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 ?מי הוא היוצר, מהו החומר" ...ַהּיֹוֵצר ִּכי ִהֵּנה ַּכחֶֹמר ְּבַיד"

 ירושלים, קהילת מבקשי דרך, א"דברים לערב יום כיפור תשע

רואה אני אותה . הנאבקת על חייה, הדברים היום מוקדשים לחברתנו בתיה אובל

 את עומדת לפני בימה זו בתחילת תפילת מוסף של יום הכיפור ושרה בקולה היפה

מעשירה , על לכלמו, ממעש  עשירההיא –להיפך , היא לא עניה". הנני העניה ממעש"

יכולים רק לגמול לה ,  חבריהשזכינו להיות, ואנו. את כל אלה שחייה נוגעים בהם

 . אהבה מכל הלב, תנובאהב

. יןְׁשִביִק ..ְּבֻכְּלהון "–כולם .." .ַוֲחָרֵמי. ּוְׁשבּוֵעי. ֶוֱאָסֵרי. ָּכל ִנְדֵרי"
. ִנְדָרָנא ָלא ִנְדֵרי :ַקָּיִמין ָלא ְׁשִריִרין ְוָלא. ְּבֵטִלין ּוְמֻבָּטִלין. ְׁשִביִתין

 ."ָלא ְׁשבּועות ּוְׁשבּוָעָתָנא. ֶוֱאָסָרָנא ָלא ֱאָסֵרי
 

לו 'צבלא לחינם בחר ארנסט בלוך . קורעת לב, עצובה, והמנגינה העתיקה היא יפה

כפי שאינו מלא , אולם התפילה מלא  . זהםבשתו יצירבככלי המיצג את קול המתפלל 

בית בבאף יום אחר מימות השנה ועבור לא מעטים זו הפעם היחידה בשנה בה יהיו 

או האמונה או התרבות או המסורת , זדהות עם הדתהיביעו , יקחו חלק בתפילה, כנסת

שת כן חשובה היא הרג. הכותרת אינה חשובה,  כאןכולנו.  איש ואשה לפי הכרתו–

רבבות ומליונים שכך , אל אלפיםהשייכות , השייכות של אלפי שנים ,השותפות

, אך מה). 13, ה"מ(כדברי ישעיהו " ֶׁשֶמׁש ּוִמַּמֲעָרָבה-ִמִּמְזַרח"התפללו וכך מתפללים 

,  מכל הבטחה-מודגשת וחגיגית , האם זו התנערות מוחלטת? אומרת התפילה, בעצם

 ? ?התכנסנולצורך זה ,  לשם כך באנוהאם? מכל אחריות, ותמכל מחויב

ושוב הלב  ."ַהּיֹוֵצר ִּכי ִהֵּנה ַּכחֶֹמר ְּבַיד" – לפיוט הנפלא ומגיעה, והתפילה ממשיכה

 ההקבלות היפותי "גם עי המנגינה ו" ע גםנכבש

 ..ַהּיֹוֵצר ִּכי ִהֵּנה ַּכחֶֹמר ְּבַיד
 ..ִהֵּנה ָּכֶאֶבן ְּבַיד ַהְמַסֵּתת ִּכי

 ..ֶהָחָרׁש ַּכַּגְרֶזן ְּבַידִּכי ִהֵּנה 
 ..ִּכי ִהֵּנה ַּכֶהֶגה ְּבַיד ַהַּמָּלח

 ..ַהְמַזֵּגג ִּכי ִהֵּנה ִּכְזכּוִכית ְּבַיד
 ..ִּכי ִהֵּנה ַּכְיִריָעה ְּבַיד ָהרֹוֵקם

 ..ְּבַיד ַהּצֹוֵרף ִּכי ִהֵּנה ַּכֶּכֶסף
  ְבָיְדָך ֵּכן ֲאַנְחנּו... 

 

גע האבן אינה בוחרת אם תיזרק ותפ, יעשה ממנוישהחומר אינו אחראי לתכולת הכלי 

. ..ההגה אינו זה הקובע את מטרת השיט של הספינה,  חלק מבניןותזיק או אם תהיה
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, אחריות למעשינומאנו מתנערים , האם מרוב שאנו מבקשים להביע דבקות באמונה

 ?לתוצאותיהן

ְוָהְרׁשּות , ל ָצפּויַהּכֹ -אומרת ) 15' ג(אמרה מפורסמת בת ארבע מלים במסכת אבות 

, בראשית(מר לבוא בסודם יוגם אם לא אתי,  חכמים ונבונים פרשו פסוק זה.ְנתּוָנה

ויודע שעולמנו כפוף לחוקי , איש מדעי הטבע אני. אביא פירוש משלי, )6ט "מ

פעם מדענים . נוקשים ואוניברסליים,  חוקים חדים–הפיסיקה והכימיה , המתמטיקה

 אם –" החכמנו מאז"אך , ים האלה כבר ידועים וברורים לנואף האמינו שכל החוק

ת מסלול חוקי הטבע יקבעו א. לעשות פרפראזה על שירו המפורסם של דון מקלין

את מסלול מעופו של כדור שנורה , תעופתה של האבן המושלכת ואת הנזק שתגרום

 – ניוםן אוריואת מידת פגיעתו ואת גודלה של האנרגיה שתשתחרר מפיצולו של גרע

בידי . ביד אוחז האבן לא להשליכה אלא לבנות בה" הרשות נתונה" אך ."הכל צפוי"

הבחירה  מפצל האטום ביד,  ללחוץ או לא ללחוץ על ההדקמחזיק הרובה הרשות

  אמנם.לגרום הרג והרס או לרתום את האנרגיה המשתחררת לעבודה וליצירה

 .ר שלה אך האחריות והמחויבות הם המחי–" הרשות נתונה"

לֹא ְתַאֵחר , ..ִתּדֹר ֶנֶדר-ִּכי -התורה אינה מקלה בעניו זה .  נדר– התחייבות –מחויבות 

אנו מוצאים " ויקרא"ובספר ).  22ג "כ, דברים (ָּדרֹׁש ִיְדְרֶׁשּנּו ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך- ִּכי :ְלַׁשְּלמֹו

 את הנטיות ,ובהולא לט, פרק זה מגרה, אמת". ערכו"כל  נודר ו, מעין מחירון לנדרים

של זכר  גבוה " ערכו" שהרי ,טיות ובוודאי את הנטית הפמיניסטיות-הפלורליס

) 3ג "כ (ְּבֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁש--ֲחִמִּׁשים ֶׁשֶקל ֶּכֶסף, ַהָּזָכר, ְוָהָיה ֶעְרְּכָך -של אשה " ערכה"מ

 שכמוני זוכה  אישוגם). 4, שם (ְׁשלִֹׁשים ָׁשֶקל, ְוָהָיה ֶעְרְּכָך--ִהוא, ְנֵקָבה- ְוִאם-ואילו 

ְוָהָיה , ָזָכר-ִאם  -אפילו - ,ִׁשִּׁשים ָׁשָנה ָוַמְעָלה-ְוִאם ִמֶּבן -בהנחה " מחיר מבצע"שם ל

אך מבקש אני ללכת אל המשנה העוסקת בפרק זה ). 7, שם (ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ָׁשֶקל, ֶעְרְּכָך

  :כיצד, השנים בנידר" –אנו מוצאים ) 4', ד(שם ".  קדושים"שבסדר " ערכין"במסכת 

 נא  תהא."נותן ערך ילד, וזקן שהעריך את הילד; נותן ערך זקן, ילד שהעריך את הזקן

 .של המשך דברי" מוטו"ל הקביעה הזו

דורי דורות של נרדפים להיות התגשמות החלום של , זוכים לחיות, החיים כיום, אנו

של הוגים , מעונים ונרצחים וגם של הוזים ונביאים, גולים ומגורשים, ומעונים

 –ידנו היא יד היוצר , "חומר"הם נתנו בידנו את ה. של חלוצים ולוחמים, ומנהיגים

 אך אין לנו הזכות – "עקם"ובידינו ל" ישר"בידינו ל, "מוגג"ובידינו ל" חוגג"בידינו ל

עומדת מחויבות עוד גדולה , אך אל מול מחויבות זו. כאילו הוא שלנו בלבדלנהוג בו 
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 ולכאורה "םנציבות הדורות הבאי"בזמנו הוקמה .  המחויבות לבאים אחרינו, בהרבה

 כי בסופו של דבר -רק לכאורה . "ויקיפדיה"הוא אך ערך קצר בשנותר ממנה כל מה 

 קובעים את אופיה של הארץ חנואנ". נציבות הדורות הבאים"ין כולנו הננו יוענ

בידינו , בידינו איכות המים שישתו ואיכות האוויר שינשמו,  יחיוהםוהמדינה בה 

 בארץ הזו ולא יישלחו להילחם ואף יחיוהחינוך שהם יקבלו ובידנו לעשות הכל שהם 

 אשוב ואצטט את דון – אבות קובעים את המחיר שמשלמים בניהם. למות למענה

אך גם , לתת להם את הערכים הנכונים" הזקנים"בידנו " .ראשיתב"מקלין בשירו 

וזקן ; נותן ערך זקן, ילד שהעריך את הזקן"–לקבל את הערכים הנכונים מהם 

 ". נותן ערך ילד, שהעריך את הילד

סיפור קצר או והרשו לי לחלוק אתכם . מילדי ומנכדי, על ערכים אלה למדתי מהורי

 'גב, שנחסכה מפי הורי,  פרוסת לחםכאשר עבור, כוז קריאה למדתי במחנה רי:שניים

ית ידע שנתנו יערך של חינוך והקנ.. וורמברנד לימדה אותי קרוא וכתוב עברית

ואני , כ"שנים רבות אח. אמא היתה בתחילת שנות השלושים שלה -לילד ) ? (" זקנים"

סד נדירה הזמן הוא זמן האינתיפאדה הראשונה ובשעת ח. אב לנער שעומד לפני גיוס

שמתעקש להתגיס לשירות , ואני שאלתי אותו". שיחת מטבח"אנו מנהלים , בינינו

שמיד הבין את כוונתי , והוא. האם הוא מבין במה שרות זה כרוך בימים אלה, קרבי

אתם חינכתם אותי ואתה צריך לסמוך עלי שאני אינני יורה בילדות , אבא" –אמר 

ואם רק ילדה קטנה אחת לא . ת בילדה קטנהקטנות ולא אתן גם לזה שעל ידי לירו

 הילד את של מוסר שלימדערך ."  הזה...אז עשיתי משהו בצבא המ, תיהרג בזכותי

 ".  זקן"ה

. הולכת לגן חובה, ליאור, ונכדתנו הבכורה, בסיפור הבא אנו שוב מתקדמים שנים

 זה גם ובגן. תנועה הרפורמיתשל ה" בית דניאל"הוא בחסות , אני גאה לספר, והגן

 רבות משותפות פעילויות.  של ילדים כבדי שמיעה הבאים מכל רחבי תל אביבקבוצה

ביותר של ליאור הן מקבוצת כבדי השמיעה הטובות שתי החברות , והנה. לכל הילדים

" . מיפו ילדה ערבית,נדיהו, מדרום תל אביבמאד  ממשפחה מזרחית דתית ,אסנת –

' ח, ליםיתה ("ִמִּפי עֹוְלִלים" . אמרה לי ליאור, "אני אוהבת אותן כמו את החיים שלי

 . חברות,פתיחות,  ערכים של שוויוןנלמד) 3

ארוע ההשקה נערך .  חנכה חברת תעופה קו מישראל לדיסלדורףלפני שבועות מספר

יכבה שלמה גם ש שם תה יוה. בכיכר ספרא ברוב חגיגיות בהשתפות הנשיא וראש העיר

שהיה (לפני תחילת הארוע . י החברה" שהובאה במיוחד ע,יבית ספר גרמנמ' של כתות י
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 מבית ספר ,הגיעו גם נערים ונערות ישראלים משכבת גיל מקבילה) מאד מושקע

, וכאשר נפגשו בכיכר ספראלפני כן ר בילו יחד היה ברור ששתי הקבוצות כב. רושלמיי

שזוכר את " זקן"ה, ואני. חיבוקים ונשיקות, הפגישה היתה מלווה בשאגות שמחה

 .  המשוחרר ממועקות העברעתיד, שמחתי לראות  את הערך של חדוות העתיד, העבר

להתעלם ממה , אינני רשאי, אינני יכול,  ואם זיכרון העבר הועלהואם בילדים מדובר

אך שגדלו כאן ושפתנו שפתם ואת , אמנם של עובדים זרים, שמבקשים לעולל לילדים

אך יש מי שבאווילות וברשעות מבקשים לגרשם , ארצנו הם מבקשים לראות כארצם

, שלנו" ערך"התנהגותנו כלפיהם היא שתקבע את ה, בעיני אלוהים ואדם, והרי.  מכאן

 !  היום ולתמיד, עולם כולוהבעיני , בעיני עצמנו

,  הם הילדים שלנו–והנה זו התשובה . שאלה הכותרת של דברי? מי החומר ומי היוצר

ֶיְׁשנֹו ּפֹה ִעָּמנּו עֵֹמד ַהּיֹום ִלְפֵני ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ְוֵאת ֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו ּפֹה ֲאֶׁשר  -הנכדים שלנו 

, בטליןהנדרים המחויבויות שלנו אליהם לא . הם החומר) 14ט "כ, דברים (ִעָּמנּו ַהּיֹום

 .קימין ושריריןהם , מבוטליןלא 

, כרתי אותה כבר הז,שתי את דברי לליאורשבע שנים בדיוק עמדתי כאן והקדלפני 

, למענה, היום . סיימתי במלים משיר של אהוד מנור.זנכדתנו הראשונה שאך נולדה א

למען הילדים , "בדרך"למען הנכדה החדשה , למען שלושת נכדינו שנוספו מאז

 ...ְוקוָנֵמי. ַוֲחָרֵמי.  ּוְׁשבּוֵעי...ִנְדֵרי  -יהיו נא מלים אלה  - אבקש ,והנכדים של כולנו

  – ְּדָאַסְרָנא ַעל ַנְפָׁשָתָנא...ּוֵייְוִכּנ

 ּועֹוד ִּתְרא, ּועֹוד ִּתְרא

 ַּכָּמה טֹוב ִיְהֶיה

 .ַּבָּׁשָנה ַהָּבָאה, ַּבָּׁשָנה

         אהרן לבנשוס

 17.09.10 
 


