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פתשר ורתי
חיים בצל שוטרים

"זהו, אני גמור! אין לי כח! אני לא יכול יותר! לכל מקום שאני הולך, אני מקבל ביקורת 

נגדי!"

אמא של מנשה קראה לו עכשיו מלמטה, שם שיחק עם חברו הטוב יצחק. “ועוד בשביל מה 

קוראים לי? רק בגלל שהשארתי את הצלחת המלוכלכת על השולחן אחרי ארוחת הצהריים.. 

ואז אמא אמרה לי ששכחתי לברך ושעלי להיות זהיר יותר בענין עזיבת השולחן בלא אמירת 

עלי  השם,  של  האוכל  את  לאכול  רוצה  אני  שאם  אמרה  היא  האוכל,  בעבור  להשם  תודה 

להיות מוכן גם להודות על כך בסוף”.

ואמא של מנשה לא היתה היחידה “שנשפה לו בעורף” כל הזמן. רק אתמול בבית הכנסת, 

אביו נתן לו שיחת מוסר בת חמש שעות ]טוב, אולי לא בדיוק חמש שעות אבל ברור שכמה 

דקות טובות שנדמו כנצח...[ על כך שעליו להיות זהיר יותר ולהגיע לבית הכנסת בזמן. 

ואז, בדרך חזרה מבית הכנסת, האיש הזקן אדון קופרשטין שיהיה בריא, ביקש ממנשה 

להפסיק להשאיר טישואים מלוכלכים על השלחן.. לטענתו פחי האשפה נוצרו עם סיבה!

את  צריך  לא  לעצמם!  לדאוג  יכולים  לא  אנשים  “למה  מנשה.  חשב  ידעתי...”  לא  “וואו, 

העזרה שלהם ולא את הביקורת בכל מקום שאני נמצא!”

“אה, רגע, ויש גם את השכן שלי, אדון ברוסמן, שהוא ממש יהיה בריא! כל אבל כל מה שאני 

עושה – מע-צ-בן אותו!! הבוקר הוא צרח עלי לא לקשור את האופניים שלי על המעקה שלו 

כי חס וחלילה זה עלול להישרט.. וזה עולה הרבה כסף לצבוע אותו כל שנה מחדש." 

“טוב”, חשב מנשה, “לפחות יש לי את דוד נפתלי לסמוך עליו. הוא כמו אח גדול. לעולם לא 

צועק עלי ותמיד יש לו זמן לפטפט איתי. הוא היה מתפלל בבית הכנסת של הרב אביגדור 

מילר כשהרב היה עדיין חי, וכשאני מדבר איתו על בעיותי, הוא תמיד נותן לי עצה של 'רב'!"

בביתו של דוד נפתלי

“שלום מנשה! אתה נראה קצת בלי מצב רוח היום. הכל בסדר?”

“ברוך השם” ענה מנשה. “אבל לא ממש בסדר. כולם משגעים אותי. כל מה שאני עושה לא 

מספיק או מספק. מכיר את אדון קופרשטין? אדון ברוסמן? יש להם עיניים של ינשוף – הם 

מבקרים אותי על הכל! די! למה הם לא יכולים לעזוב אותי ולדאוג לעצמם?!
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"וזה עוד חוץ מאבא ואמא שגם מעירים על כל דבר קטן. אני מרגיש ששוטרים מאחורי 

בכל מקום שאני הולך. אי אפשר לחיות ככה!"

“אני יודע בדיוק איך אתה מרגיש, מנשה” אמר דוד נפתלי. “מה אתה חושב? שזה רק אתה 

ככה? אז תן לי לספר לך משהו שעלול לגרום לך להסתכל על בעיותיך בצורה קצת שונה.

“האם אתה יודע איזה דור בהיסטוריה של עם ישראל נחשב לדור החשוב ביותר? 

"אלו היו היהודים שחיו במדבר, קרו להם 'דור דעה' – הדור של האנשים שידעו והכירו את 

השם- מכיוון שאף אחד במהלך ההיסטוריה לא היה כה קרוב אל השם כפי שהם היו.

"תדמיין דור שלם שכל אחד מהאנשים שם חשוב יותר מר' משה פיינשטיין! מהאדמו”ר 

מסאטמר! מהר' שך!

"ואיך באמת הם נהיו כל כך מיוחדים? הן צדיקים לא גדלים על עצים כמו תפוחים. צדיקים 

מגיעים לדרגתם עם המון עבודה מאומצת ואחד הדברים הכי חשובים שהפכו את דור דעה 

להיות כה מיוחדים היה שלכל אחד מהם היו אנשים שהיו מעליו – 'נשפו לו בעורף...' כפי 

שהיית מגדיר. וביקרו אותו.
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"בפרשת יתרו אנו למדים שלמשך כל הארבעים שנה במדבר היו שרי עשרות וזה אומר 

שלכל תשעה אנשים היה אדם, מפקד, שהיה אחראי עליהם ותפקידו היה לפקח על מעשיהם. 

זה היה בלתי אפשרי לעשות שום טעות מבלי שידווחו על כך הלאה,  "תדמיין לעצמך? 

למפקד, לשוטר שהיה אחראי עליך.

"אם לא היית מנקה אחריך, חוץ מאמא שלך שהיתה מעירה לך, המפקד מעליך גם כן היה 

מופיע באוהל שלך – ומבקר אותך. 

לך  נותן  היה  לא  המפקד  שוב,  השולחן,  על  מלוכלכים  טישואים  משאיר  היית  "אילו 

להתחמק... לא היית יכול להגיע מאוחר לתפילה או לפספס ברכת המזון. היית עם ביקורת 

עקבית ומתמידה! ולשוטרים שם היו עיניים חדות יותר משל אדון קופרשטיין וברוסמן!

"אתה יודע מה עוד? הרב מילר קרא לזה: 'סידור בלתי ניסבל'. ובשפת הילדים הכוונה שזה 

היה באמת מאד מאד מאד קשה לכו-לם! זה היה מאד לא נחמד! אבל אתה יודע מה? הם 

העריכו את זה כי זה מה שהפך אותם למיוחדים יותר, וזו הדרך בה נהיו לדור דעה!

"הדרך היחידה באמת להתקדם ולהשתפר היא ע”י הקשבה לדיבורים הפחות נעימים על 

הטעויות שלנו. לשנות, להתקדם ולהפוך את ההרגלים וההתנהגויות לטובים יותר. אף אחד 

אינו מושלם וכולנו עושים טעויות. גם אני יודע שאני עושה המון. אך החכם לומד מהטעויות. 

והדרך הטובה ביותר לתת לזה לקרות היא על ידי קבלת הביקורת, והשינוי יגרום לנו להיות 

טובים יותר. 

"זה עלול להיות קשה. כואב. אפילו צורב לפעמים. אך אל תשכח שעל ידי קבלת הביקורת 

הבונה בהבנה, אתה בעצם פוסע בעקבות האנשים הגדולים והחשובים ביותר שחיו אי פעם 

על פני האדמה. 

"וזה הדור שנהיה החשוב ביותר רק בגלל עובדה זו!"

שבת שלום ומבורך!
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