
 חברים יקרים,
 

  האביב קצר בארץ הזאת, והקיץ חם וארוך.
 

 בילדותי (כלומר, על פי זכרוני התמים, הנטול לחלוטין כל אמת היסטורית…), הקיץ תמיד היה חם, נפלא
  ומתוק: בריכה, ים, מחנה של התנועה, קרטיב, טיולים, ובעיקר… חופש.

 
 "חלפו האביבים, חצי מאה עברה", והיום הקיץ מרגיש לי לוהט, לח, אימתני, עצבני ומבשר רעות.

 
 האם זה רק בגלל שהזדקנתי?

  
 אני זוכר היטב את הקייטנות הכיתתיות של ילדותי. אני, כידוע, קבל"ש - קיבוצניק לשעבר - והקייטנות של

 ילדותנו היו שבוע קסום על איזה חוף ים - הכי פשוט, הכי בייסיק, והכי נפלא שיש - פעם באכזיב, פעם
 בהבונים, פעם בנווה ים, ופעם ב… עזה! כן, בעזה! על חוף ימה הקסום של רצועת עזה! נשבע לכם, גן עדן!

 אני זוכר חופים מרהיבים, דקלים ושקט. בזכרוני זו הייתה הקייטנה היפה מכולם.
 

  היום, אין יותר קייטנות של קיבוצניקים בעזה, ועזה עצמה כבר איננה קייטנה.
 

 אבל יש את "עוטף עזה"! חלקת ארץ, שתושביה הפכו אותה משממה חולית ויפה (הדיונות תמיד היו יפות שם,
  עוד לפני בואם של החלוצים) למרבדי גנים ופרדסים ולקהילות אנושיות פורחות.

 
 כעת, גם בעוטף עזה הקייטנות בסכנה. השנאה היוקדת שמעבר לגבול מבקשת לשרוף כל סימן של חיים ושל

  חיוניות, ולזרוע בנו, וביושבי העוטף, יאוש.
 

  בעיקר יאוש.
 

 כבר כמה שנים הקיץ בישראל נעשה חם, עצבני, מייאש ומבשר רעות.
 

 וגם בזכרון יעקב - המושבה השלווה, הנוחה והנינוחה - בוערת לה בערה גדולה, בערת ההוסטלים למכורים
 לסמים. זו אש אחרת אמנם - אש מטאפורית - אבל נראה שהלהבות בזכרון גבוהות יותר ופוגעניות יותר

  מהעפיפונים של ילדי עזה.
  

  כל כך הרבה אש, כל כך הרבה כעס, ועוטף הלב נשרף!
 

 גם בפרשה שלנו - פרשת חקת - הכעס משתולל, והוא מוביל לאסון.
 

 מרים נפטרה ואין מים לעדה. אלוהים מורה למשה להקהיל את העם, ולהוציא מים מסלע באמצעות דיבור.
 אבל למשה - איש כבד פה וכבד לשון - קשה לדבר. כבר כמעט 120 שנה שכלי העבודה המרכזי שלו היה כוח
 הזרוע ועוצמת המטה האהוב שלו. עם המטה הזה הוא הדהים את כולם כשהפך אותו לנחש, עם המטה הוא

 היכה במצרים וקרע את ים סוף. ארבעים שנה מוקדם יותר, ממש בתחילת המסע, הוא אפילו הכה בסלע
  והוציא ממנו מים - בהנחייתו של אלוהים. אבל זה היה מזמן! כעת הוא נדרש לדבר על הסלע.

 
  לדבר אל הסלע? מה פתאום לדבר? דיבור הוא עולמה של מרים, לא של משה.

 
 מרים דיברה על לב הוריה (על פי המדרש), שחשבו להתגרש כדי להבטיח שלא יוולד להם בטעות בן, שאותו

 יאלצו להשליך ליאור. ואז היא שכנעה אותם, בכוח הדיבור בלבד, להביא אל העולם ילד, למרות הסכנה, או



 אולי ילדה. היא, לפי המדרש, הייתה פועה המיילדת, שדיברה רכות אל התינוקות העדינים והפגיעים שזה
 עתה יצאו אל אוויר העולם, והרגיעה אותם. היא זו שדיברה על לב בת פרעה ושכנעה אותה למסור את התינוק
 למינקת עברייה לכמה שנים עד שייגמל - וכך משה זכה לגדול אצל אמו עד שהגיע לגיל שלוש. מפיה של מרים

 יצאה שירה גדולה כשסחפה את כל הנשים לריקוד נפלא, כשיצאו בשלום מים סוף. עד כדי כך הייתה מרים
 בקיאה ברזי הדיבור וכל כך רגישה לזיופים, שפעם אחת יצא מפיה בכל זאת דיבור לא מדויק, ומיד נתקפה
 בצרעת נוראית. אהרון, שהיה שותף מלא לאותה שיחה, לא נפגע כלל, אולי משום שלא היה רגיש לדיבור

  כמוה.
 

 "דברי חכמים (וחכמות) בנחת נשמעים", אמרו חז"ל. עד כדי כך, שגם מותה של מרים עובר בשקט יחסי.
 חמש מילים ודי! (במדבר כ', א'): "ַוָּתָמת ָׁשם ִמְרָים ַוִּתָּקֵבר ָׁשם ." בלי רעש וצלצולים. בלי התלהמות

  ובלי דרמות. ככה בשקט.
 

  אבל משה נסער. אחותו האהובה, זאת שהצילה אותו, זאת שבזכותה הוא קיים, הלכה לעולמה.
 

 ומיד מתחילה הדרמה הגדולה: ַוָּתָמת ָׁשם ִמְרָים ַוִּתָּקֵבר ָׁשם. ְולֹא ָהָיה ַמִים ָלֵעָדה ַוִּיָּקֲהלּו ַעל מֶֹׁשה ְוַעל
 ַאֲהרֹן.  מכאן הסיקו חז"ל שמרים הייתה באר המים שליווה את עם ישראל ארבעים שנה במדבר - מים שקטים

  שחודרים עמוק. בשקט. מים צלולים שמחלחלים ומרווים את הנפש.
 

 למשה אין את אורך הרוח שיש למרים. משה הוא איש זועם. אם מרים רכה כמים, הרי שמשה קשה כמטה.
 

ַוָּיֶרב ָהָעם ִעם־מֶֹׁשה… ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל־מֶֹׁשה ֵּלאמֹר׃ 'ַקח  וההמשך ידוע וקשה: (במדבר כ, ג'-י"ג) 
 ֶאת־ַהַּמֶּטה ְוַהְקֵהל ֶאת־ָהֵעָדה ַאָּתה ְוַאֲהרֹן ָאִחיָך ְוִדַּבְרֶּתם ֶאל־ַהֶּסַלע ְלֵעיֵניֶהם ְוָנַתן ֵמיָמיו ְוהֹוֵצאָת

 ָלֶהם ַמִים ִמן־ַהֶּסַלע ְוִהְׁשִקיָת ֶאת־ָהֵעָדה ְוֶאת־ְּבִעיָרם'. ַוִּיַּקח מֶֹׁשה ֶאת־ַהַּמֶּטה ִמִּלְפֵני ה' ַּכֲאֶׁשר
 ִצָּוהּו. ַוַּיְקִהלּו מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ֶאת־ַהָּקָהל ֶאל־ְּפֵני ַהָּסַלע, ַוּיֹאֶמר ָלֶהם, 'ִׁשְמעּו־ָנא ַהּמִֹרים ֲהִמן־ַהֶּסַלע

 ַהֶּזה נֹוִציא ָלֶכם ָמִים?'. ַוָּיֶרם מֶֹׁשה ֶאת־ָידֹו ַוַּיְך ֶאת־ַהֶּסַלע ְּבַמֵּטהּו ַּפֲעָמִים ַוֵּיְצאּו ַמִים ַרִּבים ַוֵּתְׁשְּת
 ָהֵעָדה ּוְבִעיָרם.

 
  משה זועם. נ-מ-א-ס לו: ִׁשְמעּו־ָנא ַהֹּמִרים, הוא צועק!

 
ּמִֹרים , אלא ִמְרָים ? או במילים אחרות, אולי הוא צעק,  התורה כידוע איננה מנוקדת. האם ייתכן שהוא לא אמר 
 "שמעו נא: אתם חושבים שאנחנו כמו מרים? רכים ונוחים לבריות? המן הסלע הזה נוציא לכם מים ברכות כמו

  שעשתה אחותי ז"ל? לא! ממש לא! נמאסתם! ואז, ַוָּיֶרם מֶֹׁשה ֶאת־ָידֹו ַוַּיְך ֶאת־ַהֶּסַלע ְּבַמֵּטהּו ַּפֲעָמִים .
 

  אני מבין את הכעס והמיאוס של משה. אי אפשר שלא!
 

ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל־מֶֹׁשה  אבל… כעס, מסתבר מההמשך, הוא סימן לחוסר אמונה! כן, מי שכועס אינו מאמין: 
 ְוֶאל־ַאֲהרֹן: "ַיַען לֹא־ֶהֱאַמְנֶּתם ִּבי ְלַהְקִּדיֵׁשִני ְלֵעיֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ָלֵכן לֹא ָתִביאּו ֶאת־ַהָּקָהל ַהֶּזה

  ֶאל־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר־ָנַתִּתי ָלֶהם".
 

 כעס, אומרים חכמינו, הוא לא רק סימן לחוסר אמונה, הוא גם נובע מטעות! טעות בהבנה. רש"י מסכם את
 דעת חז"ל כך: "ְלִפי ֶׁשָּבא מֶֹׁשה ִלְכַלל ַּכַעס ָּבא ִלְכַלל ָטעּות, ֶׁשִּנְתַעְּלמּו ִמֶּמּנּו ִהְלכֹות... ּבְ'ִׁשְמעּו ָנא

 ַהּמִֹרים' [הביטוי לכעס], "ַוַּיְך ֶאת ַהֶּסַלע" — ַעל ְיֵדי ַהַּכַעס ָטָעה  (ספרי, פסחים ס"ו).
 

  כעס, אם כן, הוא תוצאה של היעדר אמונה, המובילה לטעות בשיקול הדעת.



 
  אבל מדוע כעס הוא ביטוי לחוסר אמונה?

 
 התשובה לדעתי פשוטה למדי - פשוטה להבנה, קשה מאוד ליישום: כעס הוא ביטוי לכך שאיננו מוכנים בשום

 פנים ואופן לקבל את המציאות כפי שהיא. אדם כועס מתווכח עם המציאות. זה לא אומר שאסור לשנות את
 המציאות. מותר בהחלט! אבל מיאוס ממה שיש, הוא ביטוי עמוק לחוסר הבנה בסיסי, אשר לפיה המציאות
 הינה שלימה בדיוק כפי שהיא - לא טובה ולא רעה, פשוט שלימה - גם אם היא איננה לרוחנו. מותר לנו לא
 לאהוב  אותה, אבל אין זה מתפקידנו לתת לה ציונים. אפשר לבקש מציאות אחרת, זה לגיטימי לגמרי, זה

 אפילו אנושי, אבל זה נובע מהעדפות אישיות וסובייקטיביות שלנו בלבד, וככל שנאהב פחות את המציאות, כך
  גם יהיה לנו יותר קשה לחיות את חיינו.

 
 העבודה שבלב

 
 שנים רבות הבנתי לא נכון (לתפיסתי) את תפקיד הכעס (והרגשות בכלל). חשבתי שרגשותי הם המצפן שלי,

 שעלי לסמוך עליהם, ולכן, אם אני כועס, סימן שמשהו במציאות באמת לא בסדר, וכי עלי לדרוש שינוי, או
 לעשותו בעצמי. היום אני מבין שכשאני כועס, נסער, או מקנא, אני אמנם לא יכול להתכחש לרגשות אלה,

 ובודאי שאסור לי להדחיק אותם, אבל ברור לי שבאותו רגע אינני מיושב בדעתי. "ְּבִעָּדָנא ְדִרְתָחא" (בזמן כעס)
 החשיבה משובשת. אסור להחליט החלטות במצב של כעס או סערה. ההחלטות כמעט תמיד תהיינה שגויות.

  בסערת רגשות איננו נמצאים בקו הבריאות הנפשית, איננו במצב אמוני ולכן אנו נתונים לטעויות.
 

 כעס איננו דבר רע. הוא רגש לגיטימי. אבל אין לקדש אותו. הפוך ממה שתמיד חשבנו, הוא סימן לכך שמשהו
 בנו לא צלול כרגע,  ואנו עוד עלולים להצטער על כל דבר שיצא מאיתנו באותו רגע. כשהכעס יחלוף, הדעת

 תתיישב לה מעט - גם אם המציאות לא תשתנה כהוא זה - ואז תתקבלנה החלטות הרבה יותר מאוזנות
  ומדויקות.

 
 ברור שמה שקורה בעוטף עזה - ובעזה בכלל - הוא טירוף אנושי מוחלט! לעניות דעתי הפוליטית - וזו רק
 דעתי, ולא יותר - המנהיגות בעזה כבר מזמן איננה מיושבת בדעתה. עזה יכולה הייתה להיות גן עדן עלי

 אדמות. המציאות נתנה לרצועה הצרה הזאת את כל מרכיבי גן העדן. אבל הכעס והזעם ("יום הזעם" הוא שם
 נפוץ למדי באיזור) שיבשו לחלוטין את שיקול הדעת ואת החשיבה, והתוצאה מונחת לפנינו.

 
 וברור שמה שקורה בזכרון יעקב - לא ההחלטה עצמה, אלא ההתלהמות של ה"בעד והבנגד", הכעס, הזעם

 והאימה - הם עדות לשיבוש מוחלט של הדעת. אין שום דרך להגיע להחלטה נבונה - תהיה אשר תהיה -
  כשהדעת כל כך משובשת.

 
 אני לא מבקש שנירגע… אי אפשר באמת להרגיע אדם זועם. אבל אפשר בהחלט לזכור, שכשאנחנו זועמים,

 כועסים או נסערים, הרי שאיננו בקו הבריאות הנפשית, איננו מיושבים בדעתנו. וכי ְּבִעָּדָנא ְדִרְתָחא לא שולחים
  מיילים, לא כותבים ווטצאפ, אפילו לא פותחים את הפה.

 
 ללא ספק, זכרון היום הרבה יותר דומה לגן עדן מעזה. היא הדבר הקרוב ביותר שיש לארץ המובטחת! אבל
  כעס, זעם וסערות הנפש יכולים בקלות להבעיר כל חלקה טובה, כל שמורת טבע, כל כרם וכל שדה חיטה.

 
  אז לא, לא צריך להירגע. בכל זאת קיץ, חם, ודביק… אבל כן אפשר לשתוק.

 
 רק עד שתתיישב עלינו שוב דעתנו.

 
 שבת שלום,



 
 אלישע


