כנסו לאתר בני עקיבא ,אתר עזרא ואתר ישיבת קרית משה.

ִׁש ְבעָ ה ְדבָ ִׁרים בַ גֹ לֶם וְ ִׁש ְבעָ ה בֶ ָחכָ םָ .חכָ ם אֵ ינ ֹו ְמ ַדבֵ ר ִׁב ְפנֵי ִׁמי
ּוב ִׁמנְ יָן ,וְ אֵ ינ ֹו נִׁ כְ נָס לְ תוְֹך ִׁד ְב ֵרי חֲ בֵ ר וֹ,
ֶשהּוא גָדוֹל ִׁממֶ ּנּו ְב ָחכְ ָמה ְ
כָענְ יָן ּומֵ ִׁשיב כַ הֲ לָכָ ה ,וְ א וֹמֵ ר עַ ל
וְ אֵ ינ ֹו נִׁ ְבהָ ל לְ הָ ִׁשיב ,שוֹאֵ ל ִׁ
ִׁראשוֹן ִׁראשוֹן וְ עַ ל ַאחֲ רוֹן ַאחֲ רוֹן ,וְ עַ ל ַמה ֶשֹּלא ָש ַמע ,אוֹמֵ ר ֹלא
ָש ַמ ְע ִׁתיּ ,ומוֹדֶ ה עַ ל הָ אֱ מֶ ת .וְ ִׁחּלּופֵ יהֶ ן בַ גֹ לֶם( .ה ,ז)
גם הגולם הוא חכם ,אולם רק בפוטנציאל .בניגוד לחכם,
חכמת הגולם אינה מלוטשת .היא גלומה בו ,עדין גולמית .הוא
עושה דברים שנראים לו חכמים ,אך באמת הם אינם כאלה.
הוא קופץ לומר מה שעולה לו בראש ,אך אינו מבין שיש
חכמים ממנו ,ויהיה חכם מצדו לשתוק ולשמוע את מה שיש
להם לומר .הוא חייב לתקן בדחיפות את הטעויות הנוראיות
שחברו אומר ,ואינו יודע שסייג החכמה  -השתיקה.
הוא ממהר להשיב על שאלות (כי הכל ברור לו ,וחבל על הזמן
שלו ושל השואל) ,כי לא למד עדיין שדברי חכמים נאמרים
במתינות ,לאחר התבוננות ושיקול דעת .יש לו שאלה דחופה
לשאול את הרב ,והוא לא קולט שהקשר בינה לבין השיעור -
מקרי בהחלט .על שאלה דחופה הוא יכול לענות בפסק ארוך,
מנומק ומפורט ,ולא להתאים את התשובה לסיטואציה.
על כך שסדר נכון בדברים עוזר להם להיות מובנים יותר הוא
עוד לא למד ,וכן כשרוצה לעזור לחברו ,הוא עונה לו מה
שנראה לו נכון ,ואינו יודע שעדיף פשוט להודות ולומר" :לא
יודע .כדאי שתשאל מישהו אחר" .הוא נאבק בתוקף על הבנתו
ודעתו בעניין ,ואינו נכנע מפני האמת .חכמים  -שמעתם?

בית ריק
בשבת היה בית ריק לשרּול (זה כינוי של השם ישראל).
הוא הזמין ת‘ שבט .התלבטתי אם לבוא .חבר שלי אמר
לי שהרבה פעמים יש בבתים ריקים מצבים לא פשוטים
של ירידה מהפסים .חבר ‘ ה מתפרקים שם לרסיסים.
התלבטתי נורא ,כי מצד אחד זה ממש בא לי בטוב ללכת
לחבר לשבת ,ומצד שני  -אתם מבינים לבד למה לא
ללכת .בסוף החלטתי ללכת ,ובניתי על זה ש“יהיה טוב“.
בליל שבת נפגשנו בבית הכנסת ,ואחרי התפילה חזרנו
ביחד לבית של שרול .יותר מוקדם ,ביום שישי ,כל אחד
קפץ אליו הביתה והביא איתו איזה מתפנק לאכול
בסעודה .אני הכנתי קישואים בעצמי (זה נורא קל
להכין ,ואני גם לא אוהב קישואים ,ככה שאני לא
אצטרך להיות אחד משפני הנסיונות של השף המתחיל.)...
הגענו הביתה .בהתחלה הכל היה בסדר ,יואב הכריז על
עצמו שהוא מתמודד לתפקיד האבא של שבת ,זה
שעושה ת ‘ קידוש .אמרתי לו שהאבא של שבת צריך
להביא איזה ממתק ,והוא ענה לי שהוא הביא ת‘גלידת
אוכמניות ,שבהחלט ראויה להיקרא ממתק ...אחרי
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לעצ מכם ש :ש בוע ש עבר למ דתם
ת ארו
להכריז על הכ רטיסיה שמצאתם.
שצריך
ליית פתק במקום שמצאתם אותה...
ע‚י ת
אז מה עושים?
זים בד יוק? צ ריך לה כריז על סוג
מה מ כרי
רטי סיה ,עט ,כ דור) ,ולא יפ רסם
האב ידה (כ
ים .המאבד צריך לומר את
את הסימנ
(שני הניקובים לא סימן ,אבל ראוי
הסימנים
פיהם .סימן כמו צבע ,לא נחשב
להחזיר על
סימן).
צריך להכריז על אבדה? צריך להכריז
כמה זמן
כזה שס ביר שכ ולם ראו א ותה
ב משך זמן
(כגון שבוע).
חיכי תם ,ואפ‘ חד לא בא .מה עכ שיו?
תליתם,
היא דבר שאפשר בקלות למצוא
אם האבדה
כמ ותו ,א פשר להע ריך כמה הוא
עוד אחד
שום את שוויו ואת הסימנים ,ויוכל
שווה ,ויר
באבדה .אם יבוא המאבד  -ישלם
להשתמש
לו.

תשובת מחץ כזאת (ותגלית נעימה כזאת  -שיש כזה
קינוח ,)...מיהרתי להריץ את יואב לתפקיד האבא של
שבת .ניצחנו בבחירות (אפ ‘ חד לא התמודד נגדו),
ויואב עשה ת‘קידוש.
אחרי הקידוש הוגשו הדגים .הספרדים קיבלו דג
ברוטב -כתום -שורף -לשון ,והאשכנזים התפנקו על
געפילטע-פיש עם רוטב זז כזה ,ופרוסות גזר למעלה
 כמיטב המסורת .אחר כך הגיע תור המרק .יאיר הביאלנו מרק תימני .עונג שבת דאורייתא.
אחר כך שרנו קצת .פיזמנו את ”דרור יקרא“ במנגינה
של המומינים (מישהו העיר שזה שיר של הסעודה של
היום ,אבל לא היה אכפת לנו ,)...אמרתי דבר תורה
קצר על זה שאוכלים מאכלי חלב כדי להראות שה‘ לא
רק ברא את העולם ,אלא גם משגיח עליו ודואג לו,
ונתן לו ת‘ תורה שמדריכה איך לחיות ,כמו שהאמא לא
עוזבת ת‘תינוק שלה אחרי הלידה אלא היא מיניקה אותו.
אחר כך הגיעו העוף והקישואים (שלראשונה שמחתי
שאני לא מחבב אותם במיוחד ,)...ואז הגלידה ,ברכת
המזון ,ואז זה התחיל .כולם התחילו לשחק סיכון ,ודב
שאל משהו את שרול .אחרי שהוא קיבל את התשובה,
הוא ניגש למחשב .הזדעזעתי .סובבתי ת‘ראש אחורה.
משהו כבד עמד לי בגרון .אני לא מגזים  -היה בא לי

לבכות .לבכות עליו ,על השבת ,על העולם ,על הכל.
שניה  ,1פוס משחק .למי שפספס ת‘שב“צ שעבר  -דב
הוא חבר שלי ,והוא התרחק מהדרך .דיברתי איתו על זה
לפני שבוע ,אמרתי לו ֶשל ְִמי שמחובר לאלוקים יש מקור
כח ובסיס מוצק להישען עליו כשקשה ,ולדתל“שים  -אין.
הוא אמר שהוא יחשוב על זה .לא יודע ,אולי הוא חשב
והגיע למסקנה שהוא לא משתנה ,אבל משו בתוכי אמר
לי שזה לא ככה בדיוק .גם ראיתי את זה עליו.
נחזור לבית של שרול .דב ראה אותי ,והתעלם .הוא
המשיך לשחק .שמתי לב שהלחיצות שלו על המקשים היו
קצת יותר חזקות .נראה לי שהוא היה לחוץ קצת .אולי
בגלל הדיבור שלנו באותו שבוע.
ראיתי אותו יושב שם ,מול המחשב ,וחשבתי לעצמי.
לרגע הסתקרנתי להציץ לצג ולראות מה הוא עושה ,אבל
התגברתי .אסור להנות מחילול שבת .המשכתי להסתכל
עליו .הוא המשיך להתעלם.
נראה לי שגם אם השיחה שלנו לא פעלה עדיין  -היא לא
היה לחינם .הדברים שאמרתי נגעו לו בלב .גם אם הם
עדיין לא חדרו פנימה והשפיעו על ההחלטות שלו .זה אולי
ייקח זמן .לכל  1יש דברים שלוקח לו זמן לשנות אותם.
אני אתפלל על דב שלי .בעזרת ה‘ ,זה יזרז תהליכים.
שב”צ שלום ,שמריהו.

לי זה אולי יקרה
‛תגידי ,מה זה הגפרור הזה שבשלט?‚ שואלת
תחיה את אחותה הגדולה ,ליאורה ‛ .כתוב
שם ’ מספיק טיפש אחד בשביל לשרוף יער
שלם ‘‚ ,עונה לה ליאורה ‛ .כן ,אבל מה
הקשר לגפר ור? ‚ ,מקש ה תחי ה ‛ .מה א ת
חושבת?‚ ליאורה מחזירה בשאלה‛ .לוי‘דעת‚,
מושכת הקטנה בכתף ,ומציעה ‚ :אולי כי
לטיפש הזה יש ראש גפרור? ‚ ...בפרשה יש
שני סיפורים של מצבים קיצוניים בחיים -
סיפור הסוטה ,וסיפור הנזיר .שיא הבהמיות -
אשה מפֵ רה את אמון בעלה ,ומיד אחר כך -
האדם שפורש מיין וטומאה .הגמרא מסבירה
למה נקשרו שני הסיפורים אחד לשני :כל
הרואה סוטה בקלקולה  -יזיר עצמו מן היין.
הוא ראה מה יכול להיגרם משתיית אלכוהול
 אז הוא לא יהיה במשחק הזה .הוא לאישתה.
אנחנו ברוך ה‘ לא נפגשים עם סוטות ,וגם
נזירים לא מסתובבים בינינו ,אבל מה נוכל
ללמוד לעצמנו מהגמרא הזאת? נוכל ללמוד
את המסר הכל -כך חשוב וחיוני הזה :אל
תתקרב לזה .היצר הרע מתחיל ב-ק-ט-ן .הוא
לא יבוא לאשה ויאמר לה ‛ :תשפילי את
עצמך ותחריבי את כל הבית שלך ,את העתיד
שלך ,את החיים שלך ‚ .מה הוא כן יאמר
לה? ‛ קחי שלוק .תשתי קצת ,מה יש? ‚ .ואם
היא ׁש ֹוטה ושותה ,בסוף היא תוכל גם להיות
סוט ה .והצדי ק ה זה של נו רו אה את זה ,
ואומר לעצמו :אני לא רוצה להיכנס למנהרה
הזאת! את הצעד הראשון אני לא אתן לו!
לא אתחיל את ההתדרדרות! הוא לא אומר:
‛היא נפלה ,אבל לי זה לא יקרה‚ .הוא יודע
שכל מי שזה קרה לו (או לפחות הרבה מאוד
מתוכם)  -אמר לפני זה את המשפט הזה.
וגם אנחנו יכולים להיות נזירים .לפחות
בקטן .איפה? קחו כמה דוגמאות :מישהו
מ צ י ע ל כ ם  ‛ :ק ח ַׁׁשא ְח ָטה  ,ו א ל ת י ק ח
לר י או ת ‚? אל ת יק ח בכלל! כל ה קט ר י ם
התחילו משאחטה אחת קטנה .מישהו מציע
לכם כוסית של אלכוהול? אל תיכנסו לזה
בכלל! למה לכם? שאחר כך תתמכרו לזה
ולכו תדעו איך לצאת מהתסבוכת הזאת? יש
סרט שיש בו סצינה אחת בעייתית וחבר
(שכבר ראה את הסרט ,ויודע שיש ‛רק‚ דבר
אחד בעייתי )...מתחייב שהוא יזהיר אתכם
רגע לפני? למה לכם להיכנס בכלל לנסיון?
תחסכו לעצמכם ת ‘ כאב ראש הזה ,ושיהיה
לכם ראש שקט ונקי .אל תיכנסו לאתר
ותבנו על זה שתצליחו לעצור ולצאת באמצע.
אנחנו לא משחקים באש .אל תצית גפרור,
ולא תשרוף יער.

פינה הזאת נלמד
וד פינה חדשה .ב
לשב‛ צ נולדה ע
ם ,במילים שלנו.
מזל טוב!
הס פר מסילת יש רי
כל בפ עם קטע מ
חיים שלנו .ולמה
אי‛ ה
מרכזי וחשוב ב
סילת ישרים מאוד
מלמד או תנו א יך
הספר מ
ב? כי הס פר ה זה
הזה כל כך ח שו
הס פר
לא להיות מלאכים.
אותנו איך להיות
“מה???”.
הס פר הזה מלמד
סח את זה ככה:
טוב ,אנ
בני אדם.
אני כבר בן אדם!”.
ום להיות מלא ך?
“מיותר.
לך היה פ עם חל
יר את עצמי .גם
ים הפנימיים הלא
נכון .אסב
וחרר מכל המאבק
בשמים ,חופשי ,מש
ם ,ההתרסקויות...
לעוף
הירידות ,הזינוקי
ים האלה ,העליות,
רוצה לעשות את
נגמר
ך ,וא תה תמיד גם
תה יודע מה נכון ל
‛ כן ... .א
יש לי חלום כזה“...
זה ...כן ,איפשהו,
בני האדם ,יתרון
למלאכים ,יש לנו,
ש עם כל הכבוד
דרגה מאוד גבוהה,
אז זהו,
הם נבראו כבר במ
עליהם .יתרון ענק.
גלים לט פס משם
בה .הם לא מסו
אחד
הו .הם גם יישא רו
י ות ר ,א בל אם
אבל ...ז
דם נ מו כה הר בה
הא
קו דת הז ינ וק של
יא למעלה למעלה.
עו ד .נ
יעקוף אותם וימר
יתקדם ,הוא עוד
ה הש תפ רו ת .א יך
הוא
קדמו ת ,ה צמ יח ה,
את י כו לת ה הת
החיים שלו הוא
לא דם יש
מות ,אבך במהלך
לד ,הוא רחוק משל
הו לך ו מא יר את
שהוא נו
או תו א לי ה .ה וא
במ סי לה שמ קד מת
לו מואר .מכף רגל
צו עד
קצת אור ,עד שכו
וד קצת אור ועוד
עצמו ,ע
יך להתקד ם? לשם
ועד ראש.
א יך הוא יי דע א
וא יע שה את זה?
לל מד א ות נו א יך
ואיך ה
מ סי לת יש רי ם.
תב הס פר ה זה -
כך נכ
וד במסילת חיינו.
ולהתיישר עוד וע
מי חיבר את זה?“דם
להתק
זה .רק שאני אדע
לי ללמוד איתך את
לוצאטו זצ‛ל .הוא
ים
תא
”מ
– ר’ משה חיים
פר חיבר הרמח‛ל
שכשהגר‛ א מוילנה
הס
שנה .אגב ,מסופר
את
טליה לפני כ033-
מח ‛ ל ה יה בחיי ם,
חי באי
וא א מר ש אם הר
אה את ה ספ ר ,ה
זצ ‛ ל ר
גל לקבל את פניו.
וא היה הולך בר
ה

כב ר מ
ת ה עומ ר
נכו ן .ס פי ר רינו ,טוב?
את חב
לכבד

ענווה אמיתית:
ש לנו מה זאת
ל ,זכה בעיטור
ור קטן שממחי
ה רב קוק זצ‚
סיפ
זצ‚ל ,חתנו של
ה סכים לקבל
הרב נתן רענן
תלמיד יו מדוע
ל
ם‚ .הו א סי פר
יה וד ה ( ,זצ ‚ ל))
‛ יקיר י רו שלי
ט ור ל רב צ בי
ה צי עו א ת ה עי
וי לו .א ח רי ו,
א ת ה עי טו ר‛ :
הו א אי נו ר א
קב ל ,ב ט ענ ה ש
ם הו א ס יר ב.
ו הו א סי רב ל
לו ין ( זצ ‚ ל) ,וג
וד לר ‘ אר יה
ם א ני ‛ י ק יר
צי עו א ת ה כב
ה ל סר ב ,ה א
ה
שב תי ב ה ת חל
לח שוב שה גע תי
ה גי עו אל י ,ח
מסרב ,יכ ולתי
כש
בל אם הייתי
ה ,אז החלטתי
י רוש לי ם ‚? א
הו דה ור‘ א רי
של הרב צבי י
לדרגת הענווה
את העיטור‚...
לקבל

או נמ שי ך
א בל .. .בו
א חו רי נ ו,

