
 

 

 

 

 

  

                                                 

הנה הוא מגיע, הגל השני, הגל שכל כך יראנו מפניו, הגל השני של 
איך יכול להיות , וכאן, חופש והרי הרגע היית   ��החופש הגדול. 

 !?כל כך מהר שחזרת אלינו

אותנו עם שני סשנים רצופים של חופש, הוא וכשהקב"ה מעמת 
חברים, התורה החשובה ביותר, ככל הנראה, בעידן  רוצה לומר לנו:

ון, כי שהזה, תהיה ללמוד חופש. לימודים זה כבר לא המקום הרא
ים לעינינו. אבל כל אחד יכול ללמוד. מאגרי מידע אינסופיים פרוש  

גייה של שנת תש"פ סו-ה וז מה עושים עם זמן פנוי? -זמן פנוי 
  האם אתה יכול להיות בן אדם עסוק כשאתה לא מועסק? :2020

-זאת השאלה של הזמן הזה, אל"ף מפני שיש המוני בלתי
מועסקים. האם תדעו להיות עסוקים? בי"ת, מפני שיש כל כך 

היתה מעסיקה  בעבר הרבה טכנולוגיות שעושות עבורנו עבודה ש
רווקות, כל כמה שהן לא עובדות בפרט זמן.  אותנו. לנשים יש ים

זה  - פנסיונריותבפרט ים של זמן. עומד לרשותן ורצות ובאות, 
נשים מלאות הן סבתות של פעם נטולות כוח וחולניות. הכבר לא 

הזמן האדיר מרחב כוחות, מלאות עוצמות ומה הן עושות עם 
  שמשתרע לעיניהן?

  האם תדעו להיות עסוקים, כשאינכם מועסקים? - דיםויל

היא הפרשה שמלמדת חופש. אין בית ספר, אין  ",חוקת" נו,פרשת
שנה הארבעים מגיע לם ישראל מי שיגיד לכם מה לעשות, ע  

 :נפרד בפרשה הזו משלושה מורים דגוליםוהוא לצאתו ממצרים 
רבמת  -אהרון  ה  משה  2מתה במדבר צין. -מרים הנביאה  1.הֹר ה 

כי הוא  ,מתבשר על מותו. הוא לא יכניס את העם לארץ -רבנו 
מה נעשה  רגע, אין בית ספר יותר? 3חטא בחטא מי מריבה.

 מי יגיד לנו מה לעשות? עכשיו?

 
נַת  ה'ַויַַעל ַאֲהרֹן ַהכֵֹהן ֶאל הֹר ָהָהר ַעל פִּי במדבר ל"ג, לח: " 1 ַויָָמת ָשם בִּשְׁ

ֶאָחד ַלחֶֹדש י בְׁ ישִּ ַריִּם ַבחֶֹדש ַהֲחמִּ צְׁ ָרֵאל ֵמֶאֶרץ מִּ נֵי יִּשְׁ ָבעִּים לְֵׁצאת בְׁ  ". ָהַארְׁ
נֵי" :א ,'כבמדבר  2 ָרֵאל ָכל-ַויָבֹאּו בְׁ ַבר יִּשְׁ דְׁ אשֹון, ַויֵֶשב  ָהֵעָדה מִּ ן, ַבחֶֹדש ָהרִּ צִּ

ָקֵבר ָשם יָם, ַותִּ רְׁ ָקֵדש; ַוָתָמת ָשם מִּ  ."ָהָעם, בְׁ
י,  ַאֲהרֹן, יַַען ֹלא-מֶֹשה וְֶׁאל-, ֶאלה'ַויֹאֶמר כ', יב: "במדבר  3 ֶהֱאַמנְֶׁתם בִּ

ָרֵאל נֵי יִּשְׁ ֵעינֵי בְׁ יֵשנִּי לְׁ דִּ ַהקְׁ -ָהָאֶרץ, ֲאֶשר-ָהל ַהזֶה, ֶאלַהקָ -ָלֵכן, ֹלא ָתבִּיאּו ֶאת לְׁ

י ָלֶהם  ".נַָתתִּ

 וזאת יהדות, אומרים חז"ל. כשהמורים שלך מתרחקים ממך. 

של כיתות י"ב. זה  (כמובן בזום) הייתי השבוע בהמון מסיבות סיום 
אין תעודה. תעודה היא עדות על ההישגים שלך. זהו,  .לא קל

 ?"בהקשבה 9קיבלת  ,היית אמא נפלאה היום"נגמר. מי יגיד לך 
איך זה קשה לחיות בלי פידבק, בלי תעודה, בלי מורים, שיגידו לך 

 עושים עם החופש הגדול הזה?מה  ."תעשי כך ואל תעשי כך"

המון רגעים ב, כאילו, ךגם אני אעזוב אות "אומר לנו:והקב"ה 
אני עכשיו נותן בך אמון שאת גדלה לבד. את בחופש  בחיים שלך,

ֶתךָּ . בכל בוקר אנחנו אומרים ""דולג    ל  ה ֱאמּונָּ נתת בי   למה? – 4"ַרּבָּ
אמון שאני אדע לנצל את יום הזה אפילו שלא יתנו לי ציון בסוף. 

הלא יתנו לי  עּוד  ה. אין לי ּת  הּוד  נותן  אתה. אין לי מעסיק ישיר. ּת 
ֶתךָּ בי אמון;  ה ֱאמּונָּ  . ַרּבָּ

בהתחלה  את זה במלוא העוצמה. חצינהאני חושבת שהקורונה ה
. "יכולים לצאתסגר, אתם לא חברים, "; אמרו לנו מה לעשות

. האם תהיו כםאחריות בידיה. "זה בידיים שלכם" –עכשיו ואילו 
שאתם לא מרגישים טוב, אם, כ? האחראיםהאם תהיו  זהירים?

לא תלכו להיבדק כי זה מפחיד אתכם ואתם  ?האם תסכנו אחרים
 תסכנו את הסביבה? 

 זה חופש וזו אחריות מדהימה. 

בלי  מ ,אחריות להתעסקהקב"ה נותן לנו בחופשים האלה 
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 

הוראות, אפשר להביע אמון  ממנו מים. לא צריך מכות, לא צריך
 בילד שנראה כמו סלע, להגיד לו מילה חמה, מילה טובה. 

בֹאוּ  ר-ְבֵני ַוּיָּ ֵאל ִמְדּבַ רָּ םִצן -ִיש ְ ָּ ֵבר ש  ּקָּ ם, ַוּתִ ם ִמְריָּ ָּ ת ש  מָּ   5.ַוּתָּ
ַגֲחֵלי ֵאש  היו לה  כותב כל כך יפה רבי נחמן: ים ּכְ ּבּוִרים ַחּמִ היא   6, ּדִ

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



 

 

בארות שמשקים עולם שלם. כשהיא ראתה שנהיה לה  –יכלה 
םדיבור מצונן, דיבור ציני,  ם ִמְריָּ ָּ ת ש  מָּ ר - ַוּתָּ  . ִצן-ִמְדּבַ

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  
! בכל יום בך   - בנו אמון בכל בוקר. את תהיי גדולה. רבה אמונתי

 . "את יכולה! את גדולה 7!ֲעִלי ְבֵאר " לקום ולומר לעצמך:

 

 
ינַת: "רבי נחמן מברסלב, ליקוטי מוהר"ן, תורה כ': " 6 חִּ ר ִצןוְׁזֶה בְׁ " ִמְדבַּ

יָם  רְׁ ֻצנָן ֶשָשם ֵמָתה מִּ בּור מְׁ ינַת דִּ חִּ ירּות ֶשהּוא בְׁ רִּ ינַת ַהנְָׁשָמה ַהּסֹוֶבֶלת מְׁ חִּ בְׁ

ינַת ֵבאּוֵרי ַהתֹוָרה וְָׁאז: " חִּ ֵאר ַהיְׁנּו בְׁ ַתֵלק ַהבְׁ עְׁבּוד ַעל ַהתֹוָרה וְָׁאז נִּסְׁ יֶָּרבַהשִּ  וַּ

ם ִעם מֶשה עָּ ֵשי ַהתֹוָרה הָּ ָפרְׁ עֹוֵרר ַכנַ"ל וְֵׁאלּו מְׁ יָבה ֶשנִּתְׁ רִּ ינֹות ַהמְׁ חִּ " ַהיְׁנּו בְׁ

ֻכנָה  לִּים ַעל יְֵׁדי ַהנְָׁשָמה ַהנַ"ל ַהמְׁ ַקבְׁ ים' ֵמֲחַמת ֶשמְׁ יל זֶה 'מֹורִּ בִּ ים בִּשְׁ ָראִּ נִּקְׁ

יָם' רְׁ ֵשם 'מִּ יְך . ]...[ בְׁ שִּ ַהמְׁ ָלה לְׁ חִּ תְׁ יְך מִּ יְך ֵבאּוֵרי ַהתֹוָרה ָצרִּ שִּ ַהמְׁ י ֶשרֹוֶצה לְׁ ּומִּ

גֲַחֵלי ֵאש כַ  ים כְׁ ים ַחמִּ בּורִּ ַעצְׁמֹו דִּ ינַת "צּור לְׁ חִּ יֹון בְׁ ֵלב ָהֶעלְׁ ָשְך מִּ בּור נִּמְׁ נַ"ל וְַׁהדִּ

רּו  יָלתֹו נִּכְׁמְׁ פִּ ָבַרְך וְַׁעל יְֵׁדי תְׁ יָלה לִּפְׁנֵי ַהֵשם יִּתְׁ פִּ תְׁ יחֹו בִּ פְך שִּ יְך לִּשְׁ י" וְָׁצרִּ ָבבִּ לְׁ

י עִַּקר ָהַרחֲ  יֹון כִּ ָתח ֵלב ָהֶעלְׁ ָבַרְך ָעָליו וְׁנִּפְׁ ָפע ַרֲחֵמי ַהֵשם יִּתְׁ ים הּוא ַבֵלב וְׁנִּשְׁ מִּ

ָשם יְך ֵבאּוֵרי ַהתֹוָרה גַם ֵכן מִּ שִּ בּור ַממְׁ ים וְַׁעל יְֵׁדי ַהדִּ בּורִּ יֹון דִּ ֵלב ָהֶעלְׁ  ."מִּ
ֵאר ֱענּו ָלּהבמדבר כ"א, יז: " 7 י בְׁ יָרה ַהזֹאת ֲעלִּ ָרֵאל ֶאת ַהשִּ יר יִּשְׁ  ".ָאז יָשִּ
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