


התחלות .זה הנושא של פרשת שופטים ואמנם ,אנחנו
מתחילים התחלות חדשות .ימים של סליחות ,שנועדו לזכך
ולרכך ולפתוח דף חדש ותמיד בזמן של התחלה ,לפני משהו
חדש ולא-נודע ,מגיע השכן הקבוע :הפחד .פחד נורא" .פחד" –
שתי מילים :פה חד .פה הקב"ה חד לי חידה ואני לא יודעת מה
פתרונה .יש כאן סיטואציה חדשה ,שאני צריכה להתחיל
לפענח ,וזה מפחיד.
פרשת שופטים היא פרשת הפחד ומה כבר יכול פוחד אחד
לעשות? אז הוא פוחד ,הוא מושפע ממה שקורה ,אז מה?
או-הו ,עונה לנו הפרשה .אם חשבתם שפחדן הוא בן אדם
שמושפע מכל דבר ,תחשבו שנית .מדהים לגלות עד כמה
שהפחדן משפיע על העולם .ואם כך ,חסוך מאיתנו .אל תצא
לקרבַ .ה ָּי ֵרא וְ ַר ְך ַה ֵל ָּבב – 1שב בבית! אתה לא יוצא לקרב ,פן
תחליש את הלב של אלה שכן הולכים להילחם ואתה ,במילה
אחת של פחד ,תרפה את ידיהם.
זה קרה לי השבוע .ליוויתי את הילד שלי לישיבה וכל כך
דאגתי" :ו ִאם יקרה לו ככה ו ִאם יקרה לו ככה" – זה פירוש
"ואם?...
"אמא" ,שהיא כל כך מלאת חששות; ִ
המילה " ֵאם" או ִ
ואם "?...ובעלי אמר" :את לא מפסיקה לבכות! לכי ,אל תיכנסי.
ִ
מפה ואילך – אני נכנס איתו".
מה עושים בפחד הגדול הזה?


הוא עושה – " ַא ַחת ָּש ַאלְ תי ,אוֹ ָּתה ֲא ַב ֵקש .אני מבקש ממך דבר
אחד ,ריבונו של עולם .ש ְבתי ְב ֵבית ה' ָּכל יְ ֵמי ַח ַיי לַ ֲחזוֹ ת ְבנ ַֹעם ה'
ו בקר בה לוֹ "3.
לְ ַ ֵ ְ ֵ יכָּ
איזה תמים .נראה לך שזה הפתרון לכל הבעיות שלך?...
"נכון .זה מה שאני מבקש .אני מבקש ממך דבר ,שרק ביהדות
מבקשים אותו ,ורק ביהדות הוא ִמצווה :תמימות".
זה נכון .זו אחת המצוות בפרשתנו ָּ " -תמים ת ְהיֶ ה עם ה'
ֱאלֹ ֶק ָּ
יך" 4.והשאלה הכואבת :הרי כבר פגשתי בסכנות של
החיים .כבר חוויתי כמה וכמה פליקים רציניים .התמימות ממני
והלאה אז איך הפרשה מצווה עלי את התמימות?
והתורה מתעקשת ,או קובעתָּ :תמים ת ְהיֶ ה.
אנחנו נכנסות לשנת תש"פ ואני אומרת" :תש"פ"  -ראשי
תיבות :שנת תמימות-פשיטות .אלה שני דברים שאת חושבת,
בפרט כנערה ,כאישה ,שאם הם אבדו לך ,הם אבדו לך לבלי
שוב .כי תמימות  -אפשר להשיב? פשיטות  -אפשר להשיב?
הפכנו מסובכים כל כך .הפכנו כל כך קשורים בכל מיני דעות
שהכניסו לנו לראש .האם עדין אפשר להשיב תמימות
ופשיטות שאבדו?
ורבי נחמן מברסלב אומר לנו :על זה תבקשו .בקשו על
התמימות ועל הפשיטותַ " .א ַחת ָּש ַאלְ תי ,אוֹ ָּתה ֲא ַב ֵקש :ה' ,אני
רוצה שוב את האמונה התמימה הזו".

נתחיל בפרק כ"ז בתהילים .זה הפרק של חודש אלול .מצווה
לקרוא אותו בכל יום מימי האלול ,לקראת ההתחלה החדשה
והמפחידה של השנה החדשה :לדוד .ה' אוֹ רי וְ י ְשעי ממי א ָּירא,
ה' ָּמעוֹ ז ַח ַיי ,ממי ֶא ְפ ָּחד 2.מדהים – דוד המלך פוחד .מאד .ומה

וכאן מחכה לך הפתעה ענקית .להיות אדם תמים זה לא להגיד
"הכל בידי ה'" ,אלא להגיד" :הכל בידיים שלך ,ילד" " /הכל
בידיים שלי".

 1דברים כ' ,חְ " :ויָסְפּו הַשֹּׁט ְִרים ְל ַדבֵּר אֶל ָהעָם וְָאמְרּו מִי ָהאִיׁש ַהי ֵָּרא ו ְַרְך
ַה ֵּלבָב יֵּלְֵּך ְוי ָׁש ֹּׁב ְלבֵּיתֹו וְֹלא יִמַס ֶאת ְלבַב ֶאחָיו ִכ ְלבָבֹו".
 2תהילים כ"ז ,א.

תהילים כ"ז ,ד.
 4דברים י"ח ,יג.
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ִהיא אמרה לִ י
ו ִה ִניחה עלַּ י זוג ֵעינַּ יִ ם מלַּ טפות
"לַּ הו ִרים ֵאין ת ִמיד פנַּ אי
אש או ַּב ֵלב
בר ׁ
לִ ראות אותך
לִ כתב לך ֶאת ַּה ֶד ֶרך
להו ִביל אותך
ַּתחת ִמי אותך
ׁ ֶשלא ִת ׁשכ ִחי
ׁ ֶשלא ִתת ַּחמ ִקי ִמ ֵבין י ַּדיִ ך
ׁ ֶש ִתב ֲח ִרי ַּאת
יצד ל ַּהתוות ֶאת ַּדר ֵכך".
ֵכ ַּ

בואו נקרא את הרמב"ן המופלא והמפתיע בפרשתנו:
" ָּתמים ת ְהיֶ ה"  -שנייחד לבבנו אליו לבדו,
ונאמין שהוא לבדו עושה כל
והוא היודע אמיתת כל עתיד
וממנו לבדו נדרוש העתידות []...
ולא נדרוש מהוֹ ברי שמים ("הוברי שמים" – אלה שאומרים
"השמים בורים ,השמים לא מבינים אותי")
ונאמר 'הכל בידי שמים'
כי הוא אלוקי האלוקים ,עליון על הכל []...
משנה מערכות הכוכבים והמזלות .אל תחפשי את ההורוסקופ
השנתי עכשיו .זה לא "עתידות" ,זה פאסה לא רלבנטי מהרגע
שזה הודפס הודפס בעיתון .אין מזל!

ַּהיום
ֲאנִ י חו ֶת ֶמת או ִתי
ב ֵס ֶפר ַּה ַּצ ִדיקות
ש ֵמחות
ב ֵס ֶפר ַּה ׂ
ב ֵס ֶפר ַּהמתוקות ִמד ַּב ׁש
ַּתחתםַּ ,תחתם
ַּאתה כו ֵתב?
ב ֵס ֶפר הרוצות
ב ֵס ֶפר ַּה ִמת ַּגברות
ב ֵס ֶפר ַּה ַּמ ֲא ִמינות
ֵכןֵ ,כן
ַּמ ֲא ִמינות ,היִ ית ַּמ ֲא ִמין?
ב ֵס ֶפר ַּהנ ׁשמות ַּהטובות
ב ֵס ֶפר ַּהנותנות
ב ֵס ֶפר ַּהמ ִאירות
ב ֵס ֶפר ַּה ִמתעוררות
ב ֵס ֶפר האו ֲהבות
ב ֵס ֶפר האו ֲהבות ֶאת ַּעצמן
ב ֵס ֶפר ַּהמחוללות
ב ֵס ֶפר ַּהמברכות
ב ֵס ֶפר ַּה ׁשרות
ב ֵס ֶפר ַּהסולחות
ב ֵס ֶפר ַּה ִמת ַּאזנות (ל ִאטן)...
ב ֵס ֶפר ַּהצו ֲחקות
ב ֵס ֶפר ה ֲאהובות
ב ֵס ֶפר ַּה ִמת ַּפללות
ב ֵס ֶפר ַּהנ ִקיות
ב ֵס ֶפר ַּהמנַּ סות
ב ֵס ֶפר ַּהחוגגות ֶאת ַּה ַּח ִיים ה ֵא ֶלה
ב ֵס ֶפר ַּהגדולות ֵמ ַּה ַּח ִיים!
ב ֵס ֶפר ַּהטובות
ב ֵס ֶפר הראויות
ב ֵס ֶפר הראויות ַּ(גם ִאם ֵהן לא חו ׁשבות ככה)...
ב ֵס ֶפר ַּהזורמות
ב ֵס ֶפר ַּה ִמת ַּקדמות
ב ֵס ֶפר ַּה ֶנ ֱהנות
ב ֵס ֶפר ַּהיקרות
ב ֵס ֶפר ה ֲאהובות והראויות
לפנֶ יך
7
תודה.

אז ה' אחראי על הכל ,והוא עושה הכל ,וכאן כותב הרמב"ן את
ההפתעה הגדולה:
ונאמין ,שכל הבאות תהיינה כפי התקרב האדם לעבודתו.
ולפיכך ,אחר אזהרת שאלת העתידות
(אל תחפשו בהורוסקופ ,אל תשאלו רק רופא או רק עורך דין,
כי יש מנהיג לעולם).
אחרי שאלת העתידות [ ]...אמר שת ְהיֶ ה ָּתמים עם השם []...
וזו  -מצוות עשה5.
וואו .להיות תמים זו מצוות ה' ובמילים אחרות ...תעשי .פשוט
תעשי דברים טובים ותדעי ,שאת מכריעה את העתיד שלך לפי
מעשייך.
זו תפיסה יהודית משגעת ,תפיסה שאומרת לך :את מלכה.
במילים של פרשתנו  -שׂ וֹ ם ָּתשׂ ים ָּעלֶ ָּ
שימי
יך ֶמלֶ ְך 6.שׂום ת ִ ׂ
עליך שלט שכתוב עליו "מלכה" .בתי ,מחנכת בישראל ,סיפרה
לי" :אמא ,אצלנו בבית הספר כועסים כשהבנות כותבות בראש
המבחן 'שירה המלכה'ה' ,טובהל'ה המלכה' .ובעיניי זה יפה
ומדהים".
שום תשים עליך "מלך"! ואנחנו משפיעים על העולם ,אנחנו
בוראים עולם .
אני רוצה להקריא כאן שיר תמים-תמים ,שכתבה זו שאף רשע
לא יכול לגזול את תמימותה ,גם אם הוא חושב שהוא יכול.
השבוע אמא של אורי אנסבכר עשתה לבתה יום הולדת,
אפרופו ה' אוֹ רי וְ י ְשעי .זה היה תאריך יום ההולדת שלה והיא
מצאה שיר בעיזבון של אורי ,שיר שהיא כתבה בחודש אלול
לקראת ראש השנה ,והיא כותבת על כך שהיא מרגישה שאמא
שלה לא מנחה אותה מספיק ואבא שלה לא מנחה אותה
מספיק ואיזשהו קול אומר לה את המילים הבאות:
"תחת ִמי אותך"
ַּ
 5הרמב"ן לדברים י"ח ,יג.
 6דברים י"ז ,טו.
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"תחתמי אותך" ,אורי אנסבכר .ניקוד :יאיר שגיא (תודה!).

ה' אוֹ רי  -ממי א ָּירא?? אני חותמת את עצמי עכשיו .וזה
תמימות .זה כוחה של תמימות .פשוט לבקש על תמימות
ופשיטות ,שני הסימנים הטובים של השנה המתקרבת.
שנזכה להיות במקום התמים הזה .להבין שהקב"ה נמצא פה כל
כך קרוב .ושהוא מושפע מאיתנו ,מהפחדניות .הוא מושפע
מאיתנו.
בצוות העריכה :הדסה סאסי
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