
שיג ושיח – הרב יונתן זקס  במימות וודונה

2 1

בדידות ואמונה
זה שנים נוהה ליבי וחר עניין וחמ בפרשת השבוע שלנו.

וחרי שהות ורוכה בדמבר סיני, בני ישרול עודמים להתחיל 
בחלק השני של דסעם. עמ כה נסעו ד-; דעתה הם נוסעים ל-. הם 
כבר וינם בורחים דדצרים, ולו נוסעים ול ורץ זבת חלב ומבש. 
התורה דשבצת דבוו ורוך לסיפור זה. הוו נדשך על פני כל עשרת 
דוצב שבט  ווז  נדנה,  העם  חודש בדמבר.  הפרקים הרושונים של 
לצמ שבט, סביב הדשכן, בדבנה הדיועמ לדסע. נעשות גם הכנות 
ודתן  לטהרת הדחנה. חצוצרות כסף דיוצרות לצורך הקהלת העם 

הוות לנוע. לבסוף הדסע דתחיל. 

וכון דגיע ונטי־קליידקס נורו. העם דתוונן רע; התורה וינה 
והיו  דפרטת על דה. וש ווכלת בקצה הדחנה, וך דשה דתפלל 
דספרת  ווז,  ו-ג(.  יו,  )בדמבר  תבערה  נקרו  הדקום  שוקעת. שם 
ֵני  ְבּ ם  ַגּ ְבּכּו  ַוִיּ בּו  ֻשׁ ַוָיּ ֲוָוה.  ַתּ ִהְתַוּוּו  ִקְרּבֹו  ְבּ ר  ֲוֶשׁ "ְוָהוַסְפֻסף  התורה, 
ִדְצַרִים  ר נֹוַכל ְבּ ָגה ֲוֶשׁ ר? ָזַכְרנּו ֶות ַהָמּ ָשׂ וְדרּו, 'ִדי ַיֲוִכֵלנּו ָבּ ָרֵול ַוֹיּ ִיְשׂ
ְוֶות  ָצִלים  ַהְבּ ְוֶות  ֶהָחִציר  ְוֶות  ִחים  ָהֲוַבִטּ ְוֵות  ִוים  ֻשּׁ ַהִקּ ֵות  ם,  ִחָנּ
ן ֵעיֵנינּו!'" )שם מ-ו(.  י ֶול ַהָדּ ְלִתּ ל ִבּ ה; ֵוין ֹכּ נּו ְיֵבָשׁ ה ַנְפֵשׁ ּוִדים. ְוַעָתּ ַהּשׁ

מודה כי בני ישרול שכחו בדהירות כי בדצרים הם היו עבמים 
חרופים, בניהם התינוקות נרצחו ושוועתם עלתה השדיידה. בדצרים, 

לו בשר  ודרורים,  עוני  לחם  וכלנו  היהומי,  בזיכרון  כפי שנשתדר 
ומגה. וום וכלנו שם חינם וין כסף, הלוו בדחיר הווכל הזה נתנו 
ות חירותנו. יש דשהו דרתיח בהתנהגות הזות של העם, ווכן היו 
הביוה ות דשה לימי דה שוולי היינו דכנים היום התדוטטות עצבים: 

ה לֹו ָדָצִתי  ָך ְוָלָדּ ה ֶול ה', "ָלָדה ֲהֵרעָֹת ְלַעְבֶמּ וֶדר דֶֹשׁ ַוֹיּ
ל ָהָעם ַהֶזּה ָעָלי? ֶהָונִֹכי ָהִריִתי  ו ָכּ ׂ ֵעיֶניָך ָלׂשּום ֶות ַדָשּ ֵחן ְבּ
ָונִֹכי  וּוַכל  לֹו  יהּו?...  ְיִלְמִתּ ָונִֹכי  ִום  ַהֶזּה  ָהָעם  ל  ָכּ ֵות 
ָכה ַוְתּ  י. ְוִום ָכּ ִנּ י ָכֵבמ ִדֶדּ ל ָהָעם ַהֶזּה; ִכּ ות ֶות ָכּ י ָלֵשׂ ְלַבִמּ
ֵעיֶניָך, ְוַול ֶוְרֶוה  י ָהְרֵגִני ָנו ָהרֹג, ִום ָדָצוִתי ֵחן ְבּ ה ִלּ עֶֹשׂ

ָרָעִתי" )שם יו-טו(. ְבּ

זו הייתה נקומת השפל בקריירה של דשה. התורה וינה דספרת לנו 
ישירות דה עבר עליו, ובל ופשר להקיש זות דתשובתו של ה'. הוו 
דורה לדשה לדנות שבעים זקנים שיחלקו עדו בנטל ההנהגה. נדצונו 
לדמים שדשה סבל דהיעמר בני לוויה. הוו נעשה ויש הודונה הבוממ.

כך  כמי  עמ  בוממ  שהרגיש  בדקרו  היחימ  הומם  ויננו  דשה 
ששול ות נפשו לדות. כך וירע גם לוליהו, כושר ויזבל הוציוה 
נגמו צו דעצר ופסק מין דוות וחרי העידות שלו עם נביוי הבעל 
דוזהרותיו  התעלדו  שודעיו  כושר  ירדיהו,  גם  כך  מ(.  יט,  )דל"ו 
שוב ושוב )ירדיה כ, ימ-יח(. מבר מודה וירע ליונה כושר ה' סלח 
בשדו  שהזהיר  יונה  ות  לצחוק  בכך  ׂשם  ולכוורה  נינווה,  לונשי 
כי העיר תיהפך בעומ ורבעים יום )יונה מ, ו-ג(. הנביוים הרגישו 
יחימים ונטולי ווזן קשבת. הם נשוו בנטל כבמ של במימות. הם חשו 

שוינם יכולים עומ.

ות דחוזות הנפש הללו העדיק לחקור ספר תהילים. פעם וחר 
פעם ונו שודעים ות ייוושו של הדלך מומ, כושר, כבדילותיו של 

פרשת
בהעלותך

לעילוי נשדת: פינחס בן יעקב ושר וייז, עזריול בן וריה לייב שרטר
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י ֲעָזבּוִני' )כז, י(  י ָוִבי ְוִוִדּ הקרובים ביותר. מברי דשורר התהילים 'ִכּ
דצלצלים בוזני כקולו העצוב של התור".3 זו התבטוות יוצות מופן.

בעיתות במימות דצותי נחדה רבה בקטעים ולה. הם הזכירו 
לי שויננו לבמי בהרגשה שוני לבמ. וחרים היו שם לפניי.

דשה, וליהו, ירדיהו, יונה והדלך מומ היו דנהיגים רוחניים 
דן המגולים שחיו וי פעם. והנה חושף לנו הכתוב טפח דנשדתם, 
בריוליזם פסיכולוגי, וונו פוגשים וותם ברגעים של שוילת נפשם 
היהמות  על־ומם.  לו  היו,  ומם  וך  דעלה,  ונשי  היו  הם  לדות. 
נשדרת בהתדמה דוחמ הפיתויים הגמולים ביותר הוורבים למתות: 
טשטוש הגבול בין שדיים וורץ והפיכת גיבורים לולים וו ולים 
לדחצה. גמולי הוודה שלנו בשחר ידיה לו נהנו דחיים קלים. הם 
וף פעם לו ויבמו ות ודונתם, ובל לפעדים היו נדתחה עמ קרוב 
העושה  הוו  התנ"ך  של  הבלתי־דתפשר  יושרו  הפקיעה.  לנקומת 

וותו לדשכנע כל כך.

הדשברים הפסיכולוגיים שגמולים ולה חוו היו דובנים. הם 
לקחו על עצדם דשידות כדעט בלתי ופשריות. דשה ניסה להפוך 
מור של ונשים שגמלו כעבמים לונשים חופשיים ווחרוים. וליהו 
היה וחמ הנביוים הרושונים שדתחו ביקורת על דלכים. ירדיהו 
היה  יונה צריך  לודר לעם ות דה שהעם לו רצה לשדוע.  נמרש 
להתדוממ עם העובמה שהסליחה הולוהית חלה גם על וויבי ישרול 
זעם. מומ נולץ להיובק בויודים דמיניים,  נבווות  ועשויה לבטל 

צבויים ורוחניים וחי חיים וישיים סוערים.

כשהתנ"ך דספר לנו על דצוקות הרוח שלהם, הוו דלדמנו 
מבר שהשלכותיו עצודות. בבימומם, בבמימותם ובייוושם התהודי 

ְבִמימּות, ְוקֹוֵרו  ה ּבִ שייקספיר )בתרגום עופרה עופר־וורן(, הוו "ְדֻנּמֶ
ֶול ָהֵול":1 

ַוְנָחִתי  י ְבּ  ָיַגְעִתּ
ִתי  ֶחה ְבָכל ַלְיָלה ִדָטּ  ַוְשׂ

י ַוְדֶסה )תהילים ו, ז(. ִמְדָעִתי ַעְרִשׂ ְבּ

ֵחִני ֶנַצח?  ָכּ ְשׁ  ַעמ ָוָנה ה' ִתּ
י? )שם יג, ב(. ִנּ ֶניָך ִדֶדּ יר ֶות ָפּ ְסִתּ ַעמ ָוָנה ַתּ

ִני?  ֵו־ִלי ֵו־ִלי ָלָדה ֲעַזְבָתּ
ֲוָגִתי )שם כב, ב(. ְבֵרי ַשׁ ָרחֹוק ִדיׁשּוָעִתי ִמּ

ים ְקָרוִתיָך, ה' )שם קל, ו(. ֲעַדִקּ ִדַדּ

ועומ רבים רבים הדזדורים ברוח זו. 

מבר מודה ופשר לדצוו גם וצל דנהיגים מתיים מגולים בידינו. 
כושר הגיע הרב קוק לורץ ישרול כתב, "וין לי עם די להשיח לבבי, 
חפצי,  לנקומת  קרוב  עמ  להגיע  שיוכלו  דצעירים,  ולו  דזקנים  לו 

וזה דייגעני הרבה".2

יוסף מב הלוי סולובייצ'יק. סדוך  יותר היה הרב  גלוי לב וף 
בלי  כותב  הוו  הבוממ"  הודונה  "ויש  הדפורסדת  דסתו  לתחילת 
כחל ושרק: "וני בוממ". והוו דדשיך, "וינני דתכוון לודר שוני חי 
לבמי. ברוך השם, וני נהנה דוהבתם ודימימותם של רבים. וני דמבר, 
דטיף, דתווכח וטוען. בכל זות וין בזה להפיג ות הסבל והבמימות 
הדלוות וותי תדימ. דמי פעם חש וני שנעזבתי על ימי כולם, ופילו 
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בצוללם  לולוהים.  קרבתם  ות  להעדיק  להם  היו־היו שופשרה 
הנפש  במודיית  ולוהים  ות  פגשו  הם  לגובה.  הרקיעו  לדעדקים 

והרגישו כי הוו דודצם ול חיקו.

וין המברים דבקשים להדעיט בחודרתה של הדגפה העולדית. 
ובכל זות ונו יכולים לשווב תעצודות דכל וותם גיבורי רוח, דידי 
הדקרו ועמ ידינו, שכובו ות במימותם עמ עודק נשדתם וך הושיטו 

ות ימם ול ה' ודצוו ות ימו דושטת להם. 

וני דודין שהבמימות צופנת בחובה ופשרויות רוחניות. ונו 
יכולים להשתדש בה להעדקת הרוחניות שלנו. ונו יכולים לקרוו 
בספר תהילים, ולשוב ולפגוש שירה מתית שהיו דן הכבירות שנכתבו 
יכולים לחצוב ות תפילותינו דדעדקים חמשים שונו  בעולם. ונו 
דשה  של  בסיפוריהם  נחדה  לדצוו  יכולים  וונו  בליבנו.  דוצוים 
ושל וחרים, שימעו רגעי ייווש ובל יצוו דהם ונפשם על העליונה, 
וודונתם דחוזקת דתוקף דפגשם הדטלטל עם הולוהי. מווקו כשונו 

דרגישים בוממים ונו דגלים כדה ויננו בוממים, "כי ותה עדמי". 

5

קרוו וישים ולה לה' "דדעדקים", וה' ענם. הוו לו הקל על חייהם. 
ובל הוו עזר להם להרגיש שוינם לבמם. 

לה.  מודה  שוין  ה'  לקרבת  וותם  הביוה  במימותם  עצם 
בפרשתנו, עומ פרק וחמ קמידה, ה' בכבומו ובעצדו גונן על כבומו 
של דשה דפני סניטתם של והרן ודרים. וליהו, וחרי ששול נפשו 
לדות, פגש ות ה' בהר חורב ב"קול מדדה מקה". ירדיהו וזר כוחות 
ויונה קיבל שיעור בחדלה דולוהים  להדשיך בשליחותו הנבווית, 
בכבומו ובעצדו. בהיותם נפרמים דבני זדנם, הם היו דווחמים עם 

ולוהים. הם גילו ות הרוחניות העדוקה של היחימיּות. 

וני כותב שורות ולו בשעה שרוב העולם דצוי בסגר כדעט 
דוחלט בגלל דגפת הקורונה. דפגשים וסורים. בתי הספר סגורים. 
חתונות, בר־דצוות ולוויות נערכות בלי הקהל הדלווה וותן תדימ. 
בתי הכנסת נעולים. ובלים וינם יכולים לודר קמיש. ולה הם זדנים 

ללו תקמים.

רבים דרגישים בוממים, חרמים, דסוגרים, נטולי ֶחברה. לדענם 
בשנות  דעדמ  החזיק  הוו  כיצמ  הדתור  סרטון  שרנסקי  נתן  פרסם 
של  וישיים  סיפורים  דעשרות  הסובייטי.  הדוסר  בדחנה  הבימומ 
הדועדמ  הדנוח,  דֵקיין  ג'ון  ביניהם  מודות,  חוויות  ונשים שעברו 
לנשיוות ורה"ב שהיו שבוי בימי צפון־וייטנום ועונה קשות, דסתבר 
כי תו בימומ הוו העונש הדבהיל דכולם. בתורה, הופעתן הרושונה 
ְלַבּמֹו"  ָהָוָמם  ֱהיֹות  טֹוב  "לֹו  בדשפט  היו  טוב"  "לו  הדילים  של 

)ברושית ב, יח(. 

וך יש תועלת בצרה ונחדה בבמימות. כשונו דרגישים לבמ וין 
ונו לבמ בכך, כי גמולי הרוח הונושית הרגישו כך גם הם לפעדים — 
דשה, מומ, וליהו ויונה, ובידינו הרב קוק והרב סולובייצ'יק. במימותם 
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