המדרשה באורנים

מרכז חינוכי להתחדשות החיים היהודיים בישראל

שבת חזון  -תשס"ד

ביני תלמי

השבת שבת חזו.
אותה השבת של פרשת דברי ,אשר באה לעול והיא פותחת את השבוע שבו חל
יו ט' באב ,יו חורב הבית .אנשי תורה ומעשה מצניעי לכת בשבוע הזה ,מונעי
מתגלחת ומשאר עינוגי הגו ,וגוזרי על עצמ תענית לזכר החורב ההוא.
עצמ ִ
ואנחנו?
יש אנשי שאומרי ,שא ברצונ לראות בסופו של בית ,צא ולמד על ראשיתו:
וכ אתה מוצא ,בשעה שבא דוד המל לחפור יסודותיו של בית המקדש,
חפר חמש עשרה מאות אמה ולא מצא את התהו.
לבסו מצא חרס אחד ורצה להרימו.
אמר לו ]החרס[ :אי אתה יכול ]להרימני[,
אמר לו :למה?
שאני כא כובש על התהו.
]במקור הבבלי :צ ועלה התהו ורצה לשטו את העול[.
אמר לו :ומאימתי אתה כא?
י" ]מאז מת תורה[...
אמר לו :מאותה השעה שהשמיע הרחמ קולו – "%נ ִֹכי ְיהֹוָה ֱאל ֶֹה ָ
)מתורג מתו תלמוד ירושלמי ,סנהדרי ,פרק י'(

ְחַ ְ +על ְ)נֵי ְתה'" ושל " ִ+ְ ,נַת ֵֵ ++מא'ת ָ+נָה ְל ַחֵ-י נ ַֹח
והתהו היא אותה תהו של "ו ֶ
ַ,ה ,"...והיא
ַ,ח ֶֹדַ +ה ֵ1נִי ְְ +ִ ,ב ָעה ָע ָ0ר י' ַלח ֶֹדַ '-,ַ +הֶ/ה נ ְִב ְקע3ָ .ל ַמ ְעיְנ'ת ְ2ה' ר ָ
מאיימת להצי את העול ורק חרס אחד קט כובש אותה שלא תעלה.
שבת חזו שבה קוראי מישעיהו ,פרק א':
ְה ֲא ִזינִי ֶארֶ3ִ 6י ְיהֹוָה ִ,ֵ 7ר
ִירָ +.לְ +ִ ...מעַ +ָ .מיִ ו ַ
ְה.דה ו ָ
ֲ+ר ָחזָה ַעל י ָ
ְְ +עיָהֶ .ב %מ' 6א ֶ
"חֲז' י ַ
ְה ָ) ְ+עִ .בי ...ה'י '8י ח ֵֹטא ַע ֶֶ 3בד ָע'ְ 3ִ ...מ ָעט ְִ 3סדֹ ָהיִינַ .ל ֲעמֹרָה
ְר'מ ְמ ִ2י ו ֵ
ָ,נִי ְִ 7ַ 8ל ִ2י ו ַ
9ל ָמ ָנהַ 0ָ ...רי ְִ
יטב ְִ 7רִ .+מ ְ)ָ +טְ +ִ ...פט .יָת' ִריבְ .
יכ ִָ 7מי ָמלֵאִ ....ל ְמדֵ .ה ֵ
ִָ 7מינ ....י ְֵד ֶ
ְח ְברֵי ִַָ <8בי  ':;3א ֵֹהב ַֹ +חד ְור ֵֹד ְַ +למֹנִי"...
ס'ר ִרי ו ַ
ְ
שבת קשה שבת חזו .הא באמת יש קשר בי נבואות התוכחה של ישעיהו לחורב
הבית? וא יש ,הא יש קשר בי שבת חזו של היו לט' באב ,או לחורב אחר?
איני חושב שצרי ללכת רחוק מדי & א לחשוב מותר ,אפילו למרחוק ,לערו חשבו
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לנפש ולהתבונ מה למדנו מאז ומה איננו לומדי עד עצ היו הזה.
ידינו לא מלאו ד – א אפשר ג פחות מזה.
יש צדק לאלמנה וליתו – א אפשר ג יותר מזה )ולא אמרנו כלו על החד&
הוריות ועל הגימלאי(.
סדו ועמורה עוד לא – היא הלכה איתו לשירותי במועדו רק בשביל הסמי ולא
בשביל הסקס.
לא כל שרינו סוררי ולא כול חברי גנבי ולא כול רודפי שלמוני – א יש יותר
מדי ג מזה.
וא ציו במשפט תיפדה – יש עוד חזו למועד ולפדות.
הימי ימי לא קלי ,ויש שרוחות רעות עוד נושבות בחצרותינו .הימי לא טובי
ויש שרעות הרוח מחליפה את הרעות הפשוטה של פע.
הימי חולפי ,ונדמה לעיתי שרחשיה של התהו ההיא עוד מאיימי על מי
שמוכ לשמוע אותה.
יש עוד תהו שמה ,שמכרסמת את קליפות הקרקע עליה אנחנו עומדי .יש לה
עומקי שוני לתהו ההיא ,עומקי של די צדק ,עומקי של שנאה וגזענות,
עומקי של שחיתות ועוני ושל יד איש באחיו.
א נדמה לי ,שהעמוקה והמאיימת ביותר להתפר( בשעת בי המיצרי של היו –
היא תהומה של אהבת אר( ישראל.
רב אחד ,שאני לא זוכר את שמו ולא מבי במה הוא זכה שייקרא רב ,מלמד את
תלמידיו )עדיי( שיש די רוד לראש ממשלה שיפנה ישובי .איש אחד שאני לא
מתאמ( לזכור את שמו ,אבל הוא כנראה חשוב ,כי אומרי אותו ברדיו – מסביר
שאסור להרוג חילי שיבואו לפנות ,אבל להשפיל ,להכות ולפצוע מותר.
אני יכול להבי מצוי את אוהביה של אר( ישראל – ג אני חוטא באהבה הזו – אי
עליה בלעדי)ת לאיש.
התהו הזו אינה מפרידה בי אוהבי אר( ישראל לשונאיה ,היא מפרידה בי אוהבי
האר( בכלל .ג ליבי שלי ייקרע ,א וכאשר אנשי ייצטרכו לפנות את בית,
כאשר אנשי ייצטרכו להיפרד מחלקי אר( אהובי ומחלומות – כמו שליבי נקרע
ע כל אחד שצרי להיפרד מחלקי בגופו ,כאשר כורתי ממנו אבר נגוע כדי
להציל את הנפש.
א וכאשר יחליט ע ישראל שצרי לפנות,
א וכאשר יבואו חיילי ושוטרי לפנות,
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א בשעה הזו ירימו אוהבי ישראל יד על חיילי ישראל )להרוג אסור ,רק להשפיל
ולפצוע מותר( ,א בשעה ההיא ,יתחיל מישהו )לגמרי בטעות( לירות יריה ראשונה ..
ביו ההוא ,בשעה הנוראה ההיא – יתחיל תהלי התפוררותו האכזרי של החרס
ההוא העוצר את מי התהו המאיימת +ָ .ביו ההוא ,בשעה ההיא ,תשמיד אהבת
אר( ישראל את ע ישראל המנסה לחזור לארצו.
שבת חזו ,השבת שלפני יומו של חורב הבית .החרס ההוא של דוד המל כבר אינו
מונח בי יסודותיו השבורי של בית המקדש – היו החרס ההוא מונח בתרמילו
של כל אחד ואחד מאוהבי האר( הזו ,ועל כל אחד מאיתנו האחריות לשלמותו.
ובמקו לחפש את כוחנו
צרי לאסו כח ,אבל אולי הגיע הזמ לדפד קצת בספרִ ,
ועוצמתנו בספר יהושע – למצוא אותו אצל ישעיהו.
יימח שמ של רואי השחורות שנבואות ישנות מסיחות את דעת מ הימי היפי
שבחו( .בואו נחזור איש אל גפנו ותאנתו ,בואו נמשי ונאהב את פריי ומתק –
ובואו נקווה שאוהבי האטדי לא ישרפו עלינו ,בינתיי ,את ההיכל.

