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 הזמן הצהוב 
בכל פעם שאני מגיעה לבורופארק, ניו יורק, אני בוכה. 
אני רואה טנדרים צהובים עם שמות של עיירות 
שנמחקו: "תלמוד תורה סטרעטין", "תלמוד תורה 
סיגעט". כמו הזמן הצהוב זה מרגיש. עיניי רואות 
"טרנספורטים", ויושבים בתוכם ילדים עם פיאות, 
וצוחקים. על היטלר. הוא בחיים לא דמיין דבר כזה 

כשהוא זמם את הפתרון הסופי. 

ומה שאני תמיד מתרגשת ממנו, ובגללו אני כל כך 
אוהבת את האִייר, זה שבסופם של ימי הזיכרון והצער 
והבכי, בסוף האייר הזה, מגיעה אשה עייפה, 
ממורטטת, בזויה. כולם דוחפים אותה לאחור והיא 
נדחפת בכוחותיה האחרונים. והאיש שלה מניח כתר 
על ראשה ושר לה: ירושלים של זהב. זה רבי עקיבא, 
שהבטיח לרחל רעייתו את הכתר הזה בכל השנים 
הקשות שלהם.1 ואני, חובבת כתרים, קשַרים 
והֶקשרים, מדמיינת שכל זה היה ביום ירושלים בכ"ח 

באייר. 

"כתר", אומר רבי נחמן מברסלב, זו מידת ההמתנה. 
כשאיוב סובל סבל נורא, אומר לו הקב"ה: "ּכַּתַר לִי 
זְעֵיר וַאֲחַּוֶּךָ.2 חכה לי קצת. עוד מעט אוכיח לך איך כל 
הסיפור הוא הרבה-הרבה יותר ממה שאתה רואה". 
הרי מה אנחנו שומעים בימים האלה: איפה היה 
אלוקים בשואה? וביום הזיכרון: איפה הוא כשחיילים 

ואנשים צדיקים נהרגים במלחמות ובפיגועים?

 והקב"ה אומר: אתם חייבים לספור. זה סיפור כל כך 
ארוך ויש לו התחלה, אמצע וגם סוף. 

הרבי מפיאסצנא, שנרצח בשואה, היה אומר חידוש 
נפלא. הוא היה מדבר על המשנה "דע מה למעלה 
ממך" וכתוב שם: עין רואה, אוזן שומעת, וכל מעשיך 

בספר נכתבים.3 

עין רואה – זה מה שהיה בזמן בית המקדש הראשון. 
ראו את הקב"ה והוא ראה אותנו. 

1 נדרים נ, ע"א.
2 איוב ל"ו, ב.

3 משנה אבות פ"ב, א.

אוזן שומעת – זה בית המקדש השני, כשהיתה רק 
בת-קול. לא יכולנו לראות אותו יותר אבל עדין יכולנו 

לשמוע משהו. 

ועכשיו אנחנו ב-כל מעשיך בספר נכתבים. בבקשה, 
המשיכי להיות סופרת. את סופרת של הסיפור של 
החיים שלך, ומה שנראה לך כל כך נורא הוא אמצע 

הסיפור. חכו לסוף, חכו.4

אומר הרב משה שפירא הגאון: תקשיבו, החיים הם 
כתב סתרים. כתב שנקרא "ַאתְּבַ"ש". ת"ו היא אל"ף, 
שי"ן היא בי"ת וכן הלאה. מה הכוונה? רק כשתגיעו 
לת"ו, לסוף הסיפור, תבינו את האל"ף, שהיא 
ההתחלה. רק מהסוף אתם תבינו את המהלכים 
האלוקיים. אתם תבינו "איך קרה דבר כזה" ו"למה אני 
חיה כך" ו"למה אין לי אהבה", ו"למה אני לא בריאה,  
חלילה" ו"למה הילד הזה...". אתם תבינו את זה רק 

מהסוף להתחלה. 

ואצל הקב"ה זה הפוך. הוא מבין מאל"ף את הסוף.

זאת אומרת, אומר רֶּב מוישה שפירא הגאון, שאנחנו 
מתכתבים. ה' מתכתב איתנו מאל"ף ועד ת"ו. אנחנו -  
נבין אותו מת"ו עד אל"ף. מתי ניפגש? אם הקב"ה 
 ד, ואנחנו נבין רק לאחור: ת'ג'ב-'מדבר ב-א
שרק, אז ניפגש באמצע, באותיות כ"ף ו-למ"ד; 

במילה "ּכֹל". כשנראה את כל התמונה. 

ו"כל" – גימטריה 50. אלה חמישים ימי העומר.5  
אפשר להבין עומר? אי אפשר. "עומר" משמעו צער 
(לֹא תִתְעַּמֵר ּבָּה6). אנחנו לא יכולים להבין למה. לא 

יכולים להבין למה היתה שואה, למה יש סבל בעולם. 

דבר אחד אנחנו כן יכולים להבין, וזה: מי. 

המדרש לפרשת מצורע מספר על כהן שאומר לאשתו: 
"תקשיבי, אין לנו פרנסה. אני חייב ללכת לעיר אחרת 

4 רבי קלונימוס קלמיש שפירא, "מבוא השערים" פרק א'.  
5 מובא ב"שיעורי רבנו הגאון משה שפירא זצוק"ל: שיעורי ליל 

שישי". נערך על ידי ישראל יוסף ברונשטיין.
6 דברים כ"א, יד.



למצוא פרנסה. בינתיים אלמד אותך מה לעשות 
כשאנשים באים אליך עם צרעת, שתדעי לאבחן להם 
אם יש להם צרעת או לא: את רואה את הגומה הזו 

בעור? אם השערה הלבנה יוצאת מהגומה הזו..."

"אתה לא מתבייש?" היא משתיקה אותו. "לכל שערה 
ברא הקב"ה גומה שממנה היא יונקת. לך הוא לא 

יברא מאיפה לינוק פרנסה?"7

מה היא אומרת? היא לא שואלת אותו למה אין לו 
פרנסה והיא לא שואלת מתי תהיה לו פרנסה. היא רק 

מזכירה לו: מי, מי. 

אנחנו במסע ענק. מסע אלונקות. והקב"ה, הָרֹפֵא 
לִׁשְבּורֵי לֵב, חייב לרפא את ליבנו השבור. "לב" – זה 
ל"ב הימים הראשונים עד ל"ג בעומר. כל עמלו של רבי 
עקיבא נעלם. כל תלמידיו מתים. והקב"ה מְחַּבֵׁש 
לְעַּצְבֹותָם.8 במסע האלונקות הזה, לא תדעי לאן ולא 
תדעי למה. אבל כשתשאלי "מי? מי?" ה' יגיד: "אני. 

אֲנִי ה' רֹפְאֶךָ".9 אלה ראשי תיבות: אייר. 

ובינתיים, במסע הארוך הזה, תביטו במה שיש. 

לעקיבא אין כלום. הוא לא מצליח ללמוד, על אף 
שהבטיח לאשתו רחל. הוא שוכב על קש, שולף אניצי 
קש משערותיה של אשתו ואומר לה: "כתר של זהב 

אני אביא לך על כל ההמתנה הארוכה הזו". 

ואז דופק אליהו בדלת, מחופש לעני, ואומר: "יש לי 
אישה ונולד לנו תינוק ואין לנו במה לרפד את 

עריסתו. אולי יש לכם קצת תבן? קצת קש?"

פתאום הם מבינים שמה שאין להם, זה כזה יש. כזה 
יש.10 

אני מספרת את הסיפור הזה כל כך הרבה שנים, אבל 
בשבוע שעבר פשוט בכיתי ממנו, כי פתאום בברית של 
הנכד החדש שלי שמעתי את המילים: "וייקרא שמו 
בישראל עקיבא אליהו". זה היה המפגש הזה של 
עקיבא, שאין לו ואין לו ואין לו, ואליהו שמגיע ואומר 

לו: "יש לך. כמה יש לך. כמה יש לך".  

וחז"ל מגליים לנו ש"עומר" – גימטריה "יש". ו"עומר" 
– גימטריה "יקר". ומה שיש לכם זה כל כך יקר.

 אנחנו לא יודעים עד מתי זה יימשך ומתי מאמצינו 
סוף סוף יישאו פרי. "אִּׁשָה ּכִי תַזְרִיעַ וְיָלְדָה זָכָר"11 – 
אומר ה"אור החיים" הקדוש: כל הכבוד לך, אשה, 

7 מדרש תנחומא ו'. 
8 תהילים קמ"ז, ג.

9 שמות ט"ו, כו.
10 כתובות סב, ע"ב.

11 ויקרא י"ב, ב.

שאת יולדת ילדים. למה? כי בן אדם שיוצר יצירה 
שואף שהיא תהיה נצחית. וכשאת יולדת ילד, את 
יודעת שזו יצירה שלא תישאר לנצח. בן אדם זה 
משהו שהולך ומתכלה, בפרט, לא עלינו, בעולם כל כך 

מלא סכנות.12 

מי נשאר מהשואה כיום? השבוע בשיעור שלי דיברה 
ניצולת שואה. היא היתה ילדה בת תשע כשהנאצים 
הגיעו לעיירה שלה. ניצולי השואה שחיים בינינו כיום 
הם רק מי שהיה קטן אז. ואמא שלו זרעה, אִּׁשָה ּכִי 
. הן זרעו באפר, הן זרעו אהבה, הן זרעו  תַזְרִיעַ
תינוקות. למה, למה? האם את יודעת לאן את נוסעת? 

מה את עושה? ילדים בעולם כזה – בשביל מה?

והאשה הזו אומרת לעצמה: "ליום אחד להחזיק ילד 
ביד. חיוך אחד של ילד. לראות ילד עושה את צעדיו 
הראשונים. ילד שמתחתן. לראות, ולּו רק את זה, שווה 
לי. הצעד הזה במצעד המוות, רק עוד צעד אחד, אפילו 
שאני לא יודעת לאן אגיע, אם בכלל, כל כך שווה. עוד 

יום אחד תחת השמש? זה וואו".

וזה השיעור שצריך ללמוד. להיות סופרות של החיים 
שלנו, להבין שעוד מעט, בעזרת השם, נבין למה, נבין 

את כל התמונה כולה. 

ובינתיים? נבין מי נמצא איתנו. וה"מי" הזה הוא אֲנִי 
ה' רֹפְאֶךָ. ולנו לא נשאר אלא לזרוע. "אמונה" – זה 
סדר זרעים, שמאמין בחי-העולמים וזורע.13 ולצאת 
לעוד שידוך, ולעשות עוד טיפול, ועוד ניסיון לשלום 
בית, ועוד צעד אחד תחת השמש הטובה הזו, מפני 

שזה אולי מעט, אבל זה כזה יש. כך ילחש לנו אליהו. 

ובסוף נזכה לכתר המדהים הזה ששם רבי עקיבא 
לראשה של רחל, על שחיכתה, על שהיתה כזו סופרת 

מוכשרת. 

שנזכה. 

12 "אור החיים" הקדוש, ויקרא י"ב, ב. 

13 ירושלמי, המובא בתוספות בשבת לא, ע"א.


