

הנה הוא מגיע ,הגל השני ,הגל שכל כך יראנו מפניו ,הגל השני של
החופש הגדול 😊 .והרי הרגע היית כאן ,חופש ,ואיך יכול להיות
שחזרת אלינו כל כך מהר?!
וכשהקב"ה מעמת אותנו עם שני סשנים רצופים של חופש ,הוא
רוצה לומר לנו :חברים ,התורה החשובה ביותר ,ככל הנראה ,בעידן
הזה ,תהיה ללמוד חופש .לימודים זה כבר לא המקום הראשון ,כי
כל אחד יכול ללמוד .מאגרי מידע אינסופיים פרושים לעינינו .אבל
זמן פנוי  -מה עושים עם זמן פנוי? זו ה-סוגייה של שנת תש"פ
 :2020האם אתה יכול להיות בן אדם עסוק כשאתה לא מועסק?
זאת השאלה של הזמן הזה ,אל"ף מפני שיש המוני בלתי-
מועסקים .האם תדעו להיות עסוקים? בי"ת ,מפני שיש כל כך
הרבה טכנולוגיות שעושות עבורנו עבודה שבעבר היתה מעסיקה
אותנו .לנשים יש ים זמן .בפרט רווקות ,כל כמה שהן לא עובדות
ורצות ובאות ,עומד לרשותן ים של זמן .בפרט פנסיונריות  -זה
כבר לא הסבתות של פעם נטולות כוח וחולניות .הן נשים מלאות
כוחות ,מלאות עוצמות ומה הן עושות עם מרחב הזמן האדיר
שמשתרע לעיניהן?
וילדים  -האם תדעו להיות עסוקים ,כשאינכם מועסקים?
פרשתנו" ,חוקת" ,היא הפרשה שמלמדת חופש .אין בית ספר ,אין
מי שיגיד לכם מה לעשות ,עם ישראל מגיע לשנה הארבעים
לצאתו ממצרים והוא נפרד בפרשה הזו משלושה מורים דגולים:
אהרון  -מת בהֹר ההר 1.מרים הנביאה  -מתה במדבר צין 2.משה
רבנו  -מתבשר על מותו .הוא לא יכניס את העם לארץ ,כי הוא
חטא בחטא מי מריבה 3.רגע ,אין בית ספר יותר? מה נעשה
עכשיו? מי יגיד לנו מה לעשות?
שנַת
 1במדבר ל"ג ,לחַ " :ויַעַל ַאהֲר ֹן הַכֹהֵן אֶל ה ֹר ָההָר עַל פִּי ה' ַוי ָ ָמת שָם ִּב ְׁ
ַָאר ָבעִּים ְׁלצֵאת ְׁבנֵי יִּש ְָׁראֵל מֵ א ֶֶרץ מִּ צ ְַׁרי ִּם בַח ֹ ֶדש ַה ֲחמִּישִּי ְׁב ֶאחָד לַחֹדֶש".
ה ְׁ
 2במדבר כ' ,אַ " :וי ָב ֹאּו ְׁבנֵי-יִּש ְָׁראֵל כָל ָה ֵעדָה ִּמ ְׁדבַר צִּן ,בַח ֹ ֶדש ה ִָּראשֹוןַ ,ויֵשֶב
ָהעָםְׁ ,ב ָקדֵש; ַו ָת ָמת שָם מ ְִּׁרי ָםַ ,ו ִּת ָקבֵר שָם".
 3במדבר כ' ,יב" :וַי ֹאמֶר ה' ,אֶל-מֹשֶה ְׁואֶלַ-אהֲר ֹן ,יַעַן ֹלא ֶה ֱא ַמנְׁתֶם בִּי,
ָָארץֲ ,אשֶ ר-
שנִּי ְׁלעֵינֵי ְׁבנֵי יִּש ְָׁראֵל ָלכֵןֹ ,לא ָתבִּיאּו ֶאתַ -ה ָקהָל ַהזֶה ,אֶל-ה ֶ
ְׁל ַה ְׁקדִּי ֵ
נָ ַתתִּי ָלהֶם".

וזאת יהדות ,אומרים חז"ל .כשהמורים שלך מתרחקים ממך.
הייתי השבוע בהמון מסיבות סיום (כמובן בזום) של כיתות י"ב .זה
לא קל .אין תעודה .תעודה היא עדות על ההישגים שלך .זהו,
נגמר .מי יגיד לך "היית אמא נפלאה היום ,קיבלת  9בהקשבה"?
איך זה קשה לחיות בלי פידבק ,בלי תעודה ,בלי מורים ,שיגידו לך
"תעשי כך ואל תעשי כך" .מה עושים עם החופש הגדול הזה?
והקב"ה אומר לנו" :גם אני אעזוב אותך ,כאילו ,בהמון רגעים
בחיים שלך ,אני עכשיו נותן בך אמון שאת גדלה לבד .את בחופש
לגדול" .בכל בוקר אנחנו אומרים " ַר ָּ ּבה ֱאמוּנָּ ֶת ָּך" – 4למה? נתת בי
אמון שאני אדע לנצל את יום הזה אפילו שלא יתנו לי ציון בסוף.
לא יתנו לי ּתעוּדה .אין לי ּתהוּדה .אין לי מעסיק ישיר .אתה נותן
בי אמון; ַר ָּ ּבה ֱאמוּנָּ ֶת ָּך.
אני חושבת שהקורונה החצינה את זה במלוא העוצמה .בהתחלה
אמרו לנו מה לעשות; "חברים ,סגר ,אתם לא יכולים לצאת".
ואילו עכשיו – "זה בידיים שלכם" .האחריות בידיכם .האם תהיו
זהירים? האם תהיו אחראים? האם ,כשאתם לא מרגישים טוב,
האם תסכנו אחרים? לא תלכו להיבדק כי זה מפחיד אתכם ואתם
תסכנו את הסביבה?
זה חופש וזו אחריות מדהימה.
הקב"ה נותן לנו בחופשים האלה אחריות להתעסק ,מבלי
שמעסיקים אותנו .לזכור לפתוח סידור ,לפתוח ספר ,לשאול את
עצמנו בסוף היום "למי פירגנתי היום?" ולדבר דיבורים
שמעצימים את העולם .הקב"ה מלמד את משה רבנו ,רגע לפני
שהמורים מסתלקים ,תלמד שמדברים לסלע ואפשר להוציא
ממנו מים .לא צריך מכות ,לא צריך הוראות ,אפשר להביע אמון
בילד שנראה כמו סלע ,להגיד לו מילה חמה ,מילה טובה.
וַ ָּ ּיבֹא ּו ְבנֵ י-יִ ְש ָּר ֵאל ִמ ְד ַ ּברִ -צן וַ ָּּת ָּמת ָּשם ִמ ְריָּ ם ,וַ ִּת ָּ ּק ֵבר
6
כותב כל כך יפה רבי נחמן :היו לה דִּ בּ ו ִּרים ַח ִּמים ְּכגַ ֲחלֵ י ֵאש ,היא

ָּשם5.

 4סידור התפילה ,הכנה לתפילה" ,מודה אני".
 5במדבר כ' ,א.

יכלה – בארות שמשקים עולם שלם .כשהיא ראתה שנהיה לה
דיבור מצונן ,דיבור ציני ,וַ ָּּת ָּמת ָּשם ִמ ְריָּ ם ִ -מ ְד ַ ּברִ -צן.
אני צריכה בכל בוקר לקום ולהבין :אני באר .אני צריכה לבאר
לעצמי את התפקיד שלי היום ,כי אין מורים .אני צריכה להשקות
את העולם בדיבורים מעצימים ,בכוח ,באמון.
ילדים ,אני יודעת שתהיו גדולים בחופש הגדול הזה .הקב"ה מביע
בנו אמון בכל בוקר .את תהיי גדולה .רבה אמונתי  -בך! בכל יום
לקום ולומר לעצמךֲ " :עלִ י ְב ֵאר! 7את יכולה! את גדולה".

 6רבי נחמן מברסלב ,ליקוטי מוהר"ן ,תורה כ'ְׁ " :וזֶה ְׁבחִּינַתִ " :מדְ בַּר צִן"
שמָה הַּסֹו ֶבלֶת מ ְִּׁרירּות
ששָם ֵמתָה מִּ ְׁרי ָם ְׁבחִּינַת ַהנְׁ ָ
שֶהּוא ְׁבחִּינַת דִּבּור ְׁמ ֻצנָן ֶ
ַתֹורה וְָׁאזַּ " :וי ֶָּרב
ֵאּורי ה ָ
ַתֹורה וְָׁאז נִּ ְׁס ַתלֵק ַה ְׁב ֵאר ַהי ְׁנּו ְׁבחִּינַת ב ֵ
שעְׁבּוד עַל ה ָ
ַה ִּ
ַתֹורה
ְׁעֹורר ַכנַ"ל ְׁואֵלּו ְׁמפ ְָׁרשֵי ה ָ
שנִּת ֵ
ָּהעָּם עִם משֶ ה " ַהי ְׁנּו ְׁבחִּינֹות ַהמ ְִּׁריבָה ֶ
שמְׁ ַק ְׁבלִּים עַל יְׁדֵי ַהנְׁשָ מָה ַהנַ"ל ַה ְׁמ ֻכנָה
'מֹורים' ֵמ ֲח ַמת ֶ
שבִּיל זֶה ִּ
נִּק ְָׁר ִּאים ִּב ְׁ
שיְך
ַתֹורה צ ִָּריְך ִּמ ְׁת ִּחלָה ְׁל ַה ְׁמ ִּ
ֵאּורי ה ָ
שיְך ב ֵ
ְׁבשֵם 'מ ְִּׁרי ָם'ּ ]...[ .ומִּי שֶרֹוצֶה ְׁל ַה ְׁמ ִּ
שְך ִּמלֵב ָה ֶעלְׁיֹון ְׁבחִּינַת "צּור
ִּבּורים חַמִּ ים ְׁכגַ ֲחלֵי אֵש ַכנַ"ל ְׁו ַהדִּבּור נִּ ְׁמ ָ
ְׁל ַעצְׁמֹו ד ִּ
שפְך שִּיחֹו ִּב ְׁתפִּילָה ִּל ְׁפנֵי ַהשֵם י ִּ ְׁתב ַָרְך ְׁועַל יְׁדֵי ְׁתפִּילָתֹו נִּ ְׁכמְׁרּו
ְׁל ָבבִּי" ְׁוצ ִָּריְך ִּל ְׁ
שפָע
ַר ֲחמֵי ַהשֵם י ִּ ְׁתב ַָרְך ָעלָיו ְׁונִּ ְׁפתָח לֵב ָה ֶעלְׁיֹון כִּי ִּעקַר ה ַָר ֲחמִּים הּוא ַבלֵב ְׁונִּ ְׁ
ַתֹורה גַם כֵן ִּמשָם".
ֵאּורי ה ָ
ִּבּורים ְׁועַל יְׁדֵי ַהדִּבּור מַ ְׁמשִּיְך ב ֵ
ִּמלֵב ָה ֶעלְׁיֹון ד ִּ
ִּירה הַז ֹאת ֲעלִּי ְׁבאֵר עֱנּו לָּה".
 7במדבר כ"א ,יזָ" :אז יָשִּיר יִּש ְָׁראֵל ֶאת ַהש ָ

