול, 

“רב המכר כמו יהודים לעשות כסף”.

הוא  לאן  בי  שבהה  האיש  את  שאלתי 
נוסע, “לפושאן, זה בדרום אחרי גואנגז’ו, 
ממש  פודינג  לנו  יש  לבקר  פעם  תבוא 
טעים. ולאן אתה נוסע?” אמרתי לו לעיר 
הבירה העתיקה. “גם שם יש יהודים” הוא 
צריך  אתה  הבאה  תחנה  “זה  לי.  אמר 
ונפלטתי  יפה שלום  לרדת תכף”. אמרתי 
לרציף. פה כבר יותר מרווח ואפשר ללכת 

בנעימים.

ביציאה מהתחנה כל מיני תגרים קופצים 
הצעות  מיני  בכל  מהתחנה  היוצאים  על 
לי  ואומר  בא  מהם  אחד  מפוקפקות. 
אר  האו  “הלו  לו  עניתי  באנגלית,  “הלו” 
ולפתע  מההתייחסות,  נדהם  הוא  יו?” 

אותך  אקח  אני  בוא,  כמעט.  נשארו  לא 
כבר  אני  בסדר,  “זה  שהיהודים”.  לאיפה 
אסתדר”. כבר למדתי שלא לקבל הצעות 

ליד תחנות רכבת.

את  לחפש  והתחלתי  אופניים  שכרתי 
דרכי במקום. עשיתי סיבוב ליד החומות, 
משכנות  בשאר  העוני,  במשכנות  באגם, 
ובשלל  העתיקה  באוניברסיטה  העוני, 
למקום  הגעתי  לבסוף  אחרים.   מקומות 
שהיהודים  לי  אמר  אופן  התלת  שנהג 
נמצאים.  היו  נכון  יותר  או  נמצאים, 
אורח,  עוברי  מספר  שתחקרתי  אחרי 
כנסת  בית  פעם  שהיה  שממה  גיליתי 
ומקווה נשאר מחסן ציוד סניטרי של בית 
פתאום  הלאה,  המשכתי  ליולדות.  חולים 
תורה”,  תלמוד  “סמטת  שלט,  ראיתי 
משחקים  זקנים  כמה  וראיתי  נכנסתי 
יש  באמת  אם  אותם  שאלתי  מה-ג’ונג. 
אמר  שלהם  המנהיג  תורה?  תלמוד  כאן 
לי במבטא מקומי כבד תכנס לחצר שם 
כמה  אחרי  נכנסתי.  השמאלית.  בדלת 
צעדים קפצה לעברי סינית אחת שהיתה 
אמרתי  מישראל?”  “אתה  ושאלה,  שם 
שכן, “איזה יופי שבאת גם אנחנו יהודים 
הלכתי  תכנס”,  בוא  רבקה,  קוראים  ולי 
על  לי  להסביר  התחילה  והיא  איתה 
המקום. היא סיפרה לי שלפני אלף שנים 
ומפרס לעשות  יהודים מהודו  הגיעו לפה 
עסקים. עם הזמן התאספה פה קהילה לא 
והיו  ומקווה,  כנסת  בית  בנו  הם  קטנה, 
הסתדרו  והם  תורה,  שלמדו  רבנים  כאן 
כיבד  הקיסר  הקיסר.   עם  טוב  מאוד 
סיני  משפחה  שם  אחד  לכל  ונתן  אותם 
כמו ליו ללוי, צ’ין לכהן. הם חיו פה ממש 
טוב, העסקים הלכו מצוין, וככה זה נמשך 
מיני  כל  לי  הראתה  היא  השנים.  לאורך 
ומודל  בסינית,  עתיקים  תורניים  כתבים 
של הבית כנסת המעוצב בארכיטקטורה 
יהודים  מיני  כל  עם  תמונות  עוד  סינית. 
על  תמונה  ועוד  לבקר,  שבאו  מהעולם 
שהממשלה  כנסת  הבית  לזכר  אנדרטה 
הסכימה לבנות ורשמה שם בטעות “כאן 
היה מסגד”. ומה היום שאלתי? היום כבר 
אין את הבית כנסת,  הוא נהרס בהצפה, 
במקומו בנו בית חולים. אבל יש לנו מקום 
שם  עושים  אנחנו  לראות,  תבוא  אחר, 
קבלת שבת. חשבתי לעצמי שכזה דבר אי 
אבוא  שאני  לה  אמרתי  להחמיץ,  אפשר 

ונפרדנו לשלום. 

לנהר  טיול  שכללו  ימים  כמה  לאחר 
שאלות  וספיגת  פגודות,  סיורי  הצהוב, 
יום  הגיע  ושבים,  מהעוברים  תמוהות 
שקבענו,  למקום  הגעתי  המיוחל.  השבת 
סוג  משרדים  באזור  שכורה  חנות  מעין 
ב’, כאשר חלונות הראווה מכוסים באופן 
ממש  בפנים,  יש  מה  לראות  אפשר  שאי 

שאלות  מיני  כל  “אחרי 
הוא  חליפין  שערי  על 
“תגיד  אותי,  שאל 
איפה  זה  ישראל 
נכון  גרים,  שהיהודים 
אמרתי לו שכן. אז אתה 
יופי,  איזה  כן.  יהודי, 
כולכם  היהודים  אתם 
אבל  ועשירים,  חכמים 
אתה  אם  ן,  מבי לא  אני 
נמעך  אתה  למה  יהודי 
צריך  אתה  אתנו,  פה 
מונית,  או  מטוס  לקחת 
לא  אוטו,  לשכור  אולי 

“ . . לנסוע ככה.

הספר המדובר...
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סינים   20-30 כשנכנסתי  סודי.  מועדון 
קפצו לעברי, “איזה יופי שבאת, סוף סוף 
אורח מישראל”. מכל כיוון שמעתי אנשים 
מברכים “שא-באת שא-לונג”. מטר של 
איך  אתה?  “מי  לעברי,  נשלחו  שאלות 
ועוד  גבוה?”  הגעת לכאן? איך אתה כזה 
כל מיני שאלות שלא הבנתי. פתאום קם 
השולחן  על  דפיקה  ונתן  מהאנשים  אחד 
ואמר “טוב, נתחיל”. איש אחר לקח את 
בעברית  קידוש  לומר  והתחיל  היין  כוס 
א-דו-נאי  אה-תו  “בא-לוח  מרוטשת, 
בו-לא פו-לי הא-גאו-פן”. אח”כ אותו 
האיש שעשה קידוש בירך על איזו פיתה 
מקומית משהו שבכלל לא הבנתי, וכולם 
הרגיעו  לידי  שישבו  אלו  לאכול.  התחילו 
אותי ואמרו שאני יכול לאכול בלי דאגה, 
“הכל פה כשר אצלנו, לא אוכלים חזיר”. 
לי  סיפר  מהם  אחד  המשיכה.  הסעודה 
אבל  גדולה,  יותר  קהילה  היו  הם  שפעם 
עם הזמן היו הרבה חתונות מחוץ לקהילה, 
וכבר לא ידענו מי יהודי ומי לא. “תגיד”, 
פנה אלי אחד שישב קצת בריחוק, “איך 
כולם  האחרים  בישראל?”  עושים  יהודים 
השתתקו והפנו את מבטם לעברי, כאילו 
אותו שואל אמר את מה שעמד להם על 
קצה הלשון. “מה זאת אומרת מה עושים 
נולדים,  כמוכם,  רגיל,  חיים  בישראל. 
עבודה,  צבא,  ספר,  בית  לגן,  הולכים 
יותר  עם  רק  פה  כמו  פנסיה.  משפחה, 
סינית  ובמקום  אופניים,  ופחות  מכוניות 
יש עברית”. “כן כן, אבל איזה דברים של 
יהודים אתם עושים?” אמרתי להם שאני 
הרבה,  עשו  לא  בבית  יודע,  ממש  לא 
בשיעורי  השתעממנו  מאוד  ספר  ובבית 
ועברנו,  לבגרות  התכוננו  רק  תנ”ך, 
לך  אין  “ולמה  הרבה.  נשאר  לא  ומאז 
זקן?” “למה שיהיה לי זקן?” “ככה ראינו 
בתמונות מישראל שהולכים שם עם זקן, 
מקובל,  לא  זה  כי  יכולים  לא  אנחנו  פה 
וגם אין לנו כל כך הרבה זקן כמו ליהודים 
שאל  מילה?”  ברית  לך  “עשו  מישראל”. 

אמרתי  “בטח”  בבושה.  קצת  מהם  אחד 
“אצלנו  עושים”.  בישראל  “כולם  לו, 
מישהו  איזה  היה  פעם  עושים,  לא  כבר 
הוא  לקהילה,  להצטרף  שרצה  מבחוץ 
לו  אמרנו  צ’או.  חגית  עם  להתחתן  רצה 
שהוא צריך לעשות ברית מילה, הוא עשה 
ואחרי זה הוא צלע שנתיים, מאז אף אחד 

לא מעיז לעשות”.

השאלות נגמרו וכך גם הערב, הם ביקשו 
ממני לבוא באמצע השבוע בשביל ללמד 
יותר  יודע  אני  זה  לפחות  עברית,  אותם 
לעברית  המורה  נהייתי  וככה  מהם,  טוב 
אלף  אותם  ללמד  ניסיתי  הקהילה.  של 
היה  זה  אבל  מילים,  אוצר  תחביר,  בית, 
הסיני  המבטא  אפשרי,  בלתי  כמעט 
שלהם לא איפשר לדבר שום שפה אחרת 
להתמודד  נאלצנו  וגם  מסינית,  חוץ 
שלא  המרעישים,  הזיקוקים  פיצוצי  עם 
זאת  למרות  מבחוץ.  להתנפץ  הפסיקו 
הם הצליחו ללמוד קצת, ולפעמים אפילו 
הוספתי להם שירים יהודיים כאלה, כמו 
מאוד,  צר  גשר  טוב,  ומזל  טוב  סימן 
יעשה שלום, וכל מיני שירים אחרים שלא 
זכרתי אותם. ככה התחבבנו  הבנתי איך 
זה על זה, הקהילה ואני, הם היו נחמדים, 

והביאו לי אופניים טובות יותר. 

מנוחות,  מי  על  הדברים  המשיכו  כך 
נחלה קטנה של  לי  על שמצאתי  שמחתי 
זרה.  מדינה  של  בליבה  יהודים  אחים 
אמנם, אחרי כמה חודשים התמונה קצת 
התחילה להתערער. במשך הזמן ששהיתי 
שבעצם  הבחנתי,  היהודית,  הקהילה  עם 
אין הבדל כל כך בינם לבין שאר הסינים, 
האחרים.  כל  גם  שעשו,  מה  כל  עשו  הם 
השנה  בראש  החגים,  כל  את  חגגו  הם 
מנורות  ותלו  זיקוקים  פיצצו  הם  הסיני 
אדומות, בחג הדרקון הלכו לאגם לראות 
יום  מרוצי סירות, באחד במאי חגגו את 
הפועל הבין-לאומי, אע”פ שהוא יום חג 

קומוניסטי. חלמו חלומות על להיות עובד 
קומוניסטית  שבמדינה  תפקיד  מדינה, 
תשלומי  שילמו  ממנו.  טוב  אין  סין  כמו 
שוחד בעת הצורך )או לעת מצוא( לפקידי 
צלופחים,  מקלות  עם  אכלו  הממשלה. 
רגילים  סינים  חיים  וחמורים.   כלבים 
כאלה כמו עוד מיליארד וחצי סינים,  רק 
בשביל  ושם  פה  יהדות  סמלילי  קצת  עם 
בתוך  הייחודיות  והרגשת  הטוב  הטעם 

המעצמה ההומוגנית מהמזרח. 

יום אחד קפצתי לבקר את רבקה שתעזור 
לי לתרגם משהו, וראיתי את סבתא שלה 
חיי  על  סיניות  טלנובלות  ורואה  יושבת 
זקנים באיזה כפר על ראש ההר. על מדף 
ארוך שנמשך כמעט לכל אורכו של הקיר, 
של  פסילים  של  ארוכה  בשורה  הבחנתי 
יש לה  אלילים. שאלתי את רבקה, “איך 
פסלים בבית, הרי זה אסור”. עדיין זכרתי 
מכיתה ב’ את הסיפור על אברהם אבינו 
ששבר את הפסלים של אבא שלו. רבקה 
אמרה “אתה צודק, אבל זאת סבתא שלי, 
להגיד  לי  נעים  ולא  מהקהילה,  לא  והיא 
לה”. “איך זה יכול להיות” שאלתי אותה? 
עם  כאלה,  יהודים  פעם  פה  הייתם  “לא 
צודק,  “אתה  בתמונות?”  כמו  וכיפה  זקן 
אבל  דתיים,  יותר  היינו  שפעם  לי  סיפרו 
הרבי האחרון שידע משהו מת לפני 200 
שנה, ובאו כל מיני מסיונרים ורימו אותנו 
שטפון  היה  תורה,  הספר  את  לנו  ולקחו 
באו  ואח”כ  כנסת,  הבית  את  שהציף 
וגם  חולים.  בית  עליו  ובנו  הקומוניסטים 
דורשים מאיתנו להיות סינים  די  הסינים 
שיש  החברתיים  החוקים  כל  עם  כאלה 

כאן, אז כנראה זה מה שקרה”. 

הבירה  בעיר  שביליתי  הזה  הזמן 
גרמו  “היהודית”,  הקהילה  עם  העתיקה 
בארץ.  שלנו  העתיד  על  להרהר  קצת  לי 
מקום  יש  היום,  נראים  שהדברים  איך 
עוד  נראה  אנחנו  גם  שככה  לומר  טוב 

“...פעם היינו יותר דתיים, 
אבל הרבי האחרון שידע 
משהו מת לפני 200 שנה, 
ובאו כל מיני מסיונרים ורימו 
אותנו ולקחו לנו את הספר 
תורה, היה שטפון שהציף 
את הבית כנסת, ואח“כ 
באו הקומוניסטים ובנו עליו 

בית חולים...“



רוסים,  אנגלים,  אמריקאים,  שנה,   200
של  דהויים  זכרונות  קצת  עם  ישראלים, 
במקום,  נלווים  סמלים  והרבה  יהדות, 
חוגגים  לגמרי,  אחרת  בתרבות  שקועים 
את הסילבסטר, וולנטין, רואים מונדיאל 
את  או  הברזילאים,  את  ומעודדים 
אמריקאיות,  בסדרות  צופים  ההולנדים, 
בשר  אוכלים  אנגליות,  להקות  שומעים 
איריים,   בפאבים  יושבים  ארגנטינאי, 
לעומת  מיוחדים  מרגישים  מה  ומשום 

שאר העולם הלא כל כך שונה מאתנו.

של  נוספים  שבועות  מספר  עוד  אחרי 
להמשיך במסעי,  החלטתי  עברית  לימוד 
שעכשיו  ואמרו  התעצבו  הקהילה  חברי 
עד  עברית,  אותם  שילמד  מי  יהיה  לא 
הוא  כבר  מישראל  יהודי  לכאן  שבא 
הולך. הם עשו לי סעודת פרידה עם טחינה 
זיקוקים  וקצת  וכל מיני בוטנים חריפים, 
לי  איחלו  הם  השדים.  את  לגרש  בשביל 
בהצלחה, ואמרו שאני מוזמן תמיד לבוא 
בתלת  אותי  לקח  מהקהילה  אחד  לבקר. 
של  המוכר  לדוחק  בחזרה  חשמלי  אופן 

תחנת הרכבת.

ושאל,  אחד  איש  מולי  ישב  ברכבת   
אז  “אה,  “מישראל”.  אתה?”  “מאיפה 
אתה יהודי”. “כן”. “אז אתה חכם ועשיר, 
כל  עושים  אתם  איך  אותי  תלמד  אולי 
לא  שאני  לו  “אמרתי  כסף?”  הרבה  כך 
וגם  הבינוני,  מהמעמד  בכלל  אני  יודע, 
למה אתה חושב שאנחנו כאלה חכמים?” 
יודע  כבר  “אני  אחד”.  כל  פה  “תשאל 
יותר  שאהיה  למה  אבל  לי,  יענו  הם  מה 
לומדים  שלי  הספר  בבית  ממך?  חכם 
הספר  בבית  כמו  בדיוק  אופן  באותו 
שלך, עם קצת פחות משמעת, קצת פחות 
אצל  וגם  בילויים.  יותר  והרבה  שעות, 
המבוגרים אין כל כך כבוד להשכלה, את 
רוב האנשים הרבה יותר מענין טלוויזיה 
וכדורגל מאשר ספרים.  לפי החשבון שלי 
ביום,  שעות   12 ספר  בבית  לומד  שאתה 
מבריזים,  לא  פעם  אף  הסינים  ואתם 
חכם  יותר  הרבה  להיות  אמור  אתה  אז 
ממני”. “אתה צודק” הוא אמר לי, “אבל 
עובדה שלך יש הרבה יותר כסף כי אתה 
יותר  כנראה  אתה  אז  לא,  ואני  בחו”ל 
רב,  זמן  הזו  השאלה  עם  נשארתי  חכם”. 
שאנחנו  היהודים  עלינו  אומרים  למה 
שעשינו  בלי  זה  כל  ועוד  חכמים,  כאלה 
נולדנו  זה, האם  כלום בשביל להשיג את 
ככה? איזה מין דטרמניזם בלי שום בסיס. 
רב,  זמן  עוד  הזאת  השאלה  עם  נשארתי 

עד שפתחתי גמרא...

אור הלברסברג
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על
מתן תורה 

ועל חלקן של נשים 
בתורה

על
כאיש אחד בלב 

אחד
על

אילו קירבנו להר-
סיני דיינו? )מהגדה 

של פסח(

ועל
עוד כמה דברים 

מרגיזים באמת

חג   שמח
וחזרה לשפיות        

ֶרב  ה אלוקים ָלבֹוא ָלַקַחת לֹו גֹוי ִמּקֶ אֹו ֲהִנּסָ
ּוְבִמְלָחָמה  ּוְבמֹוְפִתים  ֹאֹתת  ּבְ ַמּסֹת  ּבְ ּגֹוי 
ֹדִלים  ּוְבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה ּוְבמֹוָרִאים ּגְ
ִמְצַרִים  ּבְ ֱאלֵֹקיֶכם  ה’  ָלֶכם  ה  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ֹכל  ּכְ
יציאת מצרים  ְלֵעיֶניך.3  את המסורת של 
לבנינו  מעבירים  אנו  שם  שהיו  והניסים 
מדור דור מאז יצאו בשנת 2448 לספירה 
בפעם  הסבנו  האחרון  בפסח  היהודית.4 
ה-3325 לליל הסדר.5 זו מצוה מן התורה 
י  ּכִ הסדר:  בליל  זאת  עושים  ואנו  לזכור 
ְזּכֹר  ּתִ ְלַמַען  ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ  ָיָצאָת  זֹון  ְבִחּפָ
יָך  ֶאת יֹום ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּכֹל ְיֵמי ַחּיֶ

)דברים טז, ג, פרשת ראה(.

אבל את מתן תורה איננו צריכים לזכור 
והתורה לא צותה על כך, אלא רק לעשות 
יום טוב, ביום זה. משום שהתורה ניתנה 
לוח  על  חקוקה  שתהיה  זה  באופן  לנו 
לבנו, תמיד. ספר מאובק בתוך ארון ישן, 
ורעננה  תוססת  תורה  אבל  זכרון.  צריך 
בלב לומדיה אינה זקוקה לזכרון או ליום 
רבים  אצל  תוססת  כך  כל  והיא  מיוחד. 
רבים  להרגיז  שמצליחה  רבים(  מספיק  )לא 

אחרים, לא פחות.

ב. מחשבות על: רוממות מול 
    שפלות.

כשעולים הכי גבוה, יש בעיה. משם אפשר 
ליפול ומאד קשה לעלות. אם “השמים הם 
“טייסים”,  כולם  היו  ובהר-סיני  הגבול” 
לנחות. אמנם אחרי  רק  אז, משם אפשר 

שיורדים למטה יש שוב להיכן לעלות.

מחשבות
ה
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א. פתיחה: מה שבין פסח  
    לשבועות.

ִמּתֹוְך  ר  ְמַדּבֵ אלוקים  קֹול  ָעם  ַמע  ׁשָ
ה ַוּיִֶחי?!1 זוהי  ַמְעּתָ ַאּתָ ר ׁשָ ֲאׁשֶ ָהֵאׁש ּכַ
וגם אף אחד  ודאי שלא.  רטורית.  שאלה 
לא טוען כדבר הזה. מעמד הר-סיני היה 
נשים  גברים,  אדם:  בני  מליוני  בנוכחות 
נשאר  לא  אחד  אף  וזקנים.  צעירים  וטף. 
ולא נתקבל.  נצרך  ושום תירוץ לא  בבית 
ובמלרע(.  במלעיל  משמע,  )תרתי  רצו  כולם 
התורה שייכת לכולם וכמובן שלא היתה 

שם הדרה של אף אחד.2
העגל,  חטא  של  הנורא  הכשלון  אפילו 
בתרבות  עולם  לדיראון  כדוגמתו  שאין 
היהודית, לא היה  על עצם קבלת התורה 
בורא העולם, אלא מסכת  על  ערעור  או 
נוראיים(  )אכן,  וטעות  דמיון  בלבול,  של: 
ׁש  בׁשֵ י  ּכִ ָהָעם  ְרא  ַוּיַ משה.  של  העדרו  על 
ֵהל ָהָעם ַעל ַאֲהֹרן  ּקָ ה ָלֶרֶדת ִמן ָהָהר ַוּיִ מׁשֶ
ר  ָלנּו ֱאֹלהים ֲאׁשֶ ה  ֲעׂשֵ ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו: קּום 
ר ֶהֱעָלנּו  ה ָהִאיׁש ֲאׁשֶ י ֶזה מׁשֶ ֵיְלכּו ְלָפֵנינּו ּכִ
ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ֹלא ָיַדְענּו ֶמה ָהָיה לֹו )שמות 
בקשו,  למשה  תחליף  תשא(.  כי  פרשת  א,  לב, 

היה  זה  וגם  בקשו.  לא  לקב”ה,  תחליף 
אשר  המצריים  ֵאלו  הערב-רב,  מעשה 
ממצרים,  בצאתם  ישראל  אל  הצטרפו 
כי רצו להיות בצד המנצח. התגיירו אבל 
לא הפנימו. זו לא הפעם היחידה שהיו לנו 
צרות צרורות מֵגרים לכאורה )ודי למבין( 

אבל זו היתה הדוגמא לדורות.



1. דברים ד, לג פרשת ואתחנן.
2. אבל צניעות היתה שם. ובבקשה, זהירות בהבחנה בין הדרה לבין צניעות. 
אפשר להתוכח )כאילו( על גדרי צניעות ומה השיעור, אבל הערבוב עם הדרה 

אינו הוגן ומטעה.
3. דברים ד, לד פרשת ואתחנן.

4. זו המתיחסת לבריאת העולם, לפי הקבלה היהודית.
וספור  ומרור  קיום מצוות התורה של הסדר: פסח, מצה  על  5. אנו מדברים 
בעיקרו  בקומות.  נבנה  )“הסיפור”(  פסח  של  ההגדה  “נוסח”  מצרים.  יציאת 
)בפרט הפיוטים שאינם ממש  ָנאים ובחלקו הקטן בהמשך הדורות  הַתּ בזמן 

חלק מההגדה אלא מנהג הדורות(.
6. הרי לגוף אין חיים ללא נשמה. אבל נשמה יכולה “לחיות” בלי גוף. 

7. אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי: ֵגרים ַמאי? )כלומר: האם היו בהר סיני( 
אמר ליה: אף על גב דאינהּו לא הוּו )היינו בגופם(, מְזַלייהּו הוּו )מסכת שבת קמו, א(. 

אלו העתידות להברא בכל הדורות מעם 
ואלו  בגופם,  אלו  בהר-סיני.  היו  ישראל 
נשמתם בלבד.6 ואפילו כל גרים העתידים 
וכל  שיבאו.7  הדורות  בכל  להתגייר 
הנביאים  ע”י  להאמר  העתידות  נבואות 

קיבלה נשמתם מהר-סיני.8
לסיכום : אין רוממות ללא שפלות, אבל 

אין שפלות כשיש רוממות.
הר-סיני  של  התודעה  להיות  צריכה  זו 
ב ַאְרָצה ְוֹראׁשֹו  ם ֻמּצָ עבורנו. וזה סוד: ֻסּלָ
וֵיֵצא(.  פרשת  יב,  כח,  )בראשית  ָמְיָמה  ָ ַהּשׁ יַע  ַמּגִ
סלם = סיני )130(. כך הוא ההר וכך הוא 

האדם. 

ג. מסעות לשמיים וחזרה.
ה’  ֵאָליו  ְקָרא  ַוּיִ ָהֱאֹלִקים  ֶאל  ָעָלה  ה  ּומׁשֶ
ַיֲעֹקב  ְלֵבית  ֹתאַמר  ּכֹה  ֵלאֹמר  ָהָהר  ִמן 
יתרו(.  ג, פרשת  יט,  )שמות  ָרֵאל  ִיׂשְ ִלְבֵני  יד  ְוַתּגֵ
ְוַאֲהֹרן  ה  ה ָאַמר: ֲעֵלה ֶאל ה’ ַאּתָ ְוֶאל מׁשֶ
ָרֵאל  ִיׂשְ ְקֵני  ִמּזִ ְבִעים  ְוׁשִ ַוֲאִביהּוא  ָנָדב 
ֶאל  ְלַבּדֹו  ה  מׁשֶ ׁש  ְוִנּגַ ֵמָרֹחק:  ֲחִויֶתם  ּתַ ְוִהׁשְ
ה  ֹבא מׁשֶ ה’ )שמות כד, א-ב, פרשת משפטים(. ַוּיָ
ָהר  ּבָ ה  ַוְיִהי מׁשֶ ָהָהר  ַעל ֶאל  ַוּיַ ֶהָעָנן  תֹוְך  ּבְ
ח”י(.  פס’  )שם  ָלְיָלה  ִעים  ְוַאְרּבָ יֹום  ִעים  ַאְרּבָ
לאו דוקא עלַית הגוף. עָלה אל ההר, נכנס 
לתוך הענן )שהיה גילוי השכינה(,9 ושם היתה 
נשמה  ועלַית10  הגשמיות  התפשטות  לו 

לעולם העליון.

בכל  שמחייכים  אלו  על  חושב  אני  מיד 
למשל,  אלו.  כמו  מביכים  מצבים  מיני 
יחייכו  הם  הבא,  עולם  על  כשמדברים 
משם,  חזר  לא  אחד  אף  סוד:  וימתיקו 
כאן,  שוב,  יחייכו  דבר  יודעי  אותם  הא?! 
והחיוך  לספר, הא?!  ָשם  היה  מי  וילחשו: 
המסתורי בתוספת הלחישה עושים איזה 

רושם שהם יודעים על מה הם מדברים.

ואיש  לריב,  באנו  שלא  אצלנו  הכלל 
משה  יקרים,  ידידים  אבל  באמונתו... 
רבינו היה שם וסיפר. אתם לא מאמינים 
יִתי ֶנֱאָמן הּוא  ָכל ּבֵ ה ּבְ י מׁשֶ לו? ֹלא ֵכן ַעְבּדִ
מעיד  הקב”ה  בהעלותך(.  פרשת  ז,  יב,  )במדבר 

מזלייהו היינו אותו ניצוץ מנשמתם שאין לו עבר, הווה ועתיד. וכמו שהיו שם 
נשמות העתידות להולד כך היו שם נשמות העתידות להתגייר.

8. ראה גם ספר “התודעה” פרק כח.
9. הסוד מדוע גילוי “שכינה” נראה בצורת ענן או עננים )כמו שבעה עננים שהקיפו 
ָבר )משלי כה, ב(. ומכאן ואילך  ר ּדָ ֹבד ֱאֹלקים ַהְסּתֵ את ישראל במדבר( הוא משום: ּכְ

הוא: ַהסתר דבר...
הרוצה  אחד  לכל  או  לנביא  מוכרח  והוא  וקבלה.  בחסידות  ידוע  מושג   .10

לעלות במדרגות הקדושה...

כל  להיות  אפשר  שאי  יודע  אחד  כל 
בהר-סיני  והמאמץ.  המתח  בשיא  הזמן 
תתכן  משם,  כשנופלים  מצב.  בכזה  היו 

התרסקות. באופן מסוים זה קרה בעגל. 

לשכוח  לא  צריך  למעלה  כשנמצאים 
זהו סוד המשנה: “דע מאין  מהיכן באנו. 
החבָרה  נציג  הולך”.  אתה  ולאן  באת 
הדגול,  לנפטר  זה  את  אומר  לא  קדיָשא 
זה  את  אומר  הוא  יודע.  כבר  הוא 
“לא  זה  שלהם  אלו  החיים.  למשתתפים 
יקרה”. כבר אמר שלמה המלך בחכמתו: 
ית  ּבֵ ֶאל  ֶכת  ִמּלֶ ֵאֶבל  ית  ּבֵ ֶאל  ָלֶלֶכת  טֹוב 
ְוַהַחי  ָהָאָדם  ל  ּכָ סֹוף  הּוא  ר  ֲאׁשֶ ּבַ ה  ּתֶ ִמׁשְ
סוף  הוא  העיקר  ב(.  ז,  )קהלת  ִלּבֹו  ֶאל  ן  ִיּתֵ
זה  וכמה  כאן  יש  חכמה  כמה  הפסוק. 
נשמע בנאלי במציאות חיינו התועלתנית.

כשנמצאים  נכון.  הוא  להיפך  גם  אבל 
הגענו.  גובה  לאיזה  לזכור  צריך  למטה 
כַעם. וגם כל יחיד בפני עצמו. והרי גם אנו 
)כולנו( היו  ובנינו, גם הורינו וסבינו, כולם 
)היינו( בהר-סיני. דבר זה קיבלנו במסורת 

נּו  נֹו ּפֹה ִעּמָ ר ֶיׁשְ י ֶאת ֲאׁשֶ ונאמר בתורה: ּכִ
ר ֵאיֶנּנּו  ֹעֵמד ַהּיֹום ִלְפֵני ה’ ֱאֹלקינּו ְוֵאת ֲאׁשֶ
נּו ַהּיֹום )דברים כט, יד, פרשת ניצבים(. כל  ּפֹה ִעּמָ
וגם  הראשון  אדם  בריאת  מאז  הנשמות 

"כשעולים הכי גבוה, 
יש בעיה. משם אפשר 
ליפול ומאד קשה לעלות. 

אם “השמים הם 
ובהר-סיני היו  הגבול” 
כולם “טייסים”, אז, 
משם אפשר רק לנחות"
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עליו. ולא עוד אלא שנוזף )חמּורֹות( באהרן 
ובמרים על שהטילו ספק )מסוים( באחיהם 
ואילך  מכאן  בגדלות(.  אלא  בגיל  )לא  הגדול 
להטיל ספק במשה רבינו או בתורת משה 
כמוהו ככפירה בעיקרי האמונה.11 וראה 
ֲעָדְתָך  ְוָכל  ה  ַאּתָ ָלֵכן  ֹקַרח:  על  נאמר  מה 
ינּו  ַתּלִ י  ּכִ הּוא  ַמה  ְוַאֲהֹרן  ה’,  ַעל  ַהּנָֹעִדים 
ָעָליו? )במדבר טז, יא, פרשת קרח(. הם לא נועדו 
על ה’, לכאורה. הם “רק” הקימו מפלגה 
נפרדת וביקשו בחירות דמוקרטיות? ובכל 

זאת הרי נענשו בידי שמיים.12

כי  אחד  לא  משם.  חזר  מישהו  כן,  אגב, 
האר”י  לרבינו  שמאמין  מי  רבים.  אם 
והדברים  משם.  חזרנו  כולנו  )כמעט(13  אז 
נפלאים,  וגם  ומפורטים  מפורשים 
מספרים  חז”ל  אבל  הגלגולים.  בשער 
ונביאים(  תנאים  על  לדבר  )שלא  אמוראים  על 
ש”טיילו” במסע “לגן עדן וחזרה” בחיים 

חיותם.14 
“ביקורים” מעולם  גם לא מעט  היו  אבל 
כל  ובקבוצות.  ביחידים  אלינו.  העליון 
ומה  מֵהיְמנא.15  ורֲעָיא  מזה.  מלא  הזהר 
שמתואר באידרא זוטא ואידרא רבה על 
כל המלאכים עם השכינה שבאו לשמוע 
את הרשב”י דורש.16 וירדה אש מהשמים 
לא  זה.  את  ראו  שם  שהיו  החכמים  וכל 
שלנו  הנושא  היה  זה  ואם  להם??  נאמין 
חזרו  של:  וכהנה  כהנה  עוד  מביא  הייתי 
דיברנו  לא  ועוד  וכו’.  לשם  הלכו  משם, 
בכל  לצדיקים  שהתגלה  אליהו  גילוי  על 
הדורות )עד דורות אלו ממש(. ועוד לא דיברנו 
נשמה”  “עלית  שעשו  הנביאים  חזון  על 
גם  שמענו  כאלו  ודברים  העליון.  לעולם 
אצל האר”י והבעל שם טוב והגר”א ועוד 
ענוה  קצת  יזיקו  לא  הכל  בסך  צדיקים. 
ודרך ארץ לכל היודעי דבר אנשי הַרְציֹו.17

ד. איך נראית מריבה בין 
    מלאכים לבני אדם.

אם  וקראנו.  למדנו  מלחמות  הרבה  על 
מקבילה  האנושית  שההסטוריה  נאמר 
להסטוריה של המלחמות, לא נחטא מאד 
המלחמות  פעם  שאי  נראה  לא  לאמת.18 
שאנו  כמובן  ל”הסטוריה”.  יהפכו 
את  אמר  אשר  הנביא  לדברי  מאמינים 
ֶחֶרב  ּגֹוי  ֶאל  גֹוי  א  ִיּשָׂ ...ֹלא  חזון האחרית: 
ְוֹלא ִיְלְמדּו עֹוד ִמלֲחמה )ישעי’ה ב, ד(. אנו גם 
“רחוק”  כמה  אבל  קרוב.  שזה  מאמינים 
סבל  וכמה  הזה?  הקרוב  להיות  יכול 

נצטרך עוד ללמוד עד אז?! 
מלאכים  בין  מלחמה  על  נדבר  עכשיו 
ובני אדם. יותר נכון בן אדם. ויותר מדויק 
אמנם  והמלאכים.  רבינו  משה  מלחמת 
אצל  התחיל  זה  הראשון.  היה  לא  הוא 
“שרו”  שהיה  המלאך  עם  אבינו  יעקב 
)מלאכו( של עשו.19 לפחות אצל משה רבנו 

איך  יודעים  ואנו  מילולי.  מאבק  היה  זה 
אלימים  להיות  יכולים  כאלו  מאבקים 

וכואבים אף יותר.

שעלה  בשעה  לוי20  בן  יהושע  רבי  אמר 
לפני  השרת  מלאכי  אמרו  למרום  משה 
מה  עולם  של  רבונו  הוא:  ברוך  הקדוש 
לקבל  להם:  אמר  בינינו?  אשה  לילוד 
גנוזה... חמודה  לפניו:  אמרו  בא.  תורה 
קודם שנברא העולם, אתה מבקש ליתנה 
ובן  תזכרנו  כי  אנוש  “מה  ודם?  לבשר 
על  הודך  תנה  תפקדנו...אשר  כי  אדם 
הקדוש  לו  אמר  ב(.  ח,  )תהילים  השמים” 
ברוך הוא למשה: החזר להן תשובה! אמר 
לפניו: רבונו של עולם מתיירא אני שמא 
אחוז  לו:  אמר  שבפיהם.  בהבל  ישרפוני 
תשובה...אמר  להן  והחזר  כבודי  בכסא 
לפניו: רבונו של עולם, תורה שאתה נותן 
ה’ אלקיך אשר  “אנכי  בה:  כתיב  לי מה 
להם:  אמר  מצרים”.  מארץ  הוצאתיך 
השתעבדתם?  לפרעה  ירדתם?  למצרים 

תורה למה תהא לכם? וכו’.21
דרך  על  זה  מאמר  לבאר  באנו  ִאלו 
בפני  לכתוב ספר  צריכים  היינו  הפרד”ס 

עצמו. 
אבל מספר מילים הנוגעים לעניני דיומא 
שלנו. כאן היתה מלחמה על “כל הקופה”. 
)ילוד  בכלל  האדם  לבני  תורה  תנתן  האם 
ראויים(.  הם  )אם  בפרט  ישראל  ולעם  אשה( 

להם  “לסתום”  היה  יכול  הקב”ה  כמובן, 
את הפה. או אפילו לבטל את מציאותם 
דוקא  ולאו  המלאכים.  של  המתנגדת, 
אלא  כאן.  “שיחק”  הדמוקרטי  הענין 
צריך  אתה  המתנגדים  את  לנצח  שכדי 
להמצא במצב של שכנוע עמוק. אבל זה 
הרי ישנו אצל כל פנאט או סוטה, רח”ל? 
לכן העומק הזה צריך להיות אמיתי. כזה 
שמי שהוא אמיתי )כמו המלאכים( לא יוכל 
מהנגיעות  לצאת  צריך  אתה  לו.  להתנגד 
צד  את  להראות  כדי  שלך  והאינטרסים 
האמת שבדבר. לכך היה צריך משה רבנו 
הגשמיות  התפשטות  של  למצב  להכנס 
הצד  גם  מאידך  לעיל.  שנאמר  כמו 
היו  ואלו  כזה  במצב  להיות  צריך  השני 
מלאכים. עמדו כאן שתי בחינות רוחניות: 
הנשמה  לעומת  רבינו  משה  של  הנשמה 
את  כמייצגת  הראשונה  המלאכים.  של 
האנושות והשניה את הרוחניות הטהורה.
איך  היא  כאן  הנוקבת  השאלה  כמובן, 
בתחילה  חשבו  מה  המלאכים?  “טעו” 
גרם להם להשתכנע? הביאור, שהם  ומה 
וככאלו  נבדלים”  “שָכלים  הם  טעו.  לא 
זו  ראו את התורה הרוחנית של השמיים 
העולם  בריאת  לפני  הרבה  “שנבראה” 
כלפי  זילות  היא  שלה  הגשמה  כל  שלנו. 
על  הודך  “תנה  שאמרו:  וזה  שמיים. 

השמיים”.22
שאמנם  היתה  רבנו  משה  “טענת”  אבל 

הם צודקים )והאמת שלהם כל כך נוקבת ושורפת 
לא  זו  אבל  פיהם(  בהבל  אותו  לשרוף  שיכולה 

אלא  התורה.  של  העיקרית  התכלית 
ותחול  משמע(  תרתי  )שוב,  ש”תרד”  אדרבה, 
על בני אדם גשמיים בעולם חומרי. תעדן 
הרוח  את  ותרומם  שלהם  החומר  את 
יַע  ַמּגִ ְוֹראׁשֹו  ַאְרָצה  ב  ֻמּצָ ם  “ֻסּלָ שלהם. 
אם  סינ”י.  זה,  אמרנו:  כבר  ָמְיָמה”  ָ ַהּשׁ
ֱאֹלקים  ַמְלֲאֵכי  יותר שאף:  עוד  כן למדנו 
בסלם  מפרשים  יש  )שם(.  ּבֹו  ְוֹיְרִדים  ֹעִלים 
ויש מפרשים ביעקב. ב-סל”ם )130( ז”ה 

)12( כס”א )81( הכבו”ד )37( = 130. 
עם ישראל שעתיד לקבל תורה בסיני יבנה 
והוא  וארץ.  שמים  המחבר  הסולם  את 
לעולם הזה  יהיה הקשר של כסא הכבוד 
ואז, גם המלאכים יוכלו לעלות ולרדת בו. 
שלשת  התכללות  )שהוא  יעקב  את  צריך  ולזה 

האבות( ואת משה רבנו ואת דור המדבר.

ואחרי ככלות הכל, מדוע כל כך מעטים 
)יחסית(? גם לזה תקצר כאן היריעה. באמת 

שהתשובה כבר ניתנה לעיל. ואמרו אותה 
חכמים בקבלה: 

ָלמֹו  ִעיר  ִמּשֵׂ ְוָזַרח  א  ּבָ יַני  ִמּסִ ה’  ַוּיֹאַמר 
זאת  פרשת  ב,  לג,  )דברים  אָרן  ּפָ ֵמַהר  הֹוִפיַע 
להם:  ואמר  עשו  בני  על  נגלה  הברכה( 

התורה?  את  עליכם  אתם  מקבלים 
אמרו לו: מה כתיב בה? אמר להם: “לא 
תרצח”. אמרו לו: היא ירושה שהוריש לנו 
בני  על  נגלה  תחיה”.  חרבך  “ועל  אבינו: 
אתם  מקבלים  להם:  אמר  ומואב  עמון 
בה?  כתיב  מה  לו:  אמרו  התורה?  את 
והלא  לו:  אמרו  תנאף”.  “לא  להם:  אמר 
“ותהרין  שנאמר:  הן  מנאפים  בני  כולן 
בני  על  נגלה  מאביהן”.  לוט  בנות  שתי 
ישמעאל אמר להם:...אמרו לו: מה כתיב 
בה? אמר להם: “לא תגנוב” אמרו לו: זו 
“והוא  שנאמר:  אבינו  לנו  שנתן  ברכה 
ישראל... וכשבא אצל  יהיה פרא אדם”.  
מיד פתחו כלם ואמרו: “כל אשר דבר ה’ 

נעשה ונשמע”...
מתאים”,  ה”לא  עם  אחד  כל  בקיצור 
אדם  בני  או  שלמים  עמים  לו.  המתאים 

באשר הם.
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ה. מתן תורה ונשים.
לא הייתי נכנס לעסוק בזה אלולי רוחות 
כך  וגם  “ברחוב”.  המנשבות  מלחמה 

אסתפק בכמה גרגירי מחשבה. 
עם ישראל קיבל תורה בסיני. עם ישראל 
למרגלות  עמדו  כולם  כ-ו-ל-ם.23  הוא 
הר-סיני. כולם שמעו: “אנכי” ו”לא יהיה 
את  וראו  הקולות  את  שמעו  כולם  לך”. 
וחרדו.24 נשים,  יראו  האש הגדולה. כולם 
גברים, זקנים וטף. כולם קיבלו על עצמם 
נעשה ונשמע. דהיינו תרי”ג מצוות הלכה 

למעשה )ולא רק פיתוח כללי של זהות יהודית(. 
של  המשמעות  עומק  בכל  להבין  צריך 
קבלת התורה )מאז ועד עתה(, התורה שייכת 
כמו  לחילוניים  לגברים,  כמו  לנשים 
לדתיים או חרדיים. אין לאף אחד זכויות 
שליטה(.  מניות  )או  התורה  על  בבעלות  יתר 
ְקָרא ֵאָליו ה’ ִמן  ה ָעָלה ֶאל ָהֱאֹלקים ַוּיִ ּומׁשֶ
יד  ָהָהר ֵלאֹמר: ּכֹה ֹתאַמר ְלֵבית ַיֲעֹקב ְוַתּגֵ

ָרֵאל )שמות יט, ג, פרשת יתרו(. ִלְבֵני ִיׂשְ
)עפ”י  הזה  וכסדר  הזה  בלשון  תאמר:  כה 
מסכת שבת דף פו(. לבית יעקב: אלו הנשים. 

מתחשבת  )כלומר  רכה  בלשון  להן  תאמר 
עונשים  ישראל:  לבני  ותגיד  ומפייסת(. 

הקשין  דברים  לזכרים.  פרש  ודקדוקין 
 
כגידין )עפ”י חז”ל במכילתא(.25

ולא עוד אלא ש”הנשים קבלו את התורה 
יעקב  לבית  תאמר  כה  שנאמר:  תחלה 
אלו הנשים ואחר כך: ותגיד לבני ישראל 
שטעם  פעם27  ראיתי  האנשים”.26  אלו 
נעשה  עצמן  על  לקבל  הנשים  שהקדימו 
ונשמע כדי שלא יאמרו )הציניקנים, בעלי לשון 
הרע ואנשי תקשורת( שהן קיבלו מפני החשש 

והרצון להראות ששומעות בקול בעליהן. 
עצמאית  דעה  בעלות  היו  הן  לא.  אז, 

ומרצונן קיבלו והקדימו כנ”ל.
מחיוב  נשים  פטרה  שהתורה  מה?  אלא 
שתלויות  )כלומר  גרמא  שהזמן  עשה  מצוות 
כגון  המצווה(  את  הפסידו  עבר  שאם  מסוים  בזמן 

ציצית ותפילין וסוכה )חוץ מיוצאים מן הכלל 
מחיוב  וגם  מצה(28   ואכילת  שבת  שמירת  כמו 

גרמא”  “זמן  שאינו  אע”פ  תורה   לימוד 
ולילה”.  יומם  בו  “והגית  בו  שנאמר 
כמובן, בכל אלו היא רשאית וגם מקבלת 

11. ראה יג עיקרי האמונה בסידור בסוף תפילת שחרית, בקצרה. או בהרחבה 
בפירוש המשניות של הרמב”ם למסכת סנהדרין.

12. ראה גם במדבר טז, לא-לה.
13. כי האר”י אומר שבכל דור ישנן מאה נשמות “חדשות” שלא היו כאן מאז 

בריאת העולם.
פרק  סוף  כתובות  לוי במסכת  בן  יהושע  רבי  על  הענין באריכות  14. למשל 

שביעי, דף עז, ע”ב.
15. התגלות נשמת משה רבינו לרשב”י שהיה כידוע, ניצוץ משה רבינו בעצמו.
16. נביא כאן מספר משפטים לדוגמא: אמר רבי שמעון: כמה שניא שעתה דא 
מאדרא )כמה יש הבדל בין מה שהיה באדרא רבה לבין עכשיו( דבאדרא אזַדמן קב”ה 
צדיַקָיא  אינּון  עם  י  ואּתֵ הכא  קב”ה  ַהא  וַהְשתא  שלו(  ופמליא  )הקב”ה  ורתיכֹוי 

א ְדֵעֶדן וכו’ 17. שתמיד חשבתי עצמי כאחד כזה. דבִגְנַתּ
18. זה התחיל בקין והבל, והשאר “הסטוריה”.

19. ראה פרשת וישלח, בראשית פרק לב.
20. שהזכרנו אותו לעיל. היה תלמיד של רבי יהודה הנשיא.

21. מסכת שבת דף פח, ב.
22.  הם אמרו פסוק בתהילים? כן, כי באמת דוד המלך אמר ברוח הקדש 

את מה שהם אמרו. הוא תיאר את המלחמה הזו עוד לפני שהיתה לרבי 
יהושע בן לוי עלית נשמה.

אמירה  היתה  שם  רק  כ-ו-ל-ם.  של  רה”מ  של  הישנה  במנגינה   .23
אמת  זו  וכאן  מפליאה.  ברדידות  עצמה  על  שחוזרת  נבובה  פוליטית 

מוחלטת.
24. גם הערב-רב שאחרי ארבעים יום חטאו בעגל.

25. רש”י לפרשת יתרו.
תקע”א.  רמז  טו,  פרק  מצורע  פרשת  שמעוני  ילקוט  במדרש  חז”ל   .26
ומתאים לנאמר לעיל ברש”י עפ”י מס’ שבת שדוקא בסדר הזה, כי כך 

קיבלו.
27. כמדומה בשל”ה ואינני בטוח כרגע.

28. בשבת יש בה גם לאוין )איסורים( שזה כמובן, לא פטרה התורה.
29. וגם דיברנו על כך בתחנת רוח של פסח: שבזכות נשים צדקניות נגאלו 
ממצרים. אתה לא נותן ציון כזה ורוממות כזו למי שאתה מחפש סיבות 

להשפיל.

"ראיתי פעם שטעם 
שהקדימו הנשים 

לקבל על עצמן נעשה 
ונשמע כדי שלא 

יאמרו שהן קיבלו מפני 
החשש והרצון להראות 
ששומעות בקול בעליהן. 
אז, לא. הן היו בעלות 
דעה עצמאית ומרצונן 
קיבלו והקדימו כנ”ל"

שכר כעושה מצוה.
צריך להבין שאין לכל זה שייכות לקיפוח 
אין  שהרי  וחלילה,  חס  נחותה,  דרגה  או 
זו החלטה של חכמים אלא ציווי התורה 
מסיני. ואת יחס התורה והערכתה לנשים 
מושפל  שאני  נאמר  האם  לעיל.29  ראינו 
בבית  לעבוד  רשות  לי  אין  כי  ודחוי 
הכהנים?  של  לאליתה  רק  אלא  המקדש 
כהונה  מתנות  מקבלים  הם  למה  או 
וכיוצ”ב  לא?  ואני  ומעשרות  כתרומות 
זה  סוג  כל  על  )הכללית(  התשובה  רבות. 
את  מקבל  אחד  שכל  היא  שאילתות  של 
האמצעים )של הציבור( לפי מה שמוטל עליו. 
תחילה מגדירים משימות ואח”כ בוררים 
תעלה  אחת  צוללת  עבורם.  הכלים  את 
כמו התקציב של כל חיילות הרגליים גם 
)הכל כמשל, כמובן( שאין  יחד ואח”כ יאמרו 

תקציב לציוד בסיסי. 

נשים  של  המכרעת  ותרומתן  עבודתן 
לא  זה  בישראל.  המשפחה  בבניית  היא 
אומר שאינה יכולה להיות אשת קריירה 
מהאיש.  שונה  אינה  בזה  מאד.  ולהצליח 
אבל בבניית המשפחה היא הדומיננטית. 
האיש  וצריך  יכול  רבים  שבדברים  נכון 
אבל  חלקו,  ולתרום  שותף  להיות  )הבעל( 

היא  האשה  הבית.  ליסוד  נוגע  אינו  זה 
“המאור הגדול לממשלת” הבית.

  תחנת רוח | 27



הויכוח הגדול על עצם השליחות לפרעה: 
אֹוִציא  ְוִכי  ְרֹעה  ּפַ ֶאל  ֵאֵלְך  י  ּכִ ָאֹנִכי  ִמי 
האיש  שאל  ְצָרִים?  ִמּמִ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ֶאת 
ְוֶזה  ְך  ִעּמָ ֶאְהֶיה  י  ּכִ ַוּיֹאֶמר:  והעָנו.  הדגול 
ְצַרִים  ִמּמִ ָהָעם  ֶאת  הֹוִציֲאָך  ָהאֹות...ּבְ ָך  ּלְ
 
ַהּזֶה.30 ָהָהר  ַעל  ָהֱאֹלִקים  ֶאת  ַעְבדּון  ּתַ

שיצאו  לישראל  יש  זכות  מה  וששאלת 
זו,  לי על הוצאה  יש  גדול  ממצרים? דבר 
שהרי עתידים לקבל התורה על ההר הזה 

לסוף ג’ חדשים.31
למדנו שהעיקר היה לקבל תורה. 

ושוב חוזרת השאלה: מה דיינו יש בקירוב 
בשני  כך  על  נענה  עצמו?  סיני מצד  להר 
“ארץ  של  בחינות  שתי  שהם  מישורים, 

ושמיים”.
ֲחנּו  ר ִסיַני ַוּיַ ֹבאּו ִמְדּבַ במישור החברתי. ַוּיָ
ָרֵאל ֶנֶגד ָהָהר.32 כאיש  ם ִיׂשְ ַחן ׁשָ ר ַוּיִ ְדּבָ ּמִ ּבַ
החניות  כל  שאר  אבל  אחד.  בלב  אחד 
בתרעומות ובמחלוקות.33 עוד נשוב לדבר 
על ענין מופלא זה אבל כרגע די לנו )דיינו( 
שהר סיני היה גורם מאחד. הידיעה שיש 
כאן איזו תכלית משותפת ההופכת אותם 
לעם  נודדים  ושבטים  פליטים  מאוסף 
מטרה  אל  למעלה.  עיניו  לשאת  שיכול 
האלו  והידיעה  הזכרון  מלכדת.  רוחנית 
את  להחזיק  שיכול  משהו  בהם  יש  כבר 

העם הזה בעתיד...דיינו.
סיני  הר  במעמד  הרוחני.  במישור 
טובים,  יותר  לאנשים  והפכו  הזדככו 
יותר רוחניים, יותר מחפשים אמת, יותר 
שהיא  תורה,  בלי  אפילו  אשר  ערכיים. 
מהתרבות  התנתקו  כבר  עצמה,  האמת 

המצרית החומרית.  

ז. “מלחמה על הפנים”.
דבר  כל  כי  טוב.  נשמע  לא  זה  יודע,  אני 
שהוא “על הפנים” לא נשמע טוב. ובטח 

אם זו “מלחמה, על הפנים”. 
יוצאים  כשהדברים  לעשות  מה  אבל 
ועוד  המשטרה  מפכ”ל  מפי  בפומבי 

לאמר  אפשר  כבר  מה  חשובים.  אישים 
על האלימות הקשה העוברת על החברה 
שלנו? שבמלחמה כמו במלחמה וכו’ ושזו 
של  “פניה”  על  אמר(  הוא  )ממש,  “מלחמה” 
האלימות  כלומר,  הישראלית.  החברה 
מרימה ראש ואנחנו “על הפנים”. כבר לא 
מדובר רק באיכות חיים )מושג שכמעט אבד 

עליו הקלח(, אלא ממש במלחמה. 

ומה עם החינוך? גם הוא ממש על אותם 
“פנים”. ותאות הבצע של יחידים? והעוני 
“על  גם  זה  קוים(?34  חוצה  )אשר  רבים  של 
לזולת?  הכבוד  וחוסר  והניכור?  הפנים”. 

הכל “על הפנים”.
אני חושב שלא מיצינו את מה שהתורה 
אלו.  בעניינים  לנו  מציעים  והיהדות 
כי  כחילוניים.  דתיים  לכולם.  וכוונתי 
וגם  לביבי.  וגם  אג’נדה  יש  לטרכטנברג 
גם  אין.  כבר  “לו”  אולי  וגם...טוב  לָשלי. 
ותלוי  צודקים  כולם  אג’נדה.  יש  לדתיים 
אז,  המבט.  את  מפנים  “צד”  לאיזה 
קטונתי באמת. אני רק חושב שלא מיצינו 
את מה שרצה הקב”ה לתת לנו בהר סיני 
בנושאים החברתיים ובכלל. חבל לקלקל 

את “הפנים” היפות שלנו.

ח. כאיש אחד בלב אחד. 
 

ם  ׁשָ ַחן  ַוּיִ ר  ְדּבָ ּמִ ּבַ ֲחנּו  ַוּיַ ִסיַני  ר  ִמְדּבַ ֹבאּו  ַוּיָ
ה  ָרֵאל ֶנֶגד ָהָהר )שמות יט, ב( ואח”כ: ּומׁשֶ ִיׂשְ
ָעָלה ֶאל ָהֱאֹלקים )שם פסק ג’ הסמוך מיד(. 
)רש”י  אחד  בלב  אחד  כאיש  וכו’  “ויחן” 
מן  הזה  הפירוש  במכילתא35(.  חז”ל  עפ”י 

התורה  רש”י.  שבפירושי  המפורסמות 
את  כאן  אמרה  חכמינו  ראיית  עפ”י 
בצד  לשים  שהצליחו  ישראל  של  שבחם 
ולהתאחד  ביניהם  המחלוקות  כל  את 
כעם.  בחייהם,  המרכזי  “הדבר”  סביב 
בתרעומות  החניות  כל  שאר  “...אבל 
)עפ”י  ובמחלוקות”, הוא סיום דברי רש”י 

אותה מכילתא(.

הפסוקים,  סמיכות  ע”י  “רמזה”  התורה 
גם, שעלית משה להר לקבל תורה היתה 
שאין  כלומר  וכו’  ישראל”  “ויחן  אחרי 
עִלָיה של המנהיג עד שיש שלום ואחדות 
הרי  ישראל.  עם  היינו  המונהגים,  בין 
באמת  )והפעם  כ-ו-ל-ם  של  המנהיג  הוא 
ובלי “פוליטיקות”( אז בשם מי הוא “עולה”? 

אדם  של  ש”שליחו  )ההלכתי(  שהכלל  כיוון 
המנהיג,  כפני  הדור,  “פני”  הרי  כמותו” 
)לא  תנאי  היה  באמת  זה  לכן  ולהיפך. 
ישראל  התורה.  לקבלת  ורשמי(  מפורסם 

)בלי  מעצמם  זו,  והפנמה  לתובנה  הגיעו 
מתְוכים חרוצים, יחצ”נים ממולחים וכדומה(.

בזה נבחנו אם ראויים הם לצאת ממצרים, 
כלומר האם יש כאן רק בריחה מהשעבוד 
רצון  מזה,  יותר  או  מצרים  של  והצער 

למשהו חדש ואחר.

באנו  לא  אומר,  שוב  ידידי,  נא  ראו 
יכולים  היום  ולהתפלמס.  להתווכח 
)טכנית-מדעית( ליצור חברה של רק גברים 

“מבחנות”(.  יש  שהרי  לגמרי.  הנשים  את  )ולהחליף 

היום יכולים, גם, לוותר על הגברים לגמרי 
אולי  אפשר  מה?  אז  “בנקים”(.  יש  )שהרי 

בכלל לוותר על כל העולם  ולחיות בעולם 
וירטואלי )שהרי יש “מטריקס”(.

עם  לכת  קצת  הרחקתי  יודע,  אני 
קצת  אם  גם  אמת,  זו  אבל  המחשבות. 

קשה לקבל. 
זו  התקדמה?  השתנתה.  שהחברה  נכון 
בתפיסה  שינויים  אבל  טובה.  שאלה 
עדכון  לא  מסוימים.  עדכונים  מחייבים 
הניתנות  תובנות  של  אלא  הר-סיני,  של 
מוסמך  מי  הזמן.  עם  משתנה  לפרשנות 
בבקיאות  היטב,  שיודע  מי  בכך?  לדון 
מבין  בָחדש.  וגם  בָישן  גם  שכל,  ובשימת 
את משמעות התהליכים. התורה חשובה 
הוא  אמת.  איש  גם  והוא  באמת,  לו 
לדון  יכול  הוא  שמים.  וירא  חכם  תלמיד 
לא  כדי  אסור,  ובמה  לשנות  מותר  במה 
להרוס את “מתן תורה”. אבל מי שנכנס 
עם  ובמגפים  גאוה  ברגל  חרסינה  לחנות 
והדקות  העדינות  להרוס את  מיועד  בוץ, 

של הרקמה המחברת את העם הזה.

ו. אילו קרבנו לפני הר-סיני, 
 - התורה  את  לנו  נתן  ולא 

דֵיינו. 
את  פיזמנו  כך  דיינּוּוּוּו...  דיינו...דיינו,  די, 
המסורתית.  במנגינה  הידועות  המילים 
הישנה  המחשבה  מחדש  עולה  שנה  וכל 
כאן  יש  מה  דיינו?  כאן  יש  מה  אצלי. 
בכלל, עוד לפני הדיינו? להגיע להר סיני 
לנסוע  כבר  אפשר  תורה?  לקבל  ולא 
נעים  קריר,  יותר  השויצרים,  לאלפים 
סקי  לעשות  לפחות  שם  אפשר  ומלהיב. 

ולהנות מהנוף.

מצרים,  מכות  מטרת  שכל  הוא  ודאי 
וההליכה  ים-סוף  יציאת מצרים, קריעת 
נאמר  זה  התורה.  קבלת  היתה  במדבר 
מפורש למשה רבינו עוד בסנה בתוך כדי 

"במישור הרוחני. 
במעמד הר סיני 
הזדככו והפכו 

לאנשים יותר טובים, 
יותר רוחניים, יותר 

מחפשים אמת, יותר 
ערכיים. אשר אפילו בלי 
תורה, שהיא האמת 
עצמה, כבר התנתקו 
מהתרבות המצרית 

החומרית".  
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באותו זמן שאני חושב על זה ישנם חלק 
אחר.  משהו  על  שחושבים  מהקוראים 
לצאת  מתחדשת  כאומה  מטרתינו  נכון, 
מהגלות ולבנות משהו חדש בארץ ישראל 
ובמדינת ישראל. וזה לעומת מה? לעומת 
אתם  זה  על  הגלותיים”?  ה”אלו  מי? 

חושבים?
אחד.  לאף  אחד  אף  בין  ויכוח  אין  אז, 
מיהם שַחרתו על לוח לבם וכתבו על ספרי 
והחזרה  מהגלות  היציאה  את  תפלתם 
המאמינים?  מהיהודים  יותר  לארצנו, 
ומיהם לעומת זאת שבקשו למחוק מנוסח 
התפלה )ואף עשו כן( אם לא הרפורמיסטים 

בגרמניה?
כל  אנו  למה  יסודי.  הבדל  יש  כן,  אבל 
כך  כל  אנו  ולמה  הארץ  את  רוצים  כך 
מהרצון  רק  האם  הגלות?  את  מתֲעבים 
מהתשוקה  ובעיקר  או  ממצרים  לצאת 

לקבל תורה בהר-סיני. 
את הנקודה היסודית הזו הבינו עם ישראל 

בשיא עומקה וגובהה בשעת “ויחן”.

האנטישמיים  השתמשו  להבדיל,  אם, 
“לאחד  כדי  זה  בפירוש  הדורות  בכל 
לפחות  לשנאה,  כמושא  אותנו  וליחד” 

אנחנו נשתמש בזה לטובה ומעלה.

שיש  אליו  ומהסמיכות  מהפסוק  ראינו 
אחד:  מצד  צדדים.  שני  עם  מטבע  כאן 
בה”.  למחזיקים  חיים  “עץ  היינו  ֵעץ. 
ִלי. היינו האחדות של  התורה. ומצד שני: ּפַ
הוא  ויחן  כלומר:  ובכלל(.36  )בארצו  ישראל 
תנאי לקבלת התורה. אבל התורה סיבה 

להתאחדות ה”ויחן” סביבה.
יצאו  ישראל  עם  לחשוב.  מדהים 
“בתרעומות  הזה  הזמן  וכל  “עכשו”.37 
ומחלוקות”. מה כבר הספיקו לעשות? או, 
ש”סחבו” אתם את כל אלו ממצרים ולא 
יכלו להפטר מהם. מה נאמר אחרי ששים 

וארבע שנים של עצמאות?
הצליחו  קצר  ולזמן  גדול  לצורך  אבל 
לעשות זאת. מה שאומר שזה אפשרי אם 

כי אוטופי.
אז, לשם מה כל זה? אלא, ראינו ונוכחנו 

שאפשר, ויש למה לשאוף.

ט. היום הזה נהית לעם.
מתי קרה דבר זה? מתי ישראל נהיו לעם 

או ממתי נחשבו לעם בפני עצמו?
ִנְהֵייָת  ַהּזֶה  ַהּיֹום  ָרֵאל  ִיׂשְ ַמע  ּוׁשְ ת  ַהְסּכֵ
קֹול ה’ ֱאֹלֶקיָך  ַמְעּתָ ּבְ ְלָעם ַלה’ ֱאֹלֶקיָך. ְוׁשָ
ָאֹנִכי  ר  ֲאׁשֶ יו  ֻחּקָ ְוֶאת  ִמְצֹוָתו  ֶאת  יָת  ְוָעׂשִ
היום הזה הוא  כז, ט-י(.  )דברים  ַהּיֹום  ָך  ְמַצּוְ
הכניסה  לפני  נוספת  ברית  נכרתה  שבו 
לארץ ישראל. אז צוה משה על מה שיעשו 
לארץ.  כשיכנסו  עיבל  והר  גריזים  בהר 
בכל  הזה”:  “היום  מהו  לבאר  כתב  רש”י 
עמו  באת  היום  כאילו  בעיניך  יהיו  יום 

בברית. 
של  היסודית  הברית  לזה  קדמה  ודאי, 
פרשת  בסוף  המתוארת  זו  כמו  הר-סיני 
משפטים )שמות כד(. להכנס בברית ולהיות 
את  המאפיינים  מקבילים  שני  הם  לעם 

הזהות היהודית.

לעם.  שנהיו  עבדים  או  עבדים.  של  עם 
בחשיבה מודרנית אנו אומרים שאי אפשר 
להיות עם ביום אחד. צריך פרספקטיבה 
של שנים. לבנות מימשל ומנהיגות. לפתח 
חוקה וחוקים. להקים מוסדות לאורך זמן. 

ושאר הכלים הנחוצים. 
נכנסים  אם  הזה”.  “היום  אומרת  התורה 
נהיים  סיני  בהר  תורה  ומקבלים  בברית 
פירושו  “ושאר  ישראל.  לעם  אחד  ברגע 

זיל גמור”. 

י. סיום.
צריכים  עתה  נמוך.   ירדנו  גבוה,  עלינו 
למהר.  לא  בזהירות.  סעו  מההר.  לרדת 
לא  והעיקר:  בירידה.  ליפול  לא  להזהר 

לשכוח מה שקיבלנו שם.
חג שמח.

הרב עמיחי הורוביץ
Horovitz@KOL-IL.co.il

30. שמות פרק ג פס’ יא-יב.
31. רש”י שם )שמות ג’ יא(.

32. שמות פרשת יתרו, פרק יט פס’ ב’.
33. רש”י שם עפ”י חז”ל במכילתא.

הם  העוני,  לקו  מתחת  הנמצאים  אנשים  של  מפלגה  נקים  אם   .34
זו  אם  ממשלה.  שתרכיב  טוב  די  סיכוי  יש  וקרוביהם.  ומשפחותיהם 
תהיה האג’נדה האמיתית שלה )ולא יטענו זה על זה שגונבים להם את 
איש  אינני  כי  לזה  קורא  לא  אני  לתקן.  יוכלו  שגם  גדול  צד  יש  הקיום( 
פוליטי בתכלית וגם כי אני לא רואה את זה קורה. הכל יפול על אגו ועל 

חילוקי אינטרסים. ואז כולם ישארו עירומים והטייקונים ימשיכו לצחוק 
)שלהם(. בבקשה לא להעביר הלאה מה שנאמר  כל הדרך אל הבנקים 

בהערה זו, אני חושש להסתבך.
35. מכילתא היא מדרש חכמים על ספר שמות. הכולל הלכות ואגדתא 
של  מקצת  גם  אבל  תנאים  מדרשי  כלל  בדרך  שמות.  ספר  פסוקי  על 

אמוראים.
36. הלא שרשיו של “משחק” זה עוד בזמן המנדט. במטבע המיל שהיתה 

עץ  )ענף( זית ופלשתיין )משני הצדדים(. ובדברנו, כמובן, כמשל.
37. יצאו ב-ט”ו ניסן. קיבלו תורה ב- ו’ סיון. כלומר חמישים ואחד יום.
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מלטפת   , לצד  מצד  לה  ניתרה  יא 
בעוברה את מוטות הברזל, משחררת 
מידי פעם צפצופים קטנים לחלל האוויר.

-”שלוש, שלוש בית עלייך” 
נפתלי החזיר את מבטו אל לוח המשחק, 

מתעורר מהרהוריו.
 “תגיד אתה בטוח שזה בסדר?”

 “כן, בטח , מה אתה לא יודע לספור?” 
-”לא, אני מדבר על ציפי יא טמבל” 

שמעון לקח לגימה מהקפה.
-”אל תתחיל עוד פעם לטחון לי ת’מוח, 
אם לא אני, היא מזמן כבר הייתה מתה”

מתעצבן,  אתה  מה  בסדר,  -”בסדר, 
אותי  סגרת  להכנס,  יכול  לא  אני  תזרוק 

לגמרי”
לה,  לקפץ  הקנרית  המשיכה  בכלוב 

מצפצפת.
-”איזה מין חיים אלה תגיד לי, כל היום 
לאכול , לישון, כל הזמן אותו נוף, לקום, 

להסתובב קצת, עוד פעם לישון”.
שמעון זרק את הקוביות בכעס.

שלי  הפסיכולוג  להיות  החלטת  -”אתה 
או מה?, ככה טוב לי, יש לך בעיה עם זה, 

למה מי ישמע איך החיים שלך נראים?”
מדבר  אני   ? עליך  דיבר  מי  -”תרגע, 
השחיל   , הכלוב  אל  ניגש  נפתלי  עליה”, 
וליטף קלות  את אצבעותיו בין הסורגים 
את נוצותיה של ציפי. היא מצידה, ניקרה 

את קצות אצבעותיו בחיבה.
-”עזוב אותך , נו כבר הסברתי לך , היא 

יש לה הכל בלי דאגות,  כאב ראש. ככה 
חופשיה לגמרי, רק בתוך כלוב, מה יש?”

הקטנה  והקנרית  ידו  את  פתח  שמעון 
בתחילה  הדירה.  בחלל  לעופף  החלה 
גג המקרר, אח”כ  על  נחתה  למטבח שם 
פירורים  מנקרת  הטלויזיה  ספת  אל 
זה  )או  שעבר  הערב  מארוחת  שנשארו 
ריחפה  ומשם  שלפניו...(  זה  או  שלפניו, 
ונחתה על נדנדה קטנה שאחות של שמעון 
בשבילה,  במיוחד  במזרח  מטיול  הביאה 

ולבסוף חזרה אל הכלוב.

את  וסגר  ניצחון  של  חיוך  חייך  שמעון 
הדלת.

“זה  נפתלי,  הגיב  כלום”,  אומר  לא  “זה 
זה  אבל  מכירה,  שהיא  מה  כל  בסה”כ 
לא אומר שזה  באמת טוב בשבילה. אני 
מבטיח לך שאם היא הייתה מרגישה פעם 
היא  באוויר שבחוץ,  לעופף  זה  אחת מה 

מזמן כבר לא הייתה פה.”

מה  מבין  לא  אני  אחי,  מזה  צא  “צא, 
מצפצפת  היא  איך  תקשיב  רוצה,  אתה 
יפה. קניתי לה עכשיו איזה סרט טבע על 
תוך  לך,  מבטיח  אני  בסוואנה,  ציפורים 
פה  לך  מרביצה  היא  חודשיים,   – חודש 

קונצרטים”.

“אתה סתם מנסה להשקיט את המצפון 

ציפי
מבסוטה לגמרי, מה נפל עליך היום?”

-”בחיא’ת שמעון, מה מבסוטה? בשביל 
מה השם ברא לה כנפיים, בשביל שתקפץ 
כל היום כמו איזה קנגרו במטר על מטר 
היא  שרה,  לא  היא  למה  מזה  חוץ  הזה? 

קנרית לא?”

קטנות  טיפות  לתופף  התחילו  החלון  על 
ניגש אל הכלוב, הכניס  של גשם, שמעון 
אותה  הוציא  הוא  בציפי.  ואחז  ידו  את 
היא  לליבו.  קרוב  והחזיקה  בעדינות 
צפצופי  מצפצפת  בחיבה  לו  התמסרה 

עונג קטנים.

הייתה  שהיא  לך  תאר  רואה?  -”אתה 
צריכה להיות עכשיו בחוץ, לחפש מחסה, 
כמה  מחתולים,  לברוח  לאוכל,  לדאוג 

ה
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זה  יודע שזה לא ככה.  שלך, בפנים אתה 
אמורה  שהיא  מה  שכל  להיות  יכול  לא 
לעשות עם הכנפיים האלה זה להעפיל לגג 
המקרר שלך, שדרך אגב, מכמות האבק 
שאני רואה מפה, אז נראה שאפילו אתה 
לא ביקרת שם מעולם. וזה לא יכול להיות 
שכל תכלית החיים שלה זה לנקר פירורים 
על  להתנדנד  אפילו  או  הטלויזיה,  מול 
אותה  ייצרו  אם  גם  מהודו,  נדנדה  איזה 
במיוחד בשביל ציפורים. וגם אל תספר לי 
שהצפצופים הקטנים האלה זה שירה, זה 

בקושי שיעולים של מחנק”.

כבר  לעצור,  מפחד  ברצף,  דיבר  נפתלי 
הרבה זמן שהוא רצה להגיד את הדברים, 
אבל מעולם לא אזר מספיק אומץ. הוא 
הגזים, אבל המראה  הרגיש שאולי קצת 
לה  וקמלה  הקנרית הקטנה שהולכת  של 
בכלוב, כיווץ את ליבו. מצד אחד הרגיש 
מתגובתו  חשש  הוא  זאת  עם  אך  הקלה, 
אוהב  באמת  הוא  בסה”כ  שמעון,  של 

אותו.
ולאחריהן,  שניות,  מספר  שתק  שמעון 
לדלת  ניגש  הלוח,  את  סגר  רב,  ברוגע 
רואה  אני  “טוב,  אותה,  ופתח  הדירה 
שאתה במצב רוח ציפורי היום, אז תעוף 

לי בבקשה מהעיניים”.

“תראה אני אולי קצת...”

כלום,  אתה  מקצת,  פחות  הרבה  “אתה 
עכשיו תעוף”.

הדלת.  נטרקה  ומאחוריו  יצא,  נפתלי 
הקנרית  החלון,  אדן  על  התיישב  שמעון 
עצוב  מבט  אצבעותיו,  בין  מכורבלת 
בעיניה, “את ואני יודעים את האמת, נכון 
ציפורה?” חריץ קטן גילה לעיניהם רחוב 
לא  אנחנו,  צנועים  “אנחנו,  ונרטב.  הולך 
הפינה  את  לנו  תנו  מדי,  יותר  מבקשים 
שלנו.  השקט  את  המוכרת,  הקטנה, 
פשוטים, שמחים בחלקינו. ככה טוב לנו, 
ציוץ  השמיעה  ציפי  ציפוש?”  ככה  לא 

חנוק, ושמעון הרגיש רעד קל בידו.

לשכנע  הצליח  הוא  רצינית,  את  “מה 
אותך עם השטויות שלו, תסתכלי החוצה, 
רוצה,  שאת  מה  זה  שם.  הולך  מה  תראי 
המוכר  בבית  כאן  להישאר  לך  עדיף  לא 

והטוב?”

קריר  רוח  משב  החלון,  את  פתח  שמעון 
נכנס פנימה, נושא את ריח הגשם, ממלא 
את חלל החדר. הוא פשט את ידו, וציפי, 

מופתעת, הביטה בו במבט מהסס.

“ההחלטה שלך...”

היא פרשה את כנפיה והמריאה. בתחילה 
נשארת  וזהירים,  קטנים  במעגלים  עפה 
קרוב אל החלון, ואז התעופפה מעלה אל 
אט  שהתחילו  האפרוריים  השמים  עבר 
סגלגלים  צבעים  מגלים  להתבהר,  אט 
של שקיעה. ציפי נחתה על גג בית הכנסת 
נוצותיה,  את  ניערה  לכביש,  שמעבר 
צלילים  מגרונה  בקעו  ואז  התמתחה, 
החלו  הצלילים  וגברו.  שהלכו  קטנטנים 
מתחברים לשירה נוגה ועליזה כאחד, שיר 
החוצה,  לפרוץ  המנסה  כבול  חופש  של 

שיר של געגוע מוכר ומחודש גם יחד. 

דמעה  בהתפעמות,  והקשיב  ישב  שמעון 
קטנה בצבצה בזווית עינו. הציפור הקטנה 
את  פרשה  אחרון,  מבט  עוד  בו  העיפה 

כנפיה ונעלמה מאחורי שורת הבניינים. 
שמעון נשאר יושב ליד החלון עוד מספר 
החשיכה.  לרדת  החלה  כבר  בחוץ  דקות. 
זמן כזה שצריך להחליט אם שוכבים  זה 
ניגש  הוא  האור.  את  מדליקים  או  לישון 
על  והתיישב  צלחת,  מילא  למטבח, 
הפירורים שמול המסך. על המרקע זימרו 
לחיצה  בסוואנה.  ציפורים  מאות  להן 

קטנה, שקט. 

לכביש  מעבר  למטה  לחלון.  חזר  שמעון 
יצאו מתפללים מתפילת ערבית. “אולי גם 
לעצמו,  חשב  כנפיים”,  לפרוש  צריך  אני 
את  קצת  לנער  שלי,  השיר  את  “לחפש 

הנוצות.

אולי אני אטוס להודו...”               
               

שלום לך נפש מיוסרת                                                                                                                               
כמה כבר יוצא לנו להתעדכן                                                                                                              
ציפור שבורת נוצה רועדת                                                                                                                   

כה רחוקה את מהקן. 
עם כנף אחת חובטת                                                                                                                        
כלואה בין סורגי המעגל                                                                                                                   
נושאת לא-ל תפילה רוטטת                                                                                                                  

שמהכלוב אותך יגאל.
יום יבוא ודאי תעופי                                                                                                                            
אל שמי שלווה שמחים                                                                                                                            
על עננים גנוזים תצופי                                                                                                                                     

אל ביתך בין מלאכים.                     
אך בנתיים נמשיך שנינו                                                                                                                    
בין חומות הלב להתחבט                                                                                                                    
נגזר עלינו, זאת דרכנו                                                                                                                    
ובסופה נמצאת אמת.                                                       

שי אבן צור
Shay@KOL-IL.co.il
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ן הסיפורים המוכיחים בעליל שהמציאות מרוממת מעל כל דמיון, הינו מסעו לציון של רבי יהודה הלוי, 
אחד מגדולי המשוררים והחכמים בתולדות עם ישראל. ריה”ל )1075-1141( נולד, התגורר ופעל במדינת 
ספרד, הנמצאת בקצה המערבי של יבשת אירופה. בחלוף השנים הלכו והתעצמו בנפשו כיסופים עזים לארץ 
בחייו  כל טעם  איבד  ימיו,  עד שבערוב  וגברו  הלכו  והגעגוע  רב. התשוקה  הקדושה, הרחוקה ממנו מרחק 
על עצמו באחד  וכך הוא מעיד  יגונות,  והנעימים התהפכו בנפשו למעוררי  ואפילו הדברים היפים  בגלות, 
רֹוִרים” אמנם חדוות החיים של האיש  ִפיו ַמְמּ ים / ְבּ חֹוִרים / ְוכֹוס ַמְמּתּקֵ ֵעיָניו ְשׁ ָחִרים / ְבּ ֵני ַהּשְ משיריו, “ּפְ
הגדול בעל הלב הענק לא סרה לה והתנדפה והייתה לאין, אלא רק עקרה את דירתה למקום 
אחר, אל ציון, שם הקימה לה ארמון מפואר, גדוש בשמחה ובעונג. וכמו שהיפה והנעים שבספרד 
הפך אצלו למכוער וקודר, כך הפחות והתפל שבציון היה אצלו ליקר ומלא טעם, וכך הוא כותב, 

ַבׁש ֶיְעָרב.”   ֵקם / וַטַעם ְרָגַבִיְך ְלִפי ִמְדּ “ֲהֹלא ֶאת ֲאָבַנִיְך ֱאחֹוַנן ְוֶאּשָׁ

לא היתה סיבת יציאתו של ריה”ל למסעו ומאסו בספרד משום שלא הצליח בארץ מגוריו, וחשב 
שאולי ישתפר מזלו במקום אחר, כמו שהוא אצל אומללים רבים. אלא רחוק מאוד מכך, שעוד 
בחייו היה ריה”ל נערץ בכל תפוצות ישראל על חכמתו ועל כשרונו כמשורר. גם כסף לא חסר לו. 
מחמת פרסומו מצויים היו יהודים אמידים שחפצו לקחת אותו תחת חסותם ולהיות לו לפטרונים, 
כמו שהיה מקובל בספרד בימים ההם. וכן, לא החיים הנוחים, מרובי השלווה והרווחה שבארץ 
ישראל, היו המניע לעלייתו. שבאותה עת הייתה הארץ רובה שממה, מספר יהודיה מועט, והחזיקו 
בה הצלבנים הנוצרים הארורים, אשר אצו בחפץ לב לשפוך דם יהודי בכל עת שפגשוהו. מניעיו 
של ריה”ל היו רוחניים וקדושים, טהורים מכל סיג, בלי שיתערב בהם ולו שמץ קטן של טובה 
גשמית. שהרי למראית עין, מכל צד שנביט בו, היה מסעו מעשה טירוף, קרוב להתאבדות בידיים, 

וויתור עצום על כל מה שבני אדם מייחלים לו. 

בנוסף על הקשיים שהזכרנו, היתה גם עזיבתו את בני משפחתו האהובה, אשתו, בתו היחידה, ונ
כדו.                                                                

                                                            
י, ְוִהיא ִלי ַרק ְיִחיָדה. ה יֹוֵצאת ֲחָלַצי / ֲאחֹות ַנְפִשׁ ָשׁ “ֲעֵדי ִכי ֶאּטְ

ְלֲעֵדי ִזְכרֹו ְלִחיָדה, ֵבִדי, / ְוֵאין ִלי ּבִ ח ְכּ ַלּ ָנּה, ּפִ ח ֶאת ְבּ ּכַ ְוֶאְשׁ
ח ְיהּוָדה ֶאת ְיהּוָדה?”   ּכַ ִרי ֵמַעי ְוֶיֶלד ַשֲעׁשּוַעי --  / ְוֵאיך ִיׁשְ ְפּ

מכשול נוסף שעמד בדרכו היה המסע הימי המסוכן. האניות באותם ימים היו עשויות מעץ, 
קטנות, ופגיעות מאוד לסערות. כמעט כל הפלגה, ובפרט הפלגה ארוכה שכזו מספרד למצרים, 
כמו שעשה ריה”ל, היה בה משום סכנת חיים. וגם בלעדי סכנת המוות, קשיים חששות ועינויים 

רבים, התלוו לכל אחד מהולכי הספינות ויורדי הימים.

מ

“בחלוף השנים 
הלכו והתעצמו 
בנפשו כיסופים 

עזים לארץ 
הקדושה, הרחוקה 

ממנו מרחק רב.
התשוקה והגעגוע 
הלכו וגברו עד 
שבערוב ימיו 
איבד כל טעם 
בחייו בגלות...”
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ַיד ַמְעָרב ְלַיד ִמְזָרח, / ֶזה ַיֲעֹבר ַלְנחֹות – ְוֶזה ִלְדחֹות, “ּדחּוי ּבְ
ינֹו ּוֵביָניו ַמֲעֵבה לּוחֹות, ע, ַאְך / ּבֵ ֶפׂשַ ינֹו ֹוֵבין ָמֶות ּכְ ּבֵ

חֹות. ע, ֲאָבל ּפָ ֲארֹון ֵעץ – ֹלא / ַקְרָקע ְוֹלא ַאְרַבּ יו ַבּ ַחּיָ ָקבּור ּבְ
חֹות. ָלּ יֹוֵשב – ְוֵאין ַלְעֹמד ֲעֵלי ַרְגָליו, / ׁשֹוֵכב – ְוֵאין ַרְגָליו ְמׁשֻ

ֵני ִלְסִטים ּוֵמרּוחֹות. ם ִמּפְ ֵני גֹוִים, / ּגַ חֹוֶלה ְוָיֵרא ִמּפְ
חֹות. ם ְוַהּפַ ָגִנים ָשׁ ֵני ִפְרָחח -- / ֵהם ַהּסְ ל ְבּ ח, ּכָ חֹוֵבל ּוַמָלּ
חֹות.” ם ְוַגם ֹלא ֵחן ַלּיֹוְדִעים ַרק יֹוְדִעים ִלׂשְ ֹלא ַלֲחָכִמים ׁשֵ

יתר על כל הקשיים המציאותיים, התווסף גם הלחץ הגדול שהפעילו עליו ידידיו, בנסיון לגרום לו 
לחזור מהחלטתו. חלקם עשו זאת בתחינה, אמרו שהם זקוקים לו בכדי להתמודד עם צרות הגלות, 
שהוא מנהיגם, מורה דרכם, מחזק נפשם, ואיך ישאירם יתומים מבלי אב. אחרים התקיפו אותו 
בשיקול דעת מוטעה, וגינו את דעותיו בטענות מטענות שונות. אמרו לו שבמצב כזה, כשהארץ 
שוממת ומוחזקת בידם של הצלבנים הרשעים, אין עוד שום מצווה לדור בה. עוד אמרו שכעת 
שהמקדש חרב, אין יתרון לארץ ישראל על שאר הארצות. וכן טענו עליו שהוא מסכן את חייו 
בירידת הים ובקביעת מקום מגורו בארץ כנען השוממת, והדבר אסור על פי התורה, המצווה 

אותנו “ונשמרתם מאוד לנפשותיכם”.  

ָבִרים. ֹלא ִאיׁש ְדּ “ְותֹוְכחֹות ְמִריָביו / ֲחִליפֹות ְסִביָביו / ְוִיְשַמע – ְוַיְחִריׁש / ּכְ
כּוִרים!” ה ְשׁ ֲעִציֵבם? / ְוֵהָמּ יֵבם / ֹוַמה ַיּ ה ְיִשׁ ה ְיִריֵבם / ְוַכָמּ ְוַכּמָ

אמנם כל הקשיים הללו לא היה בהם בכדי לעצור את ריה”ל. ולא רק שלא עצרו בעדו, אלא 
היו בעיניו כאין וכאפס, לא הרגיש בהם כלל ולא חש להם, ויצא אל מסעו כאילו לא היה 
עליו להתגבר על דבר, והוא הולך בלב מאושר ושמח אל משאת נפשו, כמו היה משתחרר מבית 

המאסר ונוסע במחלקה ראשונה אל גן העדן עלי אדמות. 

ִביר ֶנֱחָרב.” ֵעיַני ְראֹות ַעְפרֹות ְדּ מֹו / ֵיַקר ְבּ ל טּוב ְסָפַרד, ּכְ ֵעיַני ֲעֹזב ָכּ “ֵיַקל ּבְ

ח ְיהּוָדה ֶאת ְיהּוָדה? ּכַ ָשה יֹוֵצאת ֲחָלַצי וכו’ ְוֵאיך ִיׁשְ “ֲעֵדי ִכי ֶאּטְ
תֹוָדה.” ָעֶריָך ּבְ ְוָנַקל ֹזאת ְלֶנֶגד ַאֲהָבְתָך, ֲעֵדי ָאבֹוא ְשׁ

ָמִים!  ֵבין ַמִים ּוֵבין ָשׁ לּוי ְבּ ב ֳאִני / ָתּ “ֵאיְך ֹלא ֱאִהי ֵכן? ַוֲאִני ַעל ַגּ
תֹוֵכִכי ְירּוָשָלִים.” ָאחֹוג ְוָאנּוַע, ְוָנַקל ֹזאת ֲעֵדי / ָאֹחג ּבְ

בכח הציור יוצא הדופן שלו, השריש ריה”ל בנפשו את האמיתֹות הרוחניות, עד שראה אותם ברור 
מול עיניו כאחד החפצים הגשמיים, ושוב לא היו אצלו קשיי המסע נחשבים לכלום, וכל היקר 
בעיני אנשים, ככסף, הערצה, השפעה וכבוד, איבדו ממעלתם והיו לעפר. הוא ראה ארץ ששערי 
שמים פתוחים כנגדה, הוא ראה מקומות שהילכו בהם נביאים, הוא ראה את המקום בו גנוזים 
הארון והלוחות, הוא ראה את מקום המקדש, את קברי האבות, את מקום תחיית המתים. ולמרות 
שחלק מן הדברים הללו חרבו ואינם, האמין וידע שלא סרה הקדושה מכל וכל, ונותר עדיין רושם 
חזק, ואע”פ שציון שוממה והרוסה, עדיין היא המקום הטוב ביותר להשיג בו את קרבת האלקים, 

וגם בעת חורבנה, לא עברה ממנה הגדולה והמלכות.

ָעָרִיְך, ַחק ׁשְ ֲעֵרי ַשׁ ַתח ְלמּול ַשׁ ֵכָנה ָלְך, ְוַהּיֹוְצֵרְך / ּפָ ִכיָנה ׁשְ ְ ם ַהּשׁ “ׁשָ
ֶמׁש ְוַסַהר ְוכֹוָכִבים ְמִאיָרִיְך. ּוְכבֹוד ֲאֹד-ָני ְלַבד ָהָיה ְמאֹוֵרך, ְוֵאין / ֶשׁ

ִחיָרִיְך.  פּוָכה ַעל ּבְ ר / רּוַח ֱאֹל-ִהים ׁשְ ָמקֹום ֲאֶשׁ ְך ּבְ ּפֵ ּתַ י ְלִהׁשְ ֶאְבַחר ְלַנְפׁשִ
ִביָרִיְך. בּו ֲעָבִדים ֲעֵלי ִכְסאֹות ּגְ א ֲאֹד-ָני, ְוִאם / ָיׁשְ ֵסּ ית ְמלּוָכה ְוַאּתְ ּכִ ַאּתְ ֵבּ

ר / ִנְגלּו ֱאֹל-ִהים ְלחֹוַזִיְך ְוִציָרִיְך. קֹומֹות ֲאֶשׁ ּמְ ֵנִני ְמׁשֹוֵטט ּבַ ִמי ִיּתְ
ָתָרִיְך.                                                           ין ּבְ ה ִלי ְכָנַפִים ְוַאְרִחיק ְנֹדד / ָאִניד ְלִבְתֵרי ְלָבִבי ֵבּ ִמי ַיֲעֶשׂ
י ֲעֵלי ַאְרֵצְך ְוֶאְרֶצה ֲאָב- / ַנִיְך ְמאֹוד ַוֲאחֹוֵנן ֶאת ֲעָפָרִיְך.                                                     ל ְלַאּפַ ֶאֹפּ

ֶחברֹון ֲעֵלי ִמְבַחר ְקָבָרִיְך.                                   - / ּתֹוֵמם ּבְ י ְבָעְמִדי ֲעֵלי ִקְברֹות ֲאבֹוַתי ְוֶאְשׁ ַאף ּכִ
ּתֹוְמָמה ֶאל ַהר ֲעָבָרִיְך.                                              ִגל- / ָעֵדְך ְוֶאׁשְ ְך ְוֶאְעֹמד ּבְ ַיְעֵרְך ְוַכְרִמּלֵ ֶאעבֹור ּבְ

דֹוִלים ְמִאיַרִיְך ּומֹוָרִיְך.                                             ֵני / אֹוִרים ּגְ ם ׁשְ ר ָשׁ ַהר ָהֲעָבִרים ְוֹהר ָהָהר, ֲאֶשׁ
רֹור / ַאְבַקת ֲעָפֵרְך, ְוֹנֶפת צּוף – ְנָהָרִיְך.                                           ר-ְדּ מֹות – ֲאֵויר ַאְרֵצְך, ּוִמָמּ ַחּיֵי ְנָשׁ
ִביָרִיְך,                                                      ר ָהיּו ּדְ ָמָמה ֲאֶשׁ י ֲהֹלְך ָערֹום ְוָיֵחף ֲעֵלי / ָחְרבֹות ׁשְ ִיְנַעם ְלַנְפׁשִ

ְכנּו ַחְדֵרי ֲחָדָרִיְך.” ר ׁשָ רּו- / ַבִיְך ֲאׁשֶ ר ִנְגַנז ּוִבְמקֹום ּכְ ְמקֹום ֲארֹוֵנְך ֲאֶשׁ ּבִ

נכוחות.  תשובות  להם  והשיב  גבו,  את  הפנה  ולא  התייחס  להניאו,  שניסו  ואוהביו  למריביו 
לאלו שטענו עליו שהוא מותיר את עמו, המושפל והנרמס בין האומות, ללא תמיכתו החשובה, 
השאיר לפני צאתו מספרד את חיבורו הגדול, “ספר ההוכחה והראיה להגנה על הדת המושפלת”, 
המפורסם אצלנו בשמו המקוצר, “ספר הכוזרי”. חיבור נכבד זה, אשר אמר עליו הגאון מוולינא 
שהוא “קדוש וטהור ועיקר אמונת ישראל ותורתו תלויים בו”, סיפק נחמה ועידוד לבני דורו, וכן 

“בכח הציור 
יוצא הדופן 
שלו, השריש 
ריה”ל בנפשו 
את האמיתות 
הרוחניות, עד 
שראה אותם 

ברור מול עיניו 
כאחד החפצים 

הגשמיים...”
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המסע 
 לציון

רבי יהודה הלוי



לדורות רבים אחריו. ממנו שאבו כח ותעצומות נפש להתמודד עם ייסורי הגלות, הוא השריש 
בלבם שהם העם הנבחר, שרק בהם דבק הענין האלוקי, שדתם היא דת האמת היחידה, ושגם 

בגלותם ובהשפלתם לא עזבם ה’, והוא משגיח ושומר עליהם, ולא יניח לגויים לאבדם.

לאומרים לו שהוא עובר עבירה במה שהוא מסכן את נפשו, אמר שהאיסור להסתכן אמור רק 
במי שעושה כן למטרותיו האישיות, כגון מי שמפליג באוניה להביא סחורה. אבל מי שכוסף 

להתקרב לבוראו ולעשות את רצונו, הדין עמו בהכנסו בסכנות, ואפילו היה מסתכן יותר.

אחר הפלגה ארוכה ומייסרת הגיע ריה”ל ב-9 בספטמבר 1140 לעיר אלכסנדריה שבמצרים, שם 
התקבל בהערצה ובחיבה ע”י הקהילה היהודית. הוא עשה במצרים כמעט שנה, אותה העביר 
בנוחות כלכלית, כאשר עשירי מצרים מארחים אותו ומספקים כל צרכיו. נעמה לו מאוד תקופת 
שהותו במצרים, ידידים ומעריצים רבים הקיפו אותו, תלמידים הילכו אחריו מבקשים שירעיף 

עליהם מחכמתו, נופי מצרים מלומדי הניסים הלהיבו את נפשו והוא שורר עליהם, 

י ָאב ְלָבִנים ֹלא ְיֻכָחׁש                                                                 ְלֲאָך ּדֹור ּדֹור ְיֻרָחׁש / ּוִמּפִ “ֱאֹל-ַהי ּפִ
ֹלא ַלַהט ְוֹלא ֶקֶסם ְוָנַחׁש,                                                          ם ֲהַפְכּתֹו / ּבְ י ָדּ ְוֶזה ַהְיאֹור ְלֵעד ִכּ

ְך ְלָנָחׁש.                                                               ה ֲאֶשר ֶנְהּפַ ּטֶ ַיד ֹמֶשה ְוַאהֹרן / ְוַהַמּ ְמָך ְבּ ֲאָבל ׁשִ
ְלֲאָך ָחׁש.” ְך / ְוִלְראֹות ֶאת ְמקֹומֹות ּפִ ֱהֵיה ֵעֶזר ְלֶעֶבד ֶהֱאִמין ָבּ

אמנם כל זה לא השקיט את כיסופיו העזים לציון, וכעבור זמן קצר איבדה מצרים מיופיה אצלו, 
וכל רגע של השתהות בה היסב לו צער רב. הוא החליט לעזוב ולצאת לחלק האחרון של מסעו. 
גם כעת נאלץ ריה”ל להתמודד עם טענות כנגדו, ושוב עמד איתן למולם, השיב לכל המתקיפים, 
והמשיך בדרכו. היו שטענו כלפיו, למה לך לילך אל ארץ ישראל השוממה, אם בעבור שהיה בה 
בעבר גילוי שכינה, הנה גם במצרים היה. להם ענה שאין דמיון בין גילוי השכינה שבמצרים לזה 

שבארץ ישראל. 

ִחָלה, וכו’                                                                   ם ּתְ ר ָהָיה ְדַבר ֵא-ל ָשׁ ה / ֲאֶשׁ ִהָלּ “ְלִמְצַרִים ֲעֵלי ָכל ִעיר ּתְ
ה, וכו’                                                                 ַעּמּוד ֵאׁש ְוָעָנן ַוֲחֻתּלָ בֹוד ָהֵא-ל, ְוָהַלְך / ְבּ ם ָיַרד ּכְ ְוָשׁ
א,                                                                הֹוד ִזְכרֹו ְמֻמָלּ ר עֹוָלם ּבְ ם / ֲאֶשׁ ְוָהאֹותֹות ְוַהּמֹוְפִתים ְוַהֵשׁ

א.                                                                    ַגן ֵעֶדן ְמֻסָלּ ְוָגם ִמַנֲהֵרי ֵעֶדן ְנָהָרה / ְוטּוב ַאְרָצה ְבּ
ה!                                                                       ים ַעל ְנַקָלּ ֲחַקְרנּוָה ְוֶכן ִהיא, ַאְך ְלָבִבי / ְיָמֵאן ַלְמַרִפּ
אֹוֵרַח ְלֵצל ַאּלֹון ְוֵאָלה --                                                                       ם / ּכְ ּ ִכיָנה ָנְטָתה ָשׁ י ׁשְ ְוֵאַדע ּכִ

ה.” ֻדָלּ ה ַהְגּ ּמָ ם ּתֹוָרה ְוָשׁ ְוִעם ָשֵלם ְוִצּיֹון ִהיא ְכֶאְזָרח / ְוׁשָ

אוהביו הרבים שבמצרים, ברוב חיבתם אליו, ביקשו ממנו שישאר. ריה”ל התחנן אליהם כמבקש 
על נפשו שיניחו לו להמשיך בדרכו.     

חּוִני ְוֵאְלָכה ַלֲאדֹוִני --                                                                              ּלְ ֶכם ְלַמּלֹאת ְרצֹוִני / ַשׁ “ִאם ְרצֹון ַנְפׁשְ
ֵבית ְמעֹונֹו ְמעֹוִני.                                                    י ְמנּוָחה ֹלא ֶאְמְצָאה עֹוד ְלַרְגִלי / ַעד ֲאכֹוֵנן ְבּ ּכִ

ֵרִני ֲאסֹוִני.                                                               ן ִיּקְ י ֲאַפֵחד ּפֶ סֹוַע / ּכִ ַאֲחרּו ִמּנְ ָעַמי ּתְ ַאל ּפְ
ַכְנֵפי ֵא-ל / ֶוֱהיֹות ִעם ְמלֹון ֲאבֹוַתי ְמלֹוִני.” ֶשֱאָלִתי – ֲחסֹות ּבְ

ב-8 במאי 1141 עלה ריה”ל על האנייה. רוח מזרחית נשבה בחוזקה, ומנעה מהספינה לצאת אל 
יעדה. הוא המתין בנמל מספר ימים, מתפלל ומתחנן לבורא עולם שיפסיק את רוחות קדם, וינשיב 

את רוח מערב האהובה, אשר תביאהו אל מקום חפצו.

ּפּוַח,                                                                         ְכָנָפיו ְוַהַתּ “ֶזה רּוֲחָך ַצד ַמֲעָרב ָרקּוַח / ַהֵנְרְדּ ּבִ
י ֵאיְנָך ֵמאֹוְצרֹות ָהרּוַח.                                                                        ֵמאֹוְצרֹות ָהרֹוְכִלים מֹוָצֲאָך / ּכִ
רֹור ָלקּוַח. וכו’                                                  רֹור ִמן ַהְצּ רֹור / ּוְכָמר ּדְ ִניף ְוִתְקָרא ִלי ּדְ ְנֵפי ְדרֹור ּתָ ּכַ

נּוַח,                                                    ם ּתָ ים, ְוַגע / ֶאל ַהֲרֵרי קֹוֶדש ְוׁשָ הֹום ּוְקַרע ְלַבב ַיּמִ ּוְרַקע ּתְ
ִסיר ָנפּוַח.”  ם ּכְ ים ְלַבב ַהָיּ ָסֵער ָים, ֲעֵדי / ָיׂשִ ָקִדים ַהּמְ ּוְגַער ּבְ

כעבור שמונה ימים נשמעה תפלתו והחלה נושבת רוח המערב הנכספת, והספינה יצאה לדרכה. 
אין ידוע בוודאות מה עלה בגורלה, ואם אכן הגיע ליעדה. בדורות האחרונים, עם גילוי הגניזה 
הקהירית, הרבו אנשי המחקר לעסוק בשאלה האם הגיע ריה”ל למחוז חפצו, ויש ביניהם השערות 
נותר  חלוקות, חלקם סוברים שהאנייה טבעה, ואחרים אומרים שהגיעה ליעדה. על כל פנים 
הדבר בגדר תעלומה, וכשנתבונן היטב נראה שכך ראוי לו, אך אין זה כל כך מענין הכתבה, 

לכן לא נאריך.     
ישנו דבר אחד עיקרי שעלינו ללמוד ממסעו של ריה”ל. הנה זה זמן רב שחרב בית מקדשנו. 
כאשר עמד המקדש על תילו היו החיים שונים מן הקצה אל הקצה, וכדי לבאר דבר זה, אצטט 
כאן קטע מספר הכוזרי. ספר הכוזרי כולו הינו דוח-שיח בין התלמיד חכם, המכונה “חבר”, לבין 
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“אוהביו הרבים 
שבמצרים, 

ברוב חיבתם 
אליו, ביקשו 
ממנו שישאר. 
ריה”ל התחנן 

אליהם כמבקש 
על נפשו שיניחו 

לו להמשיך 
בדרכו...”

שבמוזיאון  ריה”ל  של  פסלו 
“זכרון ספרד” שבקיסריה. 



מלך כוזר. המלך שואל וחוקר, והחבר משיב ומסביר. בקטע שלנו החבר הולך ומונה את מדרגות 
המורגשים מלמטה למעלה, דומם, צומח, חי, מדבר, ואח”כ הוא שואל את המלך,

“ואיזו מדרגה אתה חושב למעלה מזאת. 

אמר הכוזרי: מעלת החכמים הגדולים.

אמר החבר: איני רוצה לומר אלא מעלה תפריד את בעליה פרידה עצמית, כהפרד הצמח מן הדומם והפרד 
האדם מן הבהמה, אבל פרידה ברב ומעט אין לה תכלית, מפני שהיא פרידה מקרית ואינה מעלה על דרך 

האמת.

אמר הכוזרי: אם כן אין מעלה במורגשים יתירה על מעלת האדם.

אמר החבר: ואם ימצא אדם שיבא באש ולא יוזק בו, ויעמוד מבלי מאכל ולא ירעב, ויהיה בפניו זוהר שאין 
העין יכולה להסתכל בו, ולא יחלה ולא יחלש וכאשר יגיע אל תכלית ימיו ימות לרצונו כמי שיעלה על מטתו 
ידוע ובשעה ידועה, עם ידיעת העבר והעתיד מה שהיה ומה שיהיה, הלא המעלה הזאת  ויישן, בעת  לישון 

נפרדת בעצמה ממעלת בני אדם. 
אמר הכוזרי: אבל המעלה הזאת אלוקית מלאכותית אם היא נמצאת, וזה מדין העניין האלוקי לא מן השכלי 

ולא מן הנפשי ולא מן הטבעי. 

אמר החבר: אלו קצת תארי הנביא שלנו אשר אין עליו חולק, אשר נראה על ידו להמון התחברות הדבר 
האלוקי בהם”. עד כאן לשון הכוזרי. 

מעלה אלוקית נפרדת זאת של עם ישראל אפשר לה שתצא אל הפועל רק בהיות המקדש קיים, ועם ישראל 
יושב בארצו, המצוות שאפשר לקיימם רק בארץ ישראל, והמצוות שאפשר לקיים רק בבית המקדש, הם 
תנאי מוכרח להתעלות מן האנושיות ולהגיע אל המדרגה המלאכית. וכך כותב ריה”ל במקום אחר בספרו 
והתורות  עם המעשים  בזה  עזר  לארץ  ויש  זכרתי,  ולב כאשר  סגולה  לעם שהוא  היא  “והמעלה הראשונה 

התלויות בה. ולא יתכן לסגולה הזאת להגיע אל הענין האלוקי בבלעדי המקום הזה”.

והתרגלנו  באפרוריות  שקענו  המקדש,  שבצל  אלוקיים  חיים  מאותם  מאוד  נתרחקנו  הגלות  באורך  אמנם 
בני אדם לא אוהבים  חיים אחרת מזו שאנו מכירים.  צורת  על  לנו לחשוב  כל כך התרגלנו, שקשה  אליה. 
שינויים, מפחדים מהם, במיוחד שינויים גדולים. אנשים רבים נשארים במצב שהוא רע להם, ומעדיפים לחיות 
כך שיבנה  כל  רוצים  איננו  אנו אומרים אחרת,  גם אם בפה  פנימה,  לשנות. באמת בלב  צער, מאשר  חיי 
המקדש, ויתהפך כל עולמנו. נוח לנו במצבנו הנוכחי. ישנם דברים רבים שאנחנו מחוברים אליהם ואפילו 
המחשבה לוותר עליהם קשה עבורנו. כסף, קריירה, משפחה, נסיעות לחו”ל וכו’, כל צורת חיינו הגשמיים, 
בנוי,  בהיות המקדש  החיים  היו  איך  לבנו  לקרב אל  עלינו  לענין האלוקי.  עומדת בסתירה  רבות  שפעמים 
נחוש  רק אם  היום.  למה שאנו מכירים  אז, הרבה מעבר  לנו  היו  וסיפוק  עונג, שמחה  רוממות, כמה  איזו 
בקרבנו פנימה את המעלה העליונה שהיתה לעם ישראל בהיות המקדש, נוכל להבין שכל מה שיש היום הוא 
הבל ורעות רוח. אז נבוז ונמאס בחיינו, ונהיה מוכנים לתת כל אשר לנו בשביל לטעום מעט מאותה מעלה 
אלוקית. הלוואי והיה כל זה רק בלבנו, אמנם ריה”ל השיג מעלות אלו לא רק בלבו פנימה, אלא גם למעשה. 
הוא מאס בכל חייו רווי ההצלחה, והשליך אותם בשמחה ללא כל היסוס. מאידך עפרה של ארץ הקודש היה 
בפיו מתוק מדבש. מגמתו האחת היתה להגיע אל ציון, והיה מוכן לסבול הרבה ולהסתכן בכדי לחיות בה חיי 

צער ומחסור. וחיים כאלו היו עבורו טובה גדולה ועצומה, הרבה מעבר למה שיש לעולם להציע.   

אנחנו זכינו להיוולד ולדור בארץ אשר שערי שחק פתוחים כנגדה, ועלינו להודות ולשבח הרבה 
והענין האלוקי רחוק מלהתחבר אלינו.  על כך. אמנם הדרך עוד ארוכה, המקדש עדיין חרב, 
בדורנו ההשתוקקות לציון הינה קשה במיוחד. יש ליהודים עצמאות מדינית, ועול האומות כבר לא 
מכביד ולוחץ את צווארנו, כמו שהיה לאורך אלפיים שנות הגלות. ישנו שפע חומרי גדול, הרבה 
יותר מאשר בדורות קודמים. ההנאות מרובות, האיומים המעטים אינם מורגשים כל כך. החיים 
טובים. צריכים אנו להשיב אל לבנו כמה אנחנו חסרים, כמה רחוקה מאתנו הטובה האמיתית. 
רק אם נהיה מוכנים לוותר על כל אשר לנו ולא יקשה בעינינו הדבר כלל, ונשתוקק חשק עז 
אל ציון והמקדש, נזכה ויתגלה ה’ אלינו ברוב פארו, ונחזה בהוד קדושתו הנפלאה, שזהו העונג 
הנשגב ביותר, אשר שאר התענוגים לעומתו הינם כאין וכאפס. וכך מסיים ריה”ל את ספרו הגדול 
“ובהערת בני אדם והתעוררותם אל אהבת המקום ההוא הקדוש ונחץ הענין המיוחל, שכר גדול 
וגמול רב, כמו שנאמר אתה תקום תרחם ציון כי עת לחננה כי בא מועד, כי רצו עבדיך את 
אבניה ואת עפרה יחוננו, רוצה לומר כי ירושלים אמנם תבנה כשיכספו בני ישראל לה תכלית 

הכוסף עד שיחוננו אבניה ועפרה.” אמן כן יהי רצון.
איל קפצן
Eyal@KOL-IL.co.il

“בני אדם לא 
אוהבים שינויים, 
מפחדים מהם, 

במיוחד שינויים 
גדולים. הרבה 

אנשים נשארים 
במצב שהם 

יודעים שהוא רע 
להם, ומעדיפים 
לחיות חיי צער, 
מאשר לעשות 

שינוי...”

המסע 
 לציון

רבי יהודה הלוי
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“כמו שכל חכמה 
פנימית ועמוקה,

אינה חכמה אלא אם יש לה 
ביטוי בעולם המעשה,

כך כל מעשה ומעשה 
צריך להיות מחובר

לפנימיות וחכמה גבוהה”

)מדברי הרב עמיחי הורוביץ(

תחנת רוח יוצא לאור ללא כל מטרות רווח, 
מודפס באלפי עותקים ומחולק ברחבי הארץ והעולם.

קיבלתם ? נהניתם ?
רוצים להמשיך את מעגל הנתינה,

תרמו וקחו חלק בשליחת עוד
גליונות לאנשים נוספים.

כל תרומה של 3 ₪ )מסובסד( יזכו עוד אדם בעלון.
)ניתן לקבל החזר מס 35% לפי חוק 46 לעמותות ללא כוונות רווח(

מעוניינים לקבל גם את הגליון הבא 
חינם לביתכם או למייל ?

רוצים שנשלח לחברים או מכרים ?

הרשמו -
www.KOL-IL.co.il

 0572-55555-8

)SMS אפשר גם ב(

Contact@KOL-IL.co.il


