
11

 "בתוך כל הבלאגן"
לימוד לשבועות

 ◆

רועי גורביץ׳

אדון אחד נסע בדרך וראה עני אחד שיכור שוכב 

בדרך וציוה למשרתיו שיקחו השיכור ויניחו אותו 

בחדר יפה וירחצו אותו ויגלחו אותו וילבישוהו כתונת 

חדש ויניחו אותו במיטה יפה, ויניחו אצלו בגדים 

של כומרים. וכן עשו כל זה בהיותו שיכור. והיה/ישן 

בהמיטה, והאדון ציוה למשרתיו שכשיקיץ השיכור 

ילכו תכף אליו וישאלו לו ויקראו אותו בלשון 'אדוני 

כומר, מה אתה רוצה'. 

וכשהקיץ השכור העני הזה והמשרתים עשו כאשר 

נצטוו מאדוניהם, ויתמה השכור מאד מה זאת שהוא 

זוכר שהוא איש עני ובזוי ועתה שוכב בחדר יפה 

וקוראים אותו אדוני כומר. גם מונח אצלו בגדים 

של כומרים. על כן היה נבוך מאד ומסופק, אפשר 

מה שהוא זוכר שהיה עני ובזוי ועתה הוא חלום 

והמשרתים נותנים לו כל מה שהוא רוצה וקוראים 

אותו 'אדוני כומר'. והתיישב את עצמו לעשות מבחן 

אם הוא באמת כומר או חלום הוא, היינו, שיעיין 

בהספרים של הכומרים ויראה אם יוכל ללמוד בהם, 

הנה אז וודאי אמת שהוא כומר ומה שזוכר שהיה 

איש עני ובזוי הוא חלום, ובאם לא יוכל ללמוד בהם 

וודאי מה שהוא שזוכר שהיה עני זהו האמת ומה 

שקוראין לו כעת כומר זהו חלום. 

ובחן וקרא בהספרים הנ"ל וראה שאין יכול ללמוד 

בהם ואעפי"כ קראו לו כומר. חזר ויישב את עצמו 

שלעולם באמת הוא כומר וראיה לזה שקוראין לו 

כומר, ומה שאינו יכול ללמוד בספרים של הכומרים 

אין ראיה, שכל הכומרים אינם יכולים ללמוד בספרים 

של הכומרים.

)ברגר ישראל, שמחת ישראל, עמ' נז-נח(

מעשה מעני שהולבש בבגדי כומר

מה תוצאת המבחן שעורך העני? ◆
מה הפרשנות שהעני נותן לתוצאת המבחן? ◆
האם זו פרשנות סבירה בעיניכם? ◆

 ◆   ◆    ◆

הסיפור מעמיד את האיש באור נלעג. הוא כל כך נחוש לארגן את העולם לפי הקטגוריות המוכרות לו, עד שהוא 
מוכן להתכחש גם למה שהיה נכון בעיניו רק לפני כמה דקות.

בעולם שלו יש כמרים בעלי תכונות כאלו )יודעים לקרוא( ויש עניים בעלי תכונות כאלו )לא יודעים לקרוא( הוא 
לא מעלה בדעתו שיש אפשרויות נוספות. הדמות של הגביר היא בעצם דמות בעלת יכולות שמחוץ לטווח ההבנה 
של העני הוא לא מסוגל לדמיין את זה שיכול להיות שהמציאות פה יותר מורכבת ממה שהוא מסוגל לתפוס אז 
הוא כופה על המציאות את ההיגיון המוגבל ומתכחש לזה שהוא יודע בתוך תוכו שכמרים אמורים לדעת לקרוא.



2

ֶרְסַלב.  ֲחלֹום: ְסֵלו תק"ע. ּפה ּבְ ּכִ

ב ּבֹו(  הּוא יֹוׁשֵ ָטן ׁשֶ ִית ַהּקָ ּבַ ֵביִתי )ַהְינּו ּבַ ב ּבְ ָהִייִתי יֹוׁשֵ

ֵעיַני.  מּוּהַ ּבְ ְולא ָהָיה ׁשּום ָאָדם ִנְכָנס ֶאְצִלי, ְוָהָיה ּתָ

ם לא ָהָיה ׁשּום ָאָדם.  ִני, ְוַגם ׁשָ ֵ ְוָיָצאִתי ַלֶחֶדר ַהּשׁ

ם- ם ּגַ ְדָרׁש ְולא ָהָיה ׁשָ דֹול ּוְלֵבית-ַהּמִ ִית ַהּגָ ְוָיָצאִתי ַלּבַ

י ָלֵצאת ֶאל ַהחּוץ. ַדְעּתִ י ּבְ ְבּתִ ַ ן ׁשּום ָאָדם. ְוִיּשׁ ּכֵ

ֵני-ָאָדם ִעּגּוִלים  עֹוְמִדים ּבְ ְוָיָצאִתי ַלחּוץ ְוָרִאיִתי ׁשֶ

י ְוֶזה  ּנִ ים ֶזה ִעם ֶזה, ְוֶזה ִמְתלֹוֵצץ ִמּמֶ ִעּגּוִלים ּוִמְתַלֲחׁשִ

ים  י ְוַכּיֹוֵצא. ַוֲאִפּלּו ָהֲאָנׁשִ ִנים ֶנְגּדִ י ְוֶזה ֵמֵעז ּפָ ֵחק ּבִ ְמׂשַ

י ּוְקָצת ִהְתַלֲחׁשּו  י, ְקָצת ֵהֵעּזּו ֶנְגּדִ ֶנְגּדִ ן ּכְ ם-ּכֵ י ָהיּו ּגַ ּלִ ׁשֶ

"ל. ּנַ י ְוַכּיֹוֵצא ּכַ ּנִ סֹוד ִמּמֶ ּבְ

יב  י אֹותֹו ַמה ּזאת. ְוֵהׁשִ ַאְלּתִ י ְוׁשָ ְוָקָראִתי ְלֶאָחד ֵמֲאָנׁשַ

ֶזה. ַוֲאִני לא  ָבר ּכָ ֲעׂשּו ּדָ ּתַ ֵכן ׁשֶ זאת ֲהִיּתָ יֶתם ּכָ ֵאיְך ֲעׂשִ

י ֶאת  ּתִ ׁשְ ָלל ַעל ָמה ֵהם ִמְתלֹוְצִצים ָעַלי, ּוִבּקַ י ּכְ ָיַדְעּתִ

לֹוֵמנּו  י-ׁשְ ים ֵמַאְנׁשֵ ץ ֵאיֶזה ֲאָנׁשִ ֵלְך ִויַקּבֵ ּיֵ "ל ׁשֶ ָהִאיׁש ַהּנַ

י ְולא ְרִאיִתיו עֹוד. ְוָהַלְך ֵמִאּתִ

י ַעְצִמי ְלַהְפִליג  ְבּתִ ַ ֲעׂשֹות ְוִיּשׁ ַעְצִמי ַמה ּלַ י ּבְ ְבּתִ ַ ְוִיּשׁ

ם- ם ּגַ ם ְוָהָיה ׁשָ ַעְצִמי ְלֵאיֶזה ְמִדיָנה ַאֶחֶרת, ּוָבאִתי ְלׁשָ

י  ה ּכִ רּו ִמּזֶ ֵני-ָאָדם ְוִדּבְ ן ּבְ ם-ּכֵ ם ּגַ ָהיּו עֹוְמִדים ׁשָ ן ׁשֶ ן, ּכֵ ּכֵ

ֵאיֶזה ַיַער  ב ּבְ י ַעְצִמי ֵליׁשֵ ְבּתִ ַ "ל. ְוִיּשׁ ם יֹוְדִעים ַהּנַ ם ׁשָ ּגַ

י  לֹוֵמנּו ְוָהַלְכּתִ י-ׁשְ ים ֵמַאְנׁשֵ ה ֲאָנׁשִ צּו ֵאַלי ֲחִמּשָׁ ְוִנְקּבְ

ַבר  ָהִיינּו ְצִריִכים ְלֵאיֶזה ּדְ ם ּוְכׁשֶ ְבנּו ׁשָ ֶהם ְלַיַער ְוָיׁשַ ִעּמָ

"ל  ים ַהּנַ ַמֲאָכל ְוַכּיֹוֵצא, ָהִיינּו ׁשֹוְלִחים ֶאָחד ֵמָהֲאָנׁשִ

ָהִיינּו ְצִריִכים, ְוָהִייִתי ׁשֹוֵאל אֹותֹו ִאם  ֶ ְוָקָנה ָלנּו ַמה ּשׁ

י ֲעַדִין ָהַרַעׁש ָחָזק ְמאד. יב ָלאו ּכִ ַקט ָהַרַעׁש ְוֵהׁשִ ִנׁשְ

א ָזֵקן ֶאָחד ְוָקָרא אֹוִתי,  ם ּבָ ִבים ׁשָ ָהִיינּו יֹוׁשְ תֹוְך ׁשֶ ּבְ

י ִעּמֹו  י. ְוָהַלְכּתִ ר ִעּמִ ָבר ְלַדּבֵ ׁש לֹו ֵאיֶזה ּדָ ּיֵ ְוָאַמר ׁשֶ

זאת  ה ּכָ ֲעׂשֶ ה ּתַ י. ָעָנה ְוָאַמר ַהַאּתָ ר ִעּמִ ְוִהְתִחיל ְלַדּבֵ

י ַנְחָמן  ְפֵני ֲאבֹוֶתיָך ֶנֶגד ְזֵקְנָך ַרּבִ ׁש ּבִ ּיֵ ה ִמְתּבַ ְוֵאיְך ֵאין ַאּתָ

ם-טֹוב ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ְוֵאיְך ֵאין  ַעל-ׁשֵ ְוֶנֶגד ְזֵקְנָך ַהּבַ

ים ַאְבָרָהם  דֹוׁשִ ה ּוֵמָהָאבֹות ַהּקְ ׁש ִמּתֹוַרת מׁשֶ ּיֵ ה ִמְתּבַ ַאּתָ

אן, ַהִאם  ב ּכָ ׁשֵ ּתֵ ה ָסבּור ׁשֶ ִיְצָחק ְוַיֲעקב ְוכּו' ָמה ַאּתָ

ָך ִיְכֶלה  ּלְ עֹות ׁשֶ ִמיד ֲהלא ַהּמָ אן ּתָ ב ּכָ ה ָיכֹול ֵליׁשֵ ַאּתָ

ְפִליג  ּתַ ה סֹוֵבר ׁשֶ ה. ְוִכי ַאּתָ ֲעׂשֶ ׁש ּוַמה ּתַ ה ִאיׁש ַחּלָ ְוַאּתָ

ה,  ם ִמי ַאּתָ ְך ִאם לא ֵיְדעּו ׁשָ ה ַנְפׁשָ ְלֵאיֶזה ְמִדיָנה, ִמּמָ

נּו ְלָך ָמעֹות. ְוִאם ֵיְדעּו ִמי  י לא ִיּתְ ם ּכִ לא ּתּוַכל ִלְהיֹות ׁשָ

ה. ם ֵיְדעּו ִמּזֶ ם ׁשָ י ּגַ ם ּכִ ן לא ּתּוַכל ִלְהיֹות ׁשָ ם-ּכֵ ה ּגַ ַאּתָ

ֶזה, ִיְהֶיה ִלי  ֲאִני ְמגָרׁש ּכָ ן ׁשֶ הּוא ּכֵ י לֹו ֵמַאַחר ׁשֶ ְבּתִ  ֵהׁשַ

ְהֶיה ְלָך,  ּיִ ה ָסבּור ׁשֶ א ַאּתָ יב ִלי עֹוָלם ַהּבָ א. ֵהׁשִ עֹוָלם ַהּבָ

יָת  י ָעׂשִ ם, ּכִ ֵמן ׁשָ ם לא ִיְהֶיה ְלָך ָמקֹום ְלִהּטָ ֵגיִהּנָ ֲאִפּלּו ּבְ

ַנֲחמּו  ּתְ י לֹו: ֶלְך-ְלָך, ָהִייִתי סֹוֵבר ׁשֶ ְבּתִ ֶזה. ֵהׁשַ ֵחְטא ּכָ

ים ִלי ִיּסּוִרים  ם עֹוׂשִ ו ַאּתֶ י, ַעְכׁשָ רּו ַעל ִלּבִ אֹוִתי ּוְתַדּבְ

"ל. ֵקן ַהּנַ י ַהּזָ ְלכּו ָלֶכם, ְוָהַלְך ֵמִאּתִ

אן  ב ּכָ ֲאִני יֹוׁשֵ י ַעְצִמי ֵמַאַחר ׁשֶ ְבּתִ ַ ם ִיּשׁ ב ׁשָ ּוִבְהיֹוִתי יֹוׁשֵ

יִתי  ּמּוד ְוִצּוִ ּכַח ְלַגְמֵרי ֶאת ַהּלִ ֶזה ְיכֹוִלים ִלׁשְ ְזַמן ַרב ּכָ

ם  ׁש ׁשָ ַבּקֵ ּיְ ִביל ְצָרֵכינּו ׁשֶ ׁשְ ַלְחנּו ָלִעיר ּבִ ָ ּשׁ "ל ׁשֶ ָלִאיׁש ַהּנַ

ֵאיֶזה ֵסֶפר ְוָיִביא ָלנּו, ְוָהַלְך ֶאל ָהִעיר ְולא ֵהִביא ֵסֶפר. 

אי ָאסּור ְלַגּלֹות  ַוּדַ י ּבְ ר ְלָהִביא, ּכִ ִאי ֶאְפׁשָ יב ׁשֶ ְוֵהׁשִ

ר ִלְמצא  ֶפר, ּוְבֶהְצֵנַע ִאי ֶאְפׁשָ ִביל ִמי ְצִריִכין ַהּסֵ ׁשְ ּבִ

ֲאִני ָנע ָוָנד ְוַגם ֵאין  דֹוִלים ַעל ׁשֶ ֵסֶפר. ְוָהָיה ִלי ִיּסּוִרים ּגְ

ּמּוד ְלַגְמֵרי. ּכַח ֶאת ַהּלִ י ְיכֹוִלין ִלׁשְ ִלי ׁשּום ֵסֶפר, ּכִ

ַחת ְזרֹועֹוָתיו,  א ֵסֶפר ּתַ "ל ְוָנׂשָ ֵקן ַהּנַ ְך ָחַזר ּוָבא ַהּזָ ַאַחר-ּכָ

י  יב ֵסֶפר. ָאַמְרּתִ ִאים ְוֵהׁשִ ם נֹוׂשְ י אֹותֹו ָמה ַאּתֶ ַאְלּתִ ְוׁשָ

ָלל  י ּכְ י אֹותֹו ְולא ָיַדְעּתִ ֶפר ְוָנַתן ִלי, ְוָלַקְחּתִ נּו ִלי ַהּסֵ לֹו ּתְ

י  ֶפר ְולא ָיַדְעּתִ י ֶאת ַהּסֵ ֶפר ּוָפַתְחּתִ יַח ֶאת ַהּסֵ ֵאיְך ְלַהּנִ

י  ָלׁשֹון ַאֵחר ְוִכְכָתב ַאֵחר, ּכִ ָפַני ּכְ ָלל, ְוָהָיה ּדֹוֶמה ּבְ ּבֹו ּכְ

ה.  דֹוִלים ִמּזֶ ָלל לא, ְוָהיּו ִלי ִיּסּוִרים ּגְ ָלל ּכְ י ּבֹו ּכְ לא ָיַדְעּתִ

י  ָהיּו ִעּמִ "ל ׁשֶ ים ָהֵאּלּו ַהּנַ ם ֵמָהֲאָנׁשִ ְוָהִייִתי ִמְתָיֵרא ּגַ

י. ּנִ ְרדּו ִמּמֶ ם ֵהם ִיּפָ ע ָלֶהם זאת אּוַלי ּגַ ְתַוּדַ ּיִ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ

י ִעּמֹו  י ְוָהַלְכּתִ ר ִעּמִ "ל ְלַדּבֵ ֵקן ַהּנַ ְוׁשּוב ָקָרא אֹוִתי ַהּזָ

זאת ֵאיְך ֵאין ְלָך  יָת ּכָ "ל, ֵאיְך ָעׂשִ ּנַ ר ּכַ ְוִהְתִחיל ׁשּוב ְלַדּבֵ

ֵמן  ם לא ִיְהֶיה ְלָך ָמקֹום ְלִהּטָ יִהּנָ ּגֵ ה. ָהא ֲאִפּלּו ּבַ ּבּוׁשָ

ֵני  זאת ָאָדם ִמּבְ י לֹו ִאם ָהָיה אֹוֵמר ִלי ּכָ "ל. ָאַמְרּתִ ּנַ ם ּכַ ׁשָ

ם, ְוֶהְרָאה  ָ יב ֲאִני ִמּשׁ עֹוָלם ָהֶעְליֹון ָהִייִתי ַמֲאִמין לֹו. ֵהׁשִ

ם. הּוא ִמּשָׁ ָבר ׁשֶ ִלי ּדָ

ם-טֹוב ִזְכרֹונֹו  ַעל-ׁשֵ ל ַהּבַ ה ׁשֶ ֲעׂשֶ י ַהּמַ ְעּתִ ּוָבא ַעל ּדַ

ם-טֹוב ִזְכרֹונֹו  ַעל-ׁשֵ דּוַע, ְוָאז ָהָיה ָסבּור ַהּבַ ִלְבָרָכה ַהּיָ

א, ְוָאַמר ֲאִני אֹוֵהב  ֵאין לֹו עֹוָלם ַהּבָ ן ׁשֶ ם ּכֵ ִלְבָרָכה ּגַ

י  י ֶאת ראׁשִ ַלְכּתִ א. ְוִהׁשְ ִלי עֹוָלם ַהּבָ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶאת ַהּשׁ

י  י ֶאת ראׁשִ ַלְכּתִ ר ִהׁשְ דֹול ְמאד. ְוַכֲאׁשֶ ְמִרירּות ּגָ ַלֲאחֹוַרי ּבִ

ָאַמר  ִרים ְלַמְעָלה ׁשֶ ְזּכָ ל ַהּנִ צּו ֵאַלי ּכָ אּו ֵאַלי ְוִנְתַקּבְ ְך, ּבָ ּכָ

ׁש ֵמֶהם, ַהְינּו ְזֵקַני ְוָהָאבֹות ְוכּו' ְוכּו' ְוָאְמרּו  ּיֵ ֵקן ְלִהְתּבַ ִלי ַהּזָ

ַעָיה ד(: "ּוְפִרי ָהָאֶרץ ְלָגאֹון ּוְלִתְפֶאֶרת".  סּוק )ְיׁשְ ִלי ַהּפָ

ל  ֶכם. ְוֵהִביאּו ִלי ּכָ ֲאִרין ּבָ א, ִנְהֶיה ִמְתּפָ ַרּבָ ְוָאְמרּו ִלי: ַאּדְ

ֵעת  ה ּבָ ִחּלָ ּתְ י ּבַ ּנִ ַני ִנְפְרדּו ִמּמֶ ם ּבָ י ּגַ י ּוָבַני )ּכִ ּלִ ים ׁשֶ ָהֲאָנׁשִ

"ל.  ֵאּלּו ַהֶהֶפְך ֵמַהּנַ ָבִרים ּכָ י ּדְ רּו ַעל ִלּבִ "ל( ְוִדּבְ ַהּנַ

מֹוֶנה  ָעַבר ׁשְ י ִאם ָהָיה ָאָדם ׁשֶ י ֶאת ראׁשִ ַלְכּתִ ִהׁשְ ֶ ַמה ּשׁ

ִליְך ֶאת  ּה ִאם ָהָיה ַמׁשְ ּלָ ל ַהּתֹוָרה ּכֻ ָעִמים ַעל ּכָ ֵמאֹות ּפְ

ָאר ַהּטֹוב  אי ָהיּו מֹוֲחִלין לֹו ּוׁשְ ַוּדַ ֶזה ּבְ ְמִרירּות ּכָ ראׁשֹו ּבִ

אי ָהָיה טֹוב: ַוּדַ י ּבְ ר ָלֶכם ּכִ ֵאיִני רֹוֶצה ְלַסּפֵ

)חיי מוהר''ן(

חלומו של ר' נחמן 
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השלכת הראש אחורה היא הנקודה הראשונה בסיפור שרבי נחמן לא בורח. לאורך כל הסיפור הוא בורח: 
מההאשמות נגדו, מהאנשים שמצביעים עליו, ואולי גם מהרגשות שלו עצמו. אני חושב שהמרירות שמתוארת 

בזמן השלכת הראש היא הרגש הראשון שמתואר בסיפור. הוא מדחיק את כל מה שקורה לו, גם בעולם החיצוני 
וגם בעולמו הפנימי.

לפעמים קורה לאדם משהו שהוא פשוט לא מסוגל להבין. בדרך כלל התחושות האלו עולות אחרי שקורה משהו 
רע. אפשרות אחת היא לנסות בכח לדחוף את ההתרחשות לקטגוריות המוכרות ולהסביר לעצמי לוגית את 

ההיגיון מאחורי מה שקרה. זה אולי נותן איזשהי שלווה רגעית ש"הסדר חוזר על כנו", אבל מתחת לזה מפעפע 
איזשהו זיוף. האפשרות השניה לדעתי היא לשחרר, להבין שייתכן שיש פה איזשהו גביר שמנהל סיפור שהוא 

הרחק מחוץ לטווח ההבנה שלי, ולנסות להיות הכי אותנטי שאני יכול עם ההתרחשות שהתגלגלה. במידה 
מסוימת זה מה שר' נחמן עושה כשהוא מפסיק לברוח מהקולות ומהמבטים שמאשימים אותו ומכיר בזה שקשה 

לו. פשוט קשה לו ומריר לו.  ועצם ההכרה בזה היא שמביאה את הגאולה.

שני הטקסטים האלו מציעים עוד פרספקטיבה להתמודד עם הכאוס: לשהות בו. להיות עם הכאב שמגיע ולראות 
איך הוא מתפוגג מאליו כשנותנים לו מקום. ההרפיה וההתבוננות הכנה ברגשות שעולים היא זו שמאפשרת 

לראות מבעד לרגשות ומאפשר לזרום איתם ולא לקרוס תחתיהם.

טיפ של מיינדפולנס

תירגול )קצת הארד קור, ובכל זאת...(

גישה מועילה בתרגול מיינדפולנס בכלל, וכאן בפרט, 

היא גישה חפה מכל ביקורת או שיפוטיות. אם מופיע 

רגש מכאיב שקשה להתמודד אתו נפנה אליו תשומת 

לב חברית, נזהה אותו, נזהה שהוא קשה או כואב 

ונרשה לו להיות מה שהוא, בלי להוסיף כל התנגדות 

או מחשבה שהוא צריך להיות אחר. המפתח לשחרור 

משליטתם של הרגשות הוא תפיסתם כתופעות, 

כחוויות חולפות שמופיעות, שוהות ומתפוגגות. 

היכולת לקבל את הרגשות כאורחים הבאים והולכים, 

להיווכח שוב ושוב שאלה תופעות חולפות, משחררת 

אותנו בהדרגה משליטתם.

)ערּות בחיי היומיום, סטיבן פולדר, 84-91(

כל אחד מכם נפגע במהלך חייו מאדם זה או אחר. 

היזכר באופן מדוקדק בפרטים: איך היית קורבן 

להאשמות שווא, איך השפילו אותך עד עפר ואיזו 

בושה והשפלה עמוקה חווית. הרהר בכך, תן לשנאה 

לעלות, וכשהיא עולה הסתגל ישירות במהות שלה, 

בשנאה עצמה. אז תגלה ראשית מאין היא באה; 

שנית, היכן היא עכשיו; ולבסוף, לאן היא הולכת. 

אין ספק, החוויה שנראית ככעס מתאפיינת למעשה 

בריקות ואינה ניתנת לתפיסה. אל תתנגד לכעס. זוהי 

המודעות עצמה, אשר דומה למראה.

)מעוף הגארודה(

מה המשמעות של השלכת הראש לאחור? ◆
למה השלכת הראש גואלת את ר' נחמן מהסיוט? ◆

מה האינסטינקט שלנו כשקורה משהו רע שאנחנו לא מסוגלים להבין? לנסות לפתור את הבעיה? להדחיק  ◆
את הקושי?

איך מרגישה כל אפשרות? ◆
האם קיימות אופציות נוספות? ◆

 ◆   ◆    ◆

 ◆   ◆    ◆


