
שבר שבין תקופה שחלפה לזו המתקרבת נמצא החסד. ב

הוא תופר תקופה לתקופה בקווים עדינים של חמלה, 

של חיפוש אחרי אלוהים ואדם. בשבר שבין תקופת טרום 

הקורונה לזו שאחריה נמצאות המילים, הן אלה שרוקמות 

סיפורי חיים החושפים את הלב ומכאוביו, את הנשמה 

וחיפושיה, את הקרבה בין אדם לאדם. בשבר שבין החורף 

לקיץ נמצאים הלוחות, רסיסים של משפטים, שהתפזרו 

לאותיות שמהן נרכיב מחדש את המילים הבוראות את 

חיינו אחרי הנגיף.

לושה שערים מעטרים את עמודי הגיליון שלפניכן. ש

שלושה ציטוטים ממגילת רות, שרוחה שורה על 

ּתָ  היצירות הכתובות ועל זו המאוירת. השער הראשון 'ּוָפַרׂשְ

ְכָנֶפָך ַעל-ֲאָמְתָך' מזמן מחשבות על החסד ועל האינסוף, 

על הכמיהה לאיזשהו סדר בכאוס שנפער, הכמיהה להרגיש 

ְיָלה' שואל את שאלת  ֲחִצי ַהּלַ את אלוהים. השער השני 'ַוְיִהי ּבַ

האהבה, שאלת החיבור בין שניים שהופכים לאחד. ברוח 

התקופה מאיר באור חדש את הבידוד, את הבריחה כאפשרות 

לרוח. וכן, מזמין לחוות את האהבה ליצירה, זו הנולדת 

ר  מתהומות והופכת לשיר למעלות. השער השלישי 'ֶאל-ֲאׁשֶ

ְלִכי ֵאֵלְך' רואה את האנושי שבאלוהי, את שברי הלוחות  ּתֵ

כאפשרות להטיל ספק, לומר מילים של קודש, להשתעשע 

עם המצוות והחוקים, להתפלל ללב שיפתח ולקוות שמבין 

הסדקים תתמלט תפילה נידחת, חרישית. 

 אסופה מבית היוצר של הקולג' 
מכון ללימודי היהדות, ירושלים
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ּוָפַרְׂשָּת ְכָנֶפָך ַעל-ֲאָמְתָך

ָאנּו רֹוִצים ְלַהְרִּגיׁש ֱאֹלִהים
יונתן קונדה

 

ָאנּו רֹוִצים ְלַהְרִּגיׁש ֱאֹלִהים

ְּבתֹוֵכנּו ְּכמֹו ָלׁשֹון ָנָעה ִּבְנִׁשיָקה

ָצְרָפִתית

 

ֲאַנְחנּו רֹוִצים ֱאֹלִהים ִּגָּנה ְּפָרִטית

ְוִתְליֹון ְוַטַּבַעת ַעל ֶאְצַּבע

ַהּמּוֶׁשֶטת ָלַגַעת

 

ֲאַנְחנּו רֹוִצים ֱאֹלִהים ָחָתן

רֹוִצים ֱאֹלִהים ָּכָלה

ַּתַחת ֻחַּפת ַהּיֹום-יֹום רֹוִצים ִלְטֹעם רֹוִצים ָלַדַעת

 

ֶׁשֱאֹלִהים ַמָּמׁש ָּכאן

ֵמַעל ַּגּגֹות ָהִעיר ְּכמֹו ַאְנֵטנֹות ֶׁשל ָרצֹון

טֹוב ַוֲאַנְחנּו קֹוְלִטים ֶאת ֶׁשֶבר ַהֶּׁשֶדר

 

ְּכֶׁשָהרּוַח נֹוֶׁשֶבת ִמָּכל ֵעֶבר

ְוֵאין ָאנּו רֹוִאים ֱאֹלִהים

ֶאָּלא ְּבַרַעד

 

ֶהֱעִצים ְוַהֵּׂשָער

ַהִּמְתַּבֵּדר

ָאנּו רֹוִצים

 

ֱאֹלִהים ְּבתֹוְך ַהַּגְרִּגיִרים

ֶׁשל ַהחֹול ְוַהָּסֵפק

ְּבתֹוְך ֹּבץ ַהִהְתַאֲהבּות

 

ֲאַנְחנּו רֹוִצים ֱאֹלִהים הֹוֶרה

רֹוִצים ֱאֹלִהים ֶיֶלד

רֹוִצים ֱאֹלִהים ְּבִלי ּגּוף

 

ְּבִלי ְנִטָּיה אֹו ַּתְבִנית

רֹוִצים ֱאֹלִהים ֻסַּכר ִּבְלִּתי ִנְרֶאה ְּבָקֶפה

ָנֵמס ִמְתַעְרֵּבב

ֻמְסָּתר

 

ֲאַנְחנּו רֹוִצים ֱאֹלִהים ְקֵצה חּוט

רֹוִצים ֱאֹלִהים ָרהּוט

רֹוִצים ֱאֹלִהים ֶׁשַּתְסִּביר

 

ְוָתִזיז ְוַתְמִטיר

 

ֶׁשַּתִּציל ֶׁשִּתְרֶאה ֶׁשַּתְקִׁשיב

ֶׁשִּתְׁשַמע ֶׁשֵּתֵלְך ֶׁשָּתבֹוא

ֶׁשִּתְסַלח ֶׁשִּתְסַלח ֶׁשִּתְׂשַמח ָּבנּו ְּכמֹו

 

ֶׁשֲאַנְחנּו

 

ֶׁשִּתְמְׁשֶכּנּו,

 

ְוָנרּוָצה
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'ַּפַעם ָחַׁשְבִּתי ֶׁשֶאְפָׁשר ִלְפּתֹר ָּכְך:' , פותח עמיחי את שירו. 

ואני חשבתי, כמה תקווה ופיכחון טמונים בשורה הזו, שכן 

מחשבת הפתרון מתערבבת לה עם מילת העבר 'פעם', 

פעם ולא היום.

ְּכמֹו ֲאָנִׁשים ֶׁשִּמְתַאְּסִפים ַּבֲחצֹות ַּבַּתֲחָנה

ָלאֹוטֹוּבּוס ָהַאֲחרֹון ֶׁשֹּלא ָיבֹוא

ממשיך הזמן בשירתו זו להתגבש לרגעים של קצה: חצות 

בתחנה, אוטובוס אחרון, שלא יבוא. אני מדמיינת את 

תחנת האוטובוס השוממה בתחנה המרכזית הישנה של 

ירושלים, שעת חצות, התהייה הנצחית אם פספסתי את 

האוטובוס האחרון, או לא. והימים, ימי טרום הטלפונים 

הניידים, טרום לוחות ההודעות האלקטרוניים.

בשקט, כמו בגניבה, נאספו אנשים לתחנת האוטובוס 

הזנוחה בקצה התחנה המרכזית הישנה. אישה מבוגרת 

שחזרה מביקור אצל משפחתה של בתה, חייל החוזר 

לבסיסו, כמה נערים ונערות מרוגשים אחרי בילוי משותף, 

זוג טרוד בענייניו ותינוקת קטנה ישנה בשקט בעגלה, עטופה 

היטב בשמיכה ורודה. המבטים המושפלים נבוכים להיתקל 

במבטו של האחר, העיניים התוהות מחפשות היכן לקבע 

את בהייתן. לוח מודעות סדוק, שמאחוריו מסתתר מה 

שהיה לוח הזמנים של האוטובוס האחרון, זה שלא יבוא.

לאט לאט מורמות העיניים ופוגשות בזוג עיניים אחר, 

אישה מבוגרת מציעה פרוסה של עוגה לחייל השבוז, 

מנסה ללקט שאריות אחרונות של חום, של מתוק ושל 

בית, טרם ייסגר בבסיסו בשבועות הבאים. נערים ונערות 

מביטים בסקרנות בתינוקת הישנה וקושרים שיחת חולין 

עם הוריה.

ואני. אני מביטה בהתרחשות  וחושבת, כמה הזדמנויות 

לקשר נרקמות בזמן הקצה הזה, כמה חוטי חסד נשזרים 

זה בזה, נארגים לשמיכת טלאים רחבה, כמו זו העוטפת 

את התינוקת בשנתה, כמו חופה.

הם היו קרובים זה לזה, ככל  שאחדות הגורל מאפשרת 

את הקרבה. הייתה זו ברית גורל, שיכולה הייתה להפוך 

לברית הייעוד. ַאְך ֵהם ִמְתַּפְּזִרים, כותב עמיחי, ָּכל ֶאָחד 

ִיְהֶיה ׁשּוב ֶאֶבן ּדֹוִמינֹו / ִעם ַצד ֶאָחד ָּפתּוַח / ִלְמצֹא לֹו ּתֹוֵאם 

ָחָדׁש / ַּבִּמְׂשָחִקים ֶׁשֵאין ָלֶהם סֹוף. לכאורה, עולה נימה 

של אכזבה מסיום השיר, שכן הייתה איזו הזדמנות לברוא 

עולם חדש ושעת החסד עברה ולא תשוב.

אולם, אני חוזרת וקוראת את שירו של עמיחי ומלאת הודיה 

על האפשרות לברוא שעות חסד שכאלה, לתפור שמיכות 

חסד עבות, לייצר מרחבים של קרבה הדדית בין זרים, 

להזרים לתוך המרחבים הללו חמלה וסקרנות, רגישות 

והבנה והמון הקשבה לסיפורי החיים המועברים, דווקא 

בין זרים. היצירות הללו, חוויות החיים, הזיקות ההדדיות, 

הן אלה הממלאות את הלב, מאפשרות לו לפעום פעימה 

אחת נוספת, מטעינות את הנפש בתחושה של נראות 

הדדית, בתחושה שראו אותי ברגע קצה אחד וגם אני 

יכולתי לראות, לטעום, לעזור.

טעמן המתוק של שעות החסד מלווה אותי משעת חסד 

אחת לרעותה, אני מלקטת סיפורי חיים, אוצרת אותם בין 

דפים, בין חדרי הלב, לתהילת עד.

בימים שבהם הזמן הפך להיות בד בבד יחסי וצמיגי, בימים 

שבהם מנסים לחנך אותנו להתרחק זה מזה, לחשוד, 

לבדוק, לנתק מגע, דווקא בימים כאלה אני מבקשת לנצור 

את שעות החסד, שבהן הזמן הופך להיות עגול, רחב ומלא 

חיות, והאנשים מוארים באורו החיוור של הירח וזוהרים 

מאורם שלהם, שזורח בביישנות בכל מפגש חד פעמי שכזה.

שכן, אורן של הנתינה, של הכרת הטוב, של האהבה, הוא 

אשר יאיר בחסד ובהודיה את דרכם של המפספסים את 

האוטובוס האחרון, של הנפרדים מבני שיחם בתחנה 

בחצות, אלה הממשיכים לחפש תואם, במשחקים שאין 

להם סוף.

מחשבות על זמן ועל חסד
 בעקבות שירו של יהודה עמיחי 'שעת החסד'

אסנת אלדר
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ְלֵׁשם ִיחּוד שכינתיה ְוַקִּדיָׁשא ָּבַרְיְך הּוא 
סיון נבון שובל

 

שכינתיה -

ַהּׁשֹוֶכֶנת ִּבְמרֹוֵמי ַנְפִׁשי

ְּבַמֲעַמֵּקי ִליִּבי

ִמְׁשָּכן ֶׁשל אֹור ְוֶחֶסד.

)ְׁשֵכָנה טֹוָבה טֹוָבה(

ְלַהְדֵהד ְּבָכל ַעְצמֹוַתי

ֶאת ָעְצַמת רּוִחי.

 

שכינתיה ְּכֶנֶגד ָּבַרְיְך הּוא - ֶׁשְּבִזּוּוָגם

נֹוֶלֶדת ֲאִני

ִמְתַמֵּלאת ַנְפִׁשי

ְּבָׁשָעה ַקָּלה ֶׁשל

טּוב ְוֶחֶסד

ֶׁשֲאִני ְסמּוָכה ּוְבטּוָחה ִּכי

ִיְרְּדפּוִני ָּכל ְיֵמי ַחַּיי.

 

ּוְכֶׁשֶאְקָרא לשכינתיה ֶׁשִּתְתַּגֶּלה ְּבָפַני

ׁשּוב

ֶׁשִּתְתַמֵּזג ִעם ִּבְרָכתֹו ֶׁשל הּוא

ִּבְרַּכת ָהאֹור, ַהּטֹוב ְוַהֶחֶסד

ְּכָמִגִּני

ְיַדֵּׁשן ְּבֶׁשֶמן ָראִׁשי

ִויַמֵּלא ֶאת ּכֹוִסי ִלְרָוָיה.

ֲאִני מּוָכָנה.
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ֵאיְנסֹוף
ליאורה לונדי-ברש 

ֵאיְנסֹוף.

ֵאיְנסֹוף ֶׁשל ְזַמן.

ֵאיְנסֹוף ֶׁשל ְּבִריָאה. ֶׁשל ְצִמיָחה. 

ֵאיְנסֹוף ֶׁשל ֶאְפָׁשרּויֹות. ֶׁשל ַהְחָמַצת ִהְזַּדְּמנּויֹות.

ֵאיְנסֹוף ֶׁשל ְּבַיַחד. ֶׁשל ִּבידּוד.

ֵאיְנסֹוף ֶׁשל ְיִציָרִתּיֹות. ֶׁשל ִׁשֲעמּום.

ַהֹּכל ְמַרֵּגׁש ַוֲחַסר ַמְׁשָמעּות ְּבקֹול ֶאָחד.

ַּכֲאֶׁשר ֵאיְנסֹוף ָאז -

ֵאין ְלָמה ְלַצּפֹות. ֵאין ַאְכָזבֹות.

ַהֹּכל ָּפׁשּוט ִנְמָצא ּוְכִאּלּו ֹלא ַקָּים. 

ַאְך ַהְּסִפיָרה אֹוֶמֶרת ֶׁשְּלֵאיְנסֹוף ֵיׁש סֹוף.

סֹוְפִרים ַּפַחד. ְּכֵאב. ִרּבֹונּות.

סֹוְפִרים ַּגֲאָוה.

סֹוְפִרים ֶאת ַעְצֵמנּו.

סֹוְפִרים ָּכל ֶרַגע.

ֵמֵחרּות ְלַמַּתן ּתֹוָרה - ְנאֹורֹות ּוַבֲחָזָרה.

Counting
Leora Londy-Barash

Counting into oblivion.

Down. Up. Climbing to nowhere.

The past keeps us moving forward.

One day of nowhere becomes now.

Chesed, Gevurah, Tifereth, Netzach, Hod, 
Yesod, Malchut. 

Enslaved to circumstance.

Enslaved by this boundless freedom.

Freed from the reigns of cruelty only to be 
bound by the wilderness of revelation.
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ֶהְגיֹון קֹוְסִמי 
טל גרמיזה

ַעְכָׁשו ַהֹּכל ִנְרַּגע,

ַעְכָׁשו ַהֹּכל ִנְרַּגע ִּבי.

ָיֵרַח ַאְקָרִאי ּוְמֻדָּיק

זֹוֵרַח ְלָפַני.

ֲאִני רֹוָצה ְלַהֲאִמין,

ִלְפֵני ֶׁשַהּיֹום ַמִּגיַע,

ֶׁשִּניַחְנִּתי אּוַלי

ְּבֶהְגיֹון קֹוְסִמי ֻמְפָלא

ֶׁשּיֹוֵדַע טֹוב ִמֶּמִּני ִּכְמַעט

ְוַגם ֲאִני ֶּתֶכף ַמִּגיָעה.

 

ַהֹּכל ִּבְזִהירּות ַעְכָׁשו,

ְוַעל ֻּכָּלם-  

ֲאִני ִנְזֶהֶרת;

ּוִמי ִנְזַהר ָעַלי-

ָרִגיׁש ּוְמֻדָּיק?

ֲאִני רֹוָצה ְלַהֲאִמין,

ְּכֶׁשּׁשּוב ִמְּלַמְעָלה

יֹוֵרד ָּכאן ָהֶעֶרב,

ֶּׁשֵּיׁש ִמי ֶׁשִּמְתּבֹוֵנן ִּבי

ַּגם ִמן ַהֶּמְרָחק.

 ְלַאט, ְלַאט.

ַּבְּזַמן ַהֶּזה ֶׁשל ַהּיֹום

ְּכָבר ֵאיֶנִּני ְמַמֶהֶרת ִּכְמַעט.

ֶהְגיֹון קֹוְסִמי ֻמְפָלא-

ֵיׁש לֹו ַסְבָלנּות ַרָּבה.

ָהִעיר ִמְתַהֶּדֶרת

ִּבְצָבִעים ֲחָדִׁשים,

ְוַגם ֲאִני ִמְׁשַּתָּנה.

ָהִייִתי רֹוָצה ְלַהֲאִמין

ֶׁשֲאִני ְקרֹוָבה.
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ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה

תורה, אהבה ותהומֹות
 

דליה מרקס
 

לקראת חג השבועות, שבו נחגוג הן את מתן התורה והן את פוריות האדמה וביכורי פירותיה, אני מבקשת להרהר בכוחות 

הנובעים מתהומות הנפש ומתגשמים ביצירה. אני מבקשת לשאול על טיבם ועל הסכנות הגלומות בהם באמצעות 

מדרש. המדרש מתאר את ניסיונו של דויד המלך להקים את התשתית לבניית בית המקדש, ואת האירועים הדרמטיים 

שאירעו לו ולעולם בעת ההיא. כידוע, דויד )שאת סיפורה של סבתא רבתא שלו, רות נקרא בחג מתן תורה(, לא זכה 

להקים את בית המקדש. הדבר נמנע ממנו מפני ששפך "ָדּם ָלרֹב" )דבה"א כב, ח(, המדרש מציע אולי סיבה נוספת לכך:

בבלי סוכה נג, ע"ב

בשעה שכרה דוד שיתין,

קפא תהומא ובעא למשטפא עלמא.

אמר דוד: מי איכא דידע אי שרי למכתב שם אחספא 

ונשדיה בתהומא ומנח?

ליכא דקאמר ליה מידי.

אמר דוד: כל דידע למימר ואינו אומר –

יחנק בגרונו.

נשא אחיתופל קל וחומר בעצמו:

ומה לעשות שלום בין איש לאשתו, אמרה תורה: שמי 

שנכתב בקדושה – ימחה על המים,

לעשות שלום לכל העולם כולו –

על אחת כמה וכמה.

אמר ליה: שרי.

כתב שם אחספא, ושדי לתהומא.

ונחית תהומא שיתסר אלפי גרמידי.

כי חזי דנחית טובא,

אמר: כמה דמידלי טפי, מירטב עלמא.

אמר חמש עשרה מעלות

ואסקיה חמיסר אלפי גרמידי,

ואוקמיה באלפי גרמידי.

תרגום:

בשעה שכרה דויד יסודות,

צפה התהום ורצתה לשטוף את העולם.

אמר דויד: יש מי שיודע האם מותר לכתוב שם 

על חרס ולהשליכו לתהום כדי שתנוח?

לא היה מי שיאמר לו דבר.

אמר דויד: כל מי ייודע לומר ואינו אומר –

ייחנק בגרונו.

עשה אחיתופל קל וחומר מדעת עצמו )ואמר(:

אם לעשות שלום בין איש לאשתו, אמרה תורה:

שמי שנכתב בקדושה – ימחה על המים,

לעשות שלום לכל העולם כולו –

על אחת כמה וכמה.

אמר לו )לדויד(: מותר.

כתב שם )המפורש( על חרס והשליכו לתהום.

וירדה התהום שש עשרה אלף אמות.

כאשר ראה שירדה )התהום( הרבה,

אמר: ככל שתהיה מורמת יותר, העולם יהיה רטוב יותר.

אמר חמש עשרה )שירי( מעלות

והעלה )את התהום( חמש עשרה אלף אמות,

והעמידה באלף אמות.
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למדרש על כריית היסודות לבית המקדש]1[ אין מקורות מקראיים. הוא מובא במהלך הדיון במקורן של שירי המעלות 

בתהלים )מזמורים קכ-קלד(, המיוחסים לדויד ומסביר הן את מקורם והן ואת מהותן של ט"ו המעלות )=המדרגות( 

שהיו בבית המקדש בין עזרת נשים לעזרת ישראל, ושנוצרו לפי המדרש בעת שירת שירי המעלות.

בזמן שדוד המלך חפר יסודות לבית המקדש, הציפו מי התהום ואיימו להטביע את העולם. דוד הבין שעליו לחסום את 

הפרץ, ושרק "פקק" שעליו יהיה כתוב השם המפורש, שיסתום את מקור הנביעה, ימנע את הצפת העולם והחרבתו. 

בייאושו ביקש היתר הלכתי, אך זה לא נמצא, רק כשנקט באיום, נחלץ לעזרתו אחיתופל, יועצו, וסיפק מענה הלכתי: 

אם התורה התירה למחות את השם המפורש במים במהלך טקס הסוטה )במדבר ה, יא-לא(, כדי "לעשות שלום בין 

איש לאשתו", קל וחומר שניתן לעשות כן כדי להציל את העולם כולו.  

דויד אימץ את הפתרון והצליח לעצור את ההצפה, התהום צנחה שש עשרה אלף אמות. אולם ההצלחה הייתה גורפת 

מדי. כעת, ללא מים העולם נתון היה לסכנת יובש, צחיחות ולהיעדר כוחות יצירה בעולם. כדי לפתור את המשבר 

החדש שנוצר, דויד אמר "חמש עשרה מעלות", כלומר, את שירי המעלות שבתהלים, והתהום שצנחה החלה לעלות 

לאיטה, מעלה אחר מעלה, חמש עשרה אלף אמות. כך נשאר התהום במרחק בטוח מהאדמה, אך עדיין מלחלח 

אותה, כך שדֵרי עולם יכולים ליהנות מטובו.

המים במקורות ישראל הם בדרך כלל סמל לחיים ולברכה. בספרות חז"ל התורה מזוהה לא אחת עם מים "אין מים 

אלא תורה" )בבלי בבא קמא פב, ע"א(. מים הם יסוד שופע, זורם, מלא כחיות אבל גם בלתי נשלט, וככזה יש בו סכנה. 

התהום האוצרת את ֵמי בראשית היא מהות חסרת צורה מוגדרת ובלתי נשלטת, הָכּאוס המאיים להשתלט ולהחריב 

אבל גם מבוע היצירה. בתורתו של יונג, התהום מסמלת את הרחם, האם הגדולה והחמה אבל גם המסוכנת, המהות 

חסרת הגבולות וקווי המתאר.]2[ התהום היא התת-מודע והחלקים הטרום-מילוליים, העולם שלפני היֹות המילה, 

בהעדרם אין חיים אבל בהשתלטותם יש סכנה. לשם חיים בריאים נחוץ איזון בין הכוחות. 

***
אם התורה נמשלה במים, הרי שתאוות הלימוד, הידע והחכמה, הם יסודות ַהַחּיּות בעולם, הם שמקנים טעם לחיים. 

אולם יש לטפח אותם ולהכיל אותם כך שלא יציפו ויטביעו. בעולם הדעת והיצירה נחוצה לנו קרבה לנביעה מן התהומות 

עמוקים ולצידה נחוצים הרגלים ומשמעת.

על המבקשים והמבקשות את התורה ואת הלימוד ואת היצירה למצוא את האיזון הנכון בין האהבה והתשוקה לתורה, 

שככל שהיא קרובה יותר "ִמתלחלַח העולם, והארץ מצמחת פירותיה" )רש"י, שם(, כשככל ששורשי היניקה שלה 

עמוקים הם קרובים יותר למקורות היצירה, ובין הצורך להגדירם ולתחמם כך שלא יניחו לכוחות הבריאה הקמאיים 

להשתלט עליהם ולהטביעם.

אנשים ונשים שונים אנחנו, לכל אחד ואחת מאיתנו טבע יצירתי ואינטלקטואלי יסודי שונה. אלה מאיתנו הקרובים 

והקרובות יותר למבוע היצירה חסר הסדר והצורה ייטיבו לעשות אם ינסו להציב תחומים ליצירתם, ואלה מאיתנו 

האמונים על סדרים וגבולות, ייטיבו אם יבקשו לשהות, ולו קמעא, בעולם התוהו הקמאי. ומי ייתן, שנזכה – איש בדרכו, 

אישה בנתיבּה – להגדיל תורה ולהאדיר!

]1[ כך לפי המקבילה בירושלמי )סנהדרין י, ב; ט, ע"א(, כאן הדבר אינו נאמר במפורש.

]2[ גם בתרבויות המזרח התהום הוא סמל נִשי. דומה שבמדרש זה, מהדהד אפֹוס הבריאה הבבלי 'ֶאנּוָמה ֶאִליש', שבו הניצחון 

על האלה ִתַאַמת )הים הקדמון( היה בעצם ניצחון התרבות על התֹהו. הניצחון היה מהדהד ומוחץ ולנו נותר רק לתהות על 

המחירים ששילמו הטבע והאנושות עליו. וראו ש' שפרה וי' קליין, בימים הרחוקים ההם – אנתולוגיה משירת המזרח הקדום, 

תל אביב 1996, עמ' 54-7. 
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ויהי בחצי הלילה
בנימין מיניץ'
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בידוד 
יונתן קונדה 

אי ל אן ל ברוח

א י ל א לב ר ו ח

א  ל   א  לב  ר  ו   ח

ח א   ל    ל  ב   ר   ו 

ו   ח   א     ל   ל   ב  ר 
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ִנָּצֵני ִלֵּבְך
סיון נבון -שובל

 
קּוִמי ָלְך ַרְעָיִתי ָיָפִתי ּוְלִכי-ָלְך

ַהִּנָּצִנים ִנְראּו ָּבָאֶרץ

ֵהֵנּצּו ִנָּצֵני ִלֵּבְך

קּוִמי ְלִכי ָיָפִתי ּוְצִאי-ָלְך

ִעָּמִדי ְזקּוָפה

ִהְתַהְּלִכי ַּבֶּדֶרְך, ְּבַדְרֵּכְך ֶׁשָּלְך

ִּפְסִעי ָּבּה ְלֹלא כל מֹוָרא.

 

ַהְרִאיִני, ַמְרַאִיְך ֲהִיי ְלָכל -

ְּכַפְרֵּדס ִרּמֹוִנים

ֲהִיי חֹוָמה. ְנכֹוָחה.

ָׁשַדִיְך ִּכְמַגְּדלֹות

ְּתנּוָבֵתְך כֹּה ָנאֶוה.

 

ַהְׁשִמיִעִני!

ַהּיֹוֶׁשֶבת ַּבַּגִּנים,

ֲחֵבִרים ַמְקִׁשיִבים ְלקֹוֵלְך.

ַהְׁשִמיִעי קֹול ְּתׁשּוקֹוַתִיְך

ִנְצחֹונֹוַתִיְך,

ַמְכאֹוַבִיְך ְוַאְכָזבֹוַתִיְך, 

ַהְׁשִמיִעי קֹול ַמְׁשִּפיַלִיְך ּוְמרֹוְמַמִיְך,

ִּכי-קֹוֵלְך כֹּה ָעֵרב.

 

ִמְׁשִכיִני

ַאֲחַרִיְך ָנרּוָצה

ֲהִביֵאִני

ְצֶאָנה ּוְרֶאיָנה ְּבנֹות ִצּיֹון

וָהִייִתי ְבֵעיָני ָּכל,

ְּכמֹוְצֵאת ָׁשלֹום
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ִׂשיֵמִני ַכחֹוָתם
אמנון ריבק 

ִׂשיֵמִני ַכחֹוָתם ַעל-ִלֶּבָך, ַּכחֹוָתם ַעל-ְזרֹוֶעָך--ִּכי-ַעָּזה ַכָּמֶות ַאֲהָבה, ָקָׁשה ִכְׁשאֹול ִקְנָאה:  ְרָׁשֶפיָה--ִרְׁשֵּפי, ֵאׁש ַׁשְלֶהֶבְתָיה.  

)שיר השירים ח ו( 

ְיֵפה נֹוף ְמׂשֹוׂש ֵתֵּבל ִקְרָיה ְלֶמֶלְך ָרב / ָלְך ִנְכְסָפה ַנְפִשׁי ִמַפֲּאֵתי ַמְעָרב... 

ֲהֹלא ֶאת-ֲאָבַנִיְך ֲאחֹוֵנן ְוֶאָּׁשֵקם / ְוַטַעם ְרָגַבִיְך ְלִפי ִמְּדַבׁש ֶיְעָרב!

)רבי יהודה הלוי, "מכבל ערב"(

ִׂשיֵמִני ַכחֹוָתם. 

ַעֵּׂשִני ֲחקּוָקה ַעל ְלָבְבָך ְּכמֹו ַקֲעקּוַע.

ֲעֵׂשה אֹוִתי ּכֹוֶאֶבת ְונֹוְׁשָכה ְּכַגְעּגּוַע.

ֶׁשִּתַכֵסּף ְוִתַכֵּׁשף ֵאַלי, ִמַּפֲאֵתי ַמְעָרִבים,

ֶׁשְּכמֹו ָעָפר ֶאְמָתק ְלִפיָך, ֶׁשֶאְדָבׁש ִּכְרָגִבים.

ִׂשיֵמִני ַכחֹוָתם. 

ַעֵּׂשִני אֹות ְצרּוָבה ָּבֵאׁש ַעל ִמְצֲחָך ַהַּקר 

ְּכמֹו ִמְכָות-ַּבְרֶזל חֹוֶרֶכת ְּבַּגּבֹו ֶׁשל ַהָּבָקר. 

ֱהֵיה ֻמְחָּתם, ּוְמֻסָּמן, ּוְמׁשּוָלח ְכַּקִּין, 

ּוִמְתַעֶּנה ּוִמְּתַאֶּוה ֵאִלי ָּכֶהֶלך ֶאל ָהַעִין. 

ִׂשיֵמִני ַכחֹוָתם.  

ֱהֵיה ָנֻּצר ּוְמֻכָּתר ִּבי. ִּכְיִריחֹו. ִּכירּוָׁשַלִים. 

ֱהֵיה ּגֹוֵוַע ָּבָרָעב ֵאַלי, ָצֵמא ֵאַלי ַּכַּמִים. 

ֱהֵיה ִנְכָנע ּוִמְתַמֵּסר ֵאַלי ְּבֹלֶבן ָּכל ְּדָגֶליָך. 

ֱהֵיה ְׁשָלִלי ּוִביָזִתי ֵעת ֲאַנֵּתץ ֶאת ִמְגָדֶליָך. 

ִׂשיֵמִני ַכחֹוָתם. 

ֱהֵיה ִׁשְמׁשֹון ֶׁשִלי ְּבֵבית ָהֲאסּוִרים. 

ַהֵּפל ֶאת ַעּמוָדי ָעֶליָך, 

ְוֶאת הֹון ֵּביִתי ִאָּתם. 

ִּכי ַעָּזה ָאַהְבִּתי ַכָמֶּות ְּבִיּסּוִרים.
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ּוָפַרְׂשָּת ְכָנֶפָך ַעל-ֲאָמְתָך

 "ֵעת ָלֶלֶדת ְוֵעת ָלמּות ֵעת ָלַטַעת ... ְוֵעת ִלְרּפֹוא ...
ק" ֵעת ְספֹוד ְוֵעת ְרקֹוד  ... ֵעת ַלֲחבֹוק ְוֵעת ִלְרחֹק ֵמַחּבֵ

קהלת ג, ב-ה
 

* הסיפור המקראי של תולדות האנושות פותח בגירוש מגן 

העדן. הוא מלמד שהאנושות אינה יכולה לחיות במקום 

ובמצב שבהם הייתה אמורה מלכתחילה לחיות. ה"גן בעדן 

מקדם" נועד לה והיא נועדה לו. אבל הזוג הראשון לא יכול 

היה לעמוד במציאות חיים אידילית זו, נטה אחר תאוותיו 

ומימש את מלוא רובדי חייו וייצרו. מתוך כך יכול היה, הוא 

וצאצאיו עד עולם, לחיות רק מחוץ לגן. בינינו לבין "דרך 

עץ החיים" מפריד לנצח "להט החרב המתהפכת". הגן 

הוא לנו רק זיכרון עמום ממציאות שמעולם לא נחוותה 

)או שמא כמאמר המדרש ]אבות דרבי נתן, נוסחא ב, א[ 

נחוותה שעות אחדות בטרם ירדה השבת הראשונה(. הגן 

אינו אלא 'כוכב צפון' המזכיר לנו היכן מצויה שלימות 

חיינו שלא תושג, לאן עלינו לשאוף שאיפת עולמים כל 

עוד חיים בנות ובני אדם בעולם.

* הסיפור המקראי מלמד שארץ ישראל אינה מקום 

הולדתו של העם היהודי, אלא ארץ חפץ, ארץ שאליה הוא 

מהלך. מולדת הנקנית במהלך ארוך ורב תהפוכות. אבות 

ואימהות האומה באו ממסופוטמיה, אּור או חרן; שבטי 

ישראל יצאו ממצרים ונעשו לעם בסיני. האיכר המושרש 

באדמת מולדתו זה דורות רבים מצּווה ללמד את לשונו 

ְצַעק ֶאל ה' ֱאלֵֹהי  י ֹאֵבד ָאִבי ַויֵֶּרד ִמְצַרְיָמה ... ַוּנִ לומר "ֲאַרּמִ

ן ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ַהזֹּאת"  ּתֶ קֹום ַהזֶּה ַויִּ ֲאֹבֵתינּו ...  ַוְיִבֵאנּו ֶאל ַהּמָ

)דברים כו, ה-ט(. את החיים בתפוצה מלמד סיפור זה 

שפנינו לארץ ישראל. בשבתנו על אדמתנו ובמדינתנו 

מלמדנו הסיפור שלעולם לא נוכל לומר כעובדה וכנתון, 

שהארץ והמדינה שהקמנו בה, היא אכן "ראשית צמיחת 

גאולתנו". בידינו ובמעשנו תלוי הדבר. לעולם תעמוד 

ר  השאלה האם אכן נהיה זכאים לחיות "ַעל ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ

ַמִים ַעל ָהָאֶרץ".  יֵמי ַהּשָׁ ע ה' ַלֲאֹבֵתיֶכם ָלֵתת ָלֶהם ּכִ ּבַ ִנׁשְ

בכל דור ובכל רגעי חייהם מצווים היהודייה והיהודי: 

בחרו בדרך חיים שתבטיח שאכן "ִיְרּבּו ְיֵמיֶכם ִויֵמי ְבֵניֶכם" 

)דברים יא, כא( בארצכם.  

חֹת  * הסיפור המקראי מלמד שלוחות הברית – "ַהּלֻ

ב ֱאלִֹהים הּוא ָחרּות ַעל  ב ִמְכּתַ ְכּתָ ה ְוַהּמִ ה ֱאלִֹהים ֵהּמָ ַמֲעׂשֵ

חֹת" )שמות לב, טז( – לא היו מעולם בקרב מחנה  ַהּלֻ

ישראל. כבר ברגע שבו משה קיבל את הלוחות לא היה 

העם זכאי להם. כבר אז ידע האל, מה שמשה עדיין לא 

ידע, שאין קיום ללוחות בקרב רוקדי העגל. אך משה, 

כמאמר המדרש )ירושלמי, תענית, ד, סח ע"ג(, חטף 

את הלוחות, נחוש להורידם לעם, ודקות אחר כך שיבר 

אותם על ההר הרחק מהרוקדים סביב העגל. הוא לא 

מסר אותם בידי העם כי ידע שלא יהיה בידי בני ישראל 

להכיל אותם. מה שיש אפוא בידינו הם רק שניים;  שברי 

הלוחות האלוהיים שלא ניתן לקוראם ושמעולם לא קיבלנו 

אותם בשלמותם; והלוחות מעשה אנוש, שעליהם שב 

האל וציווה על דרך חיינו.

התורה אינה נתונה לנו אלא כזיכרון השברים וכניסיון 

נואש לשוב ולזכות בהם. ממש כשם שגן העדן אינו מקום 

חיינו, אלא זיכרונו של מה שמעולם לא היה, מה שלעולם 

נשאף אליו; כשם שארץ ישראל היא בית חיינו רק בשעה 

שהיא גם מצווה וכיוון דרך.

אבל אנו נתונים לתורה. בידינו הלוחות השבורים, השוזרים 

את זיכרון אימים בדבר ההשחתה שאנו כה מסוגלים, 

בידיעה ברורה שהאל הוא-הוא נותן תורתנו, הוא-הוא 

המאמין בכוחנו לרפא, לתקן, להיות שותפיו הנאמנים. 

המושלם-השבור והחלקי-השלם
יהוידע עמיר
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הוא נתנה לנו, וגם כשצפה בריקוד המבעית סביב עגל 

הזהב, זה ששום תורה אינה יכולה למנוע מהמתמכרים 

לו, הניח למשה לגבור עליו ולחטוף ממנו את הלוחות; רק 

כדי לשברם כעבור דקות אחדות. מעבר לכך, יש בידינו 

הלוחות השלמים, החליפיים, אלא שלא הוא ולא אנחנו 

בעליהם-יוצריהם היחידים, אלה שקיומם מותנה במאמץ 

הגדול ליטול חלק, לשתף פעולה, לעצב מצווה, ליטול 

אחריות. ניתנו לנו כיוון-דרך, אתגר, מצווה. הונחלה לנו 

אמונה בכוחנו לצעוד בנתיב של אמת וצדק, שלום וברכה. 

יש בידנו אמת מידה להבחין בין מאמץ לאחוז באמת 

לבין התמכרות לשקר, בין הינתנות לאתגר הצדק לבין 

אחיזה שיכורת כוח בעוול ובגזל, בין שותפות בשכלולה 

של הבריאה לבין הריסתה והשחתתה. המושלם והאלוהי 

שבידינו – שבור אך קיים ועומד; האנושי, החלקי הנוצר 

יום-יום בתווך שבינינו לבין אלוהים – מונח בשלמותו 

בארון. בידינו הדבר, לפתוח את הארון, לקרוא את הכתוב, 

לחדש את משמעו. בפינו ובלבבנו לעשותו.  

ַהְלַואי 
שני בן אֹור

ַהְלַואי ֶׁשַהֵּלב ִיָּפַתח

ִויַנֵּפץ ֶאת ַהחֹומֹות

ְוִיְתַּגֵּבר ַעל ַהַּמֲחלֹות

ַהְּמַאְּימֹות

ַעל ְיָכְלּתֹו ְלחֹוֵלל ַאָּילֹות

ַּבֵּלילֹות

ְוִלְׁשֹאל ַעל ָמה ֵהן חֹוְלמֹות

ָהַאָּילֹות

ּוָמה ֵהן עֹוׂשֹות ַּבָּׂשדֹות?

ְוַהֵּלב ֹלא ֶיְחַּדל

ִמְּלַבֵּקׁש

ֶאת ִקְרַבת ִרְבבֹות

ַהְנָׁשמֹות ַהְּׁשבּורֹות.

ֶׁשַהֵּלב ִיָּפַתח

ְוִיְתרֹוֵקן ְוִיְתַמֵּלא

ַּבָּספֹות ּוַבֲארֹונֹות

ַּבַּמָּדִפים ּוָבֶעְפרֹונֹות

ֶׁשֵּיָהְפכּו אֹותֹו

ְלַבִית

ֲעבּור ְּתִפּלֹות ִנָּדחֹות.

ַהְלַואי

ֶׁשַהֵּלב.
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ִמִּלים ֶׁשל קֶֹדׁש
טל גרמיזה

ַּדְּבִרי ֵאל ַעְצֵמְך

ְּבָׂשָפה ֶׁשַרק ַאְּת ְמִביָנה.

ַּדְּבִרי ֵאל ַעְצֵמְך

ְּבִמִּלים ֶׁשל ֹקֶדׁש

ְוַאל ּתֹוִכיִחי ֶאת ַעְצֵמְך

ַעל ִמִּלים ֶׁשל ֻחְלָׁשה.

ַאְּת ְיכֹוָלה ִלְׁשאֹול

ְלָאן ַאְּת הֹוֶלֶכת,

ְוַאְּת ְיכֹוָלה ִלְׁשאֹול

ֵמַאִין ַאְּת ַמִּגיָעה.

 

ִאם ֹלא ִּתְרִצי ַלֲענֹות

ְוֹאם ַּתְרִּגיִׁשי ֹצֶרְך ְלַגּלֹות-

ְצִאי ְלַחֵּפׂש ֶאת ֱאֹלִהים.

ְצִאי ְלִטּיּול ְוַחְּפִׂשי ְּבָכל ָמקֹום-

ְּבֶאְמַצע ַהִּמְדָּבר אֹו ֵּבין ַהִּבְנָיִנים.

ַהְסִּביִרי ְלַעְצֵמְך,

ִאם ִּתְרִצי,

אּוַלי ְּבִמִּלים.

ֶאְפֹׁשר ְלַדֵּבר ַעל ֶזה, ַּכּמּוָבן,

ַאְך ֶאְפֹׁשר ַּגם ַרק ְלִהְתּבֹוֵנן ַּבּכֹוְכִבים.

 

ְּכֶׁשָּתבֹוִאי ְלַחֵּפׂש-

ִּפְתִחי ֶאת ַהֶּדֶלת.

ַאל ַּתַעְמִדי ַּבֶּפַתח,

ַאל ְּתַחִּכי ָׁשם ָלֶנַצח.

ִהָּכְנִסי.

ּבֹוִאי ְוַאל ְּתַהְּסִסי.

ְּכֶׁשָּתבֹוִאי ְלַבֵּקׁש-

ִאְמִרי ֶאת ָּכל ַהִּמִּלים.

ַאְּת ְיכֹוָלה ְלַהְסִּביר, ִאם ִּתְרִצי,

ְוֶאְפָׁשר ַּגם ַרק ְלִהְתּבֹוֵנן ַּבּכֹוְכִבים.

שברי לוחות 
אמנון ריבק

"ַאָּתה", ָאַמְרְּת ִלי, "ַאָּתה ּתֹוָרה ְסּדּוָרה. 

ַאָּתה ִמְׁשָנה ְּברּוָרה ּוְבִהיָרה, 

ַאָּתה – ַאָּתה, 

ְּבִלי ַהְרֵּבה ִעְנָיִנים, 

ָׁשֵלם. ְּכמֹו ֶׁשַּפַעם. 

ְּכמֹו ַהְּזֵקִנים."

ָטִעיְת. 

ֲאִני ִׁשְבֵרי לּוחֹות. 

ָּפרּוץ ֶאל ָהרּוחֹות, 

ֲאִני ֻּכִּלי ּתֹוַרת ַעל ֶּפה, 

ִנְמָסר ָוֹלא ִנְמָסר, 

ִעם ֹּכל ָׁשָנה ֲאִני ֶנְחַסר, 

ִנְגָרׁש, ִנְגָרע, 

ּוְמַחֵּפׂש.

ֲאִני ִׁשְבֵרי. 

ֲאִני 'ַוְיִהי ַאֲחֵרי', 

ַמִּטיל ָסֵפק, ֻמָּטל, ֻמָּטח ִּכְׁשֵאָלה ֶאל ַהִּקירֹות ְוַהִּתְקָרה, 

ֲאִני מֹוֵקׁש, ֲאִני נֹוֵקׁש, חֹוֵבט ַּבֶּדֶלת ַהְּסגּוָרה, 

ְוָאז חֹוֵזר, ּוִמְתַּיֵּׁשר, ּוִמְתַּפֵּקד ֶאל ַהּׁשּוָרה, 

ּוִמְתַיֵּצב ֶאל ַהחֹוָמה.

ָעֵיף. 

ָעטּוי ַטִּלית ְּפרּוָמה, 

ְסתּוַרת ְקָצוֹות ְוִציִציֹות.

ָהדּוף ֲעֵדי ֵקָדר, ָרדּוף ִּבְּתִהּיֹות, 

ֶנֱאָחז ְּבַקׁש, 

ֻמָּתׁש ְּבֻקִׁשיֹות,

ּבֹוֵער ְּכאֹוִתּיֹות, 

ָּתלּוי ַעל ְּבִלי-ָמה.
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ֲאִני רֹוֶצה ְלַסֵּפר ְלָך ִסּפּור ַעל ְיִציָרה ְמֹטֶרֶפת –

ְיִציָרה ֶׁשּיֹוֵצאת ִמּתֹוְך ְיִציָרה

ְצָבת ִּבְצָבת ֲעׂשּוָיה.

ֵּבין ַהְּׁשָמׁשֹות.

ַוֲאִני רֹוֶצה ְלַהִּגיד ְלָך יֹוֵתר ִמֶּזה -

)ַעל ַאף ְקִדימּוָתּה ֶׁשל ָהַאַחת ִהיא ֵאיָנּה ִמְתַקֶּיֶמת ִאּלּוֵלי 

ַהְּׁשִנָּיה(

ֱאֹלִהים ִּפֵּסל ֶאת ָהָאָדם ָהִראׁשֹון ִּבְדמּותֹו

ָעָפר ִמן ָהֲאָדָמה.

ּוְבַאָּפיו ַנַּפח ִנְׁשַמת ַחִּיים

ְוָהָאָדם ָׁשר ְוָעַבד ֶאת ָהֲאָדָמה.

 

ַאַחר ָּכְך ָהָאָדם ֶׁשָהָיה ְּבַעְצמֹו

ֶאֶבן ְלֶמֱחָצה –

ָרָצה ְלִהְתַאְרֵּגן ְלִבְנַין ְמֻסָּדר; ְּכלֹוַמר ִלְקִהָּלה ֶׁשל ַאְבֵני ָאָדם.

)ֲאָבל ֵהם ִהְתַּבְלְּבלּו ְוָנְתנּו ֶאת ַעְצָמם ַּבָּמקֹום ְלָבָנה(

ַעד ֶׁשָהְיָתה ַסָּכָנה ֶׁשל ַמָּמׁש ּוִבְמקֹום ַאַחת ֵמַהְּלָבִנים ָיָצא 

ֹמֶׁשה ֶׁשהּוא ְּבַעְצמֹו ֶסַלע.

 

ְוָהָיה ִמְדָּבר ִעם ֹלא ְמַעט ְסָלִעים –

ּוְגדֹול ַהַּפָּסִלים ָהֱאנֹוִׁשי ִנְפַּגׁש ִעם ְּגדֹול ַהַּפָּסִלים ָהֱאֹלִהי

)ְּבִנְקַרת ַהּצּור ֶאָּלא ֵאיֹפה?(

ּוֹמֶׁשה ָנַתן ֶלֱאֹלִהים ְלַפֵּסל אֹותֹו ׁשּוב

ֶוֱאֹלִהים ַּבַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה ָנַׁשק ְלֹמֶׁשה ְוָחַקק ֶאת ְׁשמֹו 

ַעל ְזרֹועֹו.

יש אור שלעולם לא כבה
תומר דינה ונטורה

 לּוחֹות ַהְּבִרית ָהיּו ַהֶהְסֵּכם ַהְּמֻפָּסל ְלָכְך

ֶׁשְּיִציָרה ִמְּיִציָרה ִּתְתַקֵּים

ָהָאָדם ֵמָאָדם ִיְתַקֵּים

ֶאֶבן ְלֶמֱחָצה, ְוֶצֶלם ֱאֹלִהים ְלֶמֱחָצה.

ְצָבת ִּבְצָבת ֲעׂשּוָיה.

ֶזה קֹוֶרה ֵּבין ַהְּׁשָמׁשֹות.

 

ַּבָּמקֹום ַהֶּזה

הֹוֵפְך ַהֹחֶׁשְך ַלְּׂשִמיָכה

ַּדְרָּכּה רֹוִאים ְסֶנה ּבֹוֵער ֶאָחד

ְוִאי-ֶאְפָׁשר ִלְכּבֹות.

)ֵּבין ַהְּׁשָמׁשֹות(.
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דרשה לתפילה פרשות השבוע 'בהר-בחוקותי'
דויד אזולאי

 

יתֶ֖ם ֹאתָֽם" )ויקרא כ"ו ג'( ְמ֔רּו ַוֲעׂשִ ׁשְ כּו ְוֶאת־ִמְצותַ֣י ּתִ ֵל֑ ֻחּקֹתַ֖י ּתֵ "ִאם־ּבְ

י". )ויקרא כ"ז ל"ד( ַה֖ר ִסיָנֽ ָרֵא֑ל ּבְ י ִיׂשְ ֵנ֣ ֖ה ֶאל־ּבְ ה ֶאת־ֹמׁשֶ ֛ ה ְיהוָ ֧ ר ִצּוָ ה ִמְצותַ֣י ֲאׁשֶ֨ ּלֶ "ֵא֣

פרשת בחוקותי מסיימת את רשימת המצוות החוקים והמשפטים שניתנו לעם ישראל על-ידי האלוהים בהר-סיני. 

מצוות אלו מלוות בשכר ועונש. אם תעשו ייטב לכם ואם לא רע ומר יהיה גורלכם.

העם היהודי עבר כברת דרך ארוכה מאז ועד היום והמסע הארוך במדבר התהייה הביא רבים ורבות בו לבחור ולקיים 

יום יום חלק מהמצוות והחוקים. בוררים את מה שנכון עבורם ומשאירים בארון הספרים את מה שכבר איבד מטעמו.

ֽה"  ַיד־ֹמׁשֶ י ּבְ ַה֥ר ִסיַנ֖ ָרֵא֑ל ּבְ י ִיׂשְ ֵנ֣ י֕נֹו ּוֵב֖ין ּבְ ה ּבֵ ֙ר ָנתַ֣ן ְיהָו֔ ִטי֮ם ְוַהּתֹורֹ֒ת ֲאׁשֶ ּפָ ׁשְ ים ְוַהּמִ ֣ ֻחּקִ ה ַהֽ ּלֶ הפסוק המופיע בפרשה : "ֵא֠

)ויקרא כ"ו מ"ו( מדבר, לדעתי, על נתינה של המצוות מאלוהים לאדם, כנתינה שיש בה דיאלוג, נתינה שהיא בין לבין 

ולא משהו שיש בו סמכות עליונה אלא דיבור בגובה העיניים שיש מבט ומסירה.

תורת הגמול האלוהית אם כן כבר אינה רלוונטית עבור חלק מהעם ומשכך אני רוצה לברר ולשאול: מה יכול לעזור לנו, 

היום, לקיים מצוות חוקים ומשפטים. לא חיפוש משמעות למצווה )שזה נושא אחר בפני עצמו( אלא עזרה בפרקטיקה, 

משהו שיתמוך בקיום היומיומי וייתן לו מענה ויכולת להיות שלם ונינוח עם קיום החוקים. גמול שאינו תלוי בשכר או עונש.

אני מבקש זאת בפרט בימים אלו בהם נוספו הלכות חדשות הלא הם הלכות הקורונה.

ברצוני להוסיף ולשאול: מה טיבן של ההלכות להם אנו נדרשים, מהו מקור הסמכות אליו אנו נושאים עינינו, האם 

אנו באמת ובתמים מאמינים בטוב שהן מייצרות, האם אנו מאמינים לבני האדם מקבלי ההחלטות בכלל ובתקופת 

הקורונה בפרט. האם ההחלטות הרות הגורל על עתידם של בני אדם במישור הכלכלי והרפואי היו ההחלטות הנכונות?  

ם" אל לנו לסמוך על דברי בשר ודם? האם  ָאָד֔ ֽ ח ּבָ ֣ר ִיְבַט֣ ֶב֙ר ֲאׁשֶ או כמו שאומר הנביא ירמיהו בהפטרת השבת "ָא֤רּור ַהּגֶ֙

ההחלטות שאותם הם מקבלים הם בגדר תורה משמיים, האם בכלל קיום ההנחיות מונע מפחד, ואולי מהצורך לציית? 

והאם חובה אזרחית היא 'ההלכה' בימים אלו בפרט, ובימים כתיקונם בכלל? ומעל לכל כיצד נוכל להלך בסבך ההנחיות 

הלא ברורות בתחושה שקיימנו מצוה בינינו ובין חברינו וחברותינו? והאם הדיבור על כך שהעולם מאותת לנו שעלינו 

לשנות את דרכינו הוא בגדר דיבור שבין אדם למקום?

אני חש בזמן האחרון אבוד ביער השאלות הללו והייתי רוצה לנסות ולענות עליהן ולו במעט.

ווידוי קטן, אני לא אוהב חוקים והנחיות, אני אנרכיסט בנשמתי. אני יודע בשכלי שמערכת כזו נועדה כדי לשמור על 

הכלל, ובפרט בימי משבר בהם אנו נמצאים צריך להיות סדר, הרי מדובר בדיני נפשות ואין לנו אלא להנמיך את ראשנו 

ולתת להנהגה לעבוד, על מגרעותיה והטעויות הנעשות תוך כדי עבודה. על ההנהגה לייצר יציבות ולהשליט סדר. ואולי 

זו הבעיה, אני לא אוהב ששולטים בי. אני חש לעיתים קרובות שהשליטה חומקת מידיה של המנהיגות ואזי אני הופך 

לכלי משחק בידיה. אני רוצה להיות שותף במשחק.

כשהייתי ילד, במסגרות האורתודוכסיות בהם למדתי נהוג היה להעניש את מי שעבר על החוקים בעונש יצירתי, 

העונש היה העתקה של מזמור התהילים הארוך ביותר מזמור קי"ט, מספר פעמים, לפי חומרת המעשה. בחיפושיי 

אחר הדרך המתאימה לי לקיום חוקים ומצוות, הגעתי לאות ב' במזמור זה ושם מצאתי מזור להתלבטויותיי, נדמה כי 

משורר תהילים, מאות שנים אחרי מעמד הר-סיני, ניסה להבין מהי הדרך הטובה בבואנו להתמודד עם חוקים כאלו 

ואחרים בין אלוהים ואדם, וכך הוא מזמר שואל ועונה:
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ָך׃ ְדָבֶרֽ ר ּכִ ֹמ֗ ׁשְ ַער ֶאת־ָאְר֑חֹו ִל֝ ה־ּנַ֭ ה ְיַזּכֶ ֣ ּמֶ "ּבַ

ְצותֶֽיָך׃ ִני ִמּמִ ּגֵ֗ ׁ֝שְ ּתִ֑יָך ַאל־ּתַ ֥י ְדַרׁשְ ָכל־ִלּבִ ּבְ

ְך׃ ֱחָטא־ָלֽ א ֶאֽ ַען לֹ֣ ַמ֗ י ִאְמָרתֶָ֑ך ְל֝ ְנּתִ י ָצַפ֣ ִלּבִ ּבְ֭

יָך׃ ֽ ִני ֻחּקֶ ֵד֥ ֖רּוְך ַאּתָ֥ה ְיהָו֗ה ַלּמְ ּבָ

יָך׃ ֵטי־ִפֽ ּפְ ל ִמׁשְ ֗ י ּכֹ֝ ְרּתִ ֑ ָפתַ֥י ִסּפַ ׂשְ ּבִ

ל־ֽהֹון׃ ל ּכָ ַע֣ י ּכְ ּתִ ׂשְ ֶרְך ֵעְדותֶ֥יָך ׂשַ֗ ֶד֖ ּבְ

יָטה ֹאְרחֹתֶֽיָך׃ ֗ ַאּבִ ֑יָחה ְו֝ יָך ָאׂשִ ֶד֥ ִפּקֻ ּבְ

ָך׃" ָבֶרֽ ח ּדְ ֣ ּכַ א ֶאׁשְ ֑ע לֹ֭ ֲעׁשָ ּתַ ׁשְ ֻחּקֹתֶ֥יָך ֶאֽ ּבְ

חוקותיו של אלוהים לא ברורים למשורר תהילים והוא מברך את אלוהים ומבקש ממנו שינחה אותו בדרך הנכונה, 

שילמד אותו את חוקיו. ולאחר מעשה בו מתקיימת שיחה וישנו מבט על אורחות החיים, הופכים החוקים לשעשוע.

ברגע שהנהגה מאפשרת לנשלטים על ידיה דו-שיח ומאפשרת להם להישיר מבט בדרך קבלת ההחלטות ואורחות 

החירום, ובכך להבין באמת מה נדרש מהם ואיזה נטל הם נדרשים לשאת במאמץ המשותף, אזי יכולים החוקים להפוך 

לשעשוע.  אני מציע אם כן להתייחס לחוקים ולהנחיות כשעשוע.

אבל מהו אותו השעשוע?

עּו" ) כ"ט, ט'( מסביר: "וכן אמר השתעשעו ושועו רוצה לומר הסתכלו  ֖עּו ָוׁשֹ֑ ַעׁשְ ַ ּתֽ · האברבנאל, על הפסוק בישעיהו "ִהׁשְ

בעניין הזה ועסקו בו...ושועו רוצה לומר דברו בו".

· הקונקורדנציה מסביר את המילה שעשוע כתענוג כמו ילד שעשועים.

ִעים ֤יֹום ׀  ֲ֭עׁשֻ ה ׁשַ ֣ ֶאְהיֶ ֽ · בספר משלי פרק ל' מספרת החכמה על היותה שעשועו של אלוהים בטרם ברא את העולם. "וָ

֑יֹום" על שעשועים אלו מפרש המצודת-ציון:"שעשועים. ענין התעסקות לשמוח:"

מֹוַנת  תּוב: ְוָקְבעּו ְשׁ ָכּ מֹו ֶשׁ ה ֵהם ְיֵמי הֹוָדָאה ְכּ · בליקוטי מוהר"ן מופיע הציטוט הבא, שם בהקשר לחג החנוכה: "ְיֵמי ֲחֻנָכּ

ֲעׁשּוַע..." ִחיַנת ַשׁ ל...ִויֵמי הֹוָדָאה ֶזה ְבּ ה ֵאּלּו ְלהֹודֹות ּוְלַהֵלּ ְיֵמי ַחֻנָכּ

 

לפי מקורות אלו שעשוע הוא לא צחוק, הוא אינו קלות דעת. שעשוע הוא מבט, דיבור, עיסוק, תענוג שמחה והודיה.

לפיכך, אני מציע לחזור לדילמות בהן פתחתי ולהסתכל לחוקים למצוות ולהנחיות בעיניים, בין אלו שהן בינינו ובין 

המקום ובין אלו בין חברינו, מצוות מקראיות והנגזרות שלהם להלכה עד ימינו, כל אחד ואחת לפי ראות עיניו ובחירתו. 

אני מציע להביט בהן נכוחה, לדבר איתן ועליהן, לעסוק בהן ולא להרפות מקיומן, לזכור שהן מצילות חיים, לנסות אף 

לחגוג ולהתענג על הטוב שהן מביאות ולהודות. להודות על מה שיש. להשתעשע בהן.

 

חזק חזק ונתחזק!



על בית המדרש הישראלי לרבנות בהיברו יוניון קולג'
אין רעיון גדול שמתממש בעולם הזה בלא מנהיגות ערכית ואחראית עם שאר רוח, ובלא קהילה שחיה 
את האמונות והערכים ומקיימת אותם הלכה למעשה תוך פיתוח אורחות חיים, נרטיבים, טקסים וסמלים. 
בבית המדרש הישראלי לרבנות אנו לומדים ובוחנים, הלכה למעשה ומתוך עמדת שייכות, את שורשי 

היניקה של המסורת היהודית והתרבות הישראלית, אשר בעיצובן אנו רוצים לקחת חלק.
כדי להיענות לצרכים ולאתגרים המתחדשים ללא הרף במציאות הישראלית וכדי להוות גורם משפיע 
ומשמעותי יותר במרחב הישראלי אנו מבקשות להכשיר מנהיגים ומנהיגות שיחקרו, יעבדו וינכסו לעצמם 
תפיסת עולם ציונית-יהודית הומניסטית ויהיו מוכנים לפעול כשליחים בכל מרחבי העשייה בחברה 

הישראלית לקידום השלום והצדק במסגרת השיח הפלורליסטי יהודי.

על 'עט רצון'
כתב העת 'עט רצון' הוא יוזמה שצמחה בבית המדרש הישראלי לרבנות. מטרתו כפולה: האחת, לאפשר 
מרחב ליצירה ספרותית, הגותית ואקדמית, לחברי וחברות קהילת הקולג'-המכון למדעי היהדות; והשניה, 
להעשיר את מאגר היצירות העומד לרשות נשות ואנשי הרוח והחינוך היהודי-פלורליסטי בישראל, בתפילות, 

בבתי מדרש ובטקסי חיים. כתב העת רואה אור ארבע פעמים בשנה. 
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