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 בס"ד

 .שליליים ומשוחררים..אלו שב"ה גם לו המבודדים,, אחינו החיובייםאליכם, 

 נקודה למחשבה,

 
בצל שרוי  )וכל העולם כולו( בהם עם ישראל ,ימים אלוב

שלא  אוירה שונה בתכליתהקורונה ותחת מגבלותיה, ב

 -תובנות רבות ומשמעותיות ות הוהורגלנו אליה, מת

 למתבונן.

בחייהם, מה שהדור  הרבה אף שראו ,ינונים שבמבוגריה

תקופה זו שונה מעידים כי בכל זאת  הצעיר לא ראה וחווה,

 .הואף אבותיהם לא שערו בתכלית

ת מיישמי הנהגהברור שכל יהודי חושב ומבין שיש כאן 

דבר הנראה לעין  זהו .ממדרגה ראשונה. כן, כפשוטו ומכוונת

כיצד ינו רואה , המתכחש לזה פשוט עוצם את עיניו ואבחוש

 חושב אחרת ועוד. ,מדבר אחרת ,העולם כולו מתנהל אחרת

 עמוקה יותר. ישנה נקודהאך 

אין לתאר את ההבדל בין מי שחווה את הדברים בעצמו, עם 

לא הרי מי  מי שחי בצל העניין בכללות.בין ל בני משפחתו,

שחש את התסמינים )סימפטומים(, נבדק וקיבל את התשובה 

 קבוצת המאומתים,ל ייך באמצעותההחיובית והשת

, כהרי מי בידוד על כל המשתמע מכךל המחייבת את הכניסה

. בלבדמידע תקשורתי ניזון מו שרק שמע על כך מהצד השני

בתוך התיאורטית כדי להרגיש כמו מי שנמצא הבנה אין די ב

לא רק שני דברים אלא רחוקים זה  אלו עצמה. הסיטואציה

 קשה לבטא זאת במילים. ,כןוא מזה כרחוק מזרח ממערב.

ננסה לעורר תובנה אחת מיני רבות אותה בשורות הבאות 

להרגיש את " –תחת הכותרת  ,ביתר שאת יצרה התקופה

 ."האחר

נמצאו אחר שיחות רבות עם כאלו שבני משפחתם ל

ישנם כמה מישורים של  ,מאומתים וכמי שחווים זאת

אותם  ,למשתדלים לחיות אמונה חווייתיתהתמודדות 

 אמורים הם לעבור. 

מקופ"ח שב"ה מבני משפחתנו  ההודעהקבלת תחילה עם 

 נמצאו חיוביים...

 -האחריות מחייבת לנתח את המצב ולבדוק 

מסגרות ? מה עם למי להודיע? מה צריך לעשות עכשיו

ליד מי היינו ומי היה ? בדיקות וחקירות הלימודים השונות

האם  ?בקנו מישהוהאם הד? לברר יותר מרבע שעה בקרבתנו

 ?אחר או מבוגר היינו ליד סבא וסבתא

 - אחר כך

מכל מיני מתעניינים הדואגים לשלומנו מבול של טלפונים 

מכרים, בני משפחה , חברים, ידידים )או סתם סקרנים...(,

 מצב בהחלט מתבקש. ועוד...

 ועוד סוגים של התארגנויות, והתאקלמות למצב החדש.

ראות סוגים שונים ומגוונים של ל ,ואפילו מפעים ,מדהים

וישנם את אלו שכל מה שעומד למול עיניהם היא  .תגובות

בדרך זו  השיחה איתם בדרך כלל תסתיים דאגה לעצמם...ה

]לא ' בסדר נקווה שאנחנו ]בעצם הם[ ,טוב' :או אחרת

התקשרנו רק ישירה: 'בצורה  מתנסחיםוחלקם אף . נדבקנו[

'... ואצל כולם החתימה ודאותנו לביד "הכנסתם" אםלוודא 

 .'בעזר ה' יתברך לטוב צפהנשווה: '

 ,שישנם אנשים מדהימים תכחש לעובדהלא נ לעומת זאת,

מהווים מקור השראה למידות טובות שאותם אי ה ,והרבה

  לשכוח. יהיה  אפשר

 ח"להגר נולד השחרור מלחמת של בעיצומה כי, מסופר

 בהליכה שממ של סכנה היתה אלו בימים. בן שמואלביץ
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 בבית התקיימה המילה ברית אבל, ומחסה מגן ללא ברחוב

 קירות את ומרעידים עבר מכל נוחתים כשהפגזים, החולים

 עד הדרך את ביתו ובני חיים' ר עשו דרך לא בדרך. הבית

 .החולים לבית

 הדרך ולכן, ההפגזות גברו, לחזור ורצו הברית כשהסתיימה

 הפגז של לנפילתו יןלהמת היה וצריך, בריצה נעשתה חזרה

 לנחיתתו שוב להמתין, בית של בפתחו מחסה ולתפוס לרוץ

 בית של בפתחו מסתור ולמצוא למהר ושוב הבא הפגז של

 .אחר

' ר הבחין, לפגז פגז שבין ההתקדמות של הפעמים באחת

 בידיו חבוש שהיה, בילד הבתים אחד של בפתחו חיים

' ר. המיוסרות ויפנ על נסוך ומכאוב צער של וים, וברגליו

 ווהישל משפחה בן !בוכה והחל הרחוב באמצע כך נעצר חיים

 שעומד הפגז מפני מחסה ולתפוס למהר לעברו זעק, אותו

 והמשיך, ממקומו למוש היה מסוגל לא חיים' ר ואולם, ליפול

 בהיותו, כאבו על וממרר בוכה כשהוא הסובל בילד להתבונן

 .בסכנה נתון עצמו הוא

, הפגזים מפני במנוסתו חיים' ר המשיך מה זמן לאחר

 היה יכול לא מדוע, משפחתו לבן הסביר למחסה וכשהגיעו

, ואמר הסביר הוא. הילד של צערו את בראותו ממקומו לזוז

, לשני לעזור רק פירושו' בעול לשאת'ש חושבים כליםס  "

 ומעתה, וברגליו בידיו אותו חבשו וכבר נפצע אדם וכאשר

 לעזור במה אין כבר, עצמו בכוחות להכ לעשות כבר מסוגל

 נכון, "ליבו חיים מנהמת' ר בקולו הרעים!", ולא לא. לו

 אפשר'? בעול נשיאה' עם מה אבל, י אפשרא פיזית לו שלעזור

 לחיות נקרא זה!!". בכאב עמו להתחלק  – לו לעזור ואפשר

 !ערבות של שלמות זוהי! הזולת את

בזמן שהיינו  ל"! שאכן "נשאו בעו אותםהבה נכיר טובה ל

יודע לא ומבודדים, כשהכל לוטה בערפל, אף אחד מנותקים 

, היו הסוף ולא יודעים איך להסתדר עם ההתחלה מתי יהיה

 , דאגו להפיג את המתח והשעמום,שימחובאו ושכאלו 

הגיעו בכוחות , חלקם אפובישלו ו ,קנו, טרחווהתאמצו 

 נוי, התענישהתקשרו . ישעל ידי בני משפחתםשלחו עצמם או 

, ובעיקר נתנו את ההרגשה שהם וחיזקו , עודדו)באמת...(

בביתו היו מבודדים ובכל  ממי שגםלהתפעל פשוט  ,איתנו

מיני  רגעים לפני שבת להניחכמה אופן מצא את הזמן 

 מאחרי הדלת.מתיקה 

  . השורות הבאות מוקדשות להם

 אנשים נפלאים שיש הרבה מה ללמוד מהם., כן

כיצד  ולשוחח, מתאים להתקשרה הזמןם מתי יודעיגם הם 

ליבם ובעיקר  תחושתלבטא את  איך, להזדהות עם המצב

 חכמה גדולה היא גם זקוק לזה עכשיו.ש עבור מיבבשביל ו

 ...לכך מתי זו אינה השעה המתאימהלהבחין 

זו חכמה  - לומר לאאך לדעת מה  ,לדעת מה לומר זו חכמה

 גדולה יותר.

וכיוצא  "מייעץ"או  "שופט"של  פקידתלצאת מההם השכילו 

שים את ל !מקום של להרגיש את האחר בוא מתוךול בזה,

לעשות זאת ולא  שהוא ]האחר[ נמצא עתה, עצמם במשבצת

 אצל הצד השני דבר היוצר ,ממקום של רחמים מרובים

כבר  וז !תךיאלא פשוט להיות אועליבות,  תחושת מסכנות

 אומנות! וז ,יותר מחכמה גדולה

תקופה זו יכולה לעבור לידינו ....אך ללא שנעבור  גם

 בתוכה....

 כבר, רק תעבורנייחל שאפשר לקחת אותה כתקופה ש

  .לוואי כמה שיותר מהרהו

יעור ש אפשר לקחתה כשיעור משמעותי לחיים.מאידך, ו

אינפורמציה  מתוךיש שלמדוהו ש ורב ערך, עמוק

בם יל ,פםבגוזאת בו חוו שמהתקשורת ויש שלמדוהו ממקום 

 ונפשם ממש.

לפספס את השיעור הזה  חבל להחמיץ! חבל –לאלו נאמר 

כדאי מאוד לקחת אותו בשני  ולהמשיך לעבור רק לידו.

ידיים ולהכניסו פנימה אל הלב....כבר עתה לקבל החלטה 

הבידוד נדע להושיט כתף מכשנצא  ...בלבד אחת ולּו ,טובה

 בצירוף ,לתמאחרי הדקטן משהו גם  בכל דרך אפשרית...

 , מחמם את הלב ופועל רבות ונצורות.ןנטפתק קט

 קטן לילדים הוא בעצם דבר גדול. ומשהבימים אלו, 

אפשר לתת את  ,אם קשה או לא מסתדר לא זו בלבד, גם

 ממקום אמיתי ונקי....הלב

בפרט  ,זהנושא אולי זה הזמן לתגבר את יכולת התרגול ב

ועוד  ,ם כיהודיםבילאמץ אל ל לאלו שלא הוזקקו לבידוד,

עד כמה יופתעו לגלות עצמם  הםלפעמים ו ,לפני כן כבני אדם

 מרגיש ומכיל . ,גדול הלב

הבחירה להיכן  , בידינוהחיוביים והמבודדים נאמר נוולאחי

אם למקום של ביקורת  ,בנויאת מחשבתנו ול הטותל
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 ,או למקום של צמיחה ואפילו התרוממות ,והתמסכנות

ואף אם ציפיתם לאיזה יחס שלא  !ודווקא בזכות הקושי

הגיע וכדומה אל תדונו לכף חובה ,יש שהחשש והפחד 

מהדבקות מוגבר אצלהם ובצדק ,ויש אשר עמוסים בטרדות 

                              החיים ,אך בתוך תוכם אוהבים אתכם, תחשבו גם עליהם 

 

 בדרך של לימוד זכות.

 בא ללמדנו כיצד  ,או עברנו ,ואולי כל מה שאנו עוברים

חלץ חושים בצאתנו ואפילו היל, אחריםהת להרגיש יותר א

 להיות קצת יותר עם מי שסביבנו.ו תוך כדי שהייתנו,

 

 

 

 

 דברי תורה אילו נכתבו לעילוי נשמת כל נשמות ישראל שאין מי שינציח את זכרם

 ת.נ.צ.ב.ה

 

 


