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העלון טעון גניזה
בסיום הקריאה אפשר 
לשים בשקית נפרדת בפח

“...כבר לא מדובר רק 
בעינים, אלא גם במבט 
המיוחד. מאיזו זוית שלא 
תסתכל עליהן אתה בטוח 
שהן מביטות עליך. 
כן, כבר ניסו את זה. עמדו 
כמה אנשים כל אחד במקום 
שונה והיו מוכנים “להשבע” 
שהיא מסתכלת רק עליהם. 
חלק אף טענו שהיא מחֶיכת 
אליהם וחלק הכחישו. היו גם 
שהתַוכחו אם היא יושבת או 
בתנועה..
ללא ספק אפשר לומר 
עליה “אשת המסתורין” 
המפורסמת ביותר בעולם...” 
)מתוך “מחשבות” כתבתו של 
הרב עמיחי הורביץ(

“אשת המסתורין”

“עם לבדד ישכון”
כותב הפילוסוף והמתמטיקאי 

הצרפתי בלז פסקל “מוצא 
אני בקרן זוית של העולם, 

עם מיוחד, נבדל מכל שאר 
גויי הארץ, העתיק בכולם. 

עם שקורותיו קודמות במאות 
שנים רבות לקורות העתיקות 
ביותר שישנן... עובדת קיומו 

של עם זה מתמיהה אותי, 
ונראה לי שכדאי וראוי לתת 

את הדעת עליה.” 
)מתוך “למעלה מגובה העינים”, 

כתבתו של רועי גורביץ(

הולוגרמה לא 
קונבנציונאלית

תארו לעצמכם מציאות, שבה 
כל מחשבה או רגש שלכם 

לובשים צורת הולוגרמה 
שכולם יכולים לראות... 

למשל ראיון בפריים-טיים 
עם ֶסלּב שמחייך מאוזן לאוזן 
ומספר על החיים היפים בצל 
התהילה, כשבינתיים רואים 
את ההולוגרמה שלו מנסה 

לחתוך ורידים, רק שהיא לא 
מצליחה כי היא הולוגרמה...

)כתבתו של שלומי דוראני(



תוכן עניינים
חיים באגם

/ אור הלברסברג
שקט  לכפר  אור  מגיע  סין  במרחבי  מטייל  בהיותו 
וקטן השוכן בסמוך לאגם. עם הזמן הוא מגלה שכמו 
שהמקום עצמו מבודד מהעולם כך גם מנהגיהם של 
הייחודית של הסינים הכפריים  דרך החיים  אנשיו. 

מעוררת אותו לחשוב מה היא דרך החיים הנכונה.

הולוגרמה לא 
קונבנציונלית 

/ שלומי דוראני 
צלילה אל תוך עולם המחשבות הפרוע שלנו, והבנה 
של ערכה הגדול של כל מחשבה ומחשבה. גם גילוי 

נפלא על מקורן של מחשבותינו.

בלון החיים 
/ יחזקאל יונה

להבנה  מביאה  וצוהלת,  שמחה  צהריים  מנוחת 
עמוקה על חייו של כל אדם ואדם, ועל העולם באופן 

כללי.

איש המעשה הרמב”ם
/ איל קפצן

בזכות  בעיקר  מפורסם  הרמב”ם  הענקים  ענק 
חכמתו העצומה ויצירות המופת שלו. אמנם מעטים 
הרמב”ם,  של  הכבירים  מעשיו  את  המכירים  הם 
הנשגבת.  מחכמתו  במעלתם  נופלים  אינם  אשר 
מאמר המציג טעימה קטנה ממעשיו הגדולים  של 

רבנו משה בן מימון ז”ל.

מחשבות 4
/ הרב עמיחי הורוביץ 

ציון,  בנין  ישיבת  ראש  של  האישיות  מחשבותיו 
כל  של  המסתורין  אשת  אל  הצרפתי  מהלובר 
הזמנים, ומשם לישיבות דחופות על בטחון המדינה, 

הדרת נשים ועוד...

מעולם לא 
שיר אהבה לאישתי.

חשבון נפש 
/ רפאל אזולאי

חייו  תכלית  שבארה”ב.  בוסטון  במדינת  חי  רפאל 
ה”רוקסי”  למועדון  במוצ”ש  הקבועה  היציאה  היא 
כח טמיר שולף  המפורסם. אמנם באחת הפעמים 
תפנית  מתחילה  ומשם  הריקודים,  מרחבת  אותו 

חדה בחייו. סיפור אישי.

למעלה מגובה העינים 
/ רועי גורביץ

הפלגים  נראים  מזה  זה  ורחוקים  נבדלים  כך  כל 
כשמסתכלים  זה  כל  אמנם  ישראל.  בעם  השונים 
הנמוך  המבט  מעל  כשעולים  אך  העינים,  מגובה 
והשטחי, מגלים שיש כאן עם אחד מחובר בעבותות 
עם  של  המופלאה  האחדות  על  מאמר  איתנות. 

ישראל.
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עם  בתולדות  ביותר  הגדולות  הגאולות  שלושת 
לוו  אשר  וחנוכה,  פורים  מצרים,  יציאת  ישראל- 
בניסים רבים ומופלאים בהם עם ישראל יצא בזמן 
קצר ממצב של כליון וחורבן אל פאר וכבוד חובקי 
עולם, קרו בעיקר בזכות מסירות נפשם של נשים.

נשות דור מצרים, אף שסבלו משעבוד נוראי, בכל 
זאת עשו מאמץ כביר לפרות ולרבות. יוכבד ומרים 
הנולד,  הבן  כל  להרוג  פרעה  להוראת  צייתו  לא 

למרות הסכנה הגדולה לעבור על מצוות המלך.
לה,  שיקרא  בלי  אחשוורוש  למלך  הלכה  אסתר 
בעוד שהחוק אמר שכל הבא אל המלך בלי שיקרא 

אחת דתו - מוות.
אל מחנה  וצעדה  ירושלים,  יצאה מחומות  יהודית 
היוונים שצרו על העיר תוך כדי סיכון עצמי שיהרגוה 

בעת שיבחינו שהיא יהודיה.
הגלויים  לניסים  שהסיבה  אומרים  חז”ל  ואכן 
)ואינם  קודמים  בדורות  שהיו  הגדולות  והגאולות 
היום( הינה מסירות הנפש המיוחדת שהיתה להם.

משום  הוא  ניסים,  יוצרת  נפש  שמסירות  הטעם 
לעמוד  נאלץ  הוא  נפשו,  את  מוסר  אדם  שכאשר 
בחזקה נגד טבעו השורשי לדאוג לעצמו. ואם הוא 
כנגד  מידה  אז  יתברך,  ה’  למען  זה  דבר  עושה 
מידה, ה’ משנה את טבע הבריאה עבורו, ועושה לו 

ניסים היוצאים מגדרו של עולם.

היא  נפש,  מסירות  של  הפשוט  הפירוש  אמנם 
הקרבת החיים של אדם למען אידיאל מסוים, כמו 
כאשר  גם  אבל  מדינתו.  למען  שנהרג  חייל  אותו 
אדם מקריב חלק מעצמו ופועל למען האחר מבלי 
מסר משהו  הוא  הרי  האישית,  טובתו  על  לחשוב 

מנפשו.
הדבר הזה נמצא בצורה מושרשת ומוטבעת אצל 

נשים, הרבה יותר מאשר אצל גברים.
למשל, בתקופת ההריון כוחותיה ומזונה של האמא 
חלק  הלידה  ואחר  ‘אחר’.  למישהו  גם  הולכים 
הוא  “הדם  בתורה  שכתוב  כמו  נפשה,  )שהוא  מדמה 
הנפש”( הופך לחלב שממנו ניזון התינוק, וכן בענין 
גידול הילדים שכידוע דורש זמן והשקעה מרובים 
ביותר. כמה וויתור, עמל ומאמץ עד אין קץ בעבור 

השני )וכל זה מבלי להזניח את עצמה ואת עניינה(.

...

על מנת לאחד את המחנות בתוך עמינו אין ספק 
שנדרשים אנו לנס. ולמדנו מנשות ישראל שבזכות 

מסירות נפשם אפשר לחולל ניסים. 
בנין  ישיבת  של  עמלה  פרי  שלפניכם,  העלון  ובכן 
את  לחזק  שלנו  הקטנה  הנפש  מסירות  הינו  ציון, 
האחדות בעם ישראל, בנתיב בו מורה דרכנו הרב 

עמיחי הורוביץ מוליך אותנו.
תורה  של  מתוקה  טעימה  אליכם  שולחים  אנו 
ויהדות. חידושים נחמדים, תובנות חיים, סיפורים 
בתוך מסגרת של  אלו מעוטרים  כל  ועוד.  אישיים 

תמונות מרהיבות ושלל צבעים. 
יהיה  ולרומם נפש,  ואם הצלחנו בזאת לשמח לב 

זה שכרנו.

בברכה רבה לאחינו האהובים
צוות תחנת רוח 
 

“תחנת רוח” יוצא לאור ע”י חברי ישיבת “בנין ציון” 
לחוזרים בתשובה בראשות הגאון הרב עמיחי הורוביץ.

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

הפצה: רן שכן-טוב, רועי חלוצי
עיצוב גרפי: רועי גורביץ’

עריכה לשונית: אוריאל קלטוביץ’, שי אבן צור
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בתוך החומות 
/ אליהו חמו 

הרובע  בתוך  במשמרת  צעיר  בחור  על  שומר  מי 
בעיניו  נראים  הדברים  ואיך   ? בירושלים  המוסלמי 

שנים לאחר מכן כשהוא חוזר לשם.

על צביעות וחיות אחרות 
/ גלעד לבנה 

ואומנות  מסורת  שומרי  שיוצא,  ומה  שנכנס  מה 
לחימה, זמן החזיר גלות אחרונה, מסע בין צביעות 

לקדושה.

אני לא מבין
/ שי אבן צור 

אני שומע הרבה ששואלים, ולא מבינים. אך גם לי יש 
 כמה דברים שאני לא מבין, שאלות שבאות מהלב...

30

דבר המערכת



חיים באגם
“גברים אי אפשר איתם ואי אפשר בלעדיהם” 
כך אומרות הנשים במערב. אבל במערבה 
בהחלט”.  “אפשר  הנשים  אומרות  סין   של 

נשים וגברים, מה עדיף ביחד או לחוד...?

שלך בבית, אבל היכן אבא שלך?” הוא צחק 
יודע?  לא  זה  “מה  יודע.  לא  שהוא  לי  ואמר 
ההורים התגרשו?” הוא המשיך לצחוק. “היה 
באגם?”  “טבע  גובר.  הצחוק  ונעלם?”  חייל 
מצחיק?  כך  כל  מה  בעינו.  עומד  והצחוק 
יתומים,  של  בדיחות  אלו  שאולי  חשבתי 
שהם  בכך  המרה  את  להדחיק  המנסים 
הוא  לבסוף  ושבים.  העוברים  על  צוחקים 
נרגע ואמר לי, “אני לא יודע מי זה אבא שלי, 
אף אחד כאן לא יודע”, וחייך. כבר לא היה 

י שם במערב סין, בקתה לגדות האגם, 
בדלת.  ונקשתי  האופניים  את  עצרתי 
הם  אם  אותה  שאלתי  פתחה,  הבית  בעלת 
משכירים חדרים לאנשים כמוני, היא אמרה 
שכן, אבל צריך לעזור בעבודות הבית. אחרי 
שראיתי את החדר עם הנוף לאגם, ושמעתי 
הבית  לבעלת  הסכמתי.  ללילה,  המחיר  את 
אותי  שלקח  מאוד,  חביב  צעיר  בן  היה 
אותו,  שאלתי  אחד  יום  פעם.  מדי  לטיולים 
ואת אמא  “תגיד, אני כל הזמן רואה אותך 

לי נעים להמשיך לשאול, והשיחה הסתיימה. 
הבחנתי  ופתאום  בכפר  הסתובבתי  למחרת 
שבאמת משהו פה מוזר בכפר הזה, הוא כולו 
מלא בנשים שעושות הכל, מלקטות פטריות, 
בשדה.  עובדות  מוכרות,  סוחבות,  בונות, 
ואילו הגברים נמצאים תמיד באגם, פורשים 
רשתות או שוכבים על הסירה בשמש. בערב 
הלכתי אל הבן של בעלת הבית ושאלתי אותו 
הולך כאן?”, “מה הבעיה?” הוא שאל,  “מה 
לא שם  זאת אומרת מה הבעיה, אתה  “מה 
לאף  הכל,  ומנהלות  עושות  פה  שהנשים  לב 
אחד אין כאן אבא, הגברים משום מה תמיד 
וגם  ישנים.  הם  בכלל  היכן  ברור  ולא  באגם 
אמא שלך תמיד רוצה שנסחוב דברים כבדים 
הוא  הבעיה”  “מה  תרנגולות”,  שנשחוט  או 
“איך  לו  אמרתי  מהתחלה”  “נתחיל  שאל?, 
באים ילדים לעולם?” הוא הסמיק, “נו!, ואל 
תמכור לי לוקשים עם חסידות, או שהם באים 

א

)הכפר בו התרחש הסיפור(
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נכנע  מתוך סירות באגם בלילה” בסוף הוא 
הולכת  היא  ילד,  רוצה  מישהי  “אם  ואמר, 
לאיזה מקום ידוע באגם בלילה, ושם מביאים 
אבא  זה  מי  יודע  אתה  “אז  לעולם”,  ילדים 
שלך!!” הוא צחקק, “אולי אמא יודעת, אבל 
לא נראה לי שהיא זוכרת, וגם אם כן, אנחנו 
לא מייחסים לזה חשיבות, אמא זה מספיק, 
שביום  עליה  אומרים  שלי,  אמא  במיוחד 
שהיא ילדה אותי, שעתיים אחרי זה היא כבר 
חזרה לעבוד בשדה”, “איך הן מסתדרות ככה 
לבד, יש כאן המון דברים לעשות ? והגברים 
הוא  קשה”  מאוד  “עובדות  באגם”,  תמיד 
או  כבדים  דברים  לסחוב  “וכשצריך  ענה, 
כל  “ואיפה  לנו”,  קוראות  תרנגולות  לשחוט 
או  שלהם  אמא  אצל  “או  גרים?”,  הגברים 

אצל אחותם, לי פשוט אין אחיות”.  

איך  “תגידי  האמא  את  שאלתי  למחרת 
לעשות  צריכה  הכל את  ככה,  את מסתדרת 
אמרתי,  בעיה”  “אין  הבעיה?”,  “מה  לבד?”, 
כל  את  לעשות  קשה  קצת  נראה  “פשוט 
הדברים האלה לבד, אתן ממש פמיניסטיות 
זה  פדיניסטיות?  זה  “מה  הזה”.  בכפר  כאן 
נשמע כמו שם של מחלת עור, וחוץ מזה בכלל 
ועכשיו  קצת,  לעבוד  צריך  פשוט  קשה,  לא 
התרנגולות”.  עם  לי  תעזור  יכול  אתה  אם 
חברה מטריאכלית, קראו לזה בבית הספר, 
שפעם  נזכרתי  מהעולם.  נעלם  שזה  ואמרו 
נשים  עיתון  עורכת  איזה  בטלוויזיה  ראיתי 
כמות  להקפיא  שצריך  וצווחת  מתראיינת 
התא  את  ולפרק  זרע,  תאי  של  מספקת 
את  להפסיק  כדי  המסורתי,  המשפחתי 
הדיכוי של המין הנשי ע”י הגברים. כאן עשו 
ומבחנות,  מקפיאים  מיני  כל  בלי  זה  את 
הבן  בצהריים  במקום.  תרנגולות  הרבה  ועם 
הגברים  עם  צבאים  ציד  למסע  אותי  לקח 
והכלבים. ניצלתי את ההזדמנות ושאלתי גם 
אותם. “תגידו איך אתם מסתדרים ככה, בלי 
בית משלכם, בלי אשה ?” אחד ענה לי, “מה 
באגם,  החברים  עם  היום  כל  אנחנו  הבעיה 
אין לנו יותר מדי אחריות, האמהות והאחיות 
שלנו ממש טובות אלינו, ורק לפעמים צריך 
ותראה  תרנגולות,  ולשחוט  דברים  לסחוב 
טובים  יותר  חיים  יש  תפסנו.  יפה  צבי  איזה 

מאלו?”

שחי  פרימיטיבי,  שבט  להם  קוראים  ועוד 
בשולי האגם הנידח. ראו כיצד הם פתרו את 
כל הבעיות שבין גברים לנשים. אין מריבות, 
הנמשכת  ושנאה  טינה  אין  גירושים,  אין 
שנים, אין בעיות במציאת הזיווג, אין חששות 
שמא בן הזוג לא רציני וסתם מבזבזים עליו 
כח  משחקי  אין  מההורים,  לחצים  אין  זמן, 
נעלמים  הללו  הקשיים  כל  וכו’.  הילדים  עם 
עם אגם, כמה סירות ותרנגולים. מדוע איננו 
וגם  הכנרת  את  גם  לנו  יש  כמותם,  נוהגים 
את ים תיכון, ואת מי שלא אוהב לדוג תמיד 

אפשר להעסיק בתחביבים אחרים. 

חזרתי לחדר, בדרך ראיתי כמה נשים חוזרות 
מהיער נושאות על גבן ערימת עצים. גיבורות 
חיל, אבל הן נראו לי קצת עצובות ועייפות, 
בנות  ששאר  הדיכוי  את  פה  להן  אין  אולי 
העולם התרגלו אליו, אבל חוץ מלשרוד אין 
שני  ומצד  הביתה.  לחזור  סיבה  כך  כל  להן 
ומספרים  בחבורה  להם  הולכים  הגברים, 
אחרי  בלילה,  אבל  בדיחה,  אחר  בדיחה 
מתחילים  הם  לפתע  מתפרקת,  שהחבורה 
ויותר לאט. אמנם אין להם את  יותר  ללכת 
הזכות הנשגבת לקטר על האשה, אבל גם יש 
לגור אצל אמא. למחרת  גבול לכמה אפשר 
לקחתי את האופניים ועזבתי את האגם, אם 

גם הם לא הצליחו, איזה סיכוי יש לנו. 

מחוץ לאגם לקחתי רכבת ארוכה חזרה לעיר 
התחיל  בקרון  וישב  שעלה  אחד  כל  הבירה, 
שישבה  אחת  שלו.  הבעיות  את  לי  לספר 
זקנה   ,26 בת  כמעט  שהיא  לי  סיפרה  מולי 
זוג אחר התחילו לריב  מדי בשביל להתחתן. 
ה-4,  בן  הזאטוט  את  לשלוח  חוג  לאיזה 
לי  אמר  לידי  היושב  זה  פסנתר.  או  אנגלית 
שהוא ממש רוצה להתחתן, אבל להורים של 
חברה שלו יש רכב מסוג ניסאן, ולו בינתיים 
שעלה  אחד  משומש.  לסובארו  רק  כסף  יש 
בסדר  לא  שזה  טען  הדרך  באמצע  בתחנה 
שאשתו  מעדיף  היה  והוא  מזדקנת,  שאשתו 
קלטתי  הקרון  בקצה  השנים.  עם  תתייפה 
על  ילדים  וזורקת ספרי  צועקת  אשה צעירה 
בניה הקטנים בגלל שעשו קצת רעש. סטודנט 
לסטטיסטיקה, קצת נמוך,  מספר לי שהוא 
חישב ומצא שבגלל שיש יותר גברים מנשים 
מחפשות  רוב  פי  על  בנות  ובנוסף  בעולם, 
שלו  בגובה  לגבר  מהן.  יותר  גבוה  בעל 
ההסתברות להתחתן היא קצת פחות מ-18 
אחוז. כשירדתי מהרכבת כבר חשבתי לעצמי 
השפויים  איכשהו  הם  מהאגם  שהחבר’ה 

היחידים.

שנתיים אחרי זה, בגלגול אחר, דפקתי בדלת 
הבית  בעלת  כן.  לפני  ראיתי  לא  שמעולם 
מחכה  ושבעלה  להיכנס,  לי  ואמרה  פתחה 
ביקשתי  ברירה  ובלית  תקוע,  די  הייתי  לי. 
מאיש אחד מבית הכנסת לעשות את השבת 

לך  “חסר  והוסיף  בחיוב,  נענה  הוא  אצלו, 
שאתה לא מגיע”. קיבלתי חדר משלי עם נוף 
יפה ליד החדר של ששת ילדיהם. שמחתי על 
ההזדמנות להציץ פנימה לחייהם של האנשים 
ענק,  בצעדי  אלינו  התקדמה  השבת  האלה. 
וכולם עסקו בהכנות, האבא מסדר את הבית 
מסדרים  הגדולים  האחים  מבשלת,  והאמא 
את השולחן ואפילו הילדה הכמעט הכי קטנה 
דאגה לסרק את בת הזקונים. כשחזרנו מבית 
הרבה  עם  אחד  שולחן  סביב  ישבנו  הכנסת 
פיות רעבים, אבא בצד אחד ואמא מצד שני, 
למסתכל השטחי הם היו סתם זוג רגיל, אבל 
כשעקבתי אחריהם, שמתי לב שהם מחייכים 
טובה,  מילה  זורקים  ושם  פה  לשני.  אחד 
ולפעמים מחליפים מבט אוהב. ובד בבד הם 
לשלושה  דאג  אחד  כל  מחושבים,  מאוד  היו 
לשירים,  דואג  השני  מאכיל,  האחד  ילדים. 
האחד שואל את הילד מה הוא למד השבוע 
לבת  דואג  השני  אותו,  מנשק  זה  ואחרי  בגן 
הזקונים ששכחה לאכול, האחד מגיש לשולחן 
ומקשיב לסיפורי המעשיות של הקטנה, השני 
הכלים  את  לפנות  לעזור  הילדים  את  לוקח 
השכנים,  של  הילד  נכנס  לפתע  מהשולחן. 
האמא דאגה להגיש לו צלחת בחיוך, האבא 
סיפר לי שהוא ילד יחיד, אז הוא אוהב לבא 
אליהם לפעמים, והוא כבר מרגיש כמו אחד 
חיתול  מחליף  האחד  ממשיכים,  מהאחים. 
מזכיר  האחד  סיפור,  מספר  שהשני  בזמן 
לבת הזקונים לאכול והשני מביא את המנה 
העיקרית. וכל חלוקת התפקידים הזו עובדת 
יחידת  של  צוות  כמו  וחיוכים,  במבטים  רק 
מראש,  חודשים  למשימה  שהתאמן  עילית, 
יודע לתקשר באיזו שפת סימנים עדינה שאף 
אחד חוץ משניהם לא מבין, וכבר ידע לצפות 
את כל התקלות שיכולות לקרות ואיך להגיב 
בעולם  אחר  במקום  לעצמי,  חשבתי  עליהן. 
ההזדמנות היחידה שלהם להפגש היתה אולי 
מפגש חטוף על שולי אגם, שאחריו היה עוד 
לקיטת פטריות  או  דיג בסירה  רגיל של  יום 
אט  אט  ככה  מיוחדים.  זכרונות  שום  ללא 
לכיוון  והילדים  הקינוח  לכיוון  נעה  הסעודה 
מהשולחן,  פונו  שהצלחות  אחרי  המיטה. 
בת  את  במיטה  להשכיב  הלכה  והאמא 
אתם  “איך  האבא,  את  שאלתי  הזקונים, 
מצליחים לעשות את זה ?”, לא רציתי להגיד 
לו שהרוב לא מצליחים להגיע לזה, חלק גדול 
נכשלים עוד הרבה לפני שחושבים על ילדים 
)עם הרבה תלונות בדרך( וישנם מקומות בהם 

בכלל מוותרים מראש.

הוא  אולי  ושאל.  חייך  הוא  הבעיה?”  “מה 
באמת לא מכיר אחרת.

אור הלברסברג
Or@KOL-IL.co.il

)הכפר בו התרחש הסיפור(
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כל  שבה  מציאות,  לעצמכם  ארו 
לובשים  שלכם  רגש  או  מחשבה 
צורת הולוגרמה שכולם יכולים לראות... 
הטריה  לכלתו  אומר  צעיר  בחור 
איזה  וואו,   – משפחתה(  )בנוכחות 
שלך,  החדש  לבושם  יש  מדהים  ריח 
פרצוף  )עם  שלו  ההולוגרמה  ובינתיים 
אדום( סותמת את אפה ובתנועת חנק 
הבושם  זה  מה  ישמור,  “ה’   – אומרת 

הזה ? בו-אש ?!?”
או ראיון בפריים-טיים עם ֶסלּב שמחייך 
מאוזן לאוזן ומספר על החיים היפים 
ההולוגרמה  כשבינתיים  התהילה,  בצל 
שהיא  רק  ורידים,  לחתוך  מנסה  שלו 

לא מצליחה כי היא הולוגרמה...
או הרצאה משעממת במליאת הכנסת 
אחת  בקהל,  הולוגרמות   50 מעל  עם 
מנסה להדק היטב היטב את העניבה 
של הדובר, אחת מורחת דבק מגע על 
דאבל-ביג- אוכלת  אחת  היו”ר,  כסא 
אחת  ממול,  במסעדה  בורגר-מוגדל 
משחקת תפקיד כלשהוא בסרט האחרון 
האביזרים(.  כל  )עם  פוטר  הארי  של 
עצמו, עם שנורקל  ואחת, של המרצה 

בקריביים...

מזל שלא רואים את ההולגרמות שלנו, 
אה...?  

לי,  מתאים  דווקא  זה   – שיאמרו  יש 
וישיר  “דוגרי”  הכי  תמיד  אני  ממילא 
ִנים”  ָפּ שיש, אומר כל מה שאני חושב “ּבַ

בלי להתבייש מאף אחד... 
של  גישה  מין  טוב,  נשמע  זה  אמנם 
איש אמת, תוכו כברו, שאין בו צביעות 

ואינו מעמיד פנים כלפי חוץ.
המאפשר  תירוץ  רק  זה  למעשה  אבל 
גם לדברים הלא יפים להשלף החוצה 
באינסטינקט, ומתיר דיבורים ומעשים 
חסרי רסן... וזה בדיוק ההיפך מתיקון 
את  ולנקות  פנימה  לעבוד   - המידות 
להכניס  שלך,  והרגשות  המחשבות 
במילים  וביקורת.  שליטה  תחת  אותם 
אחרות - עדיף תוכו כברו מאשר ברו 

כתוכו...

ויש שיאמרו – מה זה משנה? תכל’ס, 
מה משמעותה  אז  הולוגרמה,  כזו  אין 
לי  שנכנסה  קטנה  מחשבה  איזו  של 

הולוגרמה לא 
קונבנציונאלית

להיות  נגדל  שלא  ולדבר  להתנהג  איך  אותנו  הנחו  תמיד 
כפראי אדם - “תפסיק לקפוץ על הספה”, “לא זורקים 

אוכל על אמא”, “תוציא את האצבע מהאף” וכד’
אבל נדיר שחינכו אותנו מה לחשוב או איך להרגיש...

נכון, אני מודה, יש כאן בעיה טכנית “קטנה” שאף אחד 
לא יכול לדעת מה אתה חושב או מרגיש...

אבל זה לא אומר שכל מחשבה, כל זמן שאין לה גילוי על 
פני השטח, היא לגיטימית...

ת
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לראש לרגע, ועוד רגע תעלם ?
האדם  נפש  את  שהכירו  חכמינו  אבל 
ועמדו על טיבה, אמרו - “במה שאדם 
חושב מעצמו – שם הוא כולו”, מה שאתה 
חושב, שם באמת אתה נמצא. אם אתה 
מדמיין שנתת למישהו סטירה, במהות 
שלך, בפנימיות שלך, באמת סטרת לו. 
טוב  יותר  שאתה  מרגיש  אתה  ואם 
מתנהג  אתה  אם  אפילו  שלך,  מחבר 
דורך  אתה  בפועל  “בענווה”,  כלפיו 

עליו...

וכל אחד יכול לבדוק את עצמו בקלות, 
שגם במצב הכי הגרוע ביותר, אם הוא 
חושב מחשבה טובה הוא מרגיש טוב. 
ושרו  בגטו שרקדו  יהודים  כמו אותם 
רגע  תורה,  שמחת  בחג  שלהם  בבלוק 

לפני שהובלו להוצאה להורג.
ולהיפך, שגם במצב הנפלא ביותר, אם 
מרגיש  הוא  רעה  מחשבה  חושב  הוא 
לכבודו,  ההפתעה  מסיבת  ובשיא  רע. 
כולו אכול עצב וקנאה על כך שלפני 
יותר  הרבה  שלו  לחבר  חגגו  חודש 

אנשים במקום יותר “מגניב”...

שלנו?  המחשבות  של  מקורן  באמת  מה 
פנימיותנו  את  מבטאות  שלפעמים 
לנו  זרות  לפעמים  ומאידך  היטב, 
היינו  שלא  דברים  אותנו,  ומפחידות 

 ? לעשות  לא  ובטח  לרצות,  מעיזים 
ואולי אלו מחשבות חיצוניות ?

תקופה  לי  היתה  בתשובה,  כשחזרתי 
פגישה  היתה  תפילה  כל  “אורות”.  של 
אישית אחד על אחד עם בורא עולם 
מילה  לכל  התכוונתי  ובעצמו,  בכבודו 
שהוצאתי מהפה, ובסוף התפילה הייתי 

מרגיש שמחה אמיתית.

לגלות  התחלתי  לאט  לאט  זה,  אחרי 
זרות”,  “מחשבות  שנקרא  המושג  את 
כל מיני מחשבות שנכנסות לך באמצע 
צהריים,  ארוחת  משימות,  התפילה, 
פרנסה, או סתם כל מיני דמיונות, עד 
שבסוף התפילה הייתי חוזר עם מתנות 
מהדיוטי-פרי באירלנד ולא כל כך זוכר 
אם באמת אמרתי את כל הברכות או 

שדילגתי חצי תפילה בטעות... 
המחשבות  מעצבנות,  לעצמי,  חשבתי 
הזרות האלו, מי תוקע לי אותם בראש 

דווקא באמצע התפילה ?

הרבי  של  בהסבר  שנתקלתי  עד 
שהן  היינו  זרות”  ש”מחשבות  ְמקֹוְצק 
עושה,  הטוב שאתה  למעשה  רק  זרות 
עצמו, אלא  לאדם  זרות  הן  אין  אבל 
כלומר  העצמית.  מהותו  בחינת  הן  הן 
בפנימיות  הוא  המחשבות  של  המקור 
האדם ומהותו. במילים אחרות, זה לא 
המחשבות הזרות מפריעות לך, אלא זה 

אתה האמיתי מפריע לעצמך הייצוגי.
“האדם   - דסלר  הרב  שאומר  וכפי 
עצמו יכול לדעת אמיתת מדרגתו אם 
רק יבחין במחשבות הקצרות הפורחות 
שום  בלי  כנראה  במוחו,  ועוברות 
קצרות  מחשבות  באמת  אכן  סיבה. 
ומידות  גרועים  אלו, המציינות רצונות 
רעות, באות מעומק לבו ומגלות משהו 
ממה שמתרחש בתת-הכרה שלו. ...סימן 
קיימות  אכן  אלו  שנקודות-תורפה  הן 
לידי  באו  לא  ועדיין  נפשו  בעומק 

תיקון.” )מכתב מאליהו כרך ה’ עמ’ 127(.

“יש שיאמרו – זה דווקא 
מתאים לי, במילא אני תמיד 
הכי “דוגרי” וישיר שיש, 
אומר כל מה שאני חושב 
ִנים” בלי להתבייש  פַּ “בָּ

מאף אחד...”
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משמעות  מקבלת  ההולגרמה  פתאום 
אחרת לגמרי, המחשבות שלי מייצגות 
את מי שאני באמת, כולל ההרהורים 

המוזרים וההזויים ביותר...

אנו נוהגים לדחות הבזקי מחשבות שלא 
מגדירים  אנחנו  בה  לדרגה  מתאימים 
הבושה  בגלל  לפעמים  עצמנו.  את 
שהרהור שכזה כלל עלה בדעתנו, אנו 
מתכחשים ומדחיקים, מפחדים להודות 

שאולי אנחנו באמת כאלה. 
הרב דסלר מביא משל, לאדם שנולד 
לו בן בכור, והוא גאה בו ואוהב אותו 
לרגע  לפעמים,  זאת,  ובכל  נפשו.  בכל 
קט, מתנצנצת במוחו המחשבה שהוא 
רוצה להרוג אותו, ומיד נעלמת כאילו 

לא היתה.
קרה  שבטח  התופעה,  את  ומסביר 
באמצע  לישון  לו  הפריע  שהתינוק 
הלילה וכד’, ומידת האנוכיות שלו  שלא 
תוקנה בשורשה בעומקי הלב, עושה את 
שלה. ומצד מידת הגאוה, מי שמפריע 

 ! ! עד כדי כך  זכות קיום  לו  לי אין 
)ואף שרצון זה ודאי סותר לאהבה העמוקה 
שיש לו לבנו, מקום יש בלב לסתירות רבות(

בכותרות  לעיתים  לראות  אפשר  וכך 
 : והשכנים  “המשפחה   – העיתונים 
היה  הוא  שנים,  עשרות  אותו  הכרנו 
חלם  לא  אחד  אף  חביב,  כזה  אדם 

שהוא מסוגל למעשים שכאלו...”.
לא  כאלה  שדברים  בטוח  תהיה  ואל 
שיצא  אחד  כל  לך,  לקרות  יכולים 
משליטה, היה בטוח עד רגע לפני זה, 

ש”לו בחיים זה לא יקרה”.
להשאר  מצליח  אדם  אם  ואפילו 
על  זעמו  לפרוק  )ולא  תמיד  בשליטה 
ילדו למשל(, עדיין, זו רק עטיפה חיצונית 

נוצצת למציאות האפילה שמסתתרת.

אומץ  לאזור  היא,  האמיתית  העצה 
הלב  תשומת  מלוא  את  ולפנות 
שאת  כמובן  והרהוריך,  למחשבותיך 
המחשבה הרעה צריך לסלק מיד ולא 

להתעמק בה, אבל רגע אחרי שסילקת 
אותה תעצור לחשוב – מה זה היה ?!?

להעיז  זו,  עצמית  מודעות  מתוך  ואז, 
אחר.  או  זה  פגם  בי  שיש  ולהודות 
עם  באנשים  )בטיפול  שידוע  וכפי 
את  שעוברים  אחרי  שרק  התמכרויות( 
שלב ההכחשה, אפשר להתחיל בטיפול.
אחרי שאתה מכיר את עצמך, גם את 
בך, שתמיד הסתרת  שונא  מה שאתה 
מעיני שכלך, אתה יכול להתחיל לעבוד, 
כשהולוגרמת  מידותיך.  את  ולתקן 
את  רגע  בכל  משקפת  המחשבות 

התקדמותך ומדרגתך הפנימית.
מחשבה  לך  שעולה  הבאה  בפעם  אז 
אותה,  ותדחיק  תכחיש  אל  טובה,  לא 
תתבונן בה, היא משקפת משהו מעומק 
נפשך, אל תבהל, נהפוך הוא, התמודדות 
אמיתית תניב פירות ותסייע להשתנות.... 

          

בפורים יש מצווה לשתות יין עד שאדם 
לבין  המן  ארור  בין  להבדיל  ידע  לא 
 - לומר  אפשר  כאילו  מרדכי.  ברוך 
ארור מרדכי הצדיק וברוך המן הרשע, 
חס ושלום אה... יש דברים שאם ישאלו 
אותך, אתה מיד תקפוץ ותאמר בבטחון 
- זה אמת וזה שקר, זה צדק וזה עוול, 

זה טוב וזה רע, זה צדיק וזה רשע.
נחלש  הסוד,  יוצא  היין  כשנכנס  אבל 
שמירת  על  האחראי  השכל,  של  כוחו 
והכחשת  הדחקת  ועל  החברה,  ערכי 
אתה  ופתאום  הסותרות,  המחשבות 
מגלה שבפנים לא כל כך ברור לך – 
“מי קבע שזה רע ?!? אני דווקא מתחבר 
“טוב”,  כולם  אצל  שנקרא  ומה  לזה... 

באמת בכלל לא בא לי טוב !”. 
זה חלק מפורים, אדם ניכר באיך הוא 
שאמרו  )כמו  משתכר  כשהוא  מתנהג 
אדם  דברים  בג’   - חז”ל 
ניכר, בכוסו, בכיסו ובכעסו( 
המחסומים,  כשיורדים  אז, 
מתגלית  שלו  הפרא  הולגרמת 

במלוא הדרה...

שלי  הראשון  בפורים  נהנתי  כך  כל 
כחוזר בתשובה, לראות את החברותא 
ולעשות  לדבר  ובמקום  משתכר,  שלי 
רוחניקיות,  דברי  נואם  הוא  שטויות, 
מתנדב להגיש אוכל ושתיה )בזיגזג(, שר 
שירי נשמה בקולי קולות ומברך אנשים 

מכל הלב )רבע שעה כל ברכה(.
אפילו בתור שיכור, כולו קרן אור...

שלומי דוראני
Shlomi@KOL-IL.co.il 
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בלון החיים
ונינוח  שקט  יושב  רגועה,  צהרים  עת 

על הספה, מתבונן בעיטורי הוילון.

רחב,  חיוך  בידו,  בלון  נכנס,  הוא  לפתע 
מביט בי בעינים גדולות. פניו ממש קורנות 

אור.

אין  “ולשמחה  אלי  פונה  הוא  “תשמע” 
עד  הבלון  עם  נרקוד  קץ,  אין  ולשמחה  קץ, 

שיתפוצץ”.

להישאר  אפשר  אי  שכזו  פנים  להארת 
אדיש, פניתי אליו בקול מתעניין “מה, חזור 

שנית”...

“תקשיב”, אמר לי והחל מקפץ – “ולשמחה 
אין קץ ולשמחה אין קץ נרקוד עם הבלון עד 

שיתפוצץ”

“האנרגיה” ושמחת החיים שלו פשוט סחפו 
קסם  וכבמטה  בידו  אחזתי  אליו,  אותי 

הצטרפו למילים תנועה וריקוד קצבי. 

תוך כדי ריקוד וחזרה על המילים “ולשמחה 
לבי  הלמות  החלו  ולשמחה...”  קץ  אין 

להרעיד את מיתרי החשיבה.
בלון  בתוך  גאוני,  פשוט  מילים  אלו 
לחץ  כל  כך  לפתור  אפשר  החיים 
נפשי, מאורע או תקרית לא נעימה – 
לרקוד עם “הבלון” מלא באוויר-רע 

להיות “בשמחה” עד הבום! ונגמרה הבעיה, 
לא?

לא, לא, זה נורא ! חלפה מחשבה איך אפשר 
אפילו  תופעה,  שהיא  לאיזו  כך  להתייחס 
הכי צדדית, יש מאחוריה נפש אנושית. אם 
כן זה לא גאוני! אבל קופצני, קליט. חזרתי 
מרגיש  אני  עדיין  ובשמחתו,  בו  להביט 
היסחפות מרצון הרי גם הוא שמח בריקוד 

המשותף... 

אלי  פנה  עליו,  מסתכל  אותי  תפס  אי!... 
כשאור בעיניו. מושך את ידי מנענע מעלה 
ומטה כאילו מנסה לנפח בלון וקולו הנעים 
מזמר – “ולשמחה אין קץ ולשמחה אין קץ 

נרקוד עם הבלון עד שיתפוצץ”.

אומר?  מה  עמו...  וניגנתי  עיני  את  עצמתי 
משוחרר  מרגיש  המשמח,  יין  לשתות  כמו 

והשכל פורח.

זו  שמחה  סוג  איזה   - מחשבה  עולה  שוב 
שאין לה קץ? מדוע הבלון צריך להתפוצץ? 

הקץ  יבוא  יתפוצץ  אם  בעצם, 
לשמחה, רגע, אז יש לה קץ...

להיות  הפכה  הצהרים  מנוחת  אומר,  מה 
די פעילה, מישיבה על הספה ומבט בוילון, 
גם  נוספים  ועכשיו  וריקוד  מחול  פתאום 

אגלי זיעה.

אז תפסתי, פשוט נפלא, אכן גאוני. הרי בכל 
מיני מקומות,  לכל אדם בכל  ותקופה,  זמן 
יש בלון חיים עצמי או כללי שנופח על ידו או 
נופח עבורו. לא די שהאוויר שנופח בו יתנדף 
אט אט מתוכו )האסטרונומים קוראים לזה 
דעיכה(  לפני  המבזיק  כוכב  נובה”  “סופר 
סוג “בלון” שכזה חייב להתפוצץ. זה פשוט, 
בלי  איתו  רוקדים  נפוח”  “בלון  שיש  אחרי 
מובנים,  מיני  בכל  זה  על  מדברים  קץ. 
“עושים  שקוראים  מה  מצדיקים,  צועקים, 
ומה  ויתנפח,  ימשיך  הרי  מהבלון.  שמח” 
מתיחת  בכושר  מתאפיין  בלון  שכל  נעשה 
השמחה עם  מתמתחים  ואלו   הפנים, 

אזי בום! ואין כלום בפנים.

נו נו תרקוד מה אתה עייף? הוא צעק לעברי, 
חייכתי  גם במחשבות.  הפעם  נתפסתי  שוב 
בהתנצלות והרגלים החלו לקפץ הפעם גבוה 
יותר ומהר יותר כי “לשמחה אין קץ” הבלון 

עדין לא התפוצץ, וכדאי לשמחו, 
תראה אותו כולו מלא חיים, 

תנועה ומרץ.
האווירה  מקרר  המזגן 
על  חוזרים  מתחממת, 
המילים שוב ושוב עם ניגון 
יעצור  כבר  מה  וריקוד, 
אותנו? שילוב מדהים. והלב 
זו  מרעיד עוד מיתר חשיבה, 
ומקום  זמן  בכל  ההבנה?  כל 
יופיע לו בלון חיים חדש, ונחכה 

לפיצוץ?

והרוח  תקופה  אייטיז,  סיקסטיז, 
רול,  אנד  רוק  רוק,  כוורת,  ביטלס,  שבה, 
מצביאים  מוזיקה,  בלוני  היפ-הופ,  ראפ, 
ופוליטיקאים, שיטות ממשל, מזרח ומערב, 
קרה,  מלחמה  הברית,  ארצות  רוסיה, 
מלחמה חמה, קופי ואייס קופי, אין משהו 
העולמי?  בבלון  ההבל  את  שימלא  עקבי 
בלון  שיתפוצץ  עד  תרקוד  קץ  אין  לשמחה 

החיים.

אוחזים  בשירה,  שחקים  מרקיעים  ואנחנו 
בקצה הבלון המעלה אותנו לגבהים שאנחנו 
כבר לא מכירים, נוגעים בשמים, האוויר דל 

הנשימה כמעט נעתקת לפני עילפון...

בך  הנפוחה  הנשמה  מלחשת...  קול  ובת 
בה  אם  נקבים,  מלא  בגוף  בבלון  כאוויר 
תנפח את בלון החיים אזי לנצח שמורה לך 
השמחה, בלא קץ תוכל להוסיף ולרקוד גם 

כשהבלון יתכווץ.

“וייפח  שאומרים  מה  זה  תפסתי,  נפלא! 
באפיו נשמת חיים” יסוד ושורש לכל בלוני 

החיים.

אט אט הריקוד נרגע, ומחשבה נוספת צצה 
נופחה  בו  הנשמה  כבלון,  הגוף  ומגיעה, 
עבורי! מישהו... עשה זאת בשבילי, רגע אז... 

“בום” נשמע קול רועם הריקוד פסק, הלמות 
הלב ממשיכות... ושקט ומתוכו בכי ודמעות, 
ניגבתי דמעותיו חיבקתיו בחום הנה קח לך 

עוד בלון.

יחזקאל יונה
Yehezkel@KOL-IL.co.il

ש



ם הרמב
איש המעשה

למה  ממעשיו  מרובה  שחכמתו  ”כל 
הוא דומה לאילן שענפיו מרובין ושרשיו 
והופכתו  ועוקרתו  באה  והרוח  מועטין 
מרובין  שמעשיו  כל  אבל  וכו’  פניו  על 
מחכמתו למה הוא דומה לאילן שענפיו 
מועטין ושרשיו מרובין שאפילו כל רוחות 
מזיזין  אין  בו  ונושבות  באות  שבעולם 

אותו ממקומו”
)פרקי אבות פרק ג’ משנה י”ז( 



  תחנת רוח | 11

רמב”ם הינו אחד מחכמי ישראל 
המפורסמים ביותר בכל הזמנים, 
משה  אחרי  שבהם  המפורסם  ואולי 
ישראל,  חכמי  מרוב  בשונה  רבנו. 
מעבר  אף  הרמב”ם  של  שמעו  יצא 
בני  ע”י  גם  נערץ  והיה  עמו,  לכותלי 
ואף  חיותו,  בחיים  עוד  אחרים  עמים 
ימינו אנו.  שנים רבות אחר מותו, עד 
וככל שעוברות השנים, כך שמו הולך 
הרמב”ם  של  פרסומו  עיקר  וגדל. 
בין  שונות,  בחכמות  גאונותו  על  הוא 
בין  ברפואה,  בין  התורה,  בחכמת 
אחריו  הותיר  שבכולם  בפילוסופיה, 
עליהם  והשפעתו  גדלותו,  חותם  את 
הם  מעטים  אמנם  ועמוקה.  רחבה 
הכבירים,  מעשיו  את  המכירים  אלו 
ואשר  חכמתו,  עם  ביד  יד  הלכו  אשר 
ראוי להתפעל וללמוד מהם לא פחות 
רצוננו  החכמה.  בשדות  מחיבוריו 
קטנה  טעימה  לתת  זה  קצר  במאמר 
ומן  הרמב”ם,  של  הנעלים  ממעשיו 
על  ללמוד  יהיה  ניתן  שנספר  המעט 
להקיף,  נוכל  שלא  ומפני  השאר. 
אפילו בקיצור, את כל תחומי מעשיו 
להתמקד  בחרנו  לכן  הרמב”ם.  של 
וגמילות  הצדקה  מעשי  והם  בשניים, 

החסד שלו.

צדקותיו
ושלש  מאות  משש  אחת  היא  צדקה 
בתורה,  הכתובות  המצוות  עשרה 
ועניינה הוא לסייע בממון, בין בכסף, 
בין במזון, לעניים ולאביונים הזקוקים 
לו. וכך כתב הרמב”ם בספר המצוות 
תרי”ג  כל  את  מונה  הוא  בו  שלו, 

המצוות אחת לאחת. “המצווה המאה 
לעשות  שצוונו  היא  וחמש  תשעים 

ולהרחיב  החלשים  את  ולחזק  צדקה 
עליהם. וכבר בא הציווי במצווה זו במלות 

את  תקפוץ  ולא  יתעלה  אמר  מתחלפות. 
את  תפתח  פתוח  כי  האביון  מאחיך  ידך 
ומטה  אחיך  ימוך  וכי  ואמר  וכו’  לו  ידך 
אחיך  וחי  ואמר  וכו’  בו  והחזקת  עמך  ידו 
אחת  כולם  הלשונות  באלו  והכוונה  עמך. 
ספקם”  די  ונחזקם  עניינו  שנעזור  והיא 
מידת  לפי  הוא  זו  מצווה  של  החיוב  וגודל 
העושר של האדם. אם נתן לו הקב”ה עושר 
צדקה  בו  שיעשה  שבשביל  לדעת  עליו  רב, 
ויעזור לאביונים נתנו לו, ולכן עליו להרבות 
בצדקה. ואם נתן לו הקב”ה מעט עושר, עליו 
לתת סכומים קטנים יותר, הכל לפי עושרו.

שנים  במשך  היה  כורחו(  )בעל  הרמב”ם 
ולא  מצרים,  מלך  של  האישי  רופאו  רבות 
ארמונו.  אנשי  כל  של  אלא  המלך  של  רק 
אזרחים  של  ברפואתם  עסוק  היה  בנוסף 
ביתו  על  בהמוניהם  צבאו  אשר  רבים, 
היה  כך  משום  המלך.   מארמון  בשובו 
בממונו  והשתמש  גדול,  עשיר  הרמב”ם 
לעשות בו צדקות למכביר, וכמו שכתב עליו 
יכילו  לא  צדקותיו  “מרוב  דורו  מבני  אחד 

כמה ספרים”.

בתי  של  בנינים  חמשה  מכספו  הקים  הוא 
כנסיות ובתי מדרשות. בית כנסת הוא מקום 

מיוחד להתפלל בו, ובית מדרש הוא מקום 
מיוחד ללמוד בו. בבית המדרש היו אלפים 
עסוקים  יושבים  היו  אשר  תלמידים  של 
והרמב”ם  היום,  שעות  כל   במשך  בתורה 
היה להם לרב ולמורה דרך. באותו זמן היה 
ניתן  צרכיהם.  לכל  האחראי  בעצמו  הוא 
להם על ידו אוכל די צרכם, מלבוש ומקום 
בתורה.  לעסוק  פנויים  שיהיו  בכדי  ללון, 
כל  לפני  פתוחות   היו  המדרש  בית  דלתות 
מפנסיון  ולהנות  לבוא  נפשו,  שחפצה  מי 
מלא, וכך בימיו של הרמב”ם הגיעו למצרים 
אלפיים מאתים ושלושים איש ללמוד בבית 
לפרנסת  הוציא  ושנה  שנה  כל  מדרשו. 
מצריים,  דינרים  אלפים  עשרת  הלומדים 

סכום עתק באותם ימים.  

חוץ מפרנסת הלומדים היה מפזר הרמב”ם 
גדולים  כסף  סכומי  ושבוע  שבוע  בכל 
לאביונים. בין ליהודים בין לישמעאלים, בין 
בעירו ובין מחוץ לעירו, כך נהג כל ימי חייו. 

חלק נוסף במפעל הצדקה של הרמב”ם 
אותו  חולים,  בית  של  הקמתו  היה 
הקים מכספו. ולא זו בלבד שהיה הוא 
המקום,  של  בבנייתו  היחיד  התורם 
בית  כשהחל  הקמתו,  לאחר  גם  אלא 
אז  גם  ייעודו,  את  לשמש  החולים 
על  הבלעדי  האחראי  הרמב”ם  היה 
ההוצאות השוטפות. משכר הרופאים, 
כריות  מיטות  התרופות,  רכישת  עד 
ושמיכות,  ועוד כהנה וכהנה הוצאות 
לרוב, הכל שולם מכיסו של הרמב”ם. 
והמפליא מכל הוא, שעל אף ההשקעה 
התבקשו  לא  הגדולה,  הכספית 
החולים  בית  של  לשירותיו  הנזקקים 
לשלם מאומה. נבחר היה לו להרמב”ם 
לזכות במצוות הצדקה, ולסייע לאחיו 
את  ולהעשיר  לנפח  מאשר  היהודים, 
עסוק  הרמב”ם  שהיה  מכיוון  כיסו. 
ובשאר  המלך  אצל  בעבודתו  מאוד 
בית  את  בעצמו  ניהל  לא  עיסוקיו, 
בידם  החולים, אלא הותיר את הדבר 
רק  העסיק.  אותו  הרופאים  צוות  של 
הרמב”ם  היה  הצורך,  לעת  פעם,  מדי 
מופיע בכדי לסייע באבחונם של  אותם 
הרופאים  שאר  הצליחו  שלא  חולים 
דרך  למצוא  או  מחלתם,  את  לזהות 
בקהל  מלווה  כשהוא  אותם.  לרפא 
בין  מהלך  הרמב”ם  היה  הרופאים, 
המיטות, סוקר כל חולה וחולה, שואל 
אותו שאלות מספר, וקובע את  חוליו 

ואת דרך הטיפול בו. 
השייך  זה,  בהקשר  אחד  סיפור  ישנו 
בה.  עוסקים  שאנו  הצדקה  לענין 
חי  אשר  ישראל,  חכמי  מגדולי  אחד 
בתקופתו של הרמב”ם, הרי הוא החכם 
אברהם  רבי  עזרא.  אבן  אברהם  רבי 
רוב  ואת  במיוחד,  רע  מזל  בעל  היה 
כשהוא  ותלאות,  בנדודים  בילה  חייו 
סובל מעוני קשה, עוני שהביאו פעמים 
רע  כה  רעב.  חרפת  של  למצב  עד  רבות 
היה מזלו עד שאמר על עצמו שאם יתחיל 
תשקע.  לא  השמש  ביום  בו  נרות,  למכור 
את  לראות  מאוד  השתוקק  אברהם  רבי 
הארץ,  בכל  לתהלה  נודע  ששמו  הרמב”ם, 
וצדקותו.  חכמתו  בצל  מעט  ולהסתופף 
ביותר  עסוק  הרמב”ם  שהיה  משום  אמנם 
לא התאפשר הדבר. מה עשה רבי אברהם, 
הלך לבית החולים והציג את עצמו כחולה. 
דבר,  שום  מצאו  ולא  בדקוהו  הרופאים 
לו שישכב באחת המיטות עד שיגיע  והורו 
הרמב”ם  כשהגיע  אותו.  ויראה  הרמב”ם 
ר”א  את  סקר  מסיבובו,  כחלק  למיטתו 
במבט קצר, ואח”כ רשם בפנקסו דבר מה 
והגיש אותו לאחד הרופאים שליוהו. האבן 
עזרא הופתע, הרי הוא בריא לחלוטין, ואיך 
יתכן שהרמב”ם, הרופא הגדול, טועה וחושב 
אותו לחולה. רבי אברהם קם ממטתו, ניגש 
לרופא שהחזיק בפתק, ושאל מה כתוב בו. 
הרופא גיחך והגיש לו את הפתק. בפתק היה 
מאות  חמש  התרופה  עוני,  “המחלה  רשום 
היטיב  אכן  אברהם,  רבי  צחק  דינרים”. 
לזהות את מחלתו. הוא לקח את  הרמב”ם 
הכסף, החיה בו את נפשו כמצוות הרופא, 
את  קבל  הנה  לדרכו,  לו  והלך  כך  ואחר 

מבוקשו וחזה בגדולתו של הרמב”ם.

היה  כורחו  בעל  הרמב"ם 

רופאו  רבות  שנים  במשך 

מצרים,  מלך  של  האישי 

אלא  המלך  של  רק  ולא 

של כל אנשי ארמונו. בנוסף 

של  ברפואתם  עסוק  היה 

אזרחים רבים, אשר צבאו 

בהמוניהם על ביתו משובו 

מארמון המלך.  משום כך 

גדול,  עשיר  הרמב"ם  היה 

לעשות  בממונו  והשתמש 

וכמו  למכביר,  צדקות  בו 

מבני  אחד  עליו  שכתב 

לא  צדקותיו  "מרוב  דורו 

יכילו כמה ספרים".

ה
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גמילות חסדים
התורה.  מן  חיוב  היא  גם  חסדים  גמילות 
אחר,  לאדם  שהיא  הטבה  כל  הוא  ועניינה 
גמילות  משקה  כוס  הגשת  או  חיוך  אפילו 
חסדים תקרא. וכך כותב הרמב”ם בהלכות 
לבקר  דבריהם  של  עשה  “מצות  אבלות 
המת,  ולהוציא  אבלים,  ולנחם  חולים, 
ולעסוק  האורחים,  וללות  הכלה,  ולהכניס 
בכל צרכי הקבורה לשאת על הכתף ולילך 
לשמח  וכן  ולקבור,  ולחפור  ולספוד  לפניו 
ואלו  צרכיהם.  בכל  ולסעדם  והכלה  החתן 
הן גמילות חסדים שבגופו שאין להם שיעור. 
הן  הרי  מדבריהם  אלו  מצוות  שכל  אע”פ 
הדברים  כל  כמוך,  לרעך  ואהבת  בכלל 
שאתה רוצה שיעשו לך אחרים, עשה אותן 

אתה לאחיך בתורה ובמצוות”.

רבה  מעלתה  הצדקה  שמצוות  ולמרות 
מאוד, מצוות גמילות חסדים גדולה ממנה. 
שהאדם  הוא  הצדקה  במצוות  הקושי  כי 
לעצמו,  כספו  את  לשמור  רוצה  בטבעו 
לאחר  אך  לאחר.  במתנה  אותו  לתת  ולא 
שהחליט האדם לתת, מעשה הנתינה איננו 
קשה כלל, רק להוציא את הארנק ולתת לעני 
גמילות  מצוות  אמנם  הצדקה.  לקופת  או 
חסדים, כשהיא נעשית כראוי, מצריכה מן 
האדם טורח רב, כי בשביל לעשות מצווה זו 
כראוי צריך אדם לתת את לבו ואת דעתו על 
חברו, וזהו דבר קשה לאנשים, הרבה יותר 
מאשר לוותר על כספם. ולכן אנחנו רואים 
אנשים רבים שאינם ברום המעלה, מחלקים 
ולא  כמעט  אבל  לאחרים.  מממונם  בשפע 
נמצא אדם רע בלבו טורח ומתאמץ בגופו 

בכדי לעזור ולהטיב לאחר.

הרמב”ם  של  חסדיו  גמילות  הפלגת  על 
מתלמידיו  לאחד  שכתב  ממה  ללמוד  נוכל 
אני  לך,  שאספר  כמו  ענייני  תוכן  “...כי 
באל-קאירה  שוכן  והמלך  במצרים  שוכן 
)כשני  ובין שני המקומות שני תחומי שבת 
כבד מאוד.  מנהג  על המלך  ולי  קילומטר(, 
יום בתחילת  אי אפשר מבלתי ראותו בכל 
יחלה  או  חולשה  כשימצאהו  אמנם  היום, 
אסור  לא  מפלגשיו  אחת  או  מבניו  אחד 
המלך.  בבית  היום  רוב  ואני  מאל-קאירה 
שני  או  אחד  מפקיד  כן  גם  לי  אפשר  ואי 
פקידים יחלו ואני צריך להתעסק ברפואתם. 
כללו של דבר כל יום ויום אני עולה לאל-

שום  שם  יהיה  וכשלא  בהשכמה  קאירה 
למצרים  אשוב  חדוש  שום  ולא  מכשול 
אחר חצי היום, על כל פנים לא אגיע קודם, 
ואני רעב מאוד, ואמצא את האכסדראות 
ויהודים, בהם  גויים  כולם מלאות בני אדם 
ושוטרים,  שופטים  חשוב,  ובלתי  חשוב 
עת  את  ידעו  רב,  ערב  ושונאים  אוהבים 
ואצא  ידי  וארחץ  הבהמה  מעל  ארד  שובי. 
אליהם לפייסם ולרצות ולחלות פניהם כדי 
כדי  עד  אותי  להמתין  כבודם  על  למחול 
שאוכל אכילת עראי והיא מעת לעת ואצא 
לרפאותם ולכתוב להם פתקאות ונוסחאות 
והיוצא  הנכנס  יסור  לא  חוליהם,  רפואות 
עד  התורה  באמונת  ולפעמים  הלילה,  עד 
אספר  יותר  או  הלילה  מן  שעות  שתי  סוף 

שוכב  ואני  עמהם,  ואדבר  ואצום  להם 
ואני  הלילה  ויכנס  העייפות.  מרוב  פרקדן 
בתכלית החולשה לא אוכל לדבר. סוף דבר 
לא יוכל אחד מישראל לדבר לי או להתחבר 
יבואו  אז  השבת,  יום  זולת  עמי  ולהתבודד 
כל הקהל או רובם אחר התפלה, אנהיג את 
הציבור במה שיעשה כל ימי השבוע וכו’  זה 
תוכן ענייני היום, ולא ספרתי לך אלא קצת 

וכו’ “.

גמילות  של  ביטוי  הינו  זה  מדהים  מסמך 
חסד כל כך נשגבה, עד שכמעט ואין הנפש 
אגדה  כמו  הדבר  ונדמה  להכילה,  מסוגלת 
ומתיש,  ארוך  מיום  בשובו  אחר.  מעולם 
אשר החל בהשכמה, ונמשך לכל הפחות עד 
בא  לא  הזמן  זה  כשבכל  היום,  מחצי  יותר 
אל פיו מאומה, הוא שב רכוב על הבהמה 
בכדי  רב  קהל  לו  ממתינים  שם  לביתו, 
חייב  לא  הרמב”ם,  והוא,  אותם.  שירפא 
מעליו,  לסלקם  ירצה  אם  ויוכל  דבר,  להם 
אליה  התורה  בחכמת  לעסוק  שיוכל  בכדי 
כן  עושה  אינו  והוא  עז.  נפשו חשק  חושקת 
אלא נוהג בהם בתכלית הנימוס והאדיבות, 
שיוכל  בכדי  לו  שימחלו  לפייסם  ומתאמץ 
לא  ממנה  שפרט  חטופה  אכילה  לאכול 
ומיד  כולה  פיו משך היממה  יבוא דבר אל 
לאחריה יחל לרפא את כולם. ואע”פ שבין 
העומדים ישנם נוצרים ומוסלמים ההולכים 
אחרי אמונות בזויות וטיפשיות בעיניו, ועוד 
ובכל  אותו,  ששונאים  אנשים  הקהל  בתוך 
זאת לא יסרב לאיש, ויקבל ויעזור לכל אחד 
ואחד ללא הפסק עד שעה מאוחרת מאוד, 
לפני  לישון  מועטות  שעות  לו  שנשארו  כך 
מעולף  שוכב  והוא  חדש,  יום  של  תחילתו 
ישלחם  זאת לא  ובכל  חסר כח על מיטתו, 
מעליו ולא ידחם, אלא ימשיך לדבר ולצוות 
לנכנסים לפניו. ועל כל זה הוא אומר שאינו 
הוא,  מפליא  ומאוד  מהרבה.  מקצת  אלא 
שבתיאורו את רוב מעלליו, הוא עושה זאת 
בלי שישמיע אף לו מילה אחת של תלונה או 
נימה של מרירות כלשהי, רק סיפור הדברים 

כמות שהם. 

ואם נעיז ונשאל את אשר מציף את ליבנו,  
שמח  הרמב”ם  שהיה  אפשר  האמנם 
לעניות  הזה?  הגדול  העמל  מכל  ומרוצה 
דעתי התשובה היא בהחלט כן. ונוכל להבין 
זאת מ”תפילת הרופא” של הרמב”ם, שהיה 
והדברים  ויום,  יום  בכל  אומרה  הרמב”ם 
הכתובים בה היו חקוקים על לבו. “הנני מכין 
נא, עזרני  באומנותי.  להתעסק  עצמי   את 
בלבי  תן  אצליח.  כי  בעבודתי  אלו-הי, 
תתן  ואל  ולבריותך.  לאומנותי  אהבה 
והכבוד  התהלה  ולשאיפת  הבצע  לאהבת 
האלה  המדות  כי  בעבודתי,  להתערב 
מתנגדות לאהבת האמת ולאהבת הבריות. 
בעבודתי  תטעני  שלא  ממך  אבקש  ולכן 
כוחות  וחזק  אמץ  יציריך.  לתועלת  הגדולה 
גופי ונפשי להיות תמיד מוכן להושיע לעשיר 
וכו’“ ולשונא  לאוהב  ולרע,  לטוב   ולדל, 
התעלומה.  פתרון  לפנינו  מפורש  הנה 
נעלה  ענין  הרפואה  בעסק  ראה  הרמב”ם 
בריותיו של  ולחזק את  לרפא  והוא  ונשגב, 
הערך  עיניו  לנגד  שעמד  ומשום  הקב”ה. 
להשקיע  מוכן  היה  לכן  מעשיו,  של  הגדול 

מאמץ כה גדול, ולהתעלם מעצמו לחלוטין, 
ובלבו  כוחות,  אפיסת  עד  ממש  ולהגיע 
שנפלה  הנכבדה  המצוה  על  גדולה  שמחה 
בחלקו, הלא היא גמילות חסד עם בריותיו 
כל  אילו  היה  נפלא  וכמה  הקב”ה.  של 
הרופאים היו מביטים באופן זה על עבודתם. 

חכמתו  מחכמתו  מרובים  שמעשיו  “כל 
ממעשיו  מרובה  שחכמתו  וכל  מתקיימת 
אין חכמתו מתקיימת” )אבות פרק ג’, משנה ט’(  
זאת,  משנה  בחובה  הטומנת  האמת  מפני 
היו גדולי חכמי ישראל שבכל הדורות בעלי 
למידת  ראויים  מרובים,  טובים  מעשים 
חכמתם, וכמו שראינו אצל הרמב”ם, הידוע 
חכמתו  כמו  אשר  הגדול”,  “הנשר  בכינויו 
בה  שנכללו  רבים,  מרחבים  חבקה  אשר 
אחרות  חכמות  וכן  כולה  התורה  חכמת 
וכהנה  אסטרונומיה  פילוסופיה,  כגון 
ואיחדם  הרמב”ם,  השתלם  שבכולם  רבות, 
למקשה אחת בספריו. כך בהתאמה גמורה 
היו מעשיו, אשר התפרשו על אנשים רבים 
בני  ובין  יהודים  בין  כאשר  שונים,  מסוגים 

שאר העמים נהנים מרוב חסדיו וצדקותיו.
   

איל קפצן
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עצמי  את  מכין  “הנני 
באומנותי.  להתעסק 

אלו-הי,  נא,  עזרני 

תן  אצליח.  כי  בעבודתי 

לאומנותי  אהבה  בלבי 

תתן  ואל  ולבריותך. 

לאהבת הבצע ולשאיפת 

התהלה והכבוד להתערב 

בעבודתי וכו’“.      

)מתוך “תפלת הרופא של הרמב“ם(
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מחשבות
אסתר המלכה.

הזמנים.  כל  של  המסתורין  אשת  היא 
חמנאי  של  הפרסים  אם  משלנו.  והיא 
את  מפנימים  היו  הרשעים  ואחמדיניג’אד 
זה הכל היה נראה יותר טוב. אבל הם יותר 
ואחשורוש  להמן  עצמם  את  לקשור  רוצים 
גזענות,  גם  זו  ואסתר.  למרדכי  מאשר 
במובן  נשים  הדרת  וגם  אנטישמיות  גם 
יצא  זה  סליחה  הביטוי.  של  מכוער  היותר 
הפרסים  על  לדבר  קל  יותר  אבל  בטעות, 
הם  כך  כל  מה  הכל  בסך  עלינו.  מאשר 
)מה שהוא לא הספיק, אנחנו...(.  מתגעגעים להמן 
לקשור  חשב  המן  תשכחו,  אל  סליחה, 
אחשורוש  כשאמר  אחשורוש.  נגד  קשר 
בהתמרמרות: הגם לכבוש את המלכה עמי 
בבית?! הוא בטא מחשבה נסתרת שבעצם 
כזו  על  ימינו.  יד  על  סומך  כך  כל  לא  הוא 
)בלי  ימיני”  “תשכח  לאמר:  ראוי  ימין”  “יד 
את  הציל  בפועל  ומי  אשכחך...(.  אם  של  התנאי 
ותרש,  אחשורוש מקשר הבוגדים של בגתן 
)באיחור(  מתברר  לפעמים  מרדכי.  לא  אם 
הנאמנים  הם  האויבים,  החרדים  שדוקא 

למלכות. 
אבל, בואו נעזוב פוליטיקה ונחזור לענין. 

 

טענות מטענות שונות.
אני  החשאיים  בשירותים  חבר  בהיותי 
יושב בישיבות דחופות וחיוניות ושומע שם 
ידיעות החשובות לבטחון המדינה. גם מוצא 
את עצמי מותקף )על לא עוול בכפי( כאילו אני 
“אליהו  מאז  ביותר  הגדול  ישראל  עוכר 

אשת המסתורין.
פעם  אף  צריכים  לא  עינים  כאלה  ם 
“מחשבות”  את  פתחנו  כך  משקַפים... 
חנוכה, זוכרים? כבר לא מדובר רק בעינים, 
שלא  זוית  מאיזו  המיוחד.  במבט  גם  אלא 
מביטות  שהן  בטוח  אתה  עליהן  תסתכל 
כמה  עמדו  זה.  את  ניסו  כבר  כן,  עליך. 
מוכנים  והיו  שונה  במקום  אחד  כל  אנשים 
עליהם.  רק  מסתכלת  שהיא  “להשבע” 
וחלק  אליהם  מחֶיכת  שהיא  טענו  אף  חלק 
יושבת  היא  גם שהתַוכחו אם  היו  הכחישו. 

או בתנועה.
אבל בשיחות הסלון של רמי המעלה במספר 
היא  אומה  לאיזו  סוער  דיון  היה  מדינות 
אבל  אסלית  אטלקיה  היא  אמרו,  שייכת. 
צרפתית  דוברת  ודאי  שהיא  טענו  כנגדם 
לא  אבל  בלעדיה.  צרפת  את  לתאר  וקשה 
)כלומר  מאומתו  לו  נדמה  אחד  כל  הם.  רק 

האומה שלו(. 
מה נאמר ומה נדבר ללא ספק אחת הנשים 

המפורסמות בהסטוריה...
אוי La Gioconde או בשמה היותר מפורסם: 
איטלקי  היה  שנה  מאה  לפני   .Mona Lisa
מהלובר  אותה  וחטף  התאפק  שלא  אחד 
אבל  לאיטליה,  אותה  להחזיר  כדי  בפריס 

נתפס.1
“אשת  עליה  לומר  אפשר  ספק  ללא 

המסתורין” המפורסמת ביותר בעולם.
מפורסם  הכי  )והמדען(  האֹומן  אולי  הצייר, 
בתקופת הרנסנס, עבד עליה למעלה מחמש 
מושלמת.  לא  יצירה  בה  ראה  ועדיין  שנים 
אינו  פעם  אף  באמת  טוב  שמשהו  כנראה 

מושלם.

על
נשים צדקניות

א ס ת ר - מ ר י ם 
והשאר

על 
המרחב הציבורי

והדרת נשים

על
המרחב בין פורים 

לפסח

ועל
ָרֵאל ּגוֹי ֶאָחד  ָך ִישְׂ ַעמְּ ִמי כְּ

ָאֶרץ בָּ

פורים   שמח
פסח   כשר   ושמח 

ע



אותם.  שואל  אני  חטאתי?  מה  הנביא”.2 
מקפח  אתה  נשים,  מדיר  אתה  עונים:  והם 
אותן, הן השפחות שלך, אתה פרזיט, מנצל 
ולא  לוקח  כלום,  תורם  לא  החברה,  את 
“עוכר  כולל:  ובשם  צבא.  עושה  לא  נותן, 
“אם  לעצמי,  אומר  אני  “טוב”,  ישראל”. 
מהבוץ,  הזו  המדינה  את  להוציא  יעזור  זה 
אני מוכן לקבל על עצמי את כל האשמות, 
אפילו בלי עסקת טיעון. נכון שעולות בי כל 
הגנה,  מנגנוני  ומתעוררים  מחשבות  מיני 
ועל הא, אבל  יכול לומר על דא  מה הייתי 
לא  הנביא  שאליהו  למרות  לשתוק”.  עדיף 
י ֶאת  שתק לאחאב. הוא ענה לו: “ֹלא ָעַכְרּתִ
ֲעָזְבֶכם ֶאת  ה ּוֵבית ָאִביָך ּבַ י ִאם ַאּתָ ָרֵאל ּכִ ִיׂשְ
יח(.  פס’  )שם  ָעִלים”  ַהּבְ ַאֲחֵרי  ֶלְך  ַוּתֵ ה’  ִמְצֹות 
למדי.  אסרטיבי  כנראה  היה  הנביא  אבל 
ואני, אין לי את זה. מה לעשות, לא כל אחד 
באמת  ִנַצחת.  תשובה  להשיב  היודע  נביא 
אין בכוונתי להתפלמס כאן בנושאים אלו 

העומדים ברומו של עולם. 
אבל על דבר אחד כדאי לעמוד קצת כי הוא 

שייך לעניני דיומא של “בין פורים לפסח”.

נשים נשים 
אני מבקש להצהיר מעל במה נכבדה זו כי 
מה שזכיתי לעמוד על במה נכבדה זו3 היא 
בזכות נשים. אינני מדבר רק על אמי מורתי 
ועל אשתי יקירתי אלא על נשות המופת של 

עמנו העתיק. 
באסרטיביות  שהתעקשה  שרה  בזכות 
המשך  התאפשר  ישמעאל  את  להרחיק 
הילדה  רבקה  בזכות  יצחק.4  ע”י  היהדות 
הקטנה5 אשר קיבלה החלטה גורלית לעזוב 
זכה  נודע,  הלא  אל  וללכת  אביה  בית  את 
לבית  כהמשך  למופת  בית  להקים  יצחק 

הוריו.  
את  שמסרה  והצדקת  הענוה  רחל  בזכות 
הסימנים לאחותה זכה יעקב להעמיד שנים 
עשר שבַטָיא. בזכות לאה שבכתה עד כלות 
ניצלה מעַשו הרשע6 ועלתה בחלקו של יעקב 

ואנו זכינו בעוד אמא.
בנפשן  עוז  שהרהיבו  ומרים  יוכבד  בזכות 
שאומה  מה  פרעה,  גזירת  על  “לצפצף” 
תנוקות  אלפי  ניצלו  העיזה,  לא  שלימה 

יהודיים מגזירת שמד.
אבותינו  נגאלו  צדקניות  נשים  בזכות 

ממצרים7. בראשן עמדה מרים.
ונצחון  הצלה  באו  הנביאה  דבורה  בזכות 
הפתיח.  היא  חצור.  מלך  יבין  על  גדול 
ידי יעל אשת חבר הקיני  ואלו הסיומת על 

שעשתה חיסול ממוקד בסיסרא.
זכינו למלכות בית דוד שממנה  בזכות רות 
יבא מלך המשיח, והגאולה העתידה. “רות 

אמה של מלכות”.
תכנית  בטלה  המלכה  אסתר  בזכות 

“הפתרון הסופי” של המן, הפרסי הידוע.
בזכות ברוריה8 זכינו ללמוד כמה חשובה כל 

מילה וכמה חשובה הצניעות גם בדיבור.
הגרועים  על  לרחם  גם  למדנו  ובזכותה 

שבאויבים ולהתפלל עליהם9.
למדנו  עקיבא  רבי  של  אשתו  רחל  בזכות 
גדולה  אשה  ישנה  גדול  אדם  כל  שמאחורי 
זהב”  של  ל”ירושלים  זכתה  היא  פחות.  לא 
נאמר:  ועליה  הזה.  הנפלא  לשיר  ואנחנו, 

“שלי ושלכם, שלה הוא”.

אל תעזו לומר לי בציניות שהיוצא מן הכלל 
מעיד על הכלל. יתכן ואתרגז על זה. להיפך 
)בלי  בזכרוני  העולה  מיעוט  זהו  הנכון.  הוא 
לחפש( וכך הם הדברים בכל הדורות ובאלפי 
על  לכם  סיפרתי  לא  עוד  בישראל.  בתים 
אותה ִקְמחית שזכתה להעמיד שבעה כהנים 
והענוה  הצניעות  הנהגות  בזכות  גדולים10 

שהנהיגה בביתה11.
“אשת  מזמור  על  לכם  סיפרתי  לא  גם  
לשיר  המלך  שלמה  אותנו  שלימד  חיל”12 
בלילות שבת לנשותינו. מה ? שלמה המלך 
הוא מחבר “השיר” הנפלא הזה? לא יאומן? 
אלף נשים...מה הוא שר לכולם או ששיכפל 

“דיסק”? החליטו בעצמכם.
ועוד לא אמרתי אף מילה על ה“אשת חיל” 
הייתי  איפה  יודע  איני  היא  שאלולי  שלי 

היום.

גם הסתרתי מכם את מאמר חז”ל: האוהב 
מגופו  יותר  ומכבדה  כגופו  אשתו  את 
והמדריך בניו ובנותיו בדרך ישרה וכו’ עליו 
לֹום ָאֳהֶלָך” )איוב  י ׁשָ הכתוב אומר: “ְוָיַדְעּתָ ּכִ

ה, כד(.

טרחן.  זקן  איזה  כמו  מרגיש  אני  טוב, 
ועובר  בי.  חוזר  אני  התכונתי.  לא  סליחה, 

לשתיקה.

במרחב  נשים  הדרת 
הציבורי?!

אני לא מוכן להאמין שיהודי ירא שמים ובן 
או  אשה  על  ויירק  רוח  בגסות  ינהג  תורה, 
יקלל אותה. נקודה. סימן קריאה!13 גם אם 
לנהוג  לו  לגרום  כדי  רוח  בגסות  נהגה  היא 
גבר,  הוא  הרי  נגרר?  הוא  מה  רוח.  בגסות 
לא? וגבר הוא מי שמתגבר על יצרו ומושל 
שומע  מאתנו  אחד  כל  פעמים  כמה  בו. 
לו  בא  זה  ש...מה  מעשים  רואה  או  דברים 
שלמה  אמר  אלו  מקרים  בעבור  הרי  וכו’ 
ּבֹור  ִמּגִ ִים  ַאּפַ ֶאֶרְך  טֹוב  בחכמתו:  המלך 

רּוחֹו ִמּלֵֹכד ִעיר )משלי טז, לב(. ל ּבְ ּוֹמׁשֵ
חוץ מעצם הענין לגופו, אבל איפה החכמה 
איזה  לי  תביאו  המפורסמת.  היהודית 
“הרשלי מאוסטרופולי” שיודע לומר לבעל 

לסכסוך  יגרום  שיאמר  דבר  שכל  ולאשה 
לא  הוא  אז  מהבית,  אותו  ויעיפו  ביניהם 
לבעל:  לומר  שיודע  “הרב”  ואיפה  מתערב. 
ולשניהם:  צודקת.  את  ולאשה:  צודק.  אתה 
שניכם צודקים. אם רוצים, אפשר לדון לגופו 
של ענין ואז צריך ללמוד איך לנהל ויכוח14. 

אבל אנו לפני כן. 
לעלות  “מתנדבות”  שישלחו  ברור  היה  זה 
שבימי  ידוע  כבר  כי  מהדרין  אוטובוס  על 
השבת”  ל”ככר  צלמים  שולחים  הזכרון 

וביום העצמאות ל”מאה שערים”. 
אבל אומר לאחי ורעי בני אומתי: המרחב 
לא  אחד.  אף  של  נחלתו  אינו  הציבורי 
אבירי  של  לא  וגם  קיצוניים  חרדים  של 
אל  לשלוט.  בה  שמשתמשים  הדמוקרטיה 
תהיו קיצוניים משום צד ולשום צד. אל תהיו 
“אני  כאילו  הבלעדית  בצדקתכם  בטוחים 

ואפסי עוד”. השאירו מקום גם לחולקים 

1. אז איך הגיעה ללובר? כי פרנסואה 
אחרי  אותה  קנה  צרפת  מלך  הראשון 
וינצ’י  דה  ליאונרדו  הצייר  של  מותו 
האחרונות  בשנותיו  בצרפת  שהיה 
בחסות המלך. אע”פ שבמקור הוזמנה 

ע”י סוחר אטלקי עשיר.
ונקבר  שמת  אטלקי  עצמו  וינצי  דה 

בצרפת.
ֵאִלּיָהּו  ֶאת  ַאְחָאב  ְראֹות  ּכִ “ַוְיִהי   .2
ֹעֵכר  ֶזה  ה  ַהַאּתָ ֵאָליו  ַאְחָאב  ַוּיֹאֶמר 

ָרֵאל” )מלכים א’, יח, יז(.  ִיׂשְ
הרוח”  ל”תחנת  כונתי  וכרגע   .3
ל”במת  כונתי  בעומק  יותר  אבל 

ההסטוריה”. 
גירוש  על  אותה  מוקיעים  היו  היום   .4
זרים. אבל הקב”ה אמר:  עובדים  ילדי 

“שמע בקולה”. 
5. יש מסורת שהיתה בת שלש! 

6. עד “היום” הוא לא שוכח ולא סולח. 
7. עפ”י מסכת סוטה דף יא, ע”ב. 

8. אשתו של רבי מאיר התנא. והמעשה 
נמצא במסכת עירובין דף נג, ע”ב עם 

רבי יוסי הגלילי. ראה שם. 
9. מסכת ברכות דף י, ע”א. היא ִלמדה 
“יתמו  מאיר:  ר’  הגדול  בעלה  את 

חָטאים ולא חוְטאים”.
משמנה  למעלה  של  גיֶנס  שיא   .10

מאות שנים של בתי המקדש.
לה  היו  בנים  שבעה  רבנן  “תנו   .11
גדולה  בכהונה  שמשו  וכולן  לקמחית 
אמרו לה חכמים מה עשית שזכית לכך 
אמרה להם מימי לא ראו קורות ביתי 
קלעי שערי אמרו לה הרבה עשו כן ולא 
הועילו” )מסכת יומא דף מז, ע”א(. כלומר 
עוד  היו  שבזה  הלבוש  צניעות  רק  לא 
והבית  כמוה אלא כל הנהגות החינוך 

שלה. 
12. משלי לא, י. 

או  אבנים  זריקת  על  לדבר  שלא   .13
אלימות אחרת.

הציבורי”  ב”שיח  נא  הסתכלו   .14
ותראו שאיננו יודעים לנהל ויכוח. לא, 

איננו יודעים.

“אני מבקש להצהיר 
מעל במה נכבדה זו כי 
מה שזכיתי לעמוד על 
במה נכבדה זו  היא 
בזכות נשים. אינני 

מדבר רק על אמי מורתי 
ועל אשתי יקירתי אלא על 
נשות המופת של עמינו 

העתיק...”
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עליכם.
הרבי מקוצק שאל יהודי אחד מחסידיו מדוע 
לקריאת  הכנסת  לבית  אתמול  הגיע  לא 
צפוף.  מדי  יותר  היה  כי  לו:  ענה  המגילה. 
ובאו.  צפוף  היה  לכלם  והרי  אותו:  שאל 
אמר לו: אני רגיש לזה יותר מאחרים. אמר 
תמיד  החלל,  כל  מי שממלא את  הרבי:  לו 
יהיה לו צפוף. אם תתפוס פחות “מקום” לא 

יהיה לך צפוף.

כשנזכרתי באמירה זו עלתה בראשי )הקודח( 
ניסים  עשרה  באבות:  המפורסמת  המשנה 
עומדים  המקדש...  בבית  לאבותינו  נעשו 
בחגים(  לרגל  לעלות  כולם  כשבאים  )בעָזָרה  צפופים 

ומשתחוים רווחים...15
למה היה צריך לעשות כזה נס? תאמרו: כי 
לביהמ”ק.  להכנס  אדם  בני  יותר  יוכלו  כך 
נס?  מצדיק  זה  האם  השואל:  ישאל  אבל 
בסופו של דבר יכנסו עוד כמה עשרות ואולי 
יוכלו.  ומה עם מאות האלפים שלא  מאות 
מה פתרנו כאן? הרי לא יכנס כל עם ישראל? 
אלא רצה הקב”ה ללמד שמי שמכופף את 
יותר  לו  יש  ומשתחוה,  עצמו, מקטין עצמו 
כך  נחשוב  כולנו  אם  שחשב.  ממה  מקום 

יהיה לכלנו מקום במרחב הציבורי. 
אני  ציבורי”  “מרחב  אומר  כשאני  אבל 
הראשיים  הרחובות  מאשר  ליותר  מתכוון 
או ככר העיר. אני מתכוון בלהיות עם אחד 

שיש לו “מרחב ציבורי” משותף.

כשאני שומע פרופסור נכבד שהוא גם חבר 

“אז, אני שואל את עצמי 
ומסכים שגם אתם תשאלו 
את עצמכם: בגלל שאתה 

רופא לכן “המרחב 
הציבורי” של בתי החולים 
הוא קנינך הפרטי? או 
שאני טועה וזה באמת 
“המרחב הפרטי שלו”?
לא באתי לריב, חברים. 
רק להזכיר לכלנו שיש 
“חרדים קיצוניים” 

מכל צד.
אז, אם נחפש לריב, לא 
נגמור. אבל אם נרצה 

לאהוב אז, כדאי להתחיל 
עכשיו...”
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שאומר:  וכד’  רפואית  אתיקה  ועדת  באיזו 
החולים  לבתי  להכנס  לרבנים16  ניתן  לא 
קביעת  על  חרדית  משפחה  עבור  ולהחליט 
לא  וההלכה  המומחה  אני  כי  המות.  שעת 
שואל  אני  אז,  וכיוצ”ב17.  אותי  מענינת 
את  תשאלו  אתם  שגם  ומסכים  עצמי  את 
“המרחב  לכן  רופא  שאתה  בגלל  עצמכם: 
קנינך  הוא  החולים  בתי  של  הציבורי” 
הפרטי? או שאני טועה וזה באמת “המרחב 

הפרטי שלו”?
לכלנו  להזכיר  רק  חברים.  לריב,  באתי  לא 

שיש “חרדים קיצוניים” מכל צד.
אם  אבל  נגמור.  לא  לריב,  נחפש  אם  אז, 

נרצה לאהוב, אז כדאי להתחיל מעכשיו.
טרחן  זקן  רק  לא  תאמרו:  כבר  עתה  טוב, 

אלא גם צעיר מרדן. צודקים בשניהם.

שתי שפות.
עד מגדל בבל, גילו לנו חכמינו, דברו כולם 
“שפה אחת” והיא לשון הקדש. אשר תוכה 
מתגלה  הפנימית  המהות  כלומר  כברּה. 
נוצרו  אח”כ  הקדש.  ובאותיות  במילים 
תרבות,  מבטאת:  שפה  כל  שפות.  הרבה 

מנהגים, הגיגים.
יש  מלחים.  של  ויש  חיילים,  של  שפה  יש 
יש  רוכלים.  של  ויש  משוררים,  של  שפה 
כבר  עכשיו  נשים.  של  ויש  גברים  של  שפה 
אני  לא  היקרים,  ידידי  אבל  הא?  הגזמתי, 

המצאתי זאת אלא על פי פרסומים זרים18. 
של  )אמריקאי(  הזר  בפרסום  למשל  ראו 
כשהיא  שונים19.  מכוכבים  ונשים   גברים 
כשהוא  מתכונת?  היא  למה  אֹוי..  אומרת: 
אומר ַוי... למה הוא מתכון? אותם משפטים 
ומילים ממש. כן, גם זה התחיל במגדל בבל. 
וכשהפסיכולוג אומר: ַאַהה ַאַהה...למה הוא 

מתכון? גם זה מאותו בבל?
שבטים  שני  של  נציגים  נראה  בואו  אז 
דיכוי.   לבן:  צניעות.  שחור:  “משוחחים”: 
תורה.  שחור:  חופש.   לבן:  פריצות.  שחור: 
לבן:  הפקרות.  שחור:  בטלנות.  לבן: 
רוחניות20. שחור: ישיבות.  לבן: השתמטות. 

שחור: כפרנות. לבן: ציונות. הגזמתי, ודי.
זה נקרא “דיאלוג מפרה”. שכל אחד מפרה 

את עצמו בכעסים ואנטי.

המרחב שבין פורים לפסח.
לפורים  קדם  פסח  בהסטוריה  כמובן, 
השנתי  העברי  בלוח  אבל  שנים.  במאות 
פורים קודם בחדש ימים. ההיפוך הזה אינו 

מקרי.
מי  ספרנו.  בבית  מורה  הוא  גם  השנה  לוח 
שרוצה לזכות לניסים גלויים צריך להאמין 
את  שמבקש  מי  נסתרים.  בניסים  תחילה 
)או  אישית  בגאולה  )ס”ד(  השי”ת  עזרת 
שלו  המאמצים  את  למצות  צריך  כללית( 
להגאל. לכן בהגדה של פסח לא מוזכר שמו 

15. פרק ה’ משנה ה’.
“משגיחי  אותם:  מכנה  הוא   .16
כשרות” בלשון מזלזלת. וכל המומחים 

של הדתיים הם: “גניקולוגים”.
של  מדויק  ציטוט  לא  זה  טוב,   .17
המילים. אבל הכונה ברורה וגם שפת 

הגוף מדברת.
18. כאיש מודיעין ותיק מלחמות.

19. למשל מאדים ונוגה.
20. הודו.

21. רבי משה בן נחמן בן המאה השלש 
עשרה נולד בחבל קטלוניה שבספרד 
של  הפרשנים  מגדולי  בא”י.  ונפטר 
החומש והתלמוד. רופא, מקובל ואיש 

אשכולות.
כולם.  הכוחות  בעל  הוא  אלקים   .22

כך כונת שם זה בתפלה.
ושער  הכוונות  שער  עפ”י   .23

הפסוקים. 
ְרֹעה  ּפַ “ַוּיֹאֶמר  ב   ה,  24. ראה שמות 
ח  ּלַ ְלׁשַ ֹקלֹו  ּבְ ַמע  ֶאׁשְ ר  ֲאׁשֶ הוי”ה  ִמי 
י ֶאת הוי”ה ְוַגם  ָרֵאל. ֹלא ָיַדְעּתִ ֶאת ִיׂשְ

ַח”. ּלֵ ָרֵאל ֹלא ֲאׁשַ ֶאת ִיׂשְ

שהוא  לומר  כדי  משה  הדגול  המנהיג  של 
“אני  העליונה.  ההשגחה  ביד  כלי  רק  היה 
הקב”ה  אמר  שרף”  ולא  אני  מלאך,  ולא 

לעם ישראל. 
הקב”ה  נזכר  לא  אסתר  במגלת  מאידך 
ארציים  כמאורעות  מתואר  הכל  אלא 
מרדכי,  לגאולה.  דבר  של  בסופו  שהובילו 
וסופי  ראשי  של  ברמזים  רק  העם.  אסתר, 
תיבות מופיע שם ה’ המכוון את המאורעות 

בהסתר.
עצמו  רבינו  ממשה  שקיבלנו  המסורת 
ששלשים יום לפני החג צריך להתחיל ללמוד 
את הלכותיו. ובמיוחד אמר זאת על הלכות 
פסח המרובות. והרי זה יוצא בדיוק בפורים. 
אתה יושב לסעודת פורים, שותה “עד דלא 
ידע” מבלבל בין “ארור המן לברוך מרדכי” 
לך,  דע  כי  וצריך לחשוב על הלכות הפסח. 
שכדי להגאל בפסח צריך להשתדל בפורים. 
אבל כדי לשמוח בפורים צריך להאמין כמו 

בפסח. 
חיינו  וכל  התורה  שכל  אומר  הרמב”ן21 
אלא  “טבע”.  כלל  אין  נסתרים.  ניסים  הם 
ואילו הניסים  שהטבע מסתיר את הניסים 

הגלויים הם מעל חוקי הטבע. 
אלק”ים  שם  כי  המקובלים  אומרים  זה  על 
)86 בגימטריא( הוא “הטבע”. כי ֵשם22 זה הוא 

הכח הפועל במסגרת חוקי הפיזיקה.
ז”ל שפרעה כפר  לכן אומר רבינו האר”י23 
אלקים24.  בשם  האמין  אבל  הוי”ה  בשם 
בכוחות  לשלוט  יכול  הוא  שגם  חשב  והוא 

הטבע ע”י אמצעים שונים.
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אשת המסתורין 
)האולטימטיבית( 

והאיש שאחורי הפרגוד 
)האולטימטיבי(.

ר  ֲאׁשֶ ּה ּכַ ּה ְוֶאת ַעּמָ ֶדת מֹוַלְדּתָ ר ַמּגֶ ֵאין ֶאְסּתֵ
ר  ַכי ֶאְסּתֵ ָכי ְוֶאת ַמֲאַמר ָמְרּדֳ ה ָעֶליָה ָמְרּדֳ ִצּוָ

ר ָהְיָתה ְבָאְמָנה ִאּתֹו )מגל”א ב, כ(. ֲאׁשֶ ה ּכַ ֹעׂשָ

נֹוס  ּכְ ָכי: ֵלְך  יב ֶאל ָמְרּדֳ ר ְלָהׁשִ ַוּתֹאֶמר ֶאְסּתֵ
ן ְוצּומּו ָעַלי  ׁשּוׁשָ ְמְצִאים ּבְ הּוִדים ַהּנִ ל ַהּיְ ֶאת ּכָ
ַלְיָלה  ָיִמים  ת  לׁשֶ ׁשְ ּתּו  ׁשְ ּתִ ְוַאל  ּתֹאְכלּו  ְוַאל 
ן ּוְבֵכן ָאבֹוא ֶאל  ם ֲאִני ְוַנֲעֹרַתי ָאצּום ּכֵ ָויֹום ּגַ
י:  י ָאָבְדּתִ ר ָאַבְדּתִ ת ְוַכֲאׁשֶ ר ֹלא ַכּדָ ֶלְך ֲאׁשֶ ַהּמֶ
ָעָליו  ָתה  ִצּוְ ר  ֲאׁשֶ ֹכל  ּכְ ַעׂש  ַוּיַ ָכי  ָמְרּדָ ֲעֹבר  ַוּיַ

ר )שם ד, טו-יז(. ֶאְסּתֵ

פסוקים  בהבאת  מתכוון  אני  בעצם  ְלמה 
אלו?...

נכון. לסתירה המובנית בהם. מי שולט במי? 
מיהו המפקד, ומי המבצע? 

אויב  הוא  ומרדכי  המלכה  היא  אסתר 
בשמי  העולה  הכוכב  היא  השלטון. 
בתחרות  נולד”  “כוכב  )ממש  האמפריה 
ההיא(. והיא עושה בדיוק את ציווי מרדכי 
זוהי  הרי  הגיון.  חסרת  נפש  ובמסירות 
לא  שהעולם  ראשונה  ממדרגה  שערוריה 
הראשונה  הגברת  המלכה.  מוצא  את  ֵידעו 
בכל העולם25. אבל מה לעשות? מרדכי ציוה.
כל  את  לצוות  עליו  מצוה  היא  אח”כ 
שעות   )!72( ושתים  שבעים  לצום  היהודים 
אפשרי.  בלתי  כמעט  הגיון.  חסר  זה  רצוף. 
ובפרט בזמן אשר הסכנה מרחפת וצריך כל 
טיפת כח לקראת המערכה הסופית. ִחשבו 
נא. במלחמת יוה”כ התחיל גיוס המילואים. 
אנשים יצאו מבתי הכנסת. רבים רבים שברו 
את הצום כי ידעו שהולכת להתחיל מלחמה. 
ויש לזה היתר. עכשיו נתאר לעצמנו שרעיית 
ראש הממשלה  היתה מצוה על כל הצבא 
להמשיך את הצום ולהוסיף עוד יומיים....???

לעשות? אסתר מצוה  הגיון. אבל מה  חסר 
ומרדכי מבצע. לא על עצמו בלבד אלא על 

כל העם: גברים, נשים וטף.
לזה  אבל  ומלואו.  עולם  מכאן?  נלמד  מה   

נצטרך מאמר בפנ”ע. 
אסתר.  שמה.  זה  אמרנו?  נסתרים,  ניסים 
ה-אל”ף  מכיר.  איש  ואין  רואים  כולם 
היא  ה-ֵסֶתר.  על  מרחף  עולם(  של  )אלופו 
מצניעה עצמה, מסתירה והאור מאיר עליה 

וממנה. בבחינת: 
)תהילים  ִיְתלֹוָנן  -ַקי  ׁשַ ֵצל  ּבְ ֶעְליֹון  ֵסֶתר  ּבְ ב  ֹיׁשֵ

צא(.
ניסים גלויים, אמרנו? צום של שלשה ימים. 
כאשר  המלך  אל  הולכת  היא  זו  ובצורה 

הכל  המשחק.  שם  הוא  מיוחדת  חן  נשיאת 
תלוי בשבריר שניה. יושיט את השרביט או 

לא.
. to be or not to be :זה ממש

אבל באמת, לדעתי, הנס העיקרי הוא שאין 
שום סתירה בין ההנהגות הסותרות. כשיש 
אהבה, הערכה ואמון הדדי. כולם רוצים את 
ּגֹוי  ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ּכְ טובת כולם. כאשר: “ּוִמי 
יז, כא(. אז כל נס  )דברי הימים א,  ָאֶרץ”  ּבָ ֶאָחד 
ראוי להם. אפילו הפרסים לא יוכלו עלינו... 

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



ְוַעד  ֵמֹהּדּו  ֵלְך  ַהּמֹ ֵורֹוׁש  ֲאַחׁשְ “הּוא   .25
ְמִדיָנה“  ּוֵמָאה  ִרים  ְוֶעׂשְ ַבע  ׁשֶ ּכּוׁש 

)פתיחת המגילה(.
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מעולם לא טיפסתי על צוק תלול, להצילך מכלאך אשר בשמי מרום
ומעולם לא הפלגתי בספינה רעועה בים הסוער, להביא עבורך יהלום.

מעולם לא נלחמתי בדו-קרב חרבות, לזכות לאוהבך בשלום
ומעולם לא צעקתי על הבאים לתופסך: “פרא, אל תקרב הלום!”

מעולם לא הוצאתי כל ממוני, כי נכמרו רחמיך בראותך יתום
ומעולם לא ויתרתי על משוש נפשי, כי חפצה נפשך בוילון כתום.

מעולם לא הציעו לי את היפה בנשים, והשבתי: “בשלי אין מתום”
ומעולם לא רעבתי ללחם והניחו לפני סכום עתק לקנותך, ועניתי “מוטב 

אהיה כל חיי בצום”.
מעולם לא אמרתי אני עימך, אלך איתך גם אל אש גהנום

ומעולם לא הודעתי שאת הכל, וכשאת עימי אין על מה רעום.
אבל בחרתיך לי לאישה, שתגדלי ילדינו, ולראותך בכל יום

אמרי לי, האין בכך אהבה נפלאה ומופלגת, וגבוה מעל כל חלום?



חשבון נפש
סיפורו האישי של רפאל אזולאי: מרחבת הריקודים בבוסטון חזרה לארץ

אותנו  שיעצור  שוטר  מפני  החשש 
מחוג  אל  בחשבון,  עלה  לא  בכלל 
בקיצור  מתייחסים,  לא  המהירות 
המטרה מקדשת את האמצעים, כולנו 
בלב אחד כאיש אחד במטרה אחת 

להגיע למועדון ולהתפרק. 

מוכרים,  פרצופים  למועדון,  נכנסים 
מוסיקה בווליום מטורף, לייזרים בכל 
פינה, מאות אנשים. כמובן שהתחנה 
הבילוי  את  בה  להתחיל  הראשונה 
הנכסף היא בר המשקאות, כל אחד 
האהוב  המשקה  את  לעצמו  קונה 
עליו, ורק אחרי ש”מתדלקים” נכנסים 
לרקוד. המוסיקה זורקת אותך לשכוח 
לחשוב!  לא  פשוט  הקשיים,  מכל 
ושמונה,  עשרים  בן  שאתה  העובדה 
משפחה  בית,  על  חושב  לא  ועדיין 
ופרנסה טובה לא מדאיגה כלל, היא 
בקודש,  כהרגלי  בכיוון.  לא  אפילו 
הפסקה,  ללא  כמעט  לרקוד  נהגתי 
קודמות  מפעמים  בשונה  הפעם  אך 

אני מוצא את עצמי מטפס אל עבר 
כוח  הקומה השנייה במועדון, כאילו 
מביט  אני  כנוע.  ואני  אותי  מושך 
המוכרת  הריקודים  רחבת  עבר  אל 
הרגשה  מעין  אותי  מציפה  ופתאום 
פנימיות  עיניים  כאילו  הארה,  של 
להתבונן,  לי  ואפשרו  בתוכי  נפתחו 
אך הפעם אל תוך עצמי. מצאתי את 
עצמי חושב בקול, מה? זה מה שאני 
אעשה כל חיי? בשביל זה אני חי? מה 
עם משפחה? מה עם ילדים? תחושה 
של ריקנות הציפה את כולי והחלטתי 
על  מחשבה  חוזר.  לא  אני  שלכאן 
עלתה  לא  כלל  בתשובה  וחזרה  דת 
שנים  זה  הכנסת  לבית  בראשי. 
שלא הלכתי, ואת התפילין שקיבלתי 
כמתנת בר מצווה לא הנחתי מגיל 15. 
כך נמשכתי אחרי הסביבה הסוחפת, 
אחרי הבלי הזמן והנאות הגוף. אלו 
לארה”ב,  נסיעתי  עם  לשיאם  הגיעו 

שם הפיתויים גדולים ואין גבולות.

אני  שנים,   12 כ-  לפני  וצ”ש, 
שוכר דירה עם עוד שני חברים 
כ-5   , בארה”ב  אשר  בוסטון  בעיר 
ניו-יורק.  לעיר  צפונית  נסיעה  שעות 
בזמנו מתארגנים  מוצ”ש  כבכל  אנו, 
לבילוי במועדון הריקודים ה”רוקסי”, 
המפורסם שבין מועדוני העיר. ריחות 
הדירה,  את  ממלאים  הבשמים 
טלפונים לחברים, מתלבשים במיטב 
המבליטות  צמודות  חולצות  הסטייל, 
שרירים, פרי עמלם של שעות בחדר 
סיכום  מחויטות.  ומכנסיים  הכושר 
חברים  שישה  עוד  ישנם  הטלפונים, 
שרוצים להצטרף, עוד לפני שהספקתי 
להבין מה קורה נדחסו תשעה חברה 
במכונית הוולוו שלי ואף אחד חלילה 
הנוראה,  הצפיפות  על  מתלונן  לא 
אנו  השבוע  כל  כאילו  נראה  שהרי 
שנוסעים  לרגע  להגיע  כדי  עובדים 
החשק  את  שנותן  מה  וזה  לבלות, 
שבוע,  עוד  לעבוד  להמשיך  והדחף 

וככה שבוע אחר שבוע. 

נכנסים למועדון, פרצופים מוכרים, מוסיקה בווליום מטורף, לייזרים בכל פינה, מאות אנשים. 
כמובן שהתחנה הראשונית להתחיל בה את הבילוי הנכסף היא בר המשקאות, כל אחד קונה 
זורקת  נכנסים לרקוד. המוסיקה  ורק אחרי ש”מתדלקים”  לעצמו את המשקה האהוב עליו, 
אותך לשכוח מכל הקשיים, פשוט לא לחשוב! העובדה שאתה בן עשרים ושמונה, ועדיין לא 
חושב על בית, משפחה ופרנסה טובה לא מדאיגה כלל, היא אפילו לא בכיוון. כהרגלי בקודש, 
נהגתי לרקוד כמעט ללא הפסקה, אך הפעם בשונה מפעמים קודמות אני מוצא עצמי מטפס 

אל עבר הקומה השנייה במועדון, כאילו כוח מושך אותי ואני כנוע...

מ
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כי  התבשרתי  בחו”ל,  שהותי  במהלך 
אבי קיבל התקף לב ונמצא בקומה, 
שאני  החלטתי  לחייו.  רב  חשש  היה 
כיוון  לראותו.  מנת  על  לארץ  חוזר 
הסתכנתי  חוקי  לא  באופן  ששהיתי 
שעריה  את  בפניי  תסגור  שארה”ב 
אני  וכך  לחזור,  לאן  לי  יהיה  ולא 
עלול אף לאבד את הכנסתי שהייתה 

גבוהה. 

לי  התחוורה  בארץ,  נחיתתי  עם 
משפחתי  נפטר.  אבי  המרה,  האמת 
ניסתה לבקש מהחברא קדישא שלא 
ללא  אך  להגעתי,  עד  אותו  יקברו 
הועיל, מאחר ואסור להלין את המת. 
בנפשי  שיערתי  לא  אך  המון  בכיתי 
כי מיתת אבי עתידה לגרום לתפנית 
חדה בחיי, הרגשתי כי אבי מסר את 
חייו כדי לתת לי חיים. כבכור הבנים 
לומר  עצמי  על  קיבלתי  במשפחתי, 
קדיש על אבי במשך כל השנה, קניתי 
תפילין חדשות והלכתי לבית הכנסת 
תורה  שיעורי  שמעתי  שם  יום,  מידי 

בצמא, לא פספסתי מילה.

אחרי כחודש חזרתי לארה”ב. חיפשתי 
להתפלל  להמשיך  אוכל  בו  מקום 
לקהילה  אותי  הפנו  קדיש,  ולומר 
ספרדית שקיבלה אותי בחום ואהבה, 
שם התפללתי ושמעתי שיעורי תורה, 
ובמקביל התחלתי ללמוד יהדות לבד 
בביתי. בכל מוצ”ש שמעתי איך חבריי 
אך  השבועית,  ליציאה  מתארגנים 
לעומתם אני התארגנתי לבית המדרש 
מרב  מאלף  שיעור  לשמוע  מנת  על 
ומעלה,  הקהילה שהיה אדם משכמו 
שתיתי בצמא כל מילה שיצאה מפיו. 
גמלה  בבוסטון  שנים  כארבע  לאחר 
בליבי החלטה, אני עוזב וחוזר לארץ. 
הגבוהה  המשכורת  שלמרות  הרגשתי 
החיים  לי,  שהובטחו  והבונוסים 
עבורי.  יקר  זמן  בזבוז  הם  בארה”ב 
תורה,  ללמוד  לישיבה,  ללכת  בחרתי 
משפחה.  ולהקים  ביתי  את  לבנות 
צדיק,  יהודי  הכרתי  הכנסת  בבית 
לעזוב  עתיד  אני  כי  שמע  שכאשר 
לי  אמר  לחזור,  ולא  בוסטון  את 
“כי  הייתה  שבת  באותה  הפרשה  כי 
תצא”, הוא סיפר לי שהמפרשים על 
בכתוב  שהכוונה  אומרים  הפרשה 
הדרש  דרך  על  למלחמה”  תצא  “כי 
היצר  נגד  למלחמה  יציאה  היא 
כ’  באות  מתחילה  והפרשה  הרע. 
ומסתיימת באות ח’, וזה מרמז שצריך 
יצר  נגד  להילחם  בשביל  כח  הרבה 
לארץ  מגיע  אתה  אבל  בחו”ל.  הרע 
מתחילה  שהיא  תבא”,  “כי   בפרשת 
באות ו’ - “והיה כי תבא אל הארץ 
“...את   - נ’  באות  ומסתיימת  וכו’” 
האות  ובגימטריה  תעשון”,  אשר  כל 
ושש,  חמישים  זה  נ’  האות  ועוד  ו’ 
בדיוק פי שתים מהגימטריה של כח, 
שתים  פי  צריך  שבארץ  מלמד  וזה 

כח בכדי להילחם ביצר הרע, כגודל 
הקדושה במקום כך גודל היצר הרע. 
אסון  לפני  יומיים  חזרתי  הארץ  אל 
מטוסים  אותם  בניו-יורק.  התאומים 
שנחטפו יצאו מבוסטון, מאותו שדה 
תעופה שהמראתי ממנו בדרכי ארצה. 

כשנחתתי  אנגליה.  דרך  לארץ  טסתי 
באנגליה, חיפשתי בתוך שדה התעופה 
מקום פנוי, התביישתי להניח תפילין 
יום  היה  ושבים.  העוברים  כל  בפני 
שני בשבוע, והתאריך העברי היה ב’ 
בחודש אלול. לפי ההלכה תמיד עדיף 
להתפלל במניין, דהיינו לפחות עשרה 
וחמישי  שני  ובימי  ביחד.  אנשים 
מוציאים ספר תורה וקוראים בו, וכן 
חודש  כל  יש כאלה שנוהגים במשך 
התפילה.  אחרי  בשופר  לתקוע  אלול 
ודיברתי  הלב,  מכל  לבכות  התחלתי 
עומד  היה  הוא  כאילו  הקב”ה  עם 
מניח  שנה  כבר  אני  “אבא,   - לפני 
תפילין, לפעמים אפילו הלכתי בקור 
בוסטון  של  השלג  בתוך  המקפיא 
בבית  להתפלל  בשביל  בוקר  לפנות 
כנסת. אני לא מבקש תפילה בציבור, 
ולא  התורה,  קריאת  לשמוע את  לא 
לשמוע תקיעת שופר, אני רק מבקש 
בה  להניח  שאוכל  שקטה  פינה 
לזלוג  הפסיקו  לא  הדמעות  תפילין.” 
בטרמינל  חיפושי  במהלך  מעיני. 
הגדול אחר פינה שקטה הבחנתי כי 
נפתחה  הרחבה  של  השמאלי  מצדה 
כעשרים  בערך  יצאו  שממנה  דלת 
פתח  מהם  אחד  חרדים,  אנשים 
שולחן  )מעין  סטנדר  והוציא  מזוודה 
ספר  הוציא  השני  עמודים(.  על  קטן 
חשבתי  שופר.  הוציא  השלישי  תורה. 
לרגע שאני חולם, הקב”ה פשוט שמע 
את תחינתי. מבולבל ונרגש מהמחזה 
תפילין,  הנחתי  אליהם.  הצטרפתי 
התפללתי במניין, שמעתי קריאת ספר 
שאני  הרגשתי  שופר.  ותקיעת  תורה 

בידיים טובות.

ללמוד  החלטתי  לארץ  כשהגעתי 
בישיבה ולשלב יחד עם זאת לימודים 
לישיבת  הצטרפתי  הפרנסה.  לטובת 
טבעית  רפואה  ולמדתי  ציון”  “בנין 
בה אני עוסק עד היום. כיום, השמחה 
הגדולה בחיי, היא הידיעה כי יש לי 

תכלית ומטרה ברורה.

התבוננות  מאותה  כי  ספק  לי  אין 
החלה  הריקודים  רחבת  על  חיצונית 
ההתבוננות הפנימית אל תוך חיי, שם 

התחלתי את חשבון נפשי. 
 

רפאל אזולאי
Refael@KOL-IL.co.il
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למעלה 
מגובה
העיניים

“אל-וה זה אחד הוא, ואינו לא שנים 
ולא יתר על שנים אלא אחד שאין 
כיחודו אחד מן האחדים הנמצאים 

בעולם... שנאמר ה’ אלקינו ה’ אחד” 
)לשון הרמב”ם בספר המדע(. 

וכמו שה’ יתברך אחד שאין כיחודו, 
כך עמו הנבחר, עם ישראל, אחד שאין 
כיחודו כמו שנאמר “מי כעמך ישראל 

גוי אחד בארץ”...

בכל  רואים  העיניים  בגובה  שעומדים 
אחד פנים שונות.

כך  כל  נראים  ואתה  אני  העיניים,  בגובה 
שונים...

גם באמצע  וחליפה שחורים,  כובע  אני עם 
אוגוסט, משקפיים לא הכי אופנתיות, וזקן 
שמכסה את הפנים, ומבט רחוק כזה שאתה 
לא ממש מצפה לפגוש... ואתה עם סריג בז’, 
כיוונים,  מני  בכל  שיער  כהה,  כחול  ג’ינס 

ותיק גב שאין לי מושג מה יש בו.

כל כך שונים...

יכול  לא  ריק,  אוטובוס  שאפילו  נראה, 
להכיל את שנינו יחד.

אולי יש רק שתי  מילים, שאני ואתה יכולים 
להסכים עליהן... המילים “עם ישראל”.

בעולם  היחידות  המילים  שתי  אלו  ואולי 
המסוגלות להכיל מרחב כל כך גדול...

אתה יודע אחי, 
כ”עם”?  אותנו  שהגדיר  הראשון  היה  מי 

הראשון שקרא לנו “עם ישראל”?
זה לא היה הרצל לפני מאה שנה... ואפילו 
מאות  תשע  כאלפיים  לפני  המלך  דוד  לא 

שנה, וגם לא משה רבינו לפניו... 
אז מי...

אולי זה מפתיע, אך הראשון שהגדיר אותי 
לפני  מצרים,  מלך  פרעה  היה  כעם  ואותך 
ָקם  “ַוּיָ כשלושת אלפים וארבע מאות שנה: 
ֶאת  ָיַדע  ֹלא  ר  ֲאׁשֶ ִמְצָרִים  ַעל  ָחָדׁש  ֶמֶלְך 
ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ַעם  ה  ִהּנֵ ַעּמֹו  ֶאל  ַוּיֹאֶמר  יֹוֵסף: 
ּנּו:”. המילים האלו הם הפעם  ַרב ְוָעצּום ִמּמֶ
“עם  הראשונה בהיסטוריה שלנו שנקראנו 

ישראל”.
זה מדהים - הראשון שמגדיר אותנו כ”עם 
ביותר  הגדול  השונא  דווקא  הוא  ישראל” 
ומתי? ברגע שבא למצוא עצה איך  שלנו!  
ֵני  ּבְ ַעם  ה  ִהּנֵ ַעּמֹו  “ַוּיֹאֶמר ֶאל  לחסל אותנו: 
לֹו  ָמה  ִנְתַחּכְ ָהָבה  ּנּו  ִמּמֶ ְוָעצּום  ַרב  ָרֵאל  ִיׂשְ
ְלַמַען  ים  ִמּסִ ֵרי  ׂשָ ָעָליו  ימּו  ׂשִ ַוּיָ ה...  ִיְרּבֶ ן  ּפֶ
ֵני  ּבְ ֶאת  ִמְצַרִים  ֲעִבדּו  ַוּיַ ִסְבֹלָתם...  ּבְ ַעּנֹתֹו 

ַוּיֹאֶמר  ַחּיֵיֶהם...  ֶאת  ַוְיָמְררּו  ָפֶרְך  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ
ְדֶכן ֶאת  ַיּלֶ ֹדת ָהִעְבִרּיֹת...  ּבְ ֶמֶלְך ִמְצַרִים ַלְמַיּלְ
ן הּוא  ָהִעְבִרּיֹות ּוְרִאיֶתן ַעל ָהָאְבָנִים... ִאם ּבֵ

ן ֹאתֹו”.  ַוֲהִמּתֶ

ואל תחשוב, שבמקרה זה כך.  בא וראה... 
ולהשמיד  להילחם  בא  הרשע,  בלעם  הנה, 
אחרי  ישראל  לארץ  כניסתנו  לפני  אותנו 
לא  אישיותו  אולי  במדבר.  שנה  ארבעים 
שאמר,  הדברים  אבל  לך,  מוכרת  כך  כל 
נשמעים  כן  אולי  במדבר,  אותנו  כשראה 
ָבעֹות  ּוִמּגְ ֶאְרֶאּנּו  ֻצִרים  י ֵמֹראׁש  “ּכִ מוכרים: 
ֹלא  ּוַבּגֹוִים  ּכֹן  ִיׁשְ ְלָבָדד  ָעם  ֶהן  ֲאׁשּוֶרּנּו 

ב”.  ָ ִיְתַחׁשּ
ּוַבּגֹוִים  ן  ּכֹ ִיׁשְ ְלָבָדד  ָעם  “ֶהן  האלו:  המילים 
עם  של  ההגדרה  היו  מעולם  ב”,  ָ ִיְתַחׁשּ ֹלא 
אחרי  שנה  אלפים  שלושת  הרי  ישראל. 
כותב  האלו,  המילים  את  בלעם  שאמר 
הפילוסוף והמתמטיקאי הצרפתי בלז פסקל 
“מוצא אני בקרן זוית של העולם, עם מיוחד, 
נבדל מכל שאר גויי הארץ, העתיק בכולם. 
רבות  שנים  במאות  קודמות  שקורותיו  עם 

כ



שמגדיר  “הראשון 
אותנו כ”עם ישראל” 
השונא  דווקא  הוא 
שלנו!   ביותר  הגדול 
שבא  ברגע  ומתי? 
איך  עצה  למצוא 

לחסל אותנו...”

עובדת  שישנן...  ביותר  העתיקות  לקורות 
קיומו של עם זה מתמיהה אותי, ונראה לי 

שכדאי וראוי לתת את הדעת עליה.” 
עולות  אימפריות  עוברות,  שנים  אלפי 
ושוקעות,  רק עם ישראל נשאר “...ָעם ְלָבָדד 

ב”. ָ ן ּוַבּגֹוִים ֹלא ִיְתַחׁשּ ּכֹ ִיׁשְ

מצפים  היינו  הזה,  המדהים  העניין  ושוב 
ההגדרה  את  ייתן  ישראל  מגדולי  שאחד 
הנצחית הזו, אך לא, זה דווקא בלעם הרשע 
שונא ישראל. ומתי? כשבא להשמיד אותנו.

ואם לא די בזה אחי אז בא ונמשיך במסע,
עד לממלכת פרס, שמשלה בעולם כולו. 

תחת  היו  מדינות  ושבע  עשרים  מאה 
שלטונה האדיר. 

אז, היינו מפוזרים בגלות, אחרי חורבן בית 
המקדש, עם קטן ורצוץ, מפוזר על פני מאה 

עשרים ושבע מדינות! 
היו  ו”זהות לאומית”  מילים כמו “אחדות” 
פירוד  בתוך  מסוגל  מי  כגסות.  נחשבות 
כאלו,  מילים  על  בכלל  לחלום  כזו  וגלות 
אנחנו עצמנו כבר  על הגדרה של “עם”?!... 

כמעט ונתייאשנו מלהאמין...  
ודווקא אז, קם המפורסם שבשונאינו, המן 
הרשע. צורר היהודים. ואת מה שאנחנו כבר 
לנו...  להזכיר  דואג  הוא   - שכחנו  כמעט 
ַעם  נֹו  ֶיׁשְ ֵורֹוׁש  ֲאַחׁשְ ֶלְך  ַלּמֶ ָהָמן  “ַוּיֹאֶמר 
ֹכל ְמִדינֹות  ּבְ ים  ין ָהַעּמִ ּבֵ ּוְמֹפָרד  ר  ֶאָחד ְמֻפּזָ
ֵתי  ּדָ ְוֶאת  ָעם  ל  ִמּכָ ׁשֹנֹות  ְוָדֵתיֶהם  ַמְלכּוֶתָך 
יָחם”. ֶלְך ֵאין ׁשֹוֶה ְלַהּנִ ים ְוַלּמֶ ֶלְך ֵאיָנם ֹעׂשִ ַהּמֶ

“ישנו עם אחד” הוא אומר עלינו... אפילו 
לעשרות  ומנופצים  עלובים  כשאנחנו 
רסיסים, רחוקים ושונים זה מזה, לא מעיזים 

לחשוב בכלל על אחדות...
אבל הוא רואה,

מהדהדות  המילים  אחד”  עם  “ישנו 
מגרונו האפל. והוא קם להשמידנו...

ֵתב  ֶלְך טֹוב ִיּכָ נֹו ַעם ֶאָחד... ִאם ַעל ַהּמֶ “ֶיׁשְ
ֵמַעל  ְעּתֹו  ַטּבַ ֶאת  ֶלְך  ַהּמֶ ַסר  ַוּיָ ָדם...  ְלַאּבְ
ֹצֵרר  ָהֲאָגִגי  ָדָתא  ַהּמְ ן  ּבֶ ְלָהָמן  ָנּה  ּתְ ַוּיִ ָידֹו 
ֵתב  ּכָ ַוּיִ ֶלְך...  ַהּמֶ ֹסְפֵרי  ְראּו  ּקָ ַוּיִ הּוִדים...  ַהּיְ
ַלֲהֹרג  ִמיד  ְלַהׁשְ ָהָמן...  ִצּוָה  ר  ֲאׁשֶ ָכל  ּכְ
ַער ְוַעד ָזֵקן ַטף  הּוִדים ִמּנַ ל ַהּיְ ד ֶאת ּכָ ּוְלַאּבֵ

יֹום ֶאָחד”. ים ּבְ ְוָנׁשִ
הפתרון הסופי אושר. 

יש משהו שהם רואים בנו תמיד, 
שלנו, לפעמים קצת קשה לראות...

אחי, זה לא הסוף...
כסיפורי  נראה  עכשיו  עד  שראינו  מה  אם 
אגדות, אולי קצת רחוק ולא ממש מציאותי,  

אז בא ונראה קרוב,  
רק לפני כמה עשרות שנים.

כשהמפלצות  השואה,  על  למדנו  מה  זוכר 
הקרונות  לתוך  אותנו  לאסוף  באו  האלו 
שהם  שהראשונים  למדנו,  לתנורים...  בדרך 
קפה,  בבתי  שישבו  אלו  היו  לתפוס  הזדרזו 
שכבר מזמן השליכו כל סממן יהודי מעליהם, 
הכי  מאלו  בדעותיהם,  בין  במלבושם  בין 
מסתובבים  היו  הם  מפלצות.  אותם  פחדו 
בכל מקום עם רשימות של “משרד הפנים” 
שלהם, בודקים וחוקרים מי ההורים שלו, או 
ומושכים    - יהודים  שלו  והסבתות  הסבים 
לסיים את  לו  לתת  בלי  הפאב,  אותו מתוך 
עם  וככה,  הדקה.  והסיגריה  הבירה  כוס 

אותו  השליכו  האופנתי  והסריג  הג’ינס 
הד”ר  לצדו  דחוקים  היו  שם  החשוך.  לקרון 

לכימיה באקדמיה ורב הקהילה... 
כולם יחד בכיוון אחד. 

אתה רואה, 
זה לא סתם... 

בג’ינס  אתה  מזה,  זה  רחוקים  כשהיינו  גם 
של  הרשימות   - השחורה  בחליפה  ואני 
הנאצים הגדירו את כולנו תחת שם אחד - 

“עם ישראל”, “יהודים”. 
אפילו דאגו לשים לנו מגן דוד על הבגד, כדי 

שלא נשכח...

הגויים, מגדירים אותנו הכי טוב כעם...

פה למטה, באוטובוסים, בטלוויזיה, בתור 
למכולת ולקופ”ח, קצת קשה לנו לראות...

לפעמים רק בתוך קרון חשוך אנחנו נזכרים 
שאנחנו עם אחד.



יש  ממש,  זה  ברגע  בעניינים,  בטח  אתה 
סביבנו מיליוני עיניים קטנות ואדומות - 

איסלם, ג’יהד, סוריה, אירן ועוד...
הם רק מצפים ומשתוקקים ַלרגע.

יש  הרי  עצרו!  רגע!  חכו  למה!  אבל 
הרבה מפלגות שרוצות שלום אתכם!

זה לא זה אחי,
האדומות  בעיניים  להם  תביט 

האלו,
תשמע מה הם צועקים:

“איטבח ִאל ַיהּוד!”...
לא “חילונים” לא “חרדים” -

יהודים.
לא משנה  זה ממש  בכנות,  בינינו, 
או  החליפה  עם  אני  זה  אם  להם 

אתה עם הג’ינס... 
יש דבר אחד שהם רוצים לראות...

טוב  הכי  אותנו  מגדירים  הגויים, 
כעם...

“בכל דור ודור קמים עלינו לכלותינו” - כל 
שנה אנחנו אומרים את זה. 

האמת שזה טירוף.
אבל זו המציאות.

ואם לא בשטח, אז בחדרי חדרים.

יש מקום, 
למעלה מגובה העיניים )שלנו(,

ממנו “אני” ו”אתה” זה לא “אני ואתה”, זה 
“הם”.

למיליוני העיניים שסביבנו, שנינו, זה “הם”.
דם, את הדם שלנו,  עיניים שרוצות לראות 

שפוך.
ואנחנו כל כך מעטים...

מאותו מקום, אין שום מרחק בינינו. 
כל הבדל-שהוא, נמחק.

זה רק פה למטה, כשאנחנו עוברים אחד ליד 
השני ברחוב, שקצת קשה לנו לראות. 

אולי נלמד מהם קצת - איך לראות למעלה 
מגובה העיניים.

אני שואל אותך מכל הלב, 
במצב הזה, שאני ואתה נמצאים בו יחד,

ולעורר  מלקום  גדול  יותר  טרוף  אין  האם 
מחלוקות בינינו?!

אפילו יהיו הסיבות הכי הגיוניות בעולם!
יהודי  אדם  יחשב  ומטורף  עלוב  כמה 
שבעת הזאת פועל לעורר הסתה ושנאה 

בינינו?! 
ולעורר  לרדוף  בכוחותיו  להשתמש  במקום 

אחר השלום שלנו.
כמה רחוק הוא מעם ישראל. 

כמה רחוק הוא מהאמת.
רחוק מעצמו.

אחי,
אם גיבורים אנחנו ולמלחמה יצאנו,

בא נצא למלחמה על השלום!
השלום שלנו...

  
לפעמים אני עוצם את העיניים,

רואה בדמיוני את דמותו של משה רבינו.
את הלב הגדול, החם והרחב ביותר בעולם.

של  המלוכה  מארמון  יוצא  אותו  רואה 
פרעה, בו גדל, יוצא אל השטח, אל מציאות 
עם  מושפל.  עבדים  עם  של  ואפילה  שחורה 
עם  ביותר שסבל  הגדול  שסובל את הסבל 

מעולם.
מפורקים, שבורים ועייפים אף מלבכות.

הוא בוכה איתם.
אני רואה.

את  ליבו  על  מעמיס  פצעיהם.  את  כואב 
סבלם הנורא.

ואוסף אותם בשתי ידיו,
אוסף אותם אל ליבו החם,

מאחה באהבתו הגדולה, את כל השברים.
הניצוץ  את  מחדש  מדליק  החמה  בנשיקתו 

בנפשם.
ובמבטו, משיב להם את ביטחונם בעצמם, 

את אמונתם.
מהם,  ואחד  אחד  כל  סובל  הגדולה,  ברוחו 

כפי מה שהוא. 
וכך, מעמידם על רגליהם - כעם אחד בלב 

אחד, לקראת הגאולה.       

                              
כאלו אנשים, הם הגיבורים שלנו.

אלו שליבם מלא אהבת ישראל,
לכל אחד ואחד באשר הוא,

מה  את  האלו,  הגיבורים  רואים,  הם  כי 
וכל  הגוונים  כל  המלבושים,  כל  שמאחורי 

הדעות...
והמופלאה,  הנפלאה  האחת,  האחדות  את 

שאין כמוה בשום עם בעולם, 
האחדות של ישראל. 

רועי גורביץ’
Roi@KOL-IL.co.il
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לפני שבע שנים  לי  הייתם אומרים  ם 
שאני אכנס לרובע הארמני או הנוצרי 
הייתי  המוסלמי,  לרובע  ואם  צוחק.  הייתי 
החיים,  הם  כך  אבל  שהשתגעתם.  חושב 
לא כל כך שואלים אותנו לאן אנחנו רוצים 

ללכת, ואין לנו הרבה ברירה.

בלילה.  עשרה  אחת  השעה  שבת,  מוצאי 
המטרה,  העתיקה.  בעיר  משמרת  תחילת 
לשמור על אורח חיים תקין של המשפחות 
כרגיל,  החומות.  בתוך  הגרות  היהודיות 
וכרגיל  אותי,  אופפת  נעימה  לא  הרגשה 
אני דוחק אותה לצד וממשיך הלאה. אנחנו 
מקבלים קריאה ללוות את הילד של משפחת 
זוגי  ובן  אני  המוסלמי.  ברובע  לביתו  כהן 
ללווי יוצאים מחוץ לחומות, וחוזרים חזרה 
הסירחון  חשוכות,  הסמטאות  הילד.  עם 
באמצע  גדולות  חולדות  ומחניק.  מבאיש 
ובורחות  עוברים  בנו  מרגישות  הדרך  
לצדדים. שוב אותם הרהורים, איך הם חיים 
ככה? מה הענין לגור בחדר שני מטר על שני 
שכזה.  בסירחון  ועכברים  חולדות  עם  מטר 
בחבורת  מבחינים  אנחנו  הסמטה  בקצה 
המחשבות  העברייני.  מהטיפוס  ערבים 
המשמרת  את  לסיים  תנו  לרוץ,  מתחילות 
וללכת הביתה. אני מתחיל לחשוב כמה כח 
עד שכל החבר’ה  לי לחטוף מכות  יש  סבל 
ככל  חזק  ויותר  יותר  דופק  הלב  יגיעו. 
סכין  מישהו  יוציא  שלא  רק  שמתקרבים, 
ההרתעה  כח  על  “שהיד”.  להיות  ויחליט 

סומך.  לא  מזמן  כבר  אני  שלי  האקדח  של 
פתאום קופצת מחשבה, בורא עולם תעשה 
עוד  מתקרבים  חלק.  תעבור  שהמשמרת 
על  ואחת  האקדח  על  אחת  יד  כבר  יותר, 
לא  והעיניים  מבטים,  מחליפים  הקשר. 
קשיחות  אומר  יורדות מהם, המבט שלהם 
ושנאה צרופה. עברנו בשלום, חוץ מיריקה 
את  הבנתי  לא  פעם  אף  לרצפה.  מצדם 
ואז  קצת  עוד  מתרחקים  הזה.  העניין 
הקללות השגרתיות. הבן זוג שלי אומר “בא 
נכריז על “נוהל ידיים” )קוד שפירושו תחלת 
לו  אומר  אני  זה!”  מה  להם  ונראה  תגרה( 
“עזוב, בשביל מה, ֹבא נעביר את המשמרת 
בשקט, מה אנחנו צריכים את זה, תן להם, 
ואנחנו  באופק  צעדים  כמה  עוד  שיקללו”. 
מבחינים בזוג מג”בניקים. טיפת אור בתוך 
כל הסביבה העוינת הזאת. כמה כיף לראות 
יהודים. אף פעם לא הרגשתי כך כשראיתי 
להיות  רגילים  כך  כל  שאנחנו  מרוב  יהודי. 
מרגישים  לא  אנו  יהודים,  של  בסביבה 
כמה אהבה וקירבה יש לנו בלב אחד לשני. 
כהן הקטן מגיע הביתה והלווי מסתיים עד 

הקריאה הבאה.

השעה שלוש, אנחנו עולים לאחת מעמדות 
הרובע  על  המשקיפות  הגבוהות  התצפית 
המחשבות,  באות  שוב  כולו.  המוסלמי 
למה אני כאן? למה הגעתי למצב הזה? כל 
האירועים שקרו בשלוש השעות האחרונות 
מתחיל  המואזין  בראש.  לי  לרוץ  מתחילים 

של  הרחב  בנוף  מתבונן  אני  ברקע.  לצעוק 
ענק  זהב  גוש  מולי,  שניצב  העתיקה  העיר 
גדולה,  רחבה  ומתחתיו  בגאון,  לו  מתנוסס 
הופכות  המחשבות  כאן  הבית.  הר  רחבת 
שלי  הקשר  מה  קונקרטיות,  יותר  לשאלות 
מייקל  איזה  לא  אני  למה  הזה?  למקום 
באוסטרליה שתופס גלים כל היום, אני ילד 
בן עשרים ואחת מסתובב עם אקדח, מגן על 

ילד בן שבע עשרה, אבל מי מגן עלי, מי?

דצמבר 2011, כבר מזמן יצאתי מהחומות. 
רחבת  את  ממלאים  מתפללים  עשרות 
ואני ביניהם. אני מהרהר  הכותל המערבי, 
על אותה תקופה שבין החומות. אבל אותה 
קשות  שאלות  ואותן  נעימה,  לא  תחושה 
שהטרידו אותי אז, לא צפות בנפשי בד בבד 
זיכרונותיי. עם השנים והחוויות שעברו  עם 
עלי מאז, הבנתי שהסביבה העויינת והמקום 
הלא סימפטי, סיפקו לי חיבור מיוחד לזהות 
היהודית שלי ולמורשת העתיקה והמפוארת 
המטרה  את  רואה  אני  עכשיו  עמי.  של 
שלשמה הגעתי אז לתוך החומות.  החומות 
נתנו לי תחושה מרוחקת ומבודדת, תחושה 
של חסרון שייכות, תחושה של גלות. מצאתי 
שאינן  תרבויות  מיני  בכל  מוקף  עצמי  את 
אני, והתעורר בי רצון חזק להיות שייך, רצון 
לספר  וחוזר  מחייך,  אני  לעצמי.  להתקרב 

תהילים שבידי....

אליהו חמו
Eliyahu@KOL-IL.co.il

    

“והנה אימה חשכה גדולה נופלת עליו” – שראה את הגלות )מדרש רבה על הפסוק בבראשית ט”ו(

בתוך החומות
א
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על מה שנכנס ומה שיוצא...
הכי  ההגדרה   מהי  אותי  תשאלו  ם 
לפתוח  בלי  אז  ל”צביעות”,  מדוייקת  
שושן”  “אבן  את  או  “אוקספורד”  את 
הייתי אומר שזה מה שאומרים “אחד בפה 
אוהב.  מאוד  שאני  משפט  זה  בלב”.  ואחד 
מבחינתי הוא מגדיר וממצה את כל מה ומי 

שצבוע בעולם.

אחד מבעלי החיים הדוחים ביותר בעיני, זה 
החזיר. ולא בגלל דעה קדומה או איזה עניין 
איננה  זו  שחיה  חשבתי  תמיד  באמת  דתי. 
בגינה  צרות  עושה  גם  במיוחד,  אסתטית 
של סבתא שלי וגם לחקלאים. ובכלל משהו 
בבולמוס האכילה שלה די מזוויע ומרתיע... 

לא? 

גם כשלא הייתי דתי, לא הייתי מוכן לאכול 
ובצורת  שבמהות  חיים  ובעלי  אורגניזמים 
בך ומעוררים  לך  משדרים  שלהם   החיים 

)נחשים  סלידה  )סרטן(  פחד  )כריש(  רוע 
גסות,  ורכיכות(  תמנונים  תולעים  ג’וקים 
ביטחון  או  גאווה  )חזיר(  וזלזול  חוצפה 
מופרז )עופות דורסים( כח, עוצמה ושליטה 
שלא  דברים  יש  בקיצור  אריות(...  )סוסים 

מכניסים לפה ולא רק בגלל שזה לא כשר.

למה  טולדנו  של  הילד  את  שאלתי  בשבת 
ענה  הוא  בפה.  סוכריה  עם  הזמן  כל  הוא 
ושגם  מתוק,  אוהב  ושהוא  מתוק  שזה 
מרשה  תמיד  היא  מאמא,  מבקש  כשהוא 
לו כי הוא הילד הכי מתוק בעולם. הבנתם, 
ממשיך   הוא  לאמא  מתוק  להשאר  כדי  אז 
מתיקה.  ומיני  סוכריות  השבת  כל  ללקק 
נראה לי שזה מה שהרתיע אותי מכל אותם 
מאכלים שלא הכנסתי לפה. שאולי חלקים 

מהם יהפכו להיות משהו בי.

מעבר מוסיקלי
ואין  אדום  צבוע  הכל  היום  “בצהרי 
קץ...” אף על פי שהמילים בשיר מרתיעות 
)אותי( בעיקר ביחד עם הכישרון של פורטיס 
לבטא אותם בשירה שלו. בכל מקרה בואו 
אומרות  האלה  המילים  מה  לכם  ואומר 
המואר  הזמן  זה   - היום  בצהרי  בשבילי. 
דבר מסתיר...  אין  ברור,  הכל  ביום,  ביותר 
רק  ורוצים  ויפים  חכמים  נאורים,  אנחנו 
שהכל הבעיה  רק  אנושית.  וקידמה   שלום 
צבוע - שהצביעות שולטת. כולם מדברים 
נעדרת.  באמת  היא  אבל  האמת   על 
ֱאדום הזה, הוא אח של ישראל )עשו, אחיו 
היה  לא  אדום.  גם  קרוי  יעקב  של  התאום 
ולא יהיה אדם צבוע יותר ממנו( הזמן הוא 
הזה  הזמן  מתי  עד  האלפיים.  שנות  עכשיו! 
בלב?...  ואחד  בפה  האחד  מתי  עד  נמשך... 
על זה נאמר... ואין קץ. אתה מבין... אם לא 

הפזמון  )המשך  הילדות  לה  חולפת  הייתה 
של השיר... ואין קץ לילדות שחלפה...( אז 
לא היינו כאלו צבועים. כי מי שהוא ילד גם 
כשהוא גדול וגבר, אז הילד שבו לא יודע מה 
זה להיות צבוע. לילד יש תמימות. אבל כדי 
צריך  וגבר”  “גדול  כשאתה  גם  ילד  להיות 
לרצות להיות גבר אמיתי. אחד שהפה והלב 

שלו שווים.

מה ישראלי בעיניך...
ישראלי בעיני זה קודם כל לדעת מאיפה זה 
מתחיל... לדעת את ההיסטוריה של ישראל, 
לדעת  האחרונים,  וחצי  בדור  רק  ולא 
ישראל,  עם  של  הראשית  הוא  שישראל 
שמו.  על  שנקראת  האומה  אבי  שהוא 
שהייחוס והקשר שלנו אליו הוא רציף מאב 
לבן... אב לבן עד היום ממש. לכן נקרא גם 
ישראל סבא, ומי שנתן לו שם זה וקרא לו כך 
הוא ה’. שישראל הוא יעקב, בנו של יצחק 
בעצמו  שגילה  אבינו,  אברהם  של  ונכדו 
והחזיר לעולם אחרי 1500 שנה את האמונה 
ומטרה  קשר  כאן  ושיש  המונותאיסטית, 
ותכלית לעולם כולו ולקיום האנושי, וכל זה 
ע”י מידת האמת הצרופה החרותה על ליבו. 
וישראל כפי שלמד מאבותיו אברהם ויצחק 
הבאים  שהדורות  מנת  על  נפשו  את  מסר 
אחריו תמיד יהיו אוהבים בלב ונפש. ושכל 
התנאי   היא  שלו  הילדים  של  האחדות 
והשורש  והזכות לקיום של העם הישראלי, 

א

לחימה,  ואומנות  מסורת  שומרי  שיוצא,  ומה  שנכנס  מה 
לקדושה.  צביעות  בין  מסע  אחרונה,  גלות  החזיר  זמן 

26 | תחנת רוח 



תחילה”  במחשבה  המעשה  “סוף  שהוא 
כשעלה ברצון ה’ לברוא את העולם. שהוא 
והגשמית  הרוחנית  המציאות  כל  את  קשר 
ֶשָיַרש את ארצנו - ארץ  להויה אחת. הוא 
כאן  ושהישיבה  ה’,  מפי  בהבטחה  ישראל 
לקיים  מנת  על  היא  המובטחת  בארצנו 
מושלם  חיבור  אותו  את  הויה,  אותה  את 
אחד  שלכל  שלימד  הוא  וארץ”.  “שמים 
מילדיו יש כוחות נפש מיוחדים לו ואישיות 
מנת  על  לו  רק  שניתנה  ומיוחדת  יחידה 
הכישורים  את  הפועל  אל  הכח  מן  שיוציא 
שלו, ולגלות דרך מיוחדת בעבודת ה’ )כפי 
שרואים מהברכות שבירך את בניו בחומש 
בסוף  שם  נאמר  וכך  מ”ט.  פרק  בראשית 
כברכתו  אשר  איש  אותם  ”ויברך  העניין: 
דרך  ברך אותם”(. ושדרך כל האחים יחד... 
ה’  מלכות  להתגלות  יכולה  יחד...  כולנו 
בכורי  בני  הקב”ה  לו  וקרא  בעולם.  שלמה 
ונתן  ממצרים  אותם  הוציא  כאשר  ישראל 
עליהם  שמו  את  וייחד  התורה  את  להם 
ישראל  חביבין  עמוקה...  אהבה  של  בקשר 
נודעת  יתירה  חיבה  למקום,  בנים  שנקראו 
להם שנקראו בנים למקום כי לקח טוב נתן 
להם, כלי חמדה )תורה( שבו נברא העולם.  

אלו הם “הישראלים” בעיני...

אני שומר מסורת...
צריכה  היא  לאכול  אפשר  שיהיה  כדי  אז 
צריך  יודעים?  איך  וכשרה.  טהורה  להיות 
לדעת את הסימנים,  כתוב... אצל הדג, צריך 
סנפיר וקשקשת. אצל הבהמה, מעלת גרה, 
למה  אז  שסע...  ושוסעת  פרסה  מפריסת 
שלא  סיבה  מאותה  ג’ירפה?...  אוכלים  לא 
מסורת.  צריכה  השחיטה  ארבה.  אוכלים 
לבן  מאב  מדוייקת  מסירה  היא  מסורת 
ומרב לתלמיד, ואם חסר את זה אז העיקר 
ומיד  רפואה  שנים  שבע  ללמוד  כמו  חסר. 
של  אחד  יום  בלי  פתוח  לב  ניתוח  לבצע 
ואפשר  בערך  אפשר  לנחש,  אפשר  סטז’. 
משה  כתוב...  ככה  כי  שלא!  בחרנו  שלא. 
ויהושע  ומסרה ליהושע  קיבל תורה מסיני 
מסרוה  ונביאים  לנביאים  וזקנים  לזקנים 

ממש!  היום  עד  וכו’  הגדולה  כנסת  לאנשי 
לדעת  צריך  וקבלה.  מסירה  שתהיה  חובה 
למסור וצריך לדעת לקבל. הכל בנוי על זה! 
כי אם לא כך, אז יש כאלה שמזייפים. כל 
מיני המצאות שמדברות רוחניות אך בדרך 
כאן  שאנחנו  העובדה  את  מפספסות  כלל 
או  פילוסופיה  לא  היא  תורה  לעשות!  כדי 

רעיונות ערטילאיים.

למיניהם  והסדנאות  המכונים  כל  אגב 
שעוסקים ב’רוחניות’, אני חייב להוסיף...

“...אשר ברא אלוקים לעשות”
אחרי ככלות הכל, למי שחושב שיש איזושהי 
רבינו  הרב  רשויות”.  ל”הפרדת  אפשרות 
תלמידו  גדול,  ומקובל  בתורה  ענק  בחיי, 
התורה  על  בפרושו  הרשב”א.  של  המובהק 
פסוק  “בפירוש  הרמב”ם:  בשם  כך  כותב 
זה בספר דברים, “הנסתרות לה’ אלוקינו 
“סודות  לעשות”...  ולבנינו  לנו  והנגלות 
התורה הנסתרים, וטעם המצוות לה’ )טעמי 
כל  ואין  נסתרים,  התורה  וסודות  המצוות 
זה  בשביל  אותם.  ולהבין  להשיג  יכול  אחד 
צריך להיות אחד שיודע לקבל...]מקובל[. זה 
אומר לרצות לקבל על עצמך את כל התורה 
ולעשות!...(  לשמור  וללמד,  ללמוד  ולרצות 
וידע  ויבין  אזנו  שתשמע  אדם  יזכה  ואם 
שורש  ובידיעת  סודות,  מאותם  משהו 
ייפטר  אל  שבה,  בנסתר  ועיקרה  המצווה 
בעניין  המצווה  יעשה  שלא  הנגלה  מן  בכך 
גופני. אין לו להימנע מזה שהרי הנגלות לנו 

ולבנינו לעשות!“.

זמן החזיר...
ישנן ארבע גלויות שאנחנו בתור “ישראלים” 
גלינו וגולים בהם... גלות בבל... גלות פרס 
ומדי... גלות יוון... ואחרונה אך ממש לא 
של  אח  עשו  )אותו  אדום  גלות  חביבה... 
יעקב-ישראל, שדיברנו מקודם... זה הצבוע 
שצייד בפיו, עשוי מבחוץ אך רקוב מבפנים, 
העולם. את  שכובש  בסגנון  מצטדק   תמיד 

"בצהרי היום 
הכל צבוע אדום 

ואין קץ... 
אף על פי 

שהמילים בשיר 
מרתיעות )אותי( 

בעיקר ביחד 
עם הכישרון של 
פורטיס לבטא 
אותם בשירה 

שלו. בכל מקרה 
בואו ואמר לכם 

מה המילים 
האלה אומרות 

בשבילי..." 
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הסימן  באמת  אבל  טהורה.  היא  כאילו 
מעלה  לא  בכלל  היא  כוזב,  שלה  הפנימי 
השפן  ...תראו,  צבועה  הכי  היא  גרה. 
הארנבת והגמל, לכולם הסימן הפנימי קיים 
אומרים  כאילו  החיצוני.  הסימן  חסר  אבל 
את  אבל  מתפללים.  אפילו  מאמינים,  אנו 
כל המצוות האלה?  הזאת? את  כל התורה 
ממש לא מתאים לנו לעשות. החזיר מה הוא 
אומר, תראו אני מקים לכם מקום להתפלל, 
האחרונה  הגלות  “ברית”.  כאן  יש  אפילו 
הנצרות.  את  הביאה  אדום  מלכות  ברשות 
איך?,  השולטת.  הדת  להיות  המשימה, 
אם לא במסעות... וברצח המונים, כך עשו 
פעם. )“היום” זה קצת גס ובהמי לרצוח עם 
ויתנצר(  יטבול  שלם או סתם אדם אם לא 
בסדר.  שאני  כאילו  להראות  זה  היום  אז 
פושטת את טלפיה, מחופשת... כה צבועה. 
המטרה,  לכפירה’.  קדמה  ארץ  ‘דרך  ממש 
אין  לי בשמיים”. באמת  “מי  בה’...  מרידה 
זו  קדושה.  שום  רוחנית,  פנימיות  שום  לה 
לא  טוב.  תסתכלו  עדכנית,  הכי  מציאות 
אכן  כי  שלה  ה”כשר”  מהסימן  להתבלבל 
כל כולה כפירה ומרידה, בידוע שעשו שונא 
לאדם  מתפללים,  הם  למי  תראו  ליעקב. 

מת... אבי אבות הטומאה.   

ללא מילים
אם נתפוס רק את הפרטים, לעולם לא נדע 
המקור,  מה  יוצאים.  הם  מאיפה  נבין  ולא 
במצב  שייכים?!  הם  מהות  או  כלל  לאיזה 
חלקית,   תמיד  המציאות  של  ההבנה  כזה  
ולפעמים גם עקומה!.  לכן צריך לרדוף אחרי 
הכללים לחפש באמת על מה מדברים ואולי 
אז להבין את הפרטים. רק שכדי לראות את 

האמת יש תנאי, צריך להיות לך אכפת. 

אז למרות כל המילים )על הדרה(... ואין אני 
מדבר על עצם העניין אלא על הסחף שבא 
בעקבותיו )שאולי הוא שורש העניין(, אפילו 
וכו’...  כפרופסורים  חושבים’  ‘אנשים  אצל 
יודעים  לא  הדתיים  כי  שטוענים  שמעתי 
לסייע  צריכים  ושאנו  האישה  מעמד  מהו 
לגוף  מצאתי  “לא  אומר?!   מה  אז  להן... 
...לפעמים גם כדאי לשתוק.  טוב משתיקה” 
להקשיב ללבן שבין האותיות השחורות.  אז 

הפעם רק אעתיק מדברי חכמי ישראל. 

)גדול  ז”ל  איגר  עקיבא  רבי  מכתב  מתוך 
פטירת  צער  על  לקרוביו  באירופה(  הדור 
דעתי  אין  הרבים  בעוונותי  “כעת  אשתו: 
בזריזות  לכתוב  מלמהר  ידי  רפו  צלולה 
לא  להשיב  באתי  כי  אף  וכעת  כדרכי, 
ידעתי מה להשיב. רעיוני נבוכים לבי סגור 
והנני  עניין.  בשום  מלהתיישב  קצרה  ידי 
גנוח  בגנוחי  לב  במרירות  דברי  כשופך  רק 
אשת  אהבת  אשכח  האם  יליל...  ויילולי 
את  אלוקים  חנן  אשר  תמתי  יונתי  נעורים 
...היא  הגונים  עבדו להעמיד ממנה תולדות 
גדלה אותם לתורה ויראת השם, היא הייתה 
בעזרי להמעט תורת ה’ אשר בקירבי כאשר 
הרביתי בזה בשבחה בהספדה בפניה. היא 
גופי  על  להשגיח  לראשי  שומרת  הייתה 
דאגת  ממני  הסתירה  היא  והנדכה.  החלש 

)של  אני”  “אחיו  לרחל:  יעקב  אמר  כך 
לא  בכלל  הוא  באמת  אבל  הארמי(  לבן 
אח שלו, לבן הוא אח של רבקה אמא של 
יעקב... אחרי 7 שנים שעבד יעקב אצל לבן, 
הגיע סוף סוף מועד החתונה של יעקב ורחל. 
שאבא  ליעקב  רחל  אמרה  החתונה  בערב 
שלה... לבן, הוא רמאי מעולה, “הוא בחיים 
הוא  אם  מה  אז  להתחתן...  ולך  לי  יתן  לא 
ענה  יודע”  אני  נכון,  זה  “כן  לך”.  הבטיח 
יעקב “אבל התכוננתי, ואני מוכן גם לכך” 
...אחיו אני ...אחיו אני ברמאות. כדי לנצח 
את האויב תשתמש בנשק שלו בשפה שהוא 

מבין רק אז יש לך סיכוי.

)שמואל  עיקש תתפל“  ועם  נבר תתבר  “עם 
ב’, פרק כ”ב(, אבל גם צריך להיות איש אמת 

...צדיק, כמו יעקב, זהו תנאי לאומנות זו.

החזיר זו אדום... לא סתם סימן!
יש בה איזה צד  )אותי(  אפילו שהיא דוחה 
שמפריסה  מכולן  היחידה  טהור.  כאילו 
בסדר”  אני  “תראו  מכריזה  וכאילו  פרסה 

אך על חרבו הוא חי, רוצח ושונא את העם.  
ולכבד את אביו כעושה רושם מושלם, אך 
כל כולו זלזול ומרידה, אכן ‘דרך ארץ קדמה 
והקץ  שנה  אלפיים  לפני  החלה  לכפירה’( 

שלה אכן סתום.
סמל  יש  ישראל  את  שהגלתה  אומה  לכל 
של בעל חיים מסוים המאפיין את מהותה 
מפי  במסורת  קיבלנו  כך  גלות.  אותה  של 
יוון   שפן...  ומדי  פרס  גמל...  בבל  חכמים.  

ארנבת. ואדום... נכון... חזיר.

אומנות לחימה
בקרבות פנים אל פנים ובכל מערך לחימה, 
היא  לנצחון  ביותר  הטובה  הטקטיקה 
בנשק  או  בכוח  מושכל  ושימוש  הכרה 
עליו.  לגבור  מנת  על  עצמו  האויב  של 
כדי  טנק  עם  לעזה  להכנס  כ”כ  יעיל  לא 
את  תדע  אם  אבל  מבוקשים.  כמה  לתפוס 
כמוהם...  תתלבש  תתנהג  המקומית  השפה 
ב”דובדבן”,  כמו  איתם  תתחבר  תתחפש! 

תוכל גם לאכול את העוגה. 
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ה’,  מעבודת  להשביתני  שלא  הפרנסה 
כעת  זאת  את  ומבין  רואה  אנוכי  כאשר 
בן  עימי  הוליכה  היא  הרבים.  בעוונותי 
ואנכי  ובשמחה...  בעונג  החופה  תחת  ובת 
כבדה  ידי  שבור  כלי  ומוכה  נגוע  השכול 
גדיותי, את מי  ירעו  על אנחתי. איה איפה 
וישים  ישגיח  מי  לי,  וירווח  דאגותי  אשיח 
לב עלי, ואיך אשכח יד ימיני ואתן הפוגות 
לעיני  בפנות ימין ושמאל ואין עזרתי בי. מי 
וצניעותה  צדקתה  גודל  יודע  חומר  מקרוצי 
יותר ממני. פעמים רבות היה לי משא ומתן 
הלילה...  חצי  עד  ה’  ביראת  בוויכוח  עמה 
חשך  עולם  אנושה,  מכתי  שברי,  כים  גדול 
אנכי  וגיל...  שמחה  כל  ממני  ערבה  בעדי, 
מלא עצב יגון ואנחה, וממש מת מוטל לפני 
הייתה  תקוותי  בעוד  ויגיעה  טורח  לגודל 
כי  ואחרי  ודם,  הלב  הקרבתי  כי  להחזיקה 
שבתה,  למרום  ועלתה  עמיה  אל  נאספה 
והייתי  למאוד  נחלשתי  ויגוני  צערי  לגודל 
בסכנה, הכי לא אטעם אוכל ומשקה, מעיי 

לא החזיקו דבר כמעט רגע, בקושי היה בידי 
נדודים משינה...  עיני  לברך ברכה אחרונה, 
מבלי  להתפלל  סובלים  רעיוני  אין  ממש 
טשטוש או ללימוד בעיון קצת  סוגיה קלה... 
צריך אנוכי מעט זמן למשש כל כלי כליותי 
טבעי  התנהגות  ומבוא  ומזגי  גופי  בענייני 

וענייני צרכי ביתי”.

בטוחים  היו  בישראל  גדול  מדבר  כך  ואם 
ועוסק  שלומד  מי  כל  על  משפיע  שזה 

בתורתו...

אחד להשם ואחד לעזאזל
הם  כך  בחיצוניותם  שווים  שהם  ככל 
יותר  שהם  ככל  בפנימיותם.  מובדלים 
תאומים )עשו ויעקב( כך ההבדלה שנעשית 
העשייה  כלי  הם  הידיים  תהומית.  היא 
כל  את  פועלים  אנחנו  דרכם  בעולם.  שלנו 
מוליכות  רק  הם  הרגליים  שלנו,  הפעולות 
בעולם  האנשים  כל  של  הידיים  הגוף.  את 
שוות. לכאורה עושות את כל פעולות היום 
יום של השגרה באותה דרך או צורה, פשוט 
נראה אותו דבר, אין בזה שום הבדל דת גזע 
הוא  למי  הרצון,  היא  השאלה  כל  מין.  או 
או  האנוכי  את  משרת,  הוא  מי  את  פונה, 
שאלה  לא  זו  אלוקיך”.  השם  ה”אנוכי  את 
של השקפה אלא של מציאות חיים שאתה 
רק  הוא  ההבדל  בעולם.  בה  ללכת  בוחר 
הנקודה  הפנימית, הוא בין לשרת את הגוף 
החומרי או לבחור בנפש בעומק האין סופי. 
עד  עשו.  ידי  הידיים  יעקב,  קול  הוא  הקול 
שביום ההוא יהיה ה’ אחד ושמו אחד.  גם 
הידיים יהיו  של יעקב. ונחזור לפרוש כפינו 
ופרש  בתפילה כמו שהורה לנו משה רבינו 
עם  של  הראשונה  במלחמה  בתפילה  כפיו 
נכדו של עשיו. משם הם  נגד עמלק  ישראל 
הזו  התפילה  צורת  את  לנו  גנבו    / לקחו 

לעבודה הזרה שלהם.

צביעות של קדושה
סוד קטן, תיקון גדול... מותר לגנוב את דעת 
לגנוב!  שאסור  כתוב  הרי  האמנם?  הרב. 
ואיסור גנבת דעת הוא בכלל תוכן הדיברה 
באחת  כתוב  כך  אבל  נכון,  השמינית. 

נותנים  יד  הפושט  “כל  פורים:  חג  מהלכות 
מתבקשת:  הבאה  השאלה  לכאורה  לו”. 
צדקה  לתת  אנו  מצווים  השנה  בכל  הרי 
נזכרת  זו  שהלכה  בפורים  מיוחד  מה  אז 
שני  זו  בהלכה  שכתובים  אלא  שוב?  כאן 
נותנים  שזקוק  שמי  האחת  חדשים,  גדרים 
לאותה ראוי  הוא  אם  לראות  בלי  גם   לו 
קבלה - “כל הפושט יד נותנים לו”. השניה, 
היא ש”כל הפושט יד נותנים לו” הדגש הוא 
על המילה כל, שראוי לכל אדם להעמיד את 
עצמו כמקבל אף על פי שיודע בנפשו שאין 
קבלה זו ראויה לו. אמנם זו פעולה חיצונית 
נים של המקבל, כלומר  שלא תואמת את הְפּ
צביעות.  ממש  בלב”...  ואחד  בפה  “אחד 
של  צביעות  היא  זו  הוא!  נהפוך  הפעם  אך 
אמיתית,  היא  כאן  המטרה  כי  קדושה... 
הרצון הוא להשיב את הלב, את הרוחניות. 
לכן מותר שיראה עצמו יותר מכפי המדרגה 
שהוא נמצא בה כדי ש”רבו” ישפיע לו יותר 
משמיים  אז  רב,  לו  אין  עדיין   )ואם  תורה 
פתח  לי  פתח  ”אתה  הלב...  את  לו  יפתחו 
ואני אפתח לך כפתחו של  כחודו של מחט 
אולם”(. אז מה עושים? נגיד, ללכת לשמוע 
לאכול  אולי  ידע,  דלא  עד  ולשתות  מגילה 
סעודת מצווה. ואם חוששים כאן שמא הכלי 
תואמת  לא  הפנימיות  הרי  ויתפוצץ.  יפול 
את החיצוניות... לא האורות את הכלים. אל 
דאגה זה יכנס. בידוע שהמעשים משפיעים 

על הלבבות.

החזיר שמחזיר
נכון שהוא אוכל הכל. אפילו נראה שתורם 
מתפרנס  הוא  אמנם  הסביבה.  לאיכות 
ומותר,  מאחרים. מבחוץ הוא  טהור, כשר 
האמת  ואסור...  פסול  טמא,  הוא  מבפנים 
מה  כל  את  יחזיר  הוא  אחד  יום  אך  גנב! 
שלקח זו המהות העמוקה בשמו, הוא החזיר 
שמחזיר. כל כוחו וחיותו וכל המציאות שלו 
מחקה  שהוא  במה  צבוע  שהוא  במה  היא 
אין  שלו  לשקר  אך  לישראל,  ומתדמה 
האחד  הוא  שמבלבל.  זיוף  רק  הם  רגליים 

בפה שחסר לו לב.  

גלעד דוד לבנה
Gilad@KOL-IL.co.il

“...הוא שלימד שלכל 
אחד מילדיו יש כוחות 

נפש מיוחדים לו ואישיות 
יחידה ומיוחדת שניתנה 
רק לו על מנת שיוציא 

מן הכח אל הפועל את 
הכישורים שלו, ולגלות 
דרך  מיוחדת בעבודת 

ה'...  
ושדרך כל האחים יחד.. 
דרך כולנו יחד.. יכולה 
להתגלות  מלכות ה' 
שלימה בעולם”. 
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באוויר, אנחנו רוקדים משמחה. אבל 
ומופיע  השידור,  נקטע  פתאום  אז 
בשידור”.  נמשיך  “מיד  של  כתובית 
לשולחן  מועבר  השידור  מתח.  שקט, 
אנחנו  פיגוע.  על  דיווח  החדשות. 
“אני  למלמל  מתחיל  ארז  המומים. 
לא מאמין, אני לא מאמין”, הדיווח 
ממשיך, “הם השתגעו לגמרי”. תמונות 
של אוטובוס מפויח והמולה רבה. “מה 
הם חותכים לנו את המשחק באמצע, 
עכשיו,  פיגוע  מה  התחרפנו,  הם  מה 
תן לראות משחק”. אפשר היה לחשוב 
שאנחנו הנורמליים היחידים שמבינים 
שמשהו לא בסדר, אבל אחרי כמה 
דקות המסך נחצה לשניים. בצד אחד 
הדיווחים ממקום הפיגוע ובחצי השני 
קריית גת ממשיכה “לפוצץ” את חיפה.

תעשי מה שאת רוצה

אני לא מבין איך זה שלמרוח תמונה 
של אשה על פני אוטובוס שלם זה 
לשבת  ממנה  מלבקש  מכובד  יותר 

בחלק מסויים שלו. 

נשמה  לקחת  למה  מבין  לא  אני 
אותה  לעטוף  לעולם,  שירדה  טהורה 
בחום, לדאוג לה, לגדל אותה, לעצב 
להצמיח  קטן  ומזרע  אישיותה,  את 

“עץ שתול על פלגי מים”, זה נחשב 
“הגשמה עצמית” מלשבת מול  פחות 
ולתכנן  שעות  כעשר  במשך  מחשב 
קטן  שבב  לייצר  שתאפשר  תוכנה 
פלאפון  “להצמיח”  שיאפשר  יותר, 

קטן יותר. 

“מעמד  המושג  איך  מבין  לא  אני 
לאשה  שאין  בעצם  פירושו  האשה”, 
מעמד משל עצמה, אז צריך לאפשר 
לה לעמוד במקום הגבר, לעשות כל 
מה שגברים עושים, להתלבש באופן 
ברובה,  לירות  מתלבשים,  שגברים 

להיות קצת יותר גסת רוח...

חוף הים 

“אני לא מבין”, ארז אומר לי “אני לא 
מבין מה הבעיה שלכם? אני מסוגל 
מוקף  היום,  כל  הים  בחוף  לשבת 
בבחורות בביקיני בלי להתרגש יותר 
מדי, ואתה עם כל הקדושה, המצוות 
והתורה שלך לא מסוגל להסתכל על 
ועד  רגל  מכף  שמכוסה  אשה  איזה 
ראש )כולל(, בלי שיהיו לך כל מיני 

הרהורים?” 

זה.  את  לו  להסביר  איך  חושב  אני 
“אתה זוכר שכשהיינו בתיכון התנדבנו 

חיפה - קריית גת

כבי חיפה נגד מכבי קרית גת. אחרי 
שנים של דשדוש בליגה הארצית, 
סוף סוף זכתה העיר הדרומית לקצת 
הצליחה  שלה  הכדורגל  קבוצת  נחת. 
וכבר  הלאומית,  לליגה  להעפיל 
גת”  “קריית  השם  את  לשמוע  ניתן 
בחדשות, ולא רק בהקשר של בעיות 

אבטלה ועבריינות.

החלום לא נמשך זמן רב. מהר מאוד 
הפכה הקבוצה למרמס רגלן של רוב 
לרדת  ועמדה  הליגה,  קבוצות  ככול 
לא  לאפלולית השגרתית. אבל  חזרה 
האלופה,  עם  מתמודדת  שהיא  לפני 
נפשית  התכוננו  כבר  חיפה.  מכבי 
נערך  המשחק  הצפויה.  להשפלה 
בחיפה, ונשארנו בבית לצפות במשחק 
עין,  בחצי  צופים  בטלוויזיה.  ששודר 
כמעט בחוסר עניין, מחכים למהלומה 

הראשונה, והיא לא מאחרת להגיע.
“גוווווול...” צועק השדרן ואני מתכווץ, 
“אחת – אפס למכבי קריית גת”. אני 
הנה  ידעתי,  מהבירה,  לגימה  לוקח 
מהו  רגע,  עלינו...  הלך  מתחיל,  זה 
יאמן. אבל ההמשך היה  אומר!? לא 
עוד יותר דמיוני, כעשר דקות לאחר 
מכן גול נוסף ואחריו עוד אחד ועוד 
אחד. ארבע – אפס לקריית גת. הבית 

מ

. . ן מה להתרגש, יש כאן בסך הכל קצת אי הבנה. כולם להירגע, אי



בפעם  איך  זוכר  אתה  במד”א, 
שנקטעה  מישהו  שראית  הראשונה 
אתה  נשמתך?  את  הקאת  היד  לו 
לתאונת  כשהגענו  שנה  שאחרי  זוכר 
איזה  בה  מעורבים  שהיו  דרכים 
עשרים פצועים מדממים זה כבר לא 
כ”כ הפריע לך? ככה זה אחי, אנחנו 

מתחספסים”

אשתי

רוצה  אני  אשתי.  את  אוהב  אני 
להמשיך לאהוב אותה ולהתרגש ממנה, 
להמשיך להביט בה כיפה בנשים. יותר 
להביט בה  רוצה להמשיך  מזה, אני 
כיחידה בנשים. אל תספר לי שככה 
אתה מביט על אשתך כשאתה חוזר 
חוצות,  שלטי  של  יום  אחרי  הביתה 
רחובות ערומים, שומרי מסך, עטיפות 
ארטיק, טלוויזיה, אינטרנט ומה לא? 
כל פינה מכוסה בנשים לא מכוסות. 
אשתי,  אל  הביתה  לחזור  רוצה  אני 
רק אליה. לא רק היום, אלא גם בעוד 

עשר ועשרים שנה. 

המורה יוכבד

בחלק  ההשפלה  למה  אבל  “בסדר 
האחורי?” 

“מה מפריע לך? שראית פעם באיזה 
הרשו  לא  בארה”ב  שלשחורים  סרט 
רואים  לא  אנחנו  מקדימה?  לשבת 
יותר  לשווה  קשור  לא  זה  סרטים. 
ופחות. ההסבר הוא פשוט, רק למורה 
יוכבד יש עיניים בגב לראות אחורה...

שואבי אבק ונעלי עקב

גופים  שני  בין  חיבוק  נוצר  כאשר 
התוצאה  מקום  אותו  על  הנאבקים 
חסר  כמעט  דבר  זהו  אבק.  היא 
ממשות אך ביכולתו לסמא עיניו של 
האמיתית.  במציאות  מלהבחין  אדם 
וטשטוש.  העכרה  היא  תכליתו  כל 
ימים  של  בעיצומם  נמצאים  אנחנו 
“עקבתא  אותם  מכנים  שחז”ל 
ימי   – משיח  של  עקבו   – דמשיחא” 
עקב, קצה הזמן, קצה הרגל שצועדת 
ורצוצה,  עייפה  שנים.  אלפי  כבר 
יבש.  מעור  ומחוספסת  יבלות  מלאת 
על  תכלית  חיבוקים חסרי  ימים של 
מאבקים  לכולם,  שמספיק  מקום 
מעלי אבק שמותירים אותנו עכורים 
ודומעים. ימים של חושך גדול, אבל 
החושך  שגדל  ככל  כידוע,  זאת  עם 
כך גדל הסיכוי שעוד רגע יפציע כאן 
המחוספס  העור  יתקלף  ואז  שחר, 

ויתגלה אור חדש וזך. 

מול מדפי הספרים מעלי האבק בפינת בית הכנסת
אני ניצב למולך רוחש בקשה

ויודע כי בין כל המילים אמת גדולה מכונסת
מחכה שאותה אגלה בלחישה

היא מונחת בקרן זוית מכורבלת
כולה מצונפת רועדת מקור

ממתינה מצפה מקווה ושואלת
מתי כבר יבוא זה שיטול

  
מבין החרכים מציץ ובוחן בדאגה

נשאר בין צללים לא מראה את פניו
קשוב ללא הרף מחכה בערגה
לשמוע את קול קריאת אהוביו

בחוץ סופה איומה מתרגשת 
בת קול זועקת לתפוס מחסה 
מלכות עתיקה כעת מתחדשת

עקב מול אבק בפינה מנסה

שי אבן צור
Shay@KOL-IL.co.il
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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 5 ₪ )מסובסד( יזכו עוד אדם בעלון.
)ניתן לקבל החזר מס 35% לפי חוק 46 לעמותות ללא כוונות רווח(

תחנת רוח
יוצא למסע היכרות

מעוניינים לקבל גם את הגליון 
הבא חינם לביתכם או למייל ?
רוצים שנשלח לחברים או 

מכרים ?

הרשמו -
www.KOL-IL.co.il

)לרשומים כבר, אין צורך להרשם שוב(

)SMS 0572-55555-8 )אפשר גם ב
Contact@KOL-IL.co.il


