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מתן תורה? הרי כבר קיבלנו את התורה?! בשנה שעברה, וגם בזו שלפניה, 
מה עוד נותר לתת לנו? מה חסר? חסר לב. חסרה חמימות. יש הבדל תהומי 
בין קיום התורה מתוך להט ובעירה, מתוך התלהבות והתחדשות לבין קיום 

התורה כמצוות אנשים מלומדה.

זה הזמן להיכנס פנימה ולבדוק מה יש שם ומה אין. האם יש לב מאחורי 
הדברים שאנו עושים, או שהכל נעשה כהרגל. האם זה לכתחילה או בדיעבד. 

האם יש שם חמימות, או קרירות .

יהודי לא יכול להסתפק בחומר. זה אף פעם לא ממלא לו את הנפש. יהודי 
זקוק לרוחניות. זה המזון לנשמה שלו. מה זה רוחניות? זה קשר עם ה’. קשר 
אישי. קשר חם. זה הרצונות, הכיסופים, הגעגועים. זה לחיות עם הקב”ה. זה 
להרגיש אותו. כשיהודי לא טוב לו, זה רק כי הוא לא מרגיש את ה’. אדם 
חושב יש לו בעיה כזו, בעיה כזו, הבעיה היחידה שלו שה’ לא נמצא בתוך 
הלב שלו. רבי זושא היה עני מרוד והוא בכלל לא הבין מה זה “רעה”, כי הוא 

הרגיש את ה’.

והתחלות  נפילות  זה  נסיונות.  אין ספור  זה התמודדות עם  יהודי  חיים של 
בהתלהבות,  שמתחילים  קורה  פעמים  הרבה  ועליות.  ירידות  זה  מחדש. 
בהתעוררות, השמים הם הגבול ולאט לאט מתקררים. “זה לא בשבילי”. “אני 
לא בנוי לזה”. “עובדה ניסיתי הרבה פעמים וזה לא הולך”. “זה כנראה עבודה 
ועוזבים. שוכחים. לכן צריך לקבל את התורה מחדש. לקבל  של צדיקים”. 
את כל אותם חלקי תורה שנשכחו מאיתנו במרוצת הימים. את האמונה שגם 
אנחנו יכולים, את השמחה בעבודת ה’, את הרצון להתקדש, ומעל הכל את 
האהבה. אהבת השם, אהבת התורה, אהבת עם ישראל שזה הכל דבר אחד. 

הבוחר בעמו ישראל באהבה

אהבת ה’ זה דו כיווני. דודי לי ואני לו. אנחנו בנים אהובים לה’. “בני בכורי 
ישראל”. כשמחנכים את הילדים ומדגישים להם את החיבה היתירה שהקב”ה 
מחבב את עם ישראל, את ההרגשה של “בנים אתם לה’ אלוקיכם”, כשהילד 
מרגיש שהוא בן של הקב”ה והקב”ה אוהב אותו כאהבת אב לבנו, יותר קל לו 

להתחבר לתורה, לתפילה, לקיום המצוות. גם לנו יותר קל.

זה התחיל ממך. אתה  ה’ אלוקינו.  לי. אהבת עולם אהבתנו  דודי  קודם כל 
בחרת בנו מכל העמים. אתה אהבת אותנו. אתה הוצאת אותנו מארץ מצרים 
מבית עבדים. אם לא היית מוציא אותנו, היינו אנחנו ובנינו ובני בנינו עבדים 
עד היום הזה ח”ו. ה’ משפיע עלינו כל כך הרבה חסד, בכל יום ויום, בכל עת. 
אפשר שלא להחזיר אהבה למי שכל כך “אוהב אותנו” ועושה עם כל אחד 
מאתנו אין סוף טובות? אפשר להישאר אדישים? מה עוד שזו מצווה. אנחנו 

מחוייבים.

כל  ישראל לקב”ה. המילה אהבה מופיעה  בין עם  זה עיקר הקשר  “אהבה 

ה’  את  “ואהבת  ישראל”.  “שמע  שזה  גדול  הכי  ביחוד  פעמים  הרבה  כך 
אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך”. מי התחיל את כל העם היהודי? 
קיבל  הוא  ישראל?  עם  הוא התחיל את  איך  אבינו, עמוד האהבה.  אברהם 
מוכן  היה  והוא  בו  בערה  הזו  והאהבה  ונפלא,  ונשגב  עליון  למשהו  אהבה 
בגלל האהבה הזו להיכנס לתוך כבשן האש. כלומר, אהבה זה להיות מוכן גם 
למות. כל היהדות זה אהבה. אהבה זה הכוח הכי גדול שיכול להיות בעולם. 
אהבה זה כוח שנגדו שום דבר לא יכול לעמוד. יש לך מצווה לאהוב את ה’ 
זה  זה התכלית.  היעוד.  זה  זה מעל הכל.  ה’  בכל הלב, בכל הנפש. אהבת 
לא מדרגות של עובדי ה’, זה משפט שאומר כל ילד, כל בת, כל אחד. אם 
אדם מרגיש את האהבה הזו, הוא זוכה להנחיל את זה לילדים שלו ואולי גם 
לנכדים שלו, אז בעצם פתרנו את הבעיות החינוכיות. כי הבעיות החינוכיות 
הן משום שהילד לא בוער באהבה. עושים כל מיני דברים משונים ואומרים: 
“מי אמר שזה אסור? מי אמר שזה לא נכון? איפה זה כתוב?” אפילו שלא 
כתוב, אבל איך זה מסתדר עם ‘ואהבת’? איך זה מסתדר עם היהדות? זה לא 

מתחבר. זה מה שמנתק אותך.” )באור פני מלך חיים(

נפש  מסירות  עושה  כשיהודי  נפש.  מסירות  צריך  ה’  אהבת  לכזאת  להגיע 
לה’, כשהוא מתייגע בעבודת ה’, כשהוא עושה קצת יותר ממה שנדמה לו 
ה’ למרות  זה לעשות רצון  ה’. מסירות נפש  זוכה לאהבת  יכול, הוא  שהוא 
שאני רוצה עכשיו לאכול ולשתות. מסירות נפש זה להתאמץ ולא לוותר על 
כל מה שיכול לקרב אותי אל ה’. למשל, תפילה מוקדם בבוקר. למשל, הרגע 

של המולד.

“כשאדם קם מוקדם ומתפלל בנץ החמה, שאז יש עת רצון גדולה, יש לו 
סיוע גדול מן השמים ואז התפילה שלו מתקבלת והתשובה שלו מתקבלת. 
כי הבוקר זה הזמן להתפלל על החולים, מי שמתפללים עליו מתרפא. וזה 
שאומר דוד המלך בתהילים: “ה’ בוקר תשמע קולי בוקר אערוך לך ואצפה”. 
מה זה בוקר תשמע קולי? זה אלה שהם קמים בהשכמה לפני עלות השחר. 
שאז יש שעת רצון לכל ישראל, השכינה הקדושה, “איילת השחר”, מעוררת 

אז זכות על ישראל.

או הרגע של המולד. ברגע של המולד מתקבלות כל התפילות שמתפללים, 
בשניה של המולד מתקבלות כל הבקשות. ברגע הזה נפתחים כל השערים 
ומקבלים את השפע של כל החודש ברוחניות וגשמיות. אדם יכול לפעול כל 
פעולה בעולם ברגע המולד שזה עת רצון, ברגע הזה נמחלים כל העוונות. כל 
מי שיגיד באותו רגע תהילים, תיקון כללי, ליקוטי תפילות, יעשה התבודדות, 
של  המדוייק  הזמן  על  מכריזים  מברכין  בשבת  הישועות.  לכל  יזכה  הוא 

המולד. תזכור, תעשה על זה מסירות נפש.”

מסירות נפש זה דוקא איפה שהכי קשה לך. למה קוראים בחג השבועות את 
מגילת רות? בין היתר, כדי לתת כבוד לרות המואביה שנתגיירה. כי הגיור 
זה השיא של מסירות הנפש. גר צדק מתנתק מעמו וממשפחתו, קושר את 
גורלו בעם מעונה ונרדף, מקבל עליו עול תורה ומצוות שמקיף כל צעד בחיי 

מתן תורה

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

שער החמישים

ביום החמישים ליציאת מצרים, בחג השבועות, נערכה חופתו של מלך עולם. ביום זה בחר לו את ישראל לכלתו ונחלתו וביום זה בחרו ישראל באלוקים כאדונם - לעולם! ועל 
זה נאמר )שיר השירים ג, יא(: “צאנה וראינה בנות ציון במלך... ביום חתונתנו וביום שמחת לבו” דורשים חז”ל: זה יום מתן תורה )”למעלה מן הזמן”(.
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היום-יום שלו. וכל זה רק משום שהגיע להכרה שזו האמת, שזו הדרך הנכונה 
להתחבר עם הקב”ה. ה’ אוהב את המסירות נפש שלנו יותר מכל דבר אחר. 
אני אוהב אתכם. אני לא שוכח אתכם. אני איתכם כל הזמן. אני לא שוכח 
איזה מסירות נפש עשיתם כשיצאתם ממצרים - “זכרתי לך חסד נעורייך... 

לכתך אחרי במדבר”.

ִניִנים )משלי ג, טו( ְיָקָרה ִהיא ִמפְּ

אי אפשר לקבל את התורה אלא אם כן אוהבים אותה. ואיך אפשר לאהוב 
אותה? רק אם לומדים בה. ככל שאדם לומד יותר תורה, נוסף לו עוד חשק, 
עוד רצון לתורה וככה ְגֵדָלה אהבתו אליה. אין דבר כזה שליהודי אין קשר 
לתורה. בלב כל יהודי פועמת נשמה אלוקית טהורה וזכה, מלאה אהבה לה’ 
ולתורתו. צריך להתחבר לנקודה הפנימית הזאת. צריך לקפוץ למים. כי יהודי 
שלומד תורה הוא כמו דג במים. רק שם יש לו חיות. רק שם טוב לו. יגידו לו 

לצאת מהמים, הוא ימות ח”ו.

על שלושה הקב”ה בוכה עליהם בכל יום והראשון שבהם הוא מי שאפשר לו 
לעסוק בתורה ואינו עוסק בה )חגיגה ב(.התורה היא חיינו ואורך ימינו, היא 
ספר הדרכה לחיים שלמים. כל מילה שיהודי זוכה ללמוד בתורה זה יהלום, 
“שש אנכי על אמרתך כמוצא שלל רב”. )תהלים קי”ט, קס”ב(. אדם מתחיל 

ללמוד תורה, הוא מקבל אור חדש בפנים.

“התורה נקראת איילת אהבים ויעלת חן, היא מעלה חן על לומדיה, אדם בא 
לביתו, אם הוא למד תורה אשתו רואה שיש לו חן, השכינה שורה עליו ואז 
תהיה שמחה בבית. אבל אם הוא בא בלי תורה, בלי חן, בא שבור, עצבני, אז 

אין שמחה בבית”.

אנחנו מחפשים איכות חיים, מרגוע לנפש, מנוחת הנפש. כל זה אדם מוצא 
על ידי שלומד תורה. למה? כי ככה מתחברים עם ה’. יהודים לומדים תורה, 
הם מקיימים את הציווי הגדול “והגית בו יומם ולילה” וכך הם זוכים להתחבר 
עם הקב”ה, עם חוכמתו האין סופית של בורא עולם. יהודים מקדישים את 
חייהם, פשוטו כמשמעו, ללמוד תורה, כי זה מעל הכל. כי חיים עם התורה זה 
כבר משהו אחר לגמרי. זה שלום בית אחר. זה חינוך ילדים אחר. זה עבודה 
אחרת על המידות. כי על ידי לימוד תורה מנקים את הנפש, מצחצחים אותה, 
מנקים אותה מכל הזוהמה שאחזה בה. רק עם לימוד התורה אדם באמת 

יכול לצאת ממידות רעות ולהיות אדם יותר טוב ויותר טוב.

“שתהיו אוהבין זה את זה”

 אהבת ישראל זה מעל הכל. האחדות הזאת זה הסוד שלנו. עשרה יהודים 
ישוער. כמה שיהיו  ולא  יתואר  זה לא  יחד, הם מורידים שכינה.  מתקבצים 
כולם.  בין  שמחבר  העין  מן  וסמוי  דק  חוט  איזה  יש  מהשני,  אחד  שונים 
“אהבת חינם היא זו שתקרב את הגאולה. אין לנו את הפריוילגיה הזו להיכנס 
לתוך הקונכיה של עצמנו, צריך לחשוב על השני. לזכור שכל אחד הוא עולם 
מלא, נשמה יחודית החצובה מכסא הכבוד שירדה לעולם הזה לצורך תיקונה 
המושלם עלי אדמות ואיפה שאני רק יכול, אני חייב להושיט לו יד ולעזור לו. 
אתה רוצה להתקרב אל ה’, אתה רוצה את נועם ה’, תתן קצת מעצמך. תוותר 
על שלך כדי שיהיה לשני. “פעם בחורף קרה כשהתפלל ראש ישיבת פורת 
לברכת  הגיעו  וכאשר  המערבי.  הכותל  אצל  זצ”ל  צדקה  יהודה  חכם  יוסף 
הכהנים,  לרגלי  מתחת  לפרוס  כלשהו  מרבד  במקום  שאין  התברר  כוהנים 
נשמעו  המתפללים  בקרב  המרוצפות.  האבנים  על  בצינה  לעמוד  ויצטרכו 
לכך.  דאגו  שלא  המקום,  סדרי  על  הממונים  האנשים  כלפי  טרוניא  קולות 
כהרף עין פשט הרב צדקה זצ”ל מעל צווארו את הצעיף החורפי שהתכרבל 
בו, רכן מלוא קומתו אל הרצפה ויפרשהו בשמחה על האבנים מתחת לרגלי 
הכהנים. מיד נדמו הקולות, השתתקו המתרעמים, ובחלל נישא והדהד קול 

נעימת הכוהנים “יבררכך ה’ וישמרך...” )”וזאת ליהודה”(

אנחנו כל כך עסוקים בעצמנו שאין לנו זמן לאחרים. שוכחים שגם הם עוברים 
מה שהם עוברים. שגם הם צריכים לשמוע איזה מילה טובה לפעמים. שגם 
הם זקוקים לאיזה חיוך. אתה רואה דבר יפה אצל השני, תיגש, תגיד מילה 
טובה, תתפעל. קשה לך כי יש לך בלב קנאה, תחכה יום יומיים ואז תיגש 

אליו. אז זה כבר יותר קל.

בבחינת  ולא  נותן  בבחינת  הוא  כשהאדם  היופי,  תכלית  הכל.  מעל  נתינה 
מקבל. גם חיוך, גם מילה טובה, גם כשמסתכלים בעיניים טובות על השני, 
גם זאת נתינה. מה זה עין טובה? זה שהאדם יכול לאהוב את השני איך שהוא, 
גם אם הוא הפוך ממני, גם אם תפיסת החיים שלו שונה לגמרי משלי. תחפש 
את היחודיות שלו, את הנקודה המיוחדת, את המשהו המיוחד הזה שרק הוא 
מסוגל לעשות לכבוד השם. אדם לא יכול באמת לדעת מה המדריגה שלו 
בחבור עם ה’ רק דרך המצוות של בין אדם לחברו. כי זה מה שה’ רוצה יותר 
מכל דבר אחר, את האהבה ביננו. הוא שנאמר: “כשכל ישראל יתנו יד זה לזה, 
תצטרפנה הידיים ותגענה עד כסא הכבוד”. את התורה אי אפשר לקבל אלא 

אם נהיה “כאיש אחד בלב אחד”.

ֵני ֵגְרׁשוֹן )ד, כב( ָנשֹׂא ֶאת רֹאׁש בְּ

יהודי, יש לו הרבה סיבות לשאת את הראש למעלה, אל השם. הוא לא לבד. 
הוא אף פעם לא לבד. עם ישראל הם הבנים האהובים של הקב”ה. הם שלו 
לעד, “וארשתיך לי לעולם”. זה קשר נצחי שאף אחד לא יכול לפגוע בו. אני 
בצרה  איתכם  אהיה  אני  אהיה”,  אשר  “אהיה  זה  שלי  השם  תמיד.  איתכם 
הזאת כמו שאהיה איתכם בצרה אחרת. נכון, יהיו צרות, אך אני תמיד איתכם.

יהודי יש לו תמיד אל מי לפנות, אל מי להרים את הראש ולהגיד אבא תעזור 
ה’ אני רוצה  ה’.  יותר. כשפונים ככה, מיד מרגישים את  יכול  כי אני לא  לי 
אותך. ה’ אני רוצה להרגיש אותך. ה’ אני כבר לא יכול עם ההסתרות האלה. 
רוצה להרגיש את התפילה. רוצה להרגיש את השני. רוצה עין טובה. רוצה לב 
טוב. רוצה שתהיה לי שמחה בלב. שאראה את הניסים שאתה עושה. שאהיה 
דבוק בך כל רגע ורגע. שהנשמה שלי תגיע למקום שלה. יהודי, יש לו הרבה 
סיבות לשאת את הראש למעלה. הוא הולך בשדה, בחצות לילה, ה’ כל כך 
טוב לי איתך, אני כל כך שמח שאני יהודי שומר תורה ומצוות,. כל כך טוב לי 
שזכיתי להתקרב לצדיק הענק הזה שלימד אותי לדבר איתך כמו שעכשיו 

אני מדבר איתך. ה’ לא חסר לי כלום, אני לא מבקש כלום, רק אותך.

יהודי צריך ללכת עם ראש זקוף. לזכור כל הזמן שהוא בן של מלך. יש לו 
מלוכה. הוא צריך לנצל את המלוכה הזאת, את הכוח הזה, לדברים טובים, לא 
להפוך את זה לגאווה. אדם חי מזה שהוא טוב מהשני. כל היום הוא חושב 
שהשני ככה והשני ככה, ואילו הוא יותר טוב מכולם. לא בשביל זה קיבלת 
להתנשא.  לא  השני,  את  ולגדל  לרומם  לנשא,  כדי  מלוכה  קיבלת  מלוכה. 
יושיע אותי. שבעת צרה אני  זה להבין שרק הוא  לשאת את הראש אל ה’ 
בורח רק אליו. “נשוא את ראש בני גרשון”. שגם כשמגרשים אותי כביכול 
אני נושא את הראש לשמים בתחינה אל ה’ שירחם עלי ויושיע אותי. יהודי 
הוא בן של מלך והתואר הנכבד הזה מחייב אותו. הוא כפוף למלך. הוא חייב 

להתנהג בהתאם. אם הוא שוכח, מזכירים לו מן השמים.

שפכי כמים ליבך

אני בעל אולם שמחות. האולם שלי נחשב ליפה ומבוקש, אמנם לא מהיקרים 
ביותר, אך גם לא מהפשוטים. ברוך ה’ יש הזמנות בשפע, ואין כמעט יום פנוי. 
אני מאמין גדול בשירות, אך יש בעיה עם המלצרים. המציאות היא, ואני לא 

מחדש דבר, שאף רואה חשבון או עורך דין לא מחליט להיות מלצר.

ָמעוֹת  ל דְּ ּפְֹך אוְֹקָינוִֹסים שֶׁ ִני ִלשְׁ ָך ְמִזיָמה, ַזכֵּ ֵצר ִממְּ ר לֹא ִיבָּ ל עוָֹלם ּכֹל ָיכוֹל ֲאשֶׁ תפילה לעני - תפילה להצלחה בחינוך הילדים  ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

מוֹת ְקדוֹׁשוֹת ּוְטהוֹרוֹת ְלָבֵנינּו  יְך ְנשָׁ נּו ְלַהְמשִׁ ל ַהּדוֹרוֹת. ָאנָּא ְיָי ַזכֵּ ל יוְֹצֵאי ֲחָלֵצינּו ַעד סוֹף כָּ ֵנינּו ּוְבנוֵֹתינּו ְנָכֵדינּו ּוְנָכדוֵֹתינּו, כָּ ְלָפֶניָך ַעל בָּ

ה ַאֲהרֹן יוֵֹסף  ְבַעת ָהרוִֹעים, ַאְבָרָהם ִיְצָחק ַיֲעקֹב מֹשֶׁ מוֹת שִׁ יְך ָלֶהם ֶאת ִנשְׁ ה ְלַהְמשִׁ ל ַהּדוֹרוֹת, ְוִנְזכֶּ ּוְבנוֵֹתינּו ְוָכל יוְֹצֵאי ֲחָלֵצינּו ַעד סוֹף כָּ

ל  ל ֵחְטא ְוָעווֹן ּוִמכָּ ים ִמכָּ ל ַהּדוֹרוֹת ְנִקיִּ נוֵֹתינּו ְוָכל יוְֹצֵאי ֲחָלֵצינּו ַעד סוֹף כָּ ֵנינּו, בְּ ָרה ִרְבָקה ָרֵחל ְוֵלָאה, ְוִיְהיּו בָּ הוֹת שָׂ ַעת ָהִאמָּ ִוד, ְוַאְרבַּ דָּ

ֶהם  מּו בָּ ְתַקיְּ יִּ ל ַהּדוֹרוֹת שֶׁ ל יוְֹצֵאי ֲחָלֵצינּו ַעד סוֹף כָּ ִמּיּות, ְוִיְזּכּו כָּ ַגשְׁ רּוָחִנּיּות ְולֹא בְּ לוֹם, ְולֹא ְיֻאנֶּה ָלֶהם ׁשּום ַרע, לֹא בְּ ָגם ַחס ְושָׁ ל פְּ ֶמץ שֶׁ שֶׁ
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מלצרים הם בדרך כלל נערים צעירים או אפילו אנשים מבוגרים, שלא מצאו 
עבודה אחרת. גם המשכורת שלהם היא לא משהו, כך שבתכלס, אתה מוגבל 
מאד, משום שמצד אחד אתה לוקח חברה מהרחוב, ומצד שני - דורש מהם 
התנהגות של לורד אנגלי או פרופסור. אז בהחלט אתה יכול להלביש אותם 
במדים ולהזהיר אותם מיליוני אזהרות, שלא לצעוק זה על זה וודאי לא על 
האורחים, ובאופן כללי להתנהג בנימוס ובדרך ארץ, רק שלעולם אינך יכול 

לדעת איפה הוא ישכח את ה’פרופסור’ ויתחיל להיות פרוספר מהרחוב...

ומנסה  איתו  מדבר  אני  לעבודה.  מלצר  לוקח  שאני  לפני  היטב  בורר  אני 
האחרים,  המלצרים  אצל  קצת  עליו  מברר  שלו,  האישיות  את  לקלוט 
ובתחילה מכניס אותו לעבודה ללא קהל, או עם קהל מצומצם, ורק אחרי 

שהוא עובר את הבדיקות שלי - הוא נכנס לעבודה פעילה.

כאלה  גם  משתקמים.  חברה  הרבה  שאצלי  לציין,  חייב  אני  זו  בהזדמנות 
חם  הוא  המלצרים  אל  שלי  היחס  מהם.  התייאשו  כבר  שלהם  שההורים 
ואבהי. אני מכבד אותם. לעולם לא אפגע בכבודם, גם אם נהגו לא כשורה. 
לא  ולעולם  בכבוד,  אך  בתקיפות,  איתם  ואדבר  אותם למשרד  אכניס  אני 

לעיני אחרים.

טובים,  בן  היה  בעבר  חבר.  של  בהמלצה  אלי  שהגיע  מלצר  אצלי  עובד 
שהסתובב כמה שנים בלי מסגרת, ואיכשהו הגיע אליי בגיל עשרים וחמש. 

שמו מוטי )שם בדוי(.

כל המלצות,  לו  היו  מוטי, משום שלא  היא שפחדתי להעסיק את  האמת 
אך המלצרים אמרו שהוא “בחור טוב”, כמובן על פי אמות המידה שלהם. 
לו  היה  באדיבות,  בשקט,  עבד  מוטי  צדקו.  שהם  וראיתי  אותו  קיבלתי 
ראש על הכתפיים. הוא ידע איך להתייחס לכל אחד, עבד בחריצות, הגיש 
בדייקנות לכולם, אפילו פינק את האורחים. כל “שולחן” הרגיש, כאילו רק 
אותו הוא משרת. כאשר אירע, ורב המלצרים לא יכול היה להגיע מסיבה 
מקומו.  את  למלא  ממנו  ומבקש  אליו  פונה  עצמי  את  מצאתי  מסויימת, 
הוא היה בהלם, משום שתפקיד כזה נותנים לאנשים בני שלושים וחמש - 

ארבעים. ואחרי כל ההקדמה הזו, 

אני ניגש לסיפור: יום אחד, אני מוזעק באופן דחוף להגיע לאולם. “מלצר 
אחד משתולל והורס את כל החתונה”. הייתי בדיוק ב”לובי” ורצתי במהירות 
למעלה. עוד לפני שהגעתי לאולם, הבנתי שמשהו לא רגיל קרה. נחשולי 
זרנוק  זרמו במדרגות שהובילו לקומת האולם. כשהגעתי, ראיתי את  מים 
כי  המים,  זרם  את  הפסקתי  לא  עדיין  מופעל.   - לשטיפה  המים המשמש 
אוחז  מלצר  וראיתי  הצינור  אחר  במבטי  עקבתי  שריפה.  שפרצה  חשבתי 
בזרנוק ומכוון אותו לעבר יושבי שולחן אחד. הוא פשוט הרטיב אותם עד 
לשד עצמותיהם. בכל פעם שמישהו ניסה לקום, הוא הושיב אותו בחזרה 

בלחץ המים...

אולי זה נשמע לך מצחיק, אבל אותי זה ממש לא הצחיק. סיפור כזה יכול 
להרוס לי את הפרנסה. ההמולה הייתה לא רגילה, אנשים רצו אלי וצווחו: 
“תפסיק את זה. תפסיק את זה מייד.” רצתי אל השיבר והפסקתי את זרם 
המים, לאחר מכן רצתי במהירות אל המלצר הרטוב כולו. היה זה לא אחר 
מאשר “מוטי”, רב המלצרים המחליף. לא יכולתי להתאפק. התחלתי לשאוג 
עליו בקול לא לי: “ איך עשית לי דבר כזה? אתה מפוטר. תצא מכן, ומייד”.

הוא הביט בי ללא מילים. פניו היו מעוותות, ולא מכעס, אלא מבכי, הבחנתי 
שהדבר שנוזל לו מהפנים - הוא לא מים, אלא דמעות. הוא אמר לי: “אני 
“לך  לו  נורא. אמרתי  היה  כעסי  אינה אשמתי.”  שזו  רק  תדע  מכאן,  הולך 
כבר.” והוא הלך בצעדים שחוחים והתרחק. פתאום נזכר, הוריד את ה”ווסט” 

של המלצר בתנועה מהירה ונעלם מהעין.

תוך מספר דקות החזרנו את הסדר לאולם, גרפנו את המים במהירות של 
משאבה, פרשנו מפות והנחנו צלחות של השולחנות שנרטבו, והחזרנו את 
האורחים למקומותיהם. למזלי, כל זה קרה בעת שהחתן והכלה היו בחדר 
הייחוד, כך ששמחתם לפחות לא נפגמה - מה שאי אפשר היה לומר על 
הוריהם. אלו באו אליי בטענות, וממש צווחו עליי. לא עניתי להם, משום 
בני  הייתי שמח אם החתונה של  לא  אני  גם  שהם צדקו במאת האחוזים. 
הרוחות,  את  להרגיע  לי  ארך  שלימה  שעה  מים.  לבריכת  הופכת  הייתה 

בהבטחות לפיצוי וכו’.

החתונה הסתיימה וכל המלצרים ניגשים למשרד ואומרים לי: “תשמע, אתה 
חייב לברר מה קרה עם מוטי. ההתנהגות הזו פשוט לא מתאימה לו. ודאי 
רגיל”. אמרתי להם שמבחינתי, אין שום דבר שיצדיק  קרה פה משהו לא 
התנהגות כזו, ודאי לא על חשבוני, אבל הם אמרו: “חבל שתפטר אותו.” ואני 
בשלי. כך עבר שבוע. החתונות ממשיכות כרגיל, מוטי כמובן בחוץ, ואני פה 

ושם מהרהר איך נפלתי אתו ואיך אסור לסמוך על מלצרים.

ואז מגיע אליי אחד המלצרים הוותיקים ואומר לי שוב: “לדעתי אתה חייב 
לשמוע את הסיפור של מוטי”. ואני עונה לו: “אינני רוצה לשמוע על הבן 
אדם הזה. הוא אכזב אותי וגמל לי רעה תחת טובה”. והוא בשלו: “תשמע, 
כל הצוות מבין אותו, גם אם לא מצדיק. אתה לא חייב להצדיק אותו, אבל 
לשמוע אותו אתה חייב, אחרת כולנו מתפטרים”. כשאני שומע דבר כזה, 
אני מיד מתקומם. איש לא מאיים עלי. אך כאן זה היה קצת שונה. הם לא 
הציבו אולטימטום שאקבל אותו לעבודה, אלא רק שאשמע את סיפורו. זה 

אפילו סקרן אותי.

אני  בבית מדוכא.  יושב  דקות מפה.  גר חמש  “הוא  הוא?”  “איפה  שאלתי: 
התיישבנו  לביתו.  הגעתי  היה.  וכך  המלצר.  לי  אומר  אליו”,  אותך  מסיע 

בחדרו. לא לחצתי את ידו, כי עדיין כעסתי עליו. 

והוא מתחיל לספר: “למדתי בבית ספר רגיל. אך הייתי ילד מופנם ומכונס 
בתוך עצמי. משום מה, איש לא אהב אותי. לא התלמידים, ועוד יותר לא 
המורים, מכיוון שהייתי טיפוס חולמני. הם חשבו שאם יפגעו בי, זה יגרום 
לי להקשיב. אין כינוי שלא הודבק לי: ‘אפס’, ‘טיפש’, ‘גולם’ ו’עצלן’. הילדים 
היו פוגעים בי, גוררים אותי במסדרון, צועקים עליי בצורה שהחרידה אותי 
ממש. ושיהיה ברור , שהייתי ילד די שקט, ולא שובב שהפריע להם. אולי 
השקט שלי עצבן אותם. אולי היה משהו מרגיז בפנים שלי. לא יודע מה רצו 
ממני. אך היה ילד אחד, שפגע בי יותר מכולם. היה זה ילד שחצן, ששלט 
על הכיתה. קרה פעם ששאלו אותי שאלה ולא עניתי, והוא הכריז: ‘זה יהיה 
נהג מונית’. מובן שכל הכיתה פרצה בצחוק. הוא גם תיאר איך אני אפעיל 
את המונה ואיך אצעק על הנוסעים: ‘אחד אחד, בבקשה’ ואיך אריב איתם 
על הכסף ועל העודף, ‘וכל הכיתה - על הרצפה’ מרוב צחוק. ואני לא בוכה 
אפילו. הלב שלי חטף פגיעה כזו, שעד היום אני חש את עוצמתה. בסך הכל 
הייתי ילד עדין, וזו הייתה פגיעה אנושה בנפש שלי. הוא הביט בי וצעק: ‘מה 
אותי מחוץ  הוא דחף  כבר, סעעעעע!!!!  עגל? סע  אתה מסתכל עליי כמו 
לכיתה וצעק מאחורי: ‘ואל תשכח להפעיל מונה’. ואני עוד הספקתי לשמוע 

את הד צחוקם של הילדים בכיתה.

‘נהג מונית’ הצליח להשתרש  והכינוי הזה  בי,  הילד הזה לא חדל מלפגוע 
בכיתה. ואני רק הייתי מביט בו, שואל את עצמי איך ייתכן שזה קורה, ומה 
עשיתי לילד הזה, שהוא כל כך פוגע בי? שלוש שנים בישיבה הקטנה, לא 
מישיבה  לנדוד  התחלתי  ההיא.  מהמכה  המום  הייתי  עדיין  דבר,  למדתי 
לישיבה, לא מצאתי את עצמי, ובסוף התחלתי לשהות בבית, ומשם הגעתי 
לרחוב. במהלך השנים חטפתי הרבה מכות פיזיות, וגם החזרתי, הפסקתי 
להיות ותרן ולמדתי משהו על החיים. בסך הכל עזרו לי כמה רבנים טובים 
ונתנו לי פה ושם תעסוקה, פה ושם חברותא. כך העברתי עוד תשע שנים, 

ְדֵרָגה  ֵסֶתר ַהמַּ ַלע בְּ ַחְגֵוי ַהסֶּ ים קמד, יב(, ״יוָֹנִתי בְּ ִהלִּ ְבִנית ֵהיָכל״ )תְּ בוֹת תַּ נוֵֹתינּו ְכָזִוּיֹת ְמֻחטָּ ְנעּוֵריֶהם בְּ ִלים בִּ ְנִטִעים ְמֻגדָּ ֵנינּו כִּ סּוִקים ״בָּ ַהפְּ

”ס,  ל ַהשַּׁ ּתוָֹרה ְויוְֹדִעים ֶאת כָּ דוִֹלים בַּ ֵנינּו גְּ יִרים ב, יד(, ְוִיְהיּו בָּ יר ַהשִּׁ י קוֵֹלְך ָעֵרב ּוַמְרֵאיְך ָנאֶוה״ )שִׁ ִמיִעִני ֶאת קוֵֹלְך כִּ ַהְרִאיִני ֶאת ַמְרַאִיְך ַהשְׁ

ֶצת,  יָטה ְמֻקבֶּ ״א, ִריְטָב״א, ְמִאיִרי, שִׁ בָּ ״ן, ַרשְׁ ט, ִראׁשוִֹנים ְוַאֲחרוִֹנים, ַרְמבַּ פָּ שְׁ ן, ְנִתיבוֹת ַהמִּ ְקּפוֹ ּכֵֹהן, ְקצוֹת ַהחֹשֶׁ ְלָחן ָערּוְך, תָּ ״ם, טּור, שֻׁ ַרְמבַּ

ְבִריֵאל, ִמיָכֵאל,  ֵהם אוִֹריֵאל, ְרָפֵאל, גַּ ָבה, שֶׁ ְרכָּ ָמ״ן ַמְלֲאֵכי ַהמֶּ ְתבּו, ּוַמְלֲאֵכי ַאְרגָּ ר ִיכָּ בּו ַוֲאשֶׁ ר ִנְכתְּ עוָֹלם, ֲאשֶׁ ר בָּ ים ֲאשֶׁ דוֹשִׁ ָפִרים ַהקְּ ְוָכל ַהסְּ

ִניָּה.  ל שְׁ יקּוֵני זוַֹהר הוָֹספוֹת ו’( ְיַלּוּו אוָֹתם יוָֹמם ָוַלְיָלה ְללֹא ֶהְפֵסק שֶׁ נּוִריֵאל )תִּ
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עד שהגעתי אליך.

אצלך באולם, הרגשתי שאני מתרפא ממש. בדרך כלל התרחקתי מאנשים, 

משום שלא סמכתי עליהם, אך אצלך הייתי חייב לעבוד איתם, וגיליתי שיש 

אנשים אחרים, שאם אתה מכבד אותם - הם מכבדים אותך בחזרה. גם אתה 

התנהגת אלי בכבוד, לא צעקת עליי, ואף לא הערת לי. במיוחד חימם את 

לבי הדבר, שמינית אותי לתפקיד רב מלצרים. בסך הכל השקעתי והרגשתי 

שהנפש שלי מבריאה. ואז הגיעה החתונה הזו”, הוא מספר, ועיניו מתחילות 

להירטב. “כשראיתי

את האבא של הכלה, זיהיתי שהוא אביו של הילד שכל כך פגע בי בילדותי. 

לי. פתאום  לא שיערתי מה מצפה  עדין  אך  נעימה,  בלתי  הרגשתי תחושה 

ניגשו אליי בחורים, ואני מנסה להתחמק ממבטם, שלא יזהו אותי. ‘אתה לא 

‘מה  אותי:  הוא שואל  ומשתדל להסתלק, אך  “אני מהנהן בראשי  מוטי???’ 

‘אז  זו?!  שאלה  איזו  קידושין’.  ‘מסדר  שאני  לומר  רציתי  כאן?’  עושה  אתה 

אתה מלצר, הא?’ הוא שואל, ואף לא מנסה להסתיר את הלעג שבקולו. אני 

מתרחק משם ורואה איך הוא גוחן לכולם ולוחש להם משהו, כשעיניו נעוצות 

בי. כולם צוחקים, והכעס ההוא, שקבור לי עמוק בלב, מתחיל לקרוע לי את 

הצלקות.

אני הולך לצד כדי להירגע, מבקש מחבר שלי להחליף שולחן, והוא מסכים. 

אני ממשיך לשרת שולחנות אחרים, כשדמעות חונקות את גרוני... ופתאום 

מעמיד  והוא  איתו,  הולך  אני  לך.’  קוראים  ‘מוטי,  לי:  אומר  המלצרים  אחד 

אותי מול השולחן ההוא. ‘הבחור הזה ביקש לראות אותך,’ הוא אומר ומצביע 

על... האח של הכלה, הילד שפגע בי יותר מכל אדם אחר בעולם. ‘מוטי, מוטי, 

מוטי’, הוא אומר בקול ידידותי, והלב שלי נרגע לרגע, אולי הוא הולך לשבח 

אותי... והוא ממשיך ‘מוטי, אני רואה שאפילו נהג מונית לא הצלחת להיות, 

הא?’ וזה הרגע, בו הלב שלי מתפוצץ לרסיסים. ולא רק מתפוצץ. הוא נשרף 

באש. אני חייב לכבות את האש ההיא. אני הולך בצעדים מדודים אל זרנוק 

המים וממטיר על השולחן של הבחורים ששרפו את נשמתי, את כל המים 

ואת כל הדמעות שבעולם...”

מוטי לא ממשיך לספר. הוא רעד מבכי לאורך כל הסיפור, וכעת ממש נחנק 

וגם  אתו,  בכיתי  אני  גם  אבוש,  ולא  אודה  מגרונו.  שבקעו  עמוקות  ביבבות 

המלצר הנוסף, על אף שכבר שמע את הסיפור פעם אחת.

לא בקלות החזרתי אותו לעבודה. ובפירוש לא לתפקיד “רב מלצרים”. על 

אף שסיפורו נגע ללבי אני מצפה מרב-מצלרים, שיהיו לו כוחות בלימה גם 

בנסיונות כאלה. הסברתי לו זאת, והוא קיבל את זה בהבנה. אני סמוך ובטוח, 

שיש עוד כמה ילדים, נערים ואנשים שהלב שלהם נשרף.

הפתרון להרבה תעלומות בחיים של בני אדם נמצא ב”שריפה” אחת קטנה או 

גדולה ששרפה להם את הלב מתי שהוא בחיים, וכל מה שצריך הוא - הרבה 

“מים” ואהבה, שיכבו אותה.

)חיים ולדר - אנשים מספרים על עצמם(

ריבונו של עולם!

וכשמשהו  בן של מלך.  כמו  לי להתנהג  תעזור 

כסדר,  הולך  הכל  כשלא  פתאום,  לי  משתבש 

כמו למשל שכחתי את צרור המפתחות הגדול 

שלי באיזה מקום ואני עכשיו גם מודאג שרק 

אותו  שעזבתי  לי  שנראה  איפה  אותו  אמצא 

כי  שלי  הפעולות  של  הרגיל  בסדר  מוגבל  וגם 

אין לי מפתחות, אל תתן לי להתבלבל. אל תתן 

לי להתנתק ממך כמו שלפעמים זה קורה לי. 

רבונו של עולם, אנשים עוברים נסיונות כאלה 

קשים וכאלה כואבים ולא מאבדים את הקשר, 

אז איך זה יכול להיות שכל שיבוש במהלך היום 

שלי ככה עושה לי? תעזור לי אבא לזכור שמי 

זה  ולכן  אתה  זה  הזו  התקלה  את  לי  שעשה 

הראש  את  מרים  שאני  זה  עצם  לטובה.  בטח 

ומתחנן שתמצא לי מהר את צרור המפתחות, 

באויר  נשיקה  לך  שולח  אני  מוצא  וכשאני 

ואומר 20 פעם תודה, אבל מכל הלב, זה בעצמו 

לטובה, לא אבא? 

ריבונו של עולם!

לי  תעזור  מלך.  של  בן  כמו  להתנהג  לי  תעזור 

גם  בעולם  פה  אותך  מייצג  שאני  לזכור  אבא 

אם אף אחד לא רואה אותי עכשיו. כמו למשל 

שאני  קטנה  נייר  חתיכת  איזה  זורק  כשאני 

פח  איזה  לחפש  במקום  הרצפה  על  צריך  לא 

אשפה קרוב, או כשאני חוטף משהו לפה אחרי 

לא  אחד  שאף  לראות  לצדדים  שהסתכלתי 

רואה. אתה אבא תמיד רואה. תעזור לי להרגיש 

את הנוכחות שלך כל רגע ורגע, להרגיש שאתה 

לי  לעזור  יכול  זה  כי  הזמן  כל  עלי  מסתכל 

להתנהג בחדרי חדרים כמו שאני מתנהג בחוץ, 

שלא יהיה הבדל ביניהם.

ריבונו של עולם!

תעזור לי להתנהג כמו בן של מלך.
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