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המדבר שותק. לא כי אין לו מה לומר. השתיקה שלו רועמת. שתיקה 
שצועקת את נוכחות הבורא. שתיקה שקוראת לו לאדם לבוא ולהקשיב 
לקול ה’, קול שנשמע מקצה העולם ועד סופו אך במדבר הוא נשמע עוד 

יותר חזק.

כל הארץ  כי מלוא  יתברך,  ה’  כבוד  צועק  “מכל הדברים  רבנו הקדוש: 
כבודו. כי כבודו יתברך צועק תמיד וקורא ומרמז להאדם ֶשיְקַרב אליו 
יתברך והוא יתברך ְיָקֵרב אותו ברחמים באהבה ובחיבה גדולה” )שיחות 
הר”ן נב(. המדבר, אין בו כלום ויש בו הכל. אין בו מים, אין צמחיה, מה 

שנותר לאדם במקום הזה הוא רק השם יתברך.

המדבר שותק. לפעמים עשויה שתיקה להרעים בעוצמתה יותר מאלף 
מילים. כמו הספור שהיה עם אחד מראשי הישיבות בדור הקודם, שלכבוד 
החג הגיעו אליו תלמידיו והוא דרש בפניהם.כדוגמא לרעיון שאמר, הוא 
רצה לספר להם על גדולתם הנפשית של הוריו, הוא החל לספר ומרוב 
להמשיך  היה  יכול  לא  והוא  נחנק,  גרונו  דמעות,  עיניו  זלגו  התרגשות 
בספור. פעמים אחדות הוא נסה להתגבר על הרגש, ולבסוף התיאש ולא 
ספר את מה שרצה, אלא המשיך בדרשה ללא אותה דוגמא שלא הצליח 
לומר. התלמידים מעידים שאת הספור הם אכן אינם יודעים כי הרב לא 
ספר, אבל כולם ראו בבהירות מה זה כבוד הורים ומה זו הערצה. הם לא 

למדו זאת מהמלים שנאמרו אלא דוקא מהמלים שלא נאמרו.

דוגמא נוספת היתה כאשר רבי אליהו לופיאן זצ”ל עלה ירושלימה בחג, 
לבקר את הרב מבריסק זצ”ל, נכנס לסוכתו, ישב דומם בהביטו על הרב, 
גם הרב מבריסק הביט באורח בדומיה. אחר רגעים אחדים קם האורח 

ויצא מהבית בחרדת קודש.

כבר יובל שנים מספרים תלמידי שני הרבנים הללו ספור זה, וכל אחד 
מוצא בו זויות אחרות, חדשות ושונות. לעולם לא נצליח להעלות בדמיון, 
נושא, שאם הם היו מדברים עליו ודנים בו, היו כל כך הרבה תלמידים 
ממשיכים לספר זאת בכזו הערצה. הרי שגדול כוחה של השתיקה מאלף 

אלפי אלפים של מילים.

דווקא  כי  למדבריות.  שלו  הגיבורים  את  בסיפוריו  שולח  הקדוש  רבנו 
בדממת המדבר, בשממונו, מוצא האדם את רוחו, את עצמותו, שם הוא 
לומד להקשיב לקול הנשמה, שם דווקא הוא שומע את קול ה’ שקורא 

לו לשוב.

שקטים,  כמותו.  להיות  שואפים  ואנחנו  עצמו.  את  מסתיר  המדבר 
הסתרה  יש  הסתרה.  ויש  הסתרה  יש  מסתתרים.  הכלים,  אל  נחבאים 
היא  כי  לסלק.  צריך  שאותה  הסתרה  ויש  שבקדושה,  הסתרה  נפלאה, 

מסתירה לו לאדם את ה’.

“אם ההסתרה היא העולם הזה, היא הדברים הבטלים, היא העצבות, היא 
והתאכזבנו,  לנו,  לנו שמגיע  הדמיונות, היא כל מיני מחשבות שנדמה 
ונדמה לנו שאנחנו נמצאים באיזשהו כשלון, אז את ההסתרה הזו אנחנו 
צריכים לסלק. צריכים לצאת מההסתרה הזו. אפילו ואם אנחנו רוצים 
דברים רוחניים לגמרי. כי זה מסתיר את הנקודה של ההתגלות האלוקית 
בתוך ההויה האנושית המוטעית, המבולבלת, המוגבלת, המלאה נגיעות.

יחד עם זאת, צריכים לשמור על הצנע לכת, לשמור על היופי שלנו, על 
יהודית שבוקע מתוך כל מיני הסתרות  ניגון של נשמה  אותו קול של 
נסתרת,  פינה  שהיא  באיזו  בשקט,  ובהסתר,  צנוע,  להישאר  ורוצה 
את  לגלות  שנזכה  עד  ולהתגעגע  להתגעגע  להמשיך  הזאת  ומהפינה 
הנקודה הפנימית העמוקה עמוקה שבלב שעדיין לא גילינו אותה לגמרי, 
לגלות  שנזכה  ועד  מאתנו  אחד  כל  בלב  עמוק  עמוק  שחבויה  נקודה 
ולהתפלל  ולכסוף,  ובהצנע,  בשקט,  לשבת  הרבה  צריכים  עוד  אותה 

ולהתגעגע, ולבקש.

של  ההסתרה  מן  לצאת  העצבות,  של  ההסתרה  מן  לצאת  צריך 
הזו  ההסתרה  מן  מקופחים,  שאנחנו  ההסתרה  מן  לצאת  הדמיונות, 
שאנחנו לא מצליחים בחיים, שלא הולך לנו, שהחיים שלנו מאוד קשים, 
שהגורל פגע דווקע בנו, לצאת מזה, להגיע לסוג הסתרה אחר, הסתרה 
שבקדושה, הסתרה שמגלה לנו שיש רק ה’ בעולם.” )באור פני מלך חיים(

ששם  שלי,  הפינה  את  מקום  בכל  למצוא  לי  תעזור  עולם,  של  ריבונו 
אוכל לעצום את העיניים, לסתום את האוזניים, ולהיות רק איתך. לרצות 
יסוד מוסד של הבית היהודי. לחיות  הן  והפשטות  רק אותך. הצניעות 
במועט  להסתפק  דבר,  בשום  להתבלט  לא  צנועים,  פשוטים,  חיים 
כשיטה ומרצון, לנתץ אלילי החומר, לא לקחת חלק במרוץ אחרי נוחיות 
מופרזת, הנאות ומותרות במאכל, בלבוש, בריהוט, היהדות ריחקה תמיד 

את הצרכים החומריים לשולי החיים.

מעולם הם לא תפסו מקום בראש. מה יפים חיים של צניעות ופשטות, 
כמה חן וקסם יהודי נסוכים עליהם. “אין לך יפה מן הצניעות” אומרים 
חז”ל. התורה ניתנה בהר סיני. למה דווקא הר סיני? מספר המדרש כי 
כשבא הקב”ה ליתן תורה בסיני, היו ההרים רצים ומתדיינים אלו עם אלו. 
זה אומר עלי התורה ניתנת, וזה אומר עלי התורה ניתנת ומי שנבחר זה 
דווקא הר סיני, הנמוך בהרים. ומי שקיבל אותה הוא דווקא משה רבינו, 
עניו מכל אדם. ענוה וצניעות, הסוד של החיים. אדם שמקטין את עצמו 
בעולם הזה, יהיה גדול בעולם הבא, כאומרם: “עולם הפוך ראיתי, עליונים 
למטה ותחתונים למעלה”. חן של הכנעה יש לו למדבר, הוא מרכין את 

כמו המדבר

לע”נ יונתן בן שלמה ז”ל

לע”נ יונתן חבקוק הי”ד

לע”נ בועז גול הי”ד

לע”נ אורן בן יפתח הי”ד

ר ִסיַני” )א, א(   ִמְדבַּ ה בְּ ר ה’ ֶאל מֹשֶׁ “ַוְיַדבֵּ
בשלושה דברים ניתנה תורה. באש ובמים ובמדבר. באש מנין? שנאמר “והר סיני עשן כולו”)שמות יט, יח(. ובמים מנין? שנאמר “גם שמים נטפו, גם עבים נטפו מים” 
)שופטים ה, ד(. ובמדבר מנין? שנאמר “וידבר ה’ אל משה במדבר סיני”. ולמה ניתנה בשלושה דברים הללו? אלא ללמדנו, מה אלו, אש מים ומדבר, חינם לכל באי 

עולם, כך דברי תורה חינם הם, שנאמר: “הוי כל צמא לכו למים” )ישעיה נה, א(. ואין מים אלא תורה, וכל הרוצה יבוא ויטול. )במדבר רבה, א, יז(
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הראש, הוא לא מתנשא, לא מחזיק מעצמו בכלל. הכנעה זו מילת מפתח 
בעבודת השם.

הפרשה שלנו פותחת במנין בני ישראל ובחלוקתם לשבטים ולקבוצות 
נב(.  )א,  דגלו”  על  ואיש  מחנהו  על  “איש  משלה.  דגל  קבוצה  כשלכל 
מה עניין הדגלים שהתורה כל כך מאריכה בהם? הדגל מסמל הכנעה, 
הכנעה למלך, מלכו של עולם. גם אם אני עייף אני קם, גם אם אני רעב, 
אני עכשיו מתגבר, אני לא עושה כל מה שמתחשק לי, אני תחת דגל, 
אני כפוף למלך. גם מחוץ לקדושה אפשר לראות כי כשיש ביקור של 
מנהיג, עושים מצעדים, ויש טקסים, ומניפים דגלים. הכל משתלשל מן 
היום  כל  הקב”ה.  המלכים,  מלכי  מלך  של  לכבודו  מהדגלים  הקדושה, 
שלנו מלא בדגלים. כל מה שאני עושה לכבוד ה’ זה דגל. גם כשאני הולך 
לנוח כי אני צריך כוח להמשיך לעבוד את ה’, זה דגל. אני כפוף למלך, אני 

עושה את רצונו, אני מכניע את עצמי. כמו המדבר.

להתפלל  צריך  הוא  ניסים,  לפעול  הטבע,  את  לשנות  רוצה  אדם  “אם 
יהודי  מכל  יותר  קטן  קטן,  איש  אני  לדעת  וענווה,  בשפלות  בהכנעה, 
שבעולם, ואז הוא יכול לפעול כל דבר בתפילתו. וזה סוד מה שקרא יוסף 
לבנו “מנשה”, כי נשני אלוקים את כל עמלי ואת כל בית אבי” )בראשית 
מא, נא( שפירושו שכחתי מאבא שלי, שכחתי מאמא שלי, שכחתי מכל 

האחים. וכי יוסף נותן שם לשכוח את אבא שלו? אבל לפי מה שמסביר 
לנו רבנו בתורה צ”ז, יוסף זכה לבחינה של “מנשה”, לשון נשיה, שיכחה, 
שזה הכנעה וביטול. הוא שוכח את כל הייחוס שלו שזה “את כל בית 
אבי”, ואת כל העמל שלו בעבודת ה’ שזה “את כל עמלי”. יוסף הצדיק 
אמר: אני עובד את ה’! אני לא חי מזה שיש לי אבא חשוב, אמא חשובה, 
סבא חשוב, החיזוק שלי זה שה’ ברא אותי, שיש ה’ בעולם, ה’ יתברך חי 
וקיים, לכן אני עובד את ה’. יוסף הצדיק לא חי מאבא שלו ולא מסבא 
שלו ולא מכל העמל שלו בעבודת ה’. הוא חי ומתחזק רק מה’ וכך הגיע 

לכל הדרגות.”

משהו,  לי  שמגיע  אחד  לרגע  לחשוב  לא  לי  תעזור  עולם,  של  ריבונו 
שבגלל שאני עושה לפעמים איזה מסירות נפש לכבודך, אז בודאי אני 
אקבל מה שאני כל כך מבקש. תזכיר לי אבא שלא מגיע לי כלום, תזכיר 
לי כל מה שאני יכול לעשות ולא עושה, תזכיר לי שאני לא כזה צדיק 
וכמעט כל מה שאני עושה זה בעצם בשביל הכבוד שלי. תזכיר לי אבא 
שצריך להתפלל אליך בהכנעה, בתחנונים, בשום אופן לא לבוא אליך 
בטענות. תזכיר לי לא להחזיק טובה לעצמי משום דבר, ושכל מה שאני 
זוכה לקבל, זה הכל רחמים שלך אבא, זה הכל מאוצר מתנת חינם כמו 
שנאמר: “ממדבר מתנה”, תשים עצמך “מדבר”, תזכה למתנות נפלאות.  

ובלתי  טבעי  שבו  והנוף  צבע  נעדר  הוא  למדבר.  לו  יש  אמת  של  חן 
ויושר יש בו במדבר. הוא לא מנסה להראות שהוא  מתקשט. תמימות 
זה היסוד  יותר ממה שהוא באמת. אמת. כל העולם עומד על האמת. 
של הכל. זה מה שמנחה אותנו, זה מושג שכל הבריאה נכנעת לו. כולנו 
יש רק אחת: באנו  רוצים אמת, אנחנו לא רוצים חיים של שקר. אמת 
לעולם הזה כדי להתקרב אל ה’, לדעת מה’, להכיר אותו יתברך. וכל מה 
שעובר עלינו, זה הכל מאת ה’ והכל לטובה, כי זה בא לקרב אותנו אל 
ה’, אל התכלית. “כי באמת כל תענוגות העולם הזה מעורבים במרירות 
בכעס ויגון ומכאובים ואין שום אדם שרודף אחר עולם הזה, שיהיה לו 
נחת ותענוג בעולם הזה, ובודאי אין טוב לאדם כי אם לרדוף תמיד אחר 
התכלית האמיתי, תכלית הנצחי, שהוא לעבוד את ה’ תמיד, לסור מרע 
את  ישראל  קיבלו  לכן  נצחים”.  לנצח  אמיתי  טוב  שזהו  טוב,  ולעשות 

אנחנו  התורה  שבלי  להראות  כדי  הפקר,  מקום  שהוא  במדבר,  התורה 
“כי אין הפקר גדול מזה, כשאין  מפקירים את עצמנו, חיים חיי הפקר. 
לאחר  הבא,  בעולם  ממנו  יהיה  ומה  ותכליתו,  אחריתו  על  חושבים 
פטירתו. היש מופקר גדול מזה, שהולך אחר תאוות לבו, ומפקיר חיים 
הזה?  העולם  תענוגי  של  קלה  שעה  בשביל  נצחי  אמיתי  וטוב  נצחיים 

)ליקו”ה, הפקר ונכסי הגר, ג, א(

זאת האמת. אין אמת אחרת, אבל אנחנו רוצים את האמת לאמיתה. כי 
רוצים את האמת ששייכת אלינו, ברגע  זה מושג מופשט. אנחנו  אמת 
מאתנו,  רוצה  ה’  מה  רגע  כל  לדעת  רוצים  שעה.  ובכל  רגע  ובכל  הזה 
אותנו.  שסובבים  אלה  וכלפי  עצמנו  כלפי  שלנו  למשימה  בהקשר 
המלך.  דוד  מבקש  היום”,  כל  קויתי  אותך  ולמדני...  באמיתך  “הדריכני 
שכל היום, שבכל רגע ובכל שעה אני אדע מה אתה רוצה ממני, מה הדרך 
שלי להתקרב אליך אבא, מהי השליחות שלי בעולם. כי לכל אדם יש 
את הדרך המיוחדת שלו, השליחות שלו, לכל צדיק וצדיק, גם להקב”ה 

עצמו!

“בשעה שהכעיסו המרגלים את הקב”ה אמר משה: ריבונו של עולם, תפוס 
דרכך, תפוס אומנותך, שכל הצדיקים תפשו אומנותם. אברהם תפס את 
המילה, יצחק את התפילה, יעקב את האמת, יוסף את החסידות, משה 
את הענווה, אהרון את השלום, פנחס את הקנאה, אף אתה הקב”ה תפוס 
וחנון”  ֶקל רחום  לו:  ומהי אומנותי? שאל אותו הקב”ה. אמר  אומנותך. 

)ילקוט שמעוני, איוב יז(. 

לכל אדם ואדם יש את הדרך שלו שעל ידה הוא זוכה לשלימות נפשו 
והיא מיוחדת לו. אדם לא יכול להגיע לשלימות הנפש ולמנוחתה, אלא 
אם הוא הולך עם האמת שלו ולא עם אמת של אחרים. אדם צריך לבדוק 
את עצמו כל הזמן, האם אני במסלול שלי או חלילה של אחרים. אדם 
שכל הזמן מסתכל לצדדים לראות מה אחרים עושים, ואיך הם עושים, 
אדם שמנסה למצוא חן בעיני כולם וכך הוא מוותר בעצם על עצמו הוא 

אדם מאוד אומלל.

מאברהם אבינו ירשנו את אומץ הלב להיות במיעוט. הוא מתנהג כאילו 
הוא אחד בעולם. לא מסתכל לצדדים. לא מתחשב באופנה של זמנו. לא 
מתרגש מכך שרוב בני דורו עבדו אז עבודה זרה. המבחן האישי שלך 
כלפי ה’ הוא מעל הכל. אם אדם הולך עם האמת שלו, הוא זוכה לשמחה 
גדולה. הוא יראה סיעתא דשמיא על כל צעד ושעל כי הקב”ה משתוקק 
לאמת וככל שאדם יותר אמיתי, ככל שהוא חי את החיים שלו ולא חי 
חיים של אחרים, ככל שהוא ישר ולא מנסה להראות שהוא יותר ממה 

שהוא באמת, כך הוא זוכה שאור ה’ מאיר בו יותר.

לנוה מדבר  לצל,  למים,  געגועים  לה במדבר.  נושבת  געגועים  רוח של 
ירוק ופורח. לא סתם קיבלנו את התורה דווקא במדבר. הרי הקב”ה יכול 
כזה,  נידח  במקום  לא  קדוש,  יותר  הרבה  במקום  אותה  לנו  לתת  היה 
“בארץ ערבה ושוחה, בארץ ציה וצלמות, בארץ לא עבר בה איש ולא ישב 
אדם שם” )ירמיה ב(.  יש כאן מסר, יש כוונה. כאשר אדם רוצה להתעלות, 
כאשר הוא רוצה שהתורה תאיר בלבו והקדושה תמצא משכן בנפשו, הוא 
חייב לעבור במקומות נידחים ושם יעמוד ויבקש ויתגעגע. שם תבקש 
נפשו להתקרב אל הקודש. אין דרך אחרת. מי שרוצה להתקרב אל ה’, מי 
שרוצה לרצות רק את ה’ ולא שום דבר אחר, מי שרוצה לזכות בדבקות, 
הוא במלחמה. מלחמה בתאוות ובמדות הרעות. מלחמה ביישות, באגו 
ויש  קטנות,  מלחמות  הרבה  יש  עצמו.  את  רק  כלום,  רואה  שלא  הזה 

ִלים  ל ָצָריו ְושׂוְֹנָאיו ּכוֹשְׁ ל ָהָאָדם כָּ ֶדת שֶׁ יוֹם ַהֻהלֶּ בְּ ָנה שֶׁ ְלִמי רֹאׁש ַהשָּׁ ירּושַׁ ַעל ֶזה ֶנֱאַמר בִּ י, שֶׁ יוֹם הּוַלְדתִּ ֵעת בְּ ל עוָֹלם, כָּ תפילה לעני - תפילה לשידוך  ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

ְוָכל  ְרָפֵאל  ְוַגְבִריֵאל אוִֹריֵאל  ִמיָכֵאל  ַעת רּוחוָֹתיו  ַאְרבַּ ל  ְיסוְֹבבּוהּו ִמכָּ ּוַמְלָאִכים  ְזכּות,  ֵדי  ִלְמַלמְּ ְוַרק  ַאְך  ים  ַנֲעשִׂ ם  ְוֻכלָּ ָסִרים,  ּנּו  ַקְטְרִגים ִממֶּ ְוָכל ַהמְּ ְונוְֹפִלים, 

ֶתר  עִֹרים = כֶּ ָתִרים )שְׂ ת ַהכְּ שֶׁ ֵהם שֵׁ עִֹרים שֶׁ ׁש שְׂ ָלה שֵׁ ִלים ְוִקבְּ בֳּ שִּׁ ִוד, ָיְצָאה ִלְלקֹט בַּ ית דָּ נָּה ָיְצָאה ַמְלכּות בֵּ מֶּ מִּ יָת ֶאת רּות ַהּמוֲֹאִביָּה שֶׁ כִּ זִּ ִני ְכמוֹ שֶׁ ִצְבאוָֹתם. ַזכֵּ

ֵלי ַהּתוָֹרה,  ְכַלל ְמַקבְּ ִני ִלְהיוֹת בִּ י ֶזה, ָאנָּא ַזכֵּ יוֹם הּוַלְדתִּ ְיסוֹד. ָאנָּא ַרחּום ְוַחּנּון, בְּ ֶתר דִּ הוֹד, כֶּ ֶתר דְּ ֶנַצח, כֶּ ֶתר דְּ ִתְפֶאֶרת, כֶּ ֶתר דְּ ְגבּוָרה, כֶּ ֶתר דִּ ֶחֶסד, כֶּ ֶתר דְּ = 620(, כֶּ

ֶקר ִמְקֶרָה ֶחְלַקת  ּה “ַויִּ תּוב בָּ כָּ מוֹ רּות שֶׁ ה כְּ ל ְיֵמי ַחיַּי, ְוֶאְזכֶּ ָאְזָני יוָֹמם ָוַלְיָלה כָּ רוֹת בְּ בְּ ֶרת ַהדִּ ה, ִויַהְדְהדּו ֲעשֶׂ ִמלָּ ה בְּ רוֹת ִמלָּ בְּ ֶרת ַהדִּ ל ֲעשֶׂ מוַֹע ֶאת כָּ ְוִלְזּכוֹת ִלשְׁ



גליון מס.100 |   3 במדבר התשפ”ב

התיקון שלך,  זה  לך שם  איפה שהכי קשה  הכי קשה.  מלחמה שהיא 
בשביל זה באת לכאן. להתמודד, להיאבק, להרים את הראש אין ספור 
פעמים ולהתחנן אבא תעזור לי. כי קשה לי. כי לבד אני לא יכול. לא 
במדבר.  ישראל  עם  של  תלאותיהם  בסיפור  התורה  מאריכה  לחינם 
דרך ארוכה רצופה נפילות וכשלונות. זאת כדי ללמד אותנו, שגם אם 
הדרך נראית אבודה וחסרת מוצא, היא יכולה להוביל למחוזות נפלאים 
אם רק לא מתייאשים באמצע הדרך ולא משלימים עם המצב השפל. 
אם ממשיכים לייחל לבקש ולהתגעגע. “קודם שזוכים לאיזה התגלות 
בתורה ובעבודה, צריכים שיהיה מקודם כמה בלבולים וספקות ומניעות 
רבות, תאוות וטרדות וכיוצא בזה” - אמר רבי נתן - “ואזי כשמתגברין 
על האדם אלו הבלבולים והמניעות והתאוות וכו’ ואינו יודע שום דרך 
לצאת מהם, ושואל ודורש ומבקש ומחפש ‘איה מקום כבודו’, אזי זוכה 
לעלות לשורש כל הקדושות... ומקבל התגלות התורה” )ליקו”ה גבית חוב 
מיתומים ג(. זהו גם המסר הנפלא של ימי הספירה שאנו עומדים לפני 

סיומם. אדם מתחיל להתגעגע ולרצות, הוא סופר ומונה, ואעפ”כ הוא 
נופל גם בעצם הימים האלו של הספירה. המחשבות הרעות, הרצונות 
הרעים, הם לא עוזבים אותו. עד כדי כך שנדמה לו שאולי אדם כמוהו 
לא יכול לשוב באמת לה’ יתברך. והתשובה היא אין יאוש!!! אין שום 
זוכה  ראש  הרמת  כל  עולמות.  בונה  רצון  נקודת  כל  שנאבדת.  תנועה 
ולהגיע  לזכות  כדי  לעשות איזה תיקון. צריך לעבור דרך המדבר הזה 
אל ה’. כדי לזכות ולקבל את התורה. המדבר שותק. לפעמים, השתיקה 

רועמת יותר מאלף מילים.

גברים  שני  ולצידו  הבוס  יושב  נוי,  עצי  ועטורת  ידייים  רחבת  ירוקה, 
צעירים די משונים במראם, לא בדיוק מרוכזים. הם לבושים בפיז’מות. 

מפעם לפעם הם קמים ומתיישבים. קלוז-אפ. הבוס מדבר.

השבת, נועם הנשמות

ואני  רעייתי  נשלחנו  נישואיי,  לאחר  מיד  אך  הארץ,  יליד  אומנם  אני 
ולאחר  לשליחות של קירוב, בתחילה לאודסה שם שהינו כמה שנים, 

מכן גיחה קצרה לקנדה, שם לא ממש הסתדרנו, ובסוף נחתנו ברומא.

בשלב הזה היו לנו ארבעה ילדים, שהגדול ביניהם הוא בן 12 . קבענו לנו 
תאריך יעד לסיום מוחלט של השליחויות שלנו כשהבן יגיע לבר מצווה, 
אבל למען האמת זה לא קרה. הסיבה הייתה בתנו השנייה, בת עשר. 
מאז שנולדה סבלה מבעיה בכליות ואנו היינו בריצות ובטיפולים בכל 
והצריכה אותנו כל העת,  זו רוששה אותנו  העולם. מובן שהתמודדות 
לקחת משימות למימון הטיפול בה. באותו זמן שבו התרחש הסיפור, 
הגיעה בתי למצב די קריטי והודיעו לנו, כי היא חייבת השתלת כליה וכי 
אם לא נעשה זאת - היא לא תשרוד. התחלנו בהתרוצצות בין לאומית 
להשיג כליה. התברר לנו כי המחיר הוא 180,000 דולר, לא סכום שיכולנו 
לגייס. בישראל החלה משפחתנו לגייס סכומים, אך בינתיים לא הגיעו 
אפילו לשליש מהמחיר, ובתנו הולכת ודועכת מול עינינו, מנופחת כולה 

מקורטיזון. הדבר שבר את ליבנו עד מאד.

את  רגלית  צועדים  רומא  ברחובות  כשהלכנו  שבת,  מלילות  באחד 
נראו  הם  מוזר.  זוג  ראינו  הבית,  אל  הכנסת  מבית  העצום  המרחק 
מיוזעים ובגדיהם מלוכלכים. הבעל היה בלי נעליים והאישה עם נעליה 
בידיה. הם נראו נסערים ביותר. למרות הסקרנות לא הראיתי התעניינות 
ניגש  ומיד  בי  הבחין  הגבר  דבר.  ראיתי  לא  כביכול  לצעוד  והמשכתי 
ושאל אותי באנגלית: “אתה יהודי, נכון?” “נכון”. הגבתי. “גם אני יהודי”, 

אמר, “אנחנו מגרמניה, נחתנו כאן לפני כמה שעות ופשוט שדדו אותנו, 
את  ואפילו  אוכל  בלי  תעודות,  בלי  כסף,  בלי  כאן  מסתובבים  אנחנו 
השעונים לקחו מאתנו. במשטרה יצרו קשר עם השגרירות, אבל כמעט 
כל הסגל בחופש, ורק ביום שני יתפנו אלינו”. “תראו”, אמרתי, “לו היה 
עלי ארנק הייתי נותן לכם שתוכלו לשכור חדר במלון עד שהשגרירות 
ואני  אמון  באי  בי  הביטו  הם  ארנק”.  עלי  אין  אבל  בענייניכם,  תטפל 
קויידש”,  “שאבעס  בשאבעס”.  ארנק  לקחת  אסור  “ליהודים  הוספתי, 
אמר. “כן, שאבעס קויידש”, עניתי לו. הוא דיבר כמה מילים בגרמנית 
עם בת זוגו ולאחר מכן אמר: “או.קי. אנחנו ננסה להסתדר”. הם החלו 
ללכת, וכך גם אני וילדיי. ילדי בן ה -12 שאל: “אבא, אם הם יהודים, למה 
שלא נזמין אותם אלינו”? “ומניין לך שהם יהודים”? “שאבעס קויידש, גוי 

לא יכול לומר ככה”.

זה היה משפט חכם. הסתובבתי לאחור. “אולי תרצו לבוא לאכול  ביתנו 
את ארוחת השבת”? “שלשיד’ס”, אמר הגבר. רציתי להסביר לו שמדובר 
בשולחן ערב שבת ולא בסעודה שלישית, אך לפתע הבנתי שהוא עצמו 
לא יודע מה הוא אומר. הוא מדקלם משהו ששמע ושקשור לארוחת 
ושלח  מעצמו  מאוד  מרוצה  נראה  הוא  אישרתי.  “שלשיד’ס”,  שבת. 
מבט ניצחון לרעייתו. רעייתי קיבלה אותנו בשמחה ומיד התחברה עם 
מצוקתה של האישה וסייעה לה להסתדר. שרנו “שלום עליכם” “ואשת 
חיל” בקול רם והם הביטו בנו נרגשים. לאחר מכן ברכתי את הילדים 
על פי סדר יורד וכל ילד הלך לתת נשיקה לאמו. הם עקבו אחר הנעשה 
ונראו נפעמים. עשיתי קידוש והסעודה החלה. הם היו מורעבים מאד 
וטרפו את המנות הראשונות. לאחר שרעבונם הגדול נרגע התחלנו לשיר 
את זמירות השבת. בתחילה שרנו את הזמירות הרגילות, ולפתע עצר 
קויידש”? לא שאלתי אפילו  נשיר להם את שאבעס  “אולי  בכורי:  בני 
מדוע, בני ששמע את הגבר משמיע את המושג הזה, הבין שיהיה נכון 
לשיר שיר שיחבר את האורח לשולחן השבת. התחלנו לשיר את השיר 
“קה אכסוף”. ראיתי שהגבר מתרגש, בעצם היה שם מאבק אמיתי שלא 
לפרוץ בבכי. הוא פקח ועצם את עיניו עד שהגיע הפזמון. ובפזמון שרנו: 
“שאבעס קויידש שאבעס קויידש... נפשי חולת אהבתך”. הפסקנו את 
השיר באמצע, כי הגבר התמוטט בבכי קורע לב. אשתו ניסתה להרגיע 
פשוט  לי  רמזה  אשתי  בבכי.  רעד  גופו  וכל  ובכה  בכה  הוא  אך  אותו, 
להמשיך לשיר, וחשבתי שזה רעיון טוב. האורח שלנו לא הפסיק לבכות 
אף לא רגע אחד ובשלב מסוים רעייתו הניחה לו כי הבינה, שהבכי הזה 

מגיע מאיזשהו מקום.

סיימנו את שולחן השבת ואשתי הציעה להם להישאר לישון אצלנו. היה 
לנו חדר לאורחים והם לא התנגדנו כלל, כי לא נראה שהיה להם מקום 
אחר לישון. האשה התנצלה על התפרצות הבכי של בעלה ואמרה, כי 
אין לה מושג מה עובר עליו. בבוקר לאחר התפילה עשינו קידוש ואכלנו 
את סעודת שבת בבוקר, שוב שרנו שירי שבת ושוב בכה הגבר הפעם 
בכי חרישי ומתמשך. הם הביטו כל העת בבתנו החולה, אשתי ספרה 
ובמאמצנו להשיג  לה ממה היא סובלת, הם התעניינו מאד ממחלתה 
לה כליה חדשה, מאמצים שכללו מעבר לארץ אחרת, זה ריגש אותם 
מאוד. אחר הצהריים התפללנו מנחה ובאנו לסעודה שלישית. “עכשיו 
לו והסברתי באנגלית את עניין שלוש סעודות  זה שלשיד’ס”, אמרתי 
השבת, הקידוש, השירים ודברי התורה. הם התרשמו עד עמקי נשמתם. 
בשעת רעווא דרעווין העזתי לשאול אותו, מהיכן הוא יודע את המילים: 
סיפר:  מכן  ולאחר  קצת  היסס  הוא  ו’שאלשידיעס’.  קויידש’  ‘שאבעס 
כשהייתי בגיל עשר התגורר בביתנו סבי, למשך חצי שנה. הוא היה זקן 

ָכל ְצָעַדי יוִֹליכּוִני ַמְלָאִכים,  בְּ ִני שֶׁ ְלָאְך הוִֹליָכּה’. ָאנָּא, ַזכֵּ מַּ ד שֶׁ ִמְדַרׁש ֶלַקח טוֹב ‘ְמַלמֵּ ִוד, ְוָכתּוב בְּ ית דָּ נָּה ָיְצָאה ַמְלכּות בֵּ מֶּ מִּ ֶדה ְלבַֹעז”, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ָזְכָתה שֶׁ ַהשָּׂ

ר ִהְבִטיַח ַאְבָרָהם ֶלֱאִליֶעֶזר “ְיָי ֱאלֵֹהי  ָרֶכיָך”, ְוֶאת ֲאשֶׁ ָכל דְּ ָמְרָך בְּ ְך ִלשְׁ י ַמְלָאָכיו ְיַצוֶּה לָּ סּוק “כִּ י ַהפָּ י, ְוִיְתַקיֵּם בִּ נִּ ָרִטית ִממֶּ ָחה ַהפְּ גָּ ל ׁשּום ִקְטרּוג ֶאת ַהַהשְׁ ְולֹא ְיַבטֵּ

ה  ַלח ַמְלָאכוֹ ְלָפֶניָך ְוָלַקְחתָּ ִאשָּׁ ן ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזֹאת הּוא ִישְׁ ע ִלי ֵלאמֹר ְלַזְרֲעָך ֶאתֵּ בַּ ר ִנשְׁ ר ִלי ַוֲאשֶׁ בֶּ ר דִּ י ַוֲאשֶׁ ית ָאִבי ּוֵמֶאֶרץ מוַֹלְדתִּ ר ְלָקַחִני ִמבֵּ ַמִים ֲאשֶׁ ַהשָּׁ

ת זּוִגי  ֶרְך, ְוֶאְמָצא ֶאת בַּ ם ְלָפַני ֶאת ַהדֶּ יץ גַּ ְקפִּ ן תַּ ֶרְך ִלְמצֹא ֶאת ִרְבָקה, כֵּ ְצתָּ ֶלֱאִליֶעֶזר ֶאת ַהדֶּ ִהְקפַּ ֶהֶרף ַעִין, ּוְכמוֹ שֶׁ י כְּ ְמָצא ִלי ֶאת ִזּוּוִגי ָהֲאִמיתִּ ן תִּ ם”, כֵּ ִלְבִני ִמשָּׁ

ִרים ָוָאִביא ֶאְתֶכם ֵאָלי”.  ְנֵפי ְנשָׁ א ֶאְתֶכם ַעל כַּ תּוב “ָוֶאשָּׂ כָּ מוֹ שֶׁ ִרים, כְּ ְנֵפי ְנשָׁ י ַעל כַּ ָהֲאִמיתִּ
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הוריי  הימים  באחד  בביתנו.  ימיו  שארית  את  לחיות  בא  ובעצם  וחולה 
הלכו ואני נשארתי לבד בבית. לפתע שמעתי את סבי שר שיר מוזר. הוא 
ישב ליד שולחן קטן עם שתי לחמניות וצנצנת חזרת ודגים ואכל, ומדי 
פעם שר”. שאלתי אותו: “ סבאל’ה, מה השירים האלה”. הוא אמר: “סתם 
“זה שלשיד’ס”,  אוכל”? שאלתי.  “ומה אתה  בילדותי”.  לי  שירים ששרו 
אמר. אני זוכר שניסיתי כמה פעמים להגיד את המילה הזו ולא הצלחתי, 

עד שבסוף הצלחתי וסבא שלי מחא לי כפיים.

אח”כ קלטתי את המילה “שאבעס קויידש”. התחלתי לצעוק: “שאבעס 
יתרגזו.  הם  כי  להוריי  זאת  להשמיע  שלא  אותי  הזהיר  וסבי  קויידש”, 
של  מילים  הן  שאלה  לי,  סיפר  הוא  רב  ובהיסוס  מדוע  אותו  שאלתי 

יהודים ושאנחנו יהודים.

פעם אחת ישבתי בחדרי ודקלמתי “שאבעס קויידש” ו”שלשיד’ס” ולא 
שמתי לב, שאמי נמצאת ליד הדלת ושומעת הכל. היא שאלה מאיפה 
ואני בהתחלה לא רציתי לומר, אבל בסוף אמרתי שזה  המילים האלה 
מסבא. אמי הזדעזעה ושמעתיה מספרת לאבי. למחרת לא ראיתי את 
בבית  הוא  וכעת  ומדבר שטויות  טוב  לא מרגיש  הם אמרו שהוא  סבי. 
אבות. בתוך ליבי ידעתי שהם הרחיקו אותו באשמתי, אך הדחקתי זאת. 
שלי.  סבא  את  לי  הזכרתם  קויידש”  “שאבעס  את  לשיר  כשהתחלתם 
הסבא שסיפר לי שאני יהודי ושבגלל זה גירשו אותו מהבית והניחו אותו 
הלילה  לגמרי.  אותי  פצע  הזה  קויידש”  ה”שאבעס  בגללי.  אבות,  בבית 

ירד. השבת כבר יצאה. כולנו ישבנו ובכינו לשמע סיפורו. אמרתי לו כי 
השבת הסתיימה, וכי הוא יכול להישאר עד למחרת בביתנו ואסדר לו את 
כל הבעיות. וכך היה. נפרדנו בדמעות והם חזרו לגרמניה. שבוע לאחר 
שחווינו  מזו  גדולה  חוויה  חווינו  לא  “מעולם  ממנו.  מכתב  קיבלנו  מכן 
בביתכם. שיתפתי אתכם בסיפור אישי ולפיכך לעולם לא נהיה זרים זה 
לזה. אני רוצה לכסות את דמי השהייה בביתכם, ולכן רשמתי המחאה על 
סך 5000 מארק שלא יוכלו להביע את תודתנו והערכתנו. למכתב היה 
מצורף עוד פתק. “ופרט לכך, רעייתי התחברה עד מאוד לילדה הקטנה 
והסובלת. מכיוון שיש לנו אמצעים חשבנו שיהיה זה נכון לסייע להציל 
אותה, ואולי סבי שבשמים יסתכל מלמעלה וישמח שבזכות ה”שאבעס 

קויידש” שלו, יהודייה אחת ניצלה ממוות”.

על החתום ג’ק מילר. לוגו החברה המוזהב בדף הבהיר את הכול. האיש 
פנים  אה,   בגרמניה.  ביותר  הגדול  המחשבים  תאגיד  של  הבעלים  היה 
הייתה המחאה על סך 180,000 דולר. בתנו עברה את ההשתלה בהצלחה. 
ברכת  למעט  מילר  הזוג  בני  עם  מיוחד  קשר  לנו  אין  לישראל.  חזרנו 
שנה טובה הדדית. אך דבר אחד נשאר: בכל ליל שבת כשאנו שרים את 

“שאבעס קויידש נפשי חולת אהבתך”, שום עין לא נשארת יבשה.

)חיים ולדר, סיפורים מהחיים 1(

ריבונו של עולם!

שלי  של החיים  המלחמה  את  לנצח  לי  תעזור 

סיכוי.  לי  אין  בלעדיך  כי  יכול,  לא  אני  לבד  כי 

תעזור לי אבא לברוח מהעולם הזה כי העולם 

הזה מושך אך הוא תמיד משאיר אותי עם טעם

הוא  הנפש,  את  ממלא  לא  פעם  אף  הוא  מר, 

שאני  עד  זמן  ולוקח  ממך  אותי  מפריד  תמיד 

מה  בשביל  אז  מחדש,  אליך  להתחבר  מצליח 

אני צריך את זה?

איך  להתבלבל,  לא  איך  ודרך  עצה  אבא  לי  תן 

לשמור על עצמי, תזכיר לי ִלְפֵני את הטעם המר 

להכניס  ולא  להתאפק  כוח  לי  תן  אחרי,  של 

לפה את העוגה הזאת כי זו תהיה כבר הפרוסה

את  להרכין  כוח  לי  תן  גבול,  ויש  השלישית 

הראש ולא לראות מה שלא צריך.

לי  תעזור  אותך.  רק  לרצות  אבא  לי  תעזור 

להתגבר ולנצח את כל מה שמפריד אותי ממך.

לנצח.  רוצה  ואני  אבא  במלחמה  עדיין  אני 

כי  דרך  פריצת  סוף  סוף  רוצה  אני  לי.  תעזור 

לפעמים אני מרגיש שאני דורך במקום, אפילו 

ושכל  לאבוד  הולך  לא  דבר  ששום  יודע  שאני 

תפילה וכל דיבור נרשמים למעלה.

אני רוצה להתקדש אבא. כל כך הרבה פעמים 

של  בתפילה  האחרון  המשפט  על  חזרתי 

בקדושתך  ולקדשנו  “ולטהרנו  העומר,  ספירת 

רצונות  עוד  לי  תן  אבא.  אותי  זכה  העליונה”, 

ועוד כיסופים.

זכה אותי להגיע לקברי צדיקים כמו פעם. זכה

שזז  ההוא  החבר  כמו  בתפילה  להאריך  אותי 

קדימה ואחורה בתפילת שמונה עשרה בכזאת

התלהבות. תעזור לי שכל הימים שלי יהיו ימי 

חול המועד, שגם בחול אני ארגיש מועד, כמו 

בפסח האחרון שהאור של הקדושה האיר את 

העולם והכל היה נראה כל כך רגוע וכל כך קדוש 

כל שבעת הימים.

ריבונו של עולם, תעזור לי לנצח את

המלחמה של החיים שלי ולדבוק בך לנצח.

7601376@gmail.com | 052-7601376 לתרומות והנצחות:


