
השם, אתה מבטיח גם לי?
משנתבשר  רש"י:  פירש  וגו'.  ַרְגָליו  ַיֲעֹקב  ַוִּיָּׂשא  א(  כט  )בראשית 
בשורה טובה, שהובטח בשמירה, נשא לבו את רגליו, ונעשה קל ללכת.

יעקב אבינו לא רואה כעת שהעניינים מסתדרים. להיפך, 
ריח  אחריו  ומשאיר  כנען  מארץ  יוצא  שהוא  יודע  הוא 
ויודע שפניו מועדות לחרן, להעביר את  מלחמה עם עשו, 

השנים הבאות בצל לבן הרמאי.

לפני  בעמדו  מכן,  לאחר  44 שנים  בערך  דבריו  תראו את 
ָׁשָנה,  ּוְמַאת  ְׁשלִׁשים  ְמגּוַרי  ְׁשֵני  'ְיֵמי  תלאות:  ׂשבע  פרעה, 

ְמַעט ְוָרִעים ָהיּו ְיֵמי ְׁשֵני ַחַּיי' )בראשית מז ט(.

קל  ולבו  רגליו,  את  נושא  הוא  הללו,  השנים  בתוך  אבל 
שנדר  נדרו  את  מקיים  לה',  קרבן  מקריב  אף  והוא  ללכת, 
בלילה ההוא, ב"שכבו" בבית אל, תחת הסולם המוצב ארצה 
מודה  הוא  הקרבן,  הקרבת  בעת  השמימה.  מגיע  וראשו 

להשם מעומק לבו,

על מה? על ה"הבטחה"!

'ְוִהֵּנה  על ה"הבטחה" שה' הבטיחו ביציאתו מבאר שבע: 
ָהֲאָדָמה  ֶאל  ַוֲהִׁשֹבִתיָך  ֵּתֵלְך  ֲאֶׁשר  ְּבֹכל  ּוְׁשַמְרִּתיָך  ִעָּמְך  ָאֹנִכי 
ַהֹּזאת, ִּכי ֹלא ֶאֱעָזְבָך ַעד ֲאֶׁשר ִאם ָעִׂשיִתי ֵאת ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי 

ָלְך'.

לו בכל  ולמרות שיעקב אבינו מודה שהיא עמדה  ולמרות ההבטחה, 
אשר הלך, הוא לא מהסס לומר 'ימי שני מגורי מעט ורעים'.

הם רעים! אבל חוט של חסד ורחמים מושחל ביניהם - ההבטחה!

מה היא איפוא העוצמה של ההבטחה הזו? מה התוכן שלה, אם עדיין 
ייתכנו ימים של סבל ומצוק גם כשחיים לצידה ובצילה?

**

אתם יודעים למה אני שואל את השאלה הזו?

כי אני כל כך זקוק לאיזו הבטחה, אני כל כך צמא לאיזה מבטיח או 
מאבטח שיבטיח את שלומי. 

גם אתם, יקרים, מרגישים שזה מה שחסר לכם?

הנה בשבוע שעבר היו שני פיצוצים, ששוב פעם, החזירו אותנו לחוסר 
השלוה ברחובות עיר, שהחרידו את לבנו, וערערו את הסתמיות שצעדנו 

לאורכה ולרחובה בכל יציאה פשוטה אל מחוץ לבית.

לנו  תהיה  אם  היא  הפשוט,  לרוגע  לחזור  שהדרך  סבורים  לא  אתם 
הבטחה כזו?

לא נראה לכם שהיא תרגיע אתכם? ודאי שכן!

יכול להירדם טוב,  אז איך, למען השם, איך אני 
ממנו  ולשמוע  ה',  את  ולראות  סולם,  ולראות 
הבטחה כזו מפורטת ומפורשת 'והנה אנכי עמך 
- מרדכי'לע', 'כי לא אעזבך - מוישי', עד אשר 

אם עשיתי את אשר דברתי לך - אהרן'. ריבונו של עולם - איך?

**

שקרה  ומה  הפיצוצים,  עם  שעבר  בשבוע  שקרה  שמה  היא,  האמת 
בחודשים האחרונים עם הסכינים, לא עליכם ולא עלינו, היה גם איתות 

בריא, מבחוץ לבפנים.

אחד מהאיתותים שהשם שולח לנו, בשביל שנעצור, ונעיין האם אני 
נפגש עוד פעם בהרגשה כזו של חוסר רגיעות? האם אני בטוח לצאת 

לרחוב? לצאת ל"כולל"? לצאת ל"עבודה"?

האם אני בטוח להיכנס הביתה בכלל?

הנה קחו לדוגמא את יחזקאל. יחזקאל הוא אברך נורמטיבי, נשוי ואב 
לחמשה ילדים. לומד חצי יום בכולל, וחצי יום לא לומד בכולל. לפעמים 
לומד עם בחורים, לפעמים הוא מגיה מאמרים תורניים, ולפעמים הוא 

"ממלא מקום" בחיידר השכונתי.

דרך  וכשרק  פנוי,  לו  שהיה  צהרים"  מה"אחרי  באחד  אלי  הגיע  הוא 
יוצא  עצמי  שאני  הרגשתי  החדר,  מפתן  על 
בשקט  כך  כל  הדלת  על  דפק  הוא  משלוותי. 
שהוא  דקות  שתי  לאחר  שמעתי.  שבקושי  עד 
הרבה  מחכה  שהוא  והבנתי  פתחתי,  כך,  נקש 
זמן מעבר לדלת, חייכתי אליו ואמרתי לו: 'אוהו 

ידידי, למה לא השתמשת בפעמון'?

וגם חששתי  זה באמת כאן.  ידעתי אם  'לא   -
שמישהו עדיין נמצא אתך בפנים'.

את  לך  שומר  שאני  לך  אמרתי  חבר,  'אבל 
כאן  שיהיה  למה  שלך,  כולה  והיא  הזו,  השעה 

מישהו בפנים'?

- 'לא יודע חשבתי, אולי'...

אני  עכשיו  'לפחות  חייכתי,  יחזקאל',  'טוב, 
רואה אותך, ואני מאד שמח לפגוש אותך. אתה 

גיבור שהחלטת לבוא, לא כל אחד מעיז'.

הוא התפתל, ועיניו התרוצצו, ימינה בעיקר.

מתלבט  נכנס.  והוא  בכבוד,  ידי  את  החוויתי 
היכן להתיישב.

'כאן! תעשה לעצמך נוח. רוצה לשתות משהו? קר? חם?

- 'לא, תודה! שתיתי הרגע'.

בכל אופן מזגתי לו מים. ידעתי שהוא צריך את זה, ולפי ההתחלה היה 
ברור שהוא יסרב לקבל את ההצעה לכוס מים.

הוא התלבט עוד דקה היכן לשבת, ואיך לשבת, ושינה כמה תנוחות. 
האבטחה  תעצומות  כל  את  לעצמי  מגייס  מולו.  אני,  עד שהתיישבתי 

שהיו לי איכשהו.

אתם יודעים, גם לי יש את הלבטים האלו, גם אני חושב: 'איך אני נראה 
בעיני זה שממולי'? או 'האם זה שממולי יודע לגלות שאני רועד כרגע 
מכשלון, ומפחד מלא להצליח'. זה טוב מאד שאני יודע איך הוא מרגיש, 

כי כך אני יכול להבין אותו. אבל כרגע אני מוכרח לא להיסחף.

רק  מבט  נעצתי  לכן  החדר,  עברי  לכל  התרוצצו  עדיין  שלו  העיניים 
בכוס שלידי. כוס "חד פעמית" שהיתה זולה עדיין בימים ההם...

'אמרת לי בטלפון שאתה רוצה לבוא לדבר על עצמך, כי אתה לא יודע 
במה להשקיע'.

יודע, אבל,  דווקא  יודע,  לא  בדיוק  לא  היא  נכון. האמת  'כן,   -
לא יודע איך לומר, זאת אומרת, אני הייתי רוצה ללמוד 
"חינוך מיוחד", יש לי, נראה לי, שיש לי גישה לילדים, אני 
מאד מרחם, אני יודע לחמול. טוב, לא נעים לי לדבר על 
עצמי, אבל נראה לי שיש לי את זה. גם חברים אומרים 

האם אני נפגש עוד 
פעם בהרגשה כזו 
של חוסר רגיעות? 

האם אני בטוח 
לצאת לרחוב? 

לצאת ל"כולל"? 
לצאת ל"עבודה"? 

האם אני בטוח 
להיכנס הביתה 

בכלל?
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לי שיש לי "אמפתיה", זאת אומרת אני, איך לומר, מאד רגיש לשני, 
אני יכול להרגיש אותו, אבל, לא יודע...'

היתה  וההסוואה  מולו,  היתה  הכוס  מהכוס.  מבט  הורדתי  לא 
מצויינת. חזרתי על דבריו, אבל בררתי רק את המילים שהיו קשורות:

כי יש לך גישה  'אתה אומר, שאתה: רוצה ללמוד "חינוך מיוחד", 
לילדים, אתה מאד מרחם, אתה יודע לחמול, יש לך את זה. גם חברים 
ואתה  לשני,  רגיש  מאד  ושאתה  אמפתיה,  לך  שיש  מסכימים  שלך 

יודע להרגיש את השני'.

הוא התנועע על הכורסה שלו, כמעט כמו העיניים שלו, והפטיר: 
'לא בדיוק! בעצם, כן'. בעצם כן.

'יחזקאל, תסתכל בבקשה על השולחן הזה, אתה רואה את הרגליים 
שלו'? - 'כן, ארבע רגליים'. 'הוא יכול ליפול'? 

- 'לא. אולי להתנדנד, אם הרגל טיפה עקומה, אבל ליפול, לא'!

על  כאן  שיושב  יחזקאל,  אל  בחזרה  בבקשה  תסתכל  'עכשיו 
בית  על  שלו,  הידיים  על  ועל  שלו,  הכתפיים  על  תסתכל  הכורסה, 

החזה, על הרגליים'. הוא שחרר אנחה עמוקה. זה טוב.

'האם יחזקאל הזה, בטוח שיש בו אמפתיה, כמו שבטוח שהשולחן 
לא יפול, רק טיפה יתנדנד'?

הוא ענה קלושות: - 'לא! יחזקאל לא רק יכול ליפול, אלא הוא לא 
עומד בכלל'. 'למה'? - 'כי הוא בטח יפול'.

'אתה יודע יחזקאל, גם השולחן יכול ליפול, מי אמר ששולחן שיש 
לו ארבע רגליים לא נופל? אתה יודע מי אמר? "החוק"! החוק שהשם 
טבע בבריאה אומר, שכשדף מונח על ארבע תומכות בארבע זוויות, 
הוא לא נופל. ואתה מאמין לחוק, כי החוק אף פעם לא איכזב. ולכן, 

בגלל שאתה מאמין לחוק, אתה בטוח שהשולחן לא יפול.

מה אתה אומר יחזקאל על הפלפול הזה'?

הוא ענה ישירות, בכנות: 'אבל יחזקאל לא מאמין בעצמו, ולכן הוא 
לא בטוח'.

'יפה. ומה יחזקאל יכול לעשות כדי להאמין בעצמו?'

יש בתוכו,  'יחזקאל צריך לראות מה  לו:  הוא לא ענה. לכן עזרתי 
שהוא כמו חוק, איזה דבר יש בתוכו שהוא אף פעם לא איכזב. שהוא 

אף פעם לא התערער. אתה יכול לתת דוגמא של דבר כזה'?

הוא הרהר: 'לעזור לשני, האמת היא שלא תמיד אני מצליח. להיות 
בהיר בלימודים, גם לא תמיד, לפעמים אבל לא תמיד'...

תלוי  שלא  משהו  בסיסי,  הכי  משהו  'יחזקאל,  להגיע:  לו  עזרתי 
במעשים שלך'.

פעם  לפגוע,  בשביל  זה  פעם  רגישות.  תמיד  בי  יש  "רגישות".   -
בשביל להיפגע, פעם בשביל לזהות, פעם בשביל לתמוך בשני, פעם 

כל אלה לא, אבל תמיד יש שם רגישות, מבפנים'.

היו  שלו  העיניים  חסון.  שולחן  כמו  אמר  הוא  האלו  המילים  את 
יציבות "בונקר".

ארצה,  מוצב  הכי  סולם  כמו  ה"רגישות"  היתה  הבאות,  בפגישות 
דרכו טיפס יחזקאל לאט לאט, עד שהוא הגיע השמימה, אל פסגת 

הבטחון בעצמו, בטחון באלקים.

**

רבות חונכנו, על דברי התנא )אבות פ"ב מ"ד( 'ואל תאמין בעצמך 
עד יום מותך'. והאמת היא, שאכן אין לאדם להאמין בעצמו, כי אין 
יכולת  לנו מבלי  ושום מדה מיוחדת לא קנויה  לנו שום דבר מוצק, 

נפילה.

אבל אחרי שאנחנו מתבוננים באמונה בה', ומפתחים אימון טוטאלי 
ביכולותיו האין סופיות, ואנחנו כל כך מאמינים, עד שאנחנו בוטחים 

בו ובעולמו. אזי אנחנו מוכרחים ממילא להאמין ב"עולם קטן" שברא, 
שאף הוא לא יאכזב לעולם.

ה"עולם הקטן" זה אני, זה יחזקאל, וזה אתה, וחבר שלך. 

תראו את המילים המפתיעות של רבי צדוק הכהן מלובלין זי"ע 
)צדקת הצדיק אות קנ"ד(: 

כשם שצריך אדם להאמין בהשם יתברך, כך צריך אחר כך 
עמו,  עסק  יתברך  להשם  שיש  לומר,  רצה  בעצמו.  להאמין 

שדה  'וכחיתו  י'(  ד'  )יונה  וגו'  לילה  שבין  בטל  פועל  ושאיננו 
שלאחר מיתתם נאבדו ואינם'.

**

הבנתם מה שימח את יעקב אבינו עד שנעשו רגליו קלים ללכת?

"הבטחה". "בטחון".

רק  קשור  הוא  עמנו.  שקורה  למה  בהכרח  קשור  לא  הבטחון 
ל"תפיסת עולם".

כאשר אנחנו מצדנו נעבוד לרכוש את תפיסת העולם הזו, השי"ת 
ממילא יתייצב עלינו, ויבטיח בדברו: ְוִהֵּנה ָאֹנִכי ִעָּמְך ּוְׁשַמְרִּתיָך ְּבֹכל 

ֲאֶׁשר ֵּתֵלְך. ואז נישא את רגלינו, ונלך.

שאנחנו  מה  את  לעשות  נלך  רוצים,  שאנחנו  מה  את  לעשות  נלך 
צריכים לעשות, בלי להתלבט ומבלי להסתפק יותר מדי.

"רגש חיובי" או "רגש שלילי"?
מפותח  שלא  איבר  הוא  ה"רגש"  שעבר,  בשבוע  שדיברנו  כפי 
כן  שהרגש  אלו  )אצל  מאתנו  חלק  אצל  לפחות  או  כך,  כל  אצלנו 

מפותח, יבוא בירור נוסף בשבוע הבא(.

ובכן, הבנתי את החשיבות בענין. והנה אני יושב ביני לבין עצמי 
בשעה שייחדתי לעבוד על "בירור הרגשות".

אני מתחיל לברר: מה אני עכשיו?

יושב. יושב במרפסת. מולי יש הרים. לילה. הידיים שלי מוטלות 
לשני צדי גופי והרגליים על הכסא, על הרצפה.

נפלא, זה מה שאני עושה. ומה אני?

עושה עכשיו,  לעשות את מה שאני  נפלא  דבר  חושב, שזה  אני 
כי רק כך אני מביא את עצמי למקום, ורק כך אני יכול לגעת במה 

שפצוע קצת, ולרפא.

עוד יותר נפלא. ומה אני מרגיש?

ש, ש, שזה טוב לשבת כך. כל אחד היה מתברך בכאלו דקות של 
מנוחה. נכון. ומה אני מרגיש?

מרגיש, מרגיש, לא יודע מה בדיוק.

הסיבה שקשה להמשיך מכאן, היא בגלל שאנחנו לא יודעים מה 
לבחור מתוך מלאי אדיר של כינויי רגשות שאנחנו אפילו לא בהכרח 
יודעים את שמותיהם. לכן אנחנו צריכים לפעול ע"י שאלה סגורה 
המפתח  הוא  אבל  פשוט,  פשוט  התחלתי,  בירור  זהו  ומצמצמת. 

ל"בירור הרגשות".

הבירור הולך כך:

מה אני מרגיש, רגש טוב, או לא טוב?

מה אני מרגיש, רגש חיובי או רגש שלילי?

טוב לי עם מה שאני מרגיש, או שאני רוצה לברוח מזה?

לא  שאני  נכון  אמיתי,  כבר  אני  שכזה,  בירור  עם  מתחיל  כשאני 
מדוייק, אבל אמיתי לגמרי. 

לעצמי  ומבטיח  לעצמי,  מחמיא  אני  אמיתי,  שאני  יודע  וכשאני 
שאני יכול להתקדם מכאן, בסייעתא דשמיא.

נהלך ברגש

M5618997@GMAIL.COM ?מעוניין לקבל את "רווח להתבונן" בכל פרשה


