

פרשות "מטות" ו"מסעי" ואכן ,איזה מסעות אנחנו עוברים! ויש
שיר מתוק" :אבא ,אני רוצה לעמוד מולך ,להאמין שלמסע הזה
יש סוף טוב" 1.וזה בכלל לא פשוט להאמין בזה ,כי אנחנו לא
יודעים לאן אנחנו נוסעים .אנחנו בין המצרים ,יודעים את
ההתחלה ולא יודעים את הסוף.

ומגיע חודש אב .אנחנו לפני שבת מברכין אב ,בתקופה הכי
מבהילה בשנה ,בימים הכי רעים שהיו לעם ישראל בהיסטוריה.
וחודש אב אומר :אב בא! אבא בא .הנה ,אב מגיע להיות איתך.
בואי נלך לאחור ותראי אלו מסעות כבר עברת ותקבלי כוחות
למסעות הבאים.

אז ממה נתחזק? "ימימה ,מתי זה יגמר? מה יהיה על הפרנסה?"
אני גרה מול הכנסת וקולות המפגינים מלווים אותי כל יום ,כל
היום .לא פשוט בכלל.

שואלים חסידים :למה כשיוצאים מהכותל המערבי ,הולכים
אחורה  -עם הפנים לכותל? כדי שתרגישי ,כשאת הולכת לאחור,
שרק כך את מתקדמת .רק כשתסתכלי על שארית הקיר הזה,
שנשארה מהבית המפואר שלנו ,ותזכרי מה היה בכל המסעות,
יהיה לך כוח להתקדם .נראה לך שאת הולכת אחורה ,אבל את לא
מבינה איך ההיזכרות במה שהיה ,תמסוך בך כוחות אדירים למה
שיהיה.

הקב"ה יושב בסוף חומש "במדבר" עם אלבום תמונות כזה
ומדפדף ב 42-המסעות שהם עברו במדבר .חז"ל מדמים את
הסיטואציה הזו למלך שלקח את בנו כדי להירפא .והבן נרפא,
והמלך מראה לו את יומן המסע שהם עברו .ומה הוא אומר לו?
בראשך"2.
ָ
"כאן יָ ַׁש ּנ ּו .זוכר? כאן  -הו ַּׁק ְרנ ּו .כאן  -חששת

אני מלמדת את זה מדי שנה ,אבל אתמול זה פתאום ירד לי
להבנה .היתה לי שיחה ארוכה עם אישה מופלאה ,דניאלה סלה.
היא אם למיכל סלה שנרצחה באכזריות לעיני בתה התינוקת.
והיא ,אמא של מיכל ,אומרת לי שהיא לא חדלה עכשיו לראות
את המסמכים שנשארו ב"יד ושם" ובמקומות נוספים ,מסמכים
מסבתא שלה מהשואה .והיא מספרת" :ימימה ,איזו לוחמת היא
היתה! איך היא אספה את כל בנות המחנה באושוויץ ואמרה להן:
'אני עושה תחרות יצירה' .במחנה היא היתה אוספת עפרונות וכלי
כתיבה' .מי שכותבת את הסיפור הכי יפה ,הכי שמח ,תזכה .פרס
ראשון  -תפוח אדמה .פרס שני  -אני אקרא לה בכף היד את
העתיד שלה' .איזו אישה ענקית!"

השלב השלישי הכי קשה" :חששת בראשך" .איפה ה"נו" – יָ ש-נו,
הוקר-נו? חשת בראשך ,לא הרגשת שאבא כאן אתך.

והיא אומרת לי" :כשאני חוזרת לאחור ,אני מקבלת כוח לקום
מחר בבוקר .כשאני מביטה בסבתא שלי ,אני יודעת שזה הדם
שזורם בעורקיה של התינוקת הקטנה הזאת .אז היא תקום ,ויהיה
לה כוח והיא תתמודד .כי מה שהיה ,הוא שיהיה".

והתורה מגלה לנו סוד מדהים .נכון שאתם לא יודעים מה סוף
המסע? נכון .נכון שאתם לא יודעים מה תאכלו מחר? נכון .אז אם
אתם רוצים לקבל כוחות ,סעו ...לאחור.

שלוש סיטואציות:
כאן יָ שנו .הרגשנו מכורבלים .אבא ובת והכל בסדר.
כאן הוקרנו .כאן היה לנו קר .התקררת .כאן ,לא עלינו לא עליכן,
היו הקרנות .היה לנו קשה.

וזה הפחד הכי נורא בעולם.

" 1אבא" ,מילים ולחן :אביתר בנאי.
 2במדבר רבה כ"ג ,ג" :אלה מסעי"  -משל למלך שהיה בנו חולה הוליכו
למקום א' לרפאותו כשחזרו התחיל אביו מונה כל המסעות ואומר כאן ישננו
כאן הוקרנו כאן חששת את ראשך כך אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה מנה
להם כל המקומות היכן הכעיסוני לכך נאמר" אלה מסעי".

מדהים .איזו הבנה עמוקה :זה בכלל לא מסע שלי .אני ממשיכה
מסע עתיק וכל הכוחות של האבות שלי נמצאים בי.
אנחנו עם ,ברוך השם ,כל כך מושגח .אנחנו נשים כאלה מופלאות.
עם יד על הלב ,את חשבת שתעברי כך את פסח? את חשבת
שתישארי שלושה חודשים בזום על הילדים שלך ועל האיש

שלך? את חשבת? תראי ,תראי איזה כוחות היו לך ,ברוך הוא
וברוך שמו .את חושבת שתהיי לבד בהמשך?!
לכי לאחור .תסתכלי במסעות של חייך ותדעי לך ,שאם הגעת עד
הלום ,למסע הזה יש סוף טוב .כל כך חשוב בימים האלה לקרוא
את סיפורי החורבן ,לראות איך ה' הציל את האומה הרדופה,
הכמעט נכחדת הזאת .ואם הוא הביא אותנו עד לכאן ,ברוך השם,
לא יביא אותנו לגאולה? !
השבת ,בעזרת השם ,מברכים את אבא .בוא ,אבא .תיכנס.
ִמשֶּׁ ִנכְ נַ ס ֶָּׁאבְ ,מ ַׁמ ֲע ִטין ְ ּב ִש ְמ ָחה 3.אנחנו לא צריכות להתאמץ על
"ממ ֲעטין" .אנחנו גם כך כל כך ממו ֲעטות בשמחה .וכשממועטות
בשמחה ,נכנס אב .יאללה אבא ,בוא הביתה ,תביא אותנו  -איתך -
לסוף הנהדר של המסע הזה.

 3משנה ,מסכת תענית פ"ד ,ו.

