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תהילות ישראל • לזכרו של איש החינוך הרב ישראל ברוך ע"ה זלמנוביץ

פתח דבר 
אנו מודים לה’ יתברך על כל הטוב אשר גמלנו, ובחסדו הגדול זוכים אנו ביום השנה 
השלישי לפטירתו של בעלי ואבינו היקר הרב ישראל זלמנוביץ ע”ה להכניס ספר תורה 

אשר נכתב ונתרם לעילוי נשמתו.

ברצוננו להביע בזה תודתנו וברכותינו לקרובינו, ידידנו ומכרינו אשר הועילו מקרוב 
ומרחוק לשמוח איתנו יחדיו ולהשתתף בחגיגת הכנסת ספר התורה. בתור הבעת תודה 

לבבית לכל הנוטלים חלק בשמחתנו הננו בזה לכבד ב’תשורה’ מיוחדת זו.

כן כאשר מדובר בדמותו של  'גזירה על המת שישתכח מן הלב', אך לא  כפי הידוע, 
'אבא של כולם', החיוך והנתינה, דמותו הטמירה, איש שכולו אהבה ושמחה. כמו מצבת 
זכרון, גם אחרי זמן רב שעבר מעת הפטירה נשמתו עודנה נוכחת ופועמת בנו ללא הפוגה.

• • •

במהלך ימי ה'שבעה' נחשפה בפנינו דמותו הייחודית של אבינו שידעה לתת לכל אדם 
שרק נקרה בדרכו זווית אופטימית המגביהה לב נדכאים ומפיחה שמחה והתרוממות רוח 
בכל סיטואציה. רבים מהמבקרים שיתפו בסיפורים אישיים ובאנקדוטות מפעימות שגם 

עבורנו – משפחתו הקרובה, לא היו ידועים אם כי אולי למעטים בלבד.

הדבר מתבטא ביתר שאת בסוגיה בה שם אבא את כל כוחו ומרצו – שליחות בשדה 
החינוך. מסירותו הבלתי נלאית להעניק לאלפי התלמידים שעברו תחתיו במרוצת השנים 
מאת  זכה  מהם  אחד  ושכל  שבתלמידיו  דשופרא  משופרא  הם  אשר  וההרגשה  ההכרה 
ה' לכל הכלים להצלחה בכל נושא לו רק יתמידו וישקיעו – אלו תיאורים שחזרו ונשנו 

מרבים מתלמידיו שחשים אף הם יתומים בחסרונו.

חסכה  שלא  ל"ע  הידועה  במחלה  עילאית  בגבורה  התמודד  עת  האחרונות,  בשנותיו 
ממנו ייסורים, לא נח אבינו על זרי הדפנה. בין הטיפולים הקשים שהסבו לו מכאובים 
ניצל את הזמן לכתוב מאמרים העוסקים בפרשיות השבוע תוך זיקה ישירה ובהשלכות 
כיצד  והמיוחדת  החינוכית  בראייתו  הראה  אלו  במאמרים  חייו.  משאת  החינוך,  לעולם 
ועבור  עבורנו  חינוכי  מגדלור  ומהווים  לימינו  אקטואליים  בתורה,  המתרחשים  עניינים 

ילדינו.

• • •
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למשתתפי  כ’תשורה’  לאור  היוצא  ישראל"  "תהילות  בשם  הנקרא  זה  עשיר  בקובץ 
הכנסת ספר התורה זוכים אנו לפרוס אוצר בלום במשנתו של אבינו.

אסופה זו נחלקת לשלושה שערים:

א.  מאמרי עת: פוסטים וכתבות שהעלה אבינו על הכתב מדי שבוע - ככל שעלה בידו, 
אשר מיוסדות על פרשיות השבוע תוך הוספות מטור הזהב - שיחות רבינו ובהשלכות 
ותודתנו  'חב''ד-און-ליין'   אתר  פורסמו במסגרת  אף  )הטורים  ופדגוגיה.  חינוך  בנושאי 

נתונה להם על כך(.

ב.  הערות: פרפראות שכתב וחיבר אבינו במשך השנים אשר זכו לראות אור בקובצי 
'הערות התמימים ואנ"ש' שנודעו לרבים ברחבי הארץ ובהם חידושי תורה שהעלה על 

הכתב.

ג.  "אוהב ישראל" - תחקיר לדמותו: ראיון שערך הסופר נתן שי' אברהם החושף המבנה 
הביוגרפי של אבינו מעת היותו בן נעורים בתנועת  בני עקיבא, מסלולו לתנועת חב''ד 
וכלה בהצטרפותו לעומדים ראשונה בכרם חינוך חב''ד. כמו כן, ברשומה זו מוגשת השיטה 
והמתודה אותה פיתח בסוגיות חינוך זנוחות וסבוכות כאחד כמו גם היקף התמקצעותו 
בהדרכה והכשרה במסלול ההוראה. )הכתבה אף פורסמה במסגרת שבועון 'בית משיח' 

ותודתנו נתונה להם על כך(. 

או  שנשמעו  כפי  להכניס  לנכון  שראינו  אבינו  אודות  סיפורים  לקט  שזורים  בכתבה 
נכתבו על-ידי מכריו ומקורביו שרגשותיו האציליות נגעו בהם.

מן המוכרח לציין שחומרי הכתיבה הראויים לדפוס שכתב אבינו רבים הם אך לא מצינו 
לנכון להדפיסם לעת עתה, ועוד חזון למועד בעז"ה.

כאן המקום לבקש ממי שיש תחת ידיו סיפור אודות אבינו - נשמח כי יראה לנכון לשתף 
770770z@gmail.com :אותנו. ניתן לשלוח למייל

תודתנו נתונה לכל אחד מבני המשפחה והמכרים אשר תרמו חלקם בעשייה חשובה 
זו, אם בליקוט הדברים והגהתם, עיבודם ועימודם. זכות הרבים תלויה בהם ורוב תודות  

על-כך.

• • •

בטוחים אנו, שקובץ זה יוסיף ביישום הכתוב "והחי ייתן אל ליבו" מדמותו ומחידושי 
התורה שכתב ונזכה ש"הקיצו ורננו שוכני עפר" והוא בתוכם, בגאולה האמיתית והשלמה 

בקרוב ממש.

משפחת זלמנוביץ
כ"ה שבט  ה'תשפ"ג - שנת הקהל



הרה"ח ר' ישראל ברוך ע"ה זלמנוביץ
עובר בחלוקת דולרים אצל כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש
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יום השבת: לסוע להורים לשבת  ישנה התלבטות בהתקרב  רבים,  זוגות צעירים  אצל 
באופן  השבת  סעודת  את  לסעוד  בבית  להשאר  או  ראש,  כאב  כסף,  חוסכים  אולי  ואז 
שקט ורגוע, אך דורש את ההכנה של קניות, בישולים • אך ישנה גם אפשרות שלישית, 
והיא דווקא הטובה ביותר: להחליט להזמין אורחים • מזה 3,500 שנה רגיל הבית היהודי 
להיפתח לרווחה • הבה נכנס לאירוע המחולל: ביקור מלאכי עליון בבית אברהם! ננסה 
לדלות ממנו, טיפים שיסיעו בידנו באופן ודרך האירוח ובהעלאת המוטיבציה לקראתו 
פתוח  היהודי  הבית   • השבוע  לפרשת  אקטואלי  בטור  זלמנוביץ  ישראל  הרב  המחנך   •

לרווחה

אנו, לביקור "המתוקשר": שלושה משרתי עליון,  השבוע, בסדרא השבועית, נחשפים 
היורדים במיוחד מהעולמות העליונים, על מנת להפיג את צערו של איש החסד מרכבת 

אלוקים, הלא הוא אברהם אבינו, שיוצא מגדרו, כדי לזכות להכניס אורחים לביתו!

אין ינוקא בקהילת תינוקות של בית רבן, שלא שומע בשבוע זה את המעשיה המופלאה, 
ממורו על אותו ביקור ייחודי ועל התוצאות השמחות שלו – פקידתה של אימתנו – שרה...

האם המעשה כפי שמתואר כל – כך באריכות, ובפרטי פרטים, בתורה, אכן יכול להוות 
בעבורינו מנוף לעשייה?!

הבה נטה אזנינו ונקשיב לדיאלוג מוכר...

אחד  כל  ביתם,  את  יצאו  ורחלי  קובי  הזוג  בטרם  בבוקר,  רביעי  יום  השיחה:  תזמון 
לעיסקו...

קובי: חנה! מה את אומרת, נזמין השבת אורחים? אולי הם יעשו לנו את האווירה על 
שולחן השבת שונה, ממה שחווינו בשבתות האחרונות?

רחלי: מצידי, בכיף... אך אתה יודע שאני זקוקה לסיוע של כל בני הבית... ואני הייתי 
שמחה שגם שמוליק ודינה ישימו ידיים...

שבת"...  "השולחן  את  לנו  ההורסות  שבינהם,  למריבות  הקץ  יבוא  בכך  אולי  ובכלל, 
מוכר? לא?! אולי יותר מכן...

אז באו נפתח את ספר הספרים, בראשית הסדרא, אותה נקרא בבתי הכנסיות, השבת!

למעלה מ-3,500 שנה: 
הבית היהודי פתוח לרווחה

וירא א'
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ביקור המלאכים אצל משפחת אברהם. 

ולארח  להתאמץ  המוטיבציה  לעלאת  הקשור  בכל  אדרנלין,  לנו  שייתן  מכונן,  ארוע 
אורחים סביב שולחן השבת!

מעשי  כמסר  הבכן,  את  מהן  להפיק  וננסה  הכתוב  מן  התמקדויות  וכמה  כמה  נציג 
לחיינו! אורחים מחפשים! ולא מחכים שידפקו בדלת ביתינו.

"והוא יושב פתח האוהל כחום היום": 

אברהם, אינו ממתין באהלו עד שיזדמן מאן דהוא וידפוק ויבקש להיכנס... אברהם יוצא 
לרחובה של עיר ומתאמץ למצוא אורחים, וזוכה למלא את משאלות לבו "בגדול"!

הוא לא רק שזוכה מילוי משאלות לבו – לאורחים, הוא זוכה בשל הדביקות במצוות 
חסד זו, לביקורם של מלאכים שמימיים! הבה נתאר לעצמינו... חלילה, לולי ביקורם, כיצד 

היתה זוכה שרה לבשורת חיי'ה – פקידתה...?!

ונתאמץ  נשתדל  לא חפץ..( הבה  )ומי  ומזוני..  חיי  בבני  ה'  בברכת  נפשינו חפצה  אם 
כבר  נדאג  רביעי...  ליום  עד  לכך  נמתין  לא  אך  שולחנינו!  סביב  אורחים  יסבו  שבשבת 

בראשית השבוע להיערך!

ולא רק זאת, אלא נכתת את ידינו במכשיר הסוללרי... ונדאג לתפוס אורחים )לא בכוח!( 
שיאתו להתארח אצלינו!

לתת לאורחים הרגשה נינוחה, עד כמה שניתן: " יקח נא מטעמים ורחצּו רגליכם..."

חכמינו והפרשנים מנסים לברר שתי עובדות:

א. מדוע נדרשו האורחים לרחוץ רגליהם?

ב. מדוע נתן אברהם, שלא נחשד בחסכנות ובודאי לא בקמצנות, רק מעט מים, לרחיצת 
רגלי האורחים?

על מנת לענות על שתי התמיהות, נעזר בפרושו של אור החיים הקדוש. וכך מפרש: 
)אור החיים בראשית פרק יח( "יקח נא מעט וגו'. אולי שלא רצה לשנות כמנהג הלקוח 
פ"ו(  )ב"ר  ז"ל  כאומרם  זרה  עבודה  לחששת  רגליהם  לרחוץ  מקדימין  שהיו  באורחים 
ואומרו מעט זה מנהגו לומר לאורחים להראות כי אין טורח הרבה עליהם שלא לביישם".

אברהם,  באורחים...  הלקוח  כמנהג  לשנות  רצה  שלא  אולי  חיים:  האורח  מעלה 
בהנהגותיו בסדר גינוני הטקס, בעת קבלת פניהם של האורחים, מראה לנו עד כמה יש 
להיזהר בכבודם, כבר בכניסתם לביתו, הוא מנגיש להם את התנאים הטכניים, שיסייעו 
להם להסיר מעליהם כל "עננה" של בושה – הם מקבלים מים, על מנת לרחוץ את אבק 
שעל רגליהם! אל תחשוש אברהם, אנחנו לא מאלו שיעזו להכניס ע"ז אליך הבייתה! ומי 

היוזם להסרת החשש? אברהם עצמו!

מוסיף האור החיים הקדוש: "...ואומרו מעט זה מנהגו לומר לאורחים להראות כי אין 
טורח הרבה עליהם שלא לביישם"!
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אברהם ממשיך באותו "קו" של נתינת תחושה נעימה לאורחיו! הוא מניח לפניהם את 
המים, אך אינו מעוניין להביכם, שלא ירגישו בושה ואי נעימות! ולא יהרהרו "אוי כמה 

בעל הבית טורח בשבילנו" – איזה לא נעים!?!

עלינו אמנם לראות באורחינו, את הדבר הכי שציפינו לבואם.... אך לא להגזים! הרגשה 
והמנות  הסלטים  מכמות  שווה  פחות  לא  בבתינו,  יחוש  זר,  שאדם  הנעימה,  והנוחות 

העיקריות! יש לתת הדעת גם על ההרגשה הנעימה של האורחים!

כולנו מפשילים שרוולים ומסעיים להצלחת המשימה

שיוצא  זה  הוא  חווים,  שהיננו  המופלא  סיפור  את  לחולל  שמתחיל  זה  הוא  אברהם 
בחומו של יום ומחפש אורחים, הוא זה שמקבל אותם )בגלל הצניעות של אם יהודיה(, אך 
מיד משתף את בני המשפחה הנוספים! הבה נראה את התגלגלות הנרטיב של התפתחות 

הדברים!

" וישא עיניו וירא והּנה ׁשלׁשה אנשים נצבים..."

" ויאמר ...אל נא תעבר מעל עבדך":

" ואקחה פתלחם וסעדּו לּבכם אחר תעברו.."

אך מיד התפתחות הדברים!

"וימהר אברהם האהלה אל שרה ויאמר מהרי שלש סאים קמח סלת לושי ועשי עוגות":

אברהם מערב את שרה רעייתו ומשתף אותה במצווה, הבה נשים לב ונדייק באיזו עוד 
מצווה מזכה את שרה? ובאיזה אופן ודרך שרה, פועלת את הדברים!

הרד"ק על הפסוק: "שלש סאים" – לעשות חלות לחם של סאה לכל אחד דרך כבוד. 
"קמח סולת" – קמח שיעשה סולת לעוגות, לפי שהם לחם רקיק כדי שיאפה מהרה. שרה 
נרשת להתעסק עם הלישה והאפיה )במקומינו, את התבשילים מכין או הנותן "עיציעס" 
"...חלות לחם  גדולים,  נאפים לחמים  וממנו  ומכינה בצק  הוא הבעל!(, שרה לשה קמח 
שברכתן   – עוגות  גם  היא,  אופה  ובמקביל  מאידך  אך  כבוד"!  דרך  אחד  לכל  סאה  של 
"מזונות"! אולי האורחים ממהרים ולא ירצו להתעכב ולקבוע סעודה עם נטילה וברכת 
המזון, זימון וכדומה! לכן דואגת שעל שולחן הסועדים, יהיו גם מני תרגימא – מזונות, 
שאין צורך לקבוע על כך סעודה )בשפתינו – 'אובלטים' הכל כך מוכרים לנו...( רקיקי 

מאפה הממהרים להיאפות, וחוסכת זמן רב...!

אך כאמור: שרה זכתה וקיבלה את ברכת חייה – אליה נשאה את כל מאווייה – לזכות 
לפרי בטן! וזאת! בזכות הכנסת האורחים ושיתופה בעשייה הברוכה – אפית חלות ותיקונה 

של "חלת העולם"!

של  שיתופם  וטורחת...  המשקיעה  יהודיה  אם  של  והמאמץ  הטרחה  ששווים  וודאי 
הילדים... כמה חשובה היא... אברהם ושרה הם הבוגרים של הבית והם מנהליו!
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– הם המדברים! הם המוצאים לפועל!  זה, הם העומדים "בפרונט"  ובכל מפגש מעין 
)הילדים מצויים בצד – לא מתערבים, ולא מכנסים את אפם! הם יודעים את מקומם!(

אך אברהם, כמנהיג לדורות! עם כל הרצון להפיק את האירוע במהירות המקסימלית, 
על מנת לא לעכב את אורחיו החשובים...

הוא אינו שוכח שהוא אבא לבן הזקוק לחינוך ודוגמה אישית!

הוא מיד פועל במרץ לשתף את בנו ישמעאל, בעשיה...

"ואל הבקר רץ אברהם ויקח בן בקר רך וטוב ויתן אל הנער וימהר לעשות אותו":

כאן הגענו לאחד מנקודות הפסגה של דברינו! היכן הילדים בשולחן השבת?

בתוך עמי אנכי יושב... ומודע אני למרכזיות הילדים בשיתוף מהלך הסעודה! ועל כן!

ילדינו הם קוד ההצלחה של ערב אירוח, או חלילה, הם עלולים להוות ולחולל במודע 
את קו השבר, המלווים: בעוגמת נפש ומעוקא שיהפוך את הקערה על פיה...!

עלינו ההורים להיות מודעים לצפייה של ילדינו ורגישותם...

להגיע"!  אמורים  אורחים  יקרים!  "ילדים  ידע!  ברמת  ראשית,  בתכנון:  לשתפם  עלינו 
)ועל כן...( לא להפתיע אותם )אם האורחים לא מגיעים בכל שבת..(

בנוסף! להטיל על כל אחד מילדינו – תפקידים ואחריות, התואמים לגילם וליכולתם 
ומסוגלים לבצעם! 

חשוב לתת להם במה ומקום במהלך הסעודה! כמו: עיון בדפי העבודה שהבאו מהגן 
ומהתלמוד תורה או מבית הספר! וכדאי לעשות "טראסק" מכל ציור ומכל דף...

'ווארט' או לספר סיפור חסידי  אם מדובר בילדים בוגרים: אז כדאי לתת להם לומר 
וכדומה... ניתן לתשאל שאלות מפרשת השבוע, שילווה בניקוד וממתקים / או תשורה 

אחרת!

היוצא לסיכום:

ומתוכננת  באירוח  המתלוות  המשותפת,  השבת  לסעודה  המשפחתית,  התכנסות 
ושותפים לה בני הבית, כולל הילדים, אפילו הקטנטנים, הינה המתכון:

• לבניית קשר משפחתי חם והולם!

• טמון בערב זה מילוי משאלה כל כך נכספת – ילדים שיתנו לנו בעזרת ה', את ה'א 
חסידישע נחת'! על ידי – שהתייחסנו אליהם והעלנו אותם!

הם הרגישו שותפים ובמרכז )לא רק האורחים...( הם לא ישכחו זאת...

• וכמובן זכינו לקיים מצוות נתינה ממעלה ראשונה והיא: הכנסת אורחים!

שהרי גדולה מצוות הכנסת אורחים מקבלת פני השכינה!
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בוודאי תסכימו כי המידע 'הזורם' במדיה הביא לחשיפה ונגישות קלה של ילדינו ותלמדינו 
לתכנים לא הולמים ורצויים... הדבר גורם לנו, המבוגרים, 'פרפורי בטן' ומדיר שינה מעינינו. 
לפעמים אנו נוהגים כ'מרגלים' אחר ילדינו ועוקבים בחרדה אחרי מעשיהם, במה הם עסוקים? 
היכן 'ראשם' נתון? האם הדברים יכולים להתנהל אחרת? האם יש בנו את היכולת הרוחנית 
להימשך  להם  ולגרום  ילדינו  של  והמשיכה  החשיבה  כיוון  על  להשפיע  וכמחנכים  כהורים 

לתכנים רוחניים וערכיים? 

של  קלה  ונגישות  לחשיפה  הביא  במדיה  'הזורם'  המידע  כי  תסכימו  ודאי  קוראים, 
ילדינו ותלמדינו לתכנים לא הולמים ורצויים... הדבר גורם לנו, המבוגרים, 'פרפורי בטן' 
ומדיר שינה מעינינו. לפעמים אנו נוהגים כ 'מרגלים' אחר ילדינו ועוקבים בחרדה אחרי 
מעשיהם, במה הם עסוקים? היכן 'ראשם' נתון? האם הדברים יכולים להתנהל אחרת? 
האם יש בנו את היכולת הרוחנית כהורים וכמחנכים להשפיע על כיוון החשיבה והמשיכה 

של ילדינו ולגרום להם להימשך לתכנים רוחניים וערכיים?

הבכי של ילד בו ארבע חמש שהרעיש עולמות

מנשאינו  אלינו  שהועבר  הידוע  במעשה  טמונה  בפתיח  שהעלנו  לתהיות  התשובה 
רבותינו ואף מופיע בליקוט 'היום – יום' עמוד קג'.

המעשה התרחשה עוד בהיות הרבי הרש"ב, נשמתו עדן ילד צעיר מאוד בגיל ארבע, 
או חמש. לקראת יום הולדתו החל בסמיכות לשבת פרשת 'וירא', כ' מר חשוון, נכנס על 
ידי אמו הרבנית רבקה, לסבא אדמו"ר 'הצמח צדק' לקבלת ברכה ליום הולדתו. בהיותו 
בחדרו הקדוש של סבו הרבי, פרץ הילד בבכי קורע לב ושאל בעצבות אך בשיא הכאב: 
מדוע זכה אברהם אבינו להתגלותו של מלכו של עולם – "וירא אליו ה' באלני ממרא..." 

ואילו אליו אינו זוכה שה' יתגלה?

תשובת הסב הרבי 'הצמח צדק' היתה: "כאשר יהודי צדיק בגיל תשעים ותשע, מחליט 
למול את עצמו, הוא ראוי לכך שהקדוש ברוך הוא יתגלה אליו".

הילד בכה כי התגלות בוראו העולם לאברהם, היתה בעיקר בגלל הגמילות חסדים שבא 
לרכוש לו וא"כ גם הוא ראוי לאותה התייחסות – לכן פרץ בבכי!

הבכי של ילד שיצר 
'צינור חדש' בדרך חינוך ילדנו 

וירא ב'
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כי ככלל סיפורי רבותינו נשיאינו בכלל  והזדמנויות מדייק  וכמה שיחות  הרבי בכמה 
ובמיוחד את אלו שהעבירו לנו וגילו לנו על מנת לפרסמם הרי הם מדויקים בכל פרטיהם. 

אכן גם מעשה זה יש לדייק בפרטיו.

השאלה הנשאלת: מדוע בכה הרבי דווקא באירוע והתגלות זו של ה' אל אברהם, הרי 
כבר  מדוע  ה',  של  ודיבור  לגילוי  פעמיים  אברהם  כבר  זכה  לך(  )לך  הקודמת  בפרשה 
לאברהם  כמו  אליו,  ה'  לגילוי  לזכות  הפנימית  הצעקה  בו  פרצה  לא  הקודמת  בפרשה 

אבינו?

הרבי בליקוטי שיחות כרך כ' )מתורגם עמוד 70(, עונה על התמיהה: טענתו של הרבי, 
הפסוק:  על  רשי"  פירוש  את  בלומדו  היה  אליו  גם  ה'  לגילוי  שיזכה  הפנימית  בצעקתו 
''וירא אליו" – לבקר את החולה. אמר רבי חמא בר חנינא יום שלישי למילתו היה ובא 

הקדוש ברוך הוא ושאל בשלומו.

גמילות  בבחינת  היתה  העולם  בורא  ועשה  שערך  הביקור  כי  בביאורו  מדייק  רש"י 
אברהם  של  ממעלתו  נבע  לא  הביקור  בשלומו'.  ושאל  הוא  ברוך  הקדוש  'ובא  חסדים, 

אבינו, אלא עשיית גמילות חסדים – ביקור חולים.

על מנת להוכיח שביקור חולים הוא עניין של גמילות חסדים, הרבי מביא בדבריו שני 
מקורות תלמודיים הדנים בעניין: המקור הראשון: תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף ל' 
עמוד ב' – "את הדרך" – זו גמילות חסדים, "ילכו בה" – זה ביקור חולים. )ע"כ ציטוט 
הגמרא( המקור השני: תלמוד בבלי מסכת סוטה דף י"ד עמוד א' – הקדוש ברוך הוא ביקר 

חולים, דכתיב: "וירא אליו ה' באלני ממרא" אף אתה בקר חולים. )ע"כ ציטוט הגמרא(

מכאן רואים אנו על פי פירושו של רש"י, כי משמעות הביקור היתה להתעניין באברהם 
ולשאול בשלומו. עצם ביקור החולה הרי מעשה של גמילות חסדים.

וכאן מוסיף הרבי: מובן לנו מדוע הרבי פרץ בבכי דווקא בפסוקינו – "וירא אליו ה'". 
בניגוד לפסוקים שבפרשה הקודמת גלוי ה' לאברהם, היו אכן בגלל מעלתו של אברהם 
אבינו, ולכן מובא בפסוק את שמו של אברהם, מה שאין כן בפסוקינו, אין מוזכר שמו של 

אברהם, דבר המעיד שאין הגילוי נעשה בשל מעלתו.

הגילוי אל אברהם בפסוקינו היה ללמדנו את צורך לבקר חולים שעלינו לבצע, כמו 
בדומה לביקורו של ה' בכבודו ובעצמו לאברהם ביום השלישי למילתו. א"כ בא אדמו"ר 
יחס של  לו מגיע  גם  כי  נגלה אליו  כן  גם  ה'  אין  ובבכי: מדוע  ובצעקה  הרש"ב בטענה 

גמילות חסדים?

הרבי נשמתו עדן, בבכייתו פתח כבר אז 'צינור' חדש שביכולת כל הורה ומחנך לגרום 
ש'אלוקות' תהיה בשאיפתו של כל ילד יהודי.

בגיל  רק  אז  שהיה  נכדו,  עם  צדק  הצמח  הרבי  של  בחדרו  שהתרחש  האירוע  בזכות 
ארבע, חמש, זכינו לפתיחת 'צינור' חדש של השפעה חינוכית על כל ילד וילדה יהודיים. 

אם רק נרצה ונשאף נוכל לגרום בהטיה רצונותיהם ושאיפותיהם של ילדינו.
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מאמץ,  מאתנו  קשה  רצויים  בלתי  לתכנים  מחשיפה  והשמירה  פרוץ  שה'עולם'  נכון 
לנו  מתאפשרת  הולדתו  ליום  בסמיכות  בהיותו  ישראל,  נשיא  של  בכי  אותו  בזכות  אך 
קדושה  של  ושאיפות  לרצונות  ולגרום  להצליח  דור  נשיא  של  ה'כוח'  בזכות  ההורים, 

במוחם וליבותיהם של ילדנו הרכים.

כמו אז, נגעה אי התגלותו של ה' אל ילד בן ארבע - חמש, עד נימי נפשו, כך גם היום 
עלינו לתת ליבנו כיצד נזכה שעניין זה גם יגע בציפורי נפשו של כל ילד וילד יהודי, מתוך 

צעקה וכאב: רצוננו לראות את מלכינו!

של  אווירה  תשרה  שבביתנו  ולדאוג  חסדים  גמילות  ועשיית  בתפילה  להרבות  עלינו 
שמחה של מצווה ואופ... אנחנו כבר בדרך הנכונה... בהצלחה ונחת חסידי מכל צאצאינו 

שיחי'.
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אבי  בן  טעיתם:  לא  זה  בשבוע  ביותר  הגבוה  ה"רייטינג"  ובעל  המתוקשר  השידוך  פרשת 
האומה לשושנה בין החוחים • מי הוא השדכן הכל – כך מוצלח? האם עסק השדכנות שייך 
 • כולנו עוסקים בשדכנות  כן,  לכולנו.  וכישורים? תתפלאו שלא. הוא שייך  אופי  רק לבעלי 

המחנך הרב ישראל זלמנוביץ בטור אקטואלי לפרשת השבוע • מקצוע השדכנות

לו יצויר שהייתם נשאלים בסקרי דעת קהל באיזו מידת עדיפות הייתם בוחרים במקצוע 
השדכנות, מה הייתם משיבים? רוב הסיכויים שמרבית הנשאלים היו משיבים: "במידה 
נמוכה". זאת חלילה, לא בגלל הסטיגמה, אלא שרוב בני האדם אינם רואים את עצמם 

בעלי כישורים או אופי המתאים למקצוע השדכנות.

אך דעו נא: כולנו. כן, כולנו עוסקים בשדכנות לאורך הימים.

אתם מופתעים? מקצוע השדכנות בא לידי ביטוי אצלנו בתיווך הנעשה בין ילדינו, הוא 
נצרך לנו כמעסיקים ו"בוסים" במקום העבודה, ובוודאי יופיע בפישור בין תלמידינו. אך 

מעל הכל הוא נזקק לנו ההורים או המורים, בעת הקניית נושא חינוכי או לימודי.

הבה נחשף לעסקת השידוכים הראשונה שמתועדת בפרטי פרטים בתורתנו הקדושה 
וממנה ניווכח כי גם אנו עוסקים לאורך היום בתיווך.

מהי דמות השדכן האידיאלית?

אל שליחותו של  לשוב  עלינו  ואישיותו של שדכן,  דמותו  מהי מהות  להבין  מנת  על 
אבי תורת השדכנות, אליעזר עבד אברהם, המופיע בפרשתנו פרשת חיי – שרה. אליעזר 
שזכה להפיק את השידוך המוצלח והמתוקשר ביותר בין בנו של אבי האומה ובין הכלה 

החסודה מארם נהריים, רבקה.

אם ניכנס לעובי הקורה של אותה שליחות, נגלה אסטרטגיות וטקטיקות שלא תביישנה 
את הקדרתה בה לומדים יעוץ אסטרטגי.

מקצוע השדכנות מוכר לכם? – לא 
שואלים אותנו: כולנו שדכנים

חיי שרה
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השכל  אולם,  הרכילות...  במדורי  טור  או  לכתבה  נכנס  היה  השידוך,  סיפור  בימינו 
להועיל  יכול  שידוכים,  מסע  אותו  של  פרטים  לפרטי  בפרסומו  שדווקא  ראה  האלוקי 
ולהדריך ואף לחנך את הנחשפים אליו, הרבה מעבר למסגרת תורת השדכנות והשליחות, 

וניתן ללמוד ממנו על תפקוד וניהול חיינו היום יומיים.

חיים  הזמן, כמה אלפי שנים לאחור. אברהם מנסה לשוב לסדר  נחזור במנהרת  הבה 
נורמטיבי אחרי שבנסיבות טרגיות איבד את שותפתו לחיים, אשת נעוריו, הלא היא שרה 
אימנו ע"ה שנסתלקה בטרם עת, בשומעה את אשר התחולל לבנה )או יש המפרשים: את 

אשר לא התחולל...( בהר המוריה, ואשר לו כל כך צפתה.

השגחה  בישום  שותף  ולהיות  התקין  למסלולם  החיים  את  להשיב  מעוניין  אברהם 
האלוקית שיועדה לו ביצחק בנו יחידו, השליחות שנקבעה על ידי מי שאמר והיה העולם. 
אברהם אבינו, אינו נעשה צעיר, ההיפך – "ואברהם זקן בא בימים וה' ברך את אברהם 
זרע  לראות  ומתאוה   – בימים"  בא  זקן  "ואברהם  בכור:  יוסף  ר'  מפרש  כך  על  בכל". 
מיצחק... ולא היה חסר דבר רק לבקש אשה לבנו". אברהם פועל במהירות ומזמן את איש 
סודו וימינו ששימש כזקן ביתו והוא "דמשק אליעזר" וכך מצווה עליו: "ויאמר אברהם אל 

עבדו זקן ביתו המושל בכל אשר לו שים נא ידך תחת ירכי:

לשליחות הרת גורל זו, יש לבחור אישיות אמינה ובר–סמכא אך זה לא מספיק...

כל  את  בו  ששם  כך,  כדי  עד  הכנעני  בעבדו  אברהם  מצא  אותן  החוזק  נקודות  מהן 
מבטחו ביכולתו לממש ולהוציא אל הפועל את כל עתיד אומתנו והמשך הדורות?

האם המשא והאחריות לא יכריעו את כתפיו הצרות לכאורה של העבד? ובנוסף, כיצד 
יכול אברהם כמשלח השליחות, שאכן תצא מן הכוח אל הפועל, על הצד הטוב ביותר?

התשובות מצויות בפסוק שלפנינו בו התורה מתארת את העבד בתיאורים הבאים:

"זקן ביתו המושל בכל אשר לו", אומר על כך המדרש בראשית רבה )פרשת חיי שרה 
נט(: "ויאמר אברהם אל עבדו זקן ביתו" – שהיה זיו איקונין שלו שהיה דומה לו, "המושל 
בכל אשר לו" – שהיה שליט ביצרו כמותו. על פי המדרש, אליעזר הינו הדמות המתאימה 
וברמה  ברוחניותו  השלם  הוא  זו.  משקל  כבדת  המשימה  בביצוע  כשליח  לשמש  ביותר 
הרוחנית של רבו אברהם. אך לא רק בזאת התבטאה שלמותו של העבד, אברהם בסמכו 
באופן טוטאלי על עבדו עד שמינהו, כמושל על כל אשר לו, מפקיד בידו שטר פתוח, עם 
כיסוי של כל נכסיו! אברהם מוכן ללכת הרבה יותר רחוק עבור הבאת עסקת השידוכים 

הזו.

מובא באגדת בראשית : "ויאמר אברהם אל עבדו זקן ביתו המושל בכל אשר לו – מהו 
המושל? אמר רב שמואל בר רב יצחק: שהשליטו על כל מה שיש לו, ואמר לו: אפילו אתה 
מאבד מה שיש לי, וקח אשה לבני משם..." אברהם, במנותו את אליעזר לשליחות השידוך, 
מוכן לקחת סיכון של הפסד כל נכסיו עד אחרונת פרוטותיו וזאת על מנת לזכות להוציא 

השידוך לפועל, גם אם יידרש לכך בזבוז של כל אוצרותיו.
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הרוחניים  ואף  הגשמיים  העניינים  כל  את  פעל  המשלח  שאברהם  חשבנו  בכך  אם 
בהצלחת השידוך, לא ולא! הנה, בהמשך הסיפור המתגלגל, קוראים אנו את הפסוק הבא: 
"ואשביעך בה' אלקי השמים ואלקי הארץ אשר לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני אשר 
אנכי יושב בקירבו" אם עבדו של אברהם עומד בסולם הקריטריונים והכישורים הדרושים 
האם  השתבש?  משהו  האם  להשביעו?  אברהם  נאלץ  כן,  אם  מדוע  השליחות,  לביצוע 

פתאום לא סומך עליו?

השליחות.  בקרש  מסמרות  לתקוע  בא  אברהם  זו  בשבועה  הנכון.  הוא  ההיפך  אלא 
אברהם ביודעו כי מצויים אנו בעולם המעשי, עולם השקר, עולם בו האינטרסים האישיים 
אותו בדבר מוצאה של הכלה. מבאר את  ויכולים לקלקל את השורה, השביע  שולטים 
לצד שראה עצמו  פירוש:  וגו'.  זקן  "ואברהם   : בטוב טעם  חיים הקדוש,  אורח  הדברים 
זקן וגם ראה כי הגדיל ה' להטיב עמו בכל טוב, חש על העבד המושל בכל ורואה נכסים 
מרובים והאיש אדוני הכל זקן! יחשוב מחשבות להשיא בתו ליצחק כי יתן בטוב עינו, לזה 

אמר לו שים נא ידך וגו' נתחכם להשביעו בדרך כלל על הכנעני...".

ה"אור החיים" מכניס אותנו לתוך נבכי "הראש" של אדם. כאשר אנו מצויים בסיטואציה 
בחיינו ויש לנו נגיעה אישית בדבר, )והרי בכמעט בכל דבר יש לנו איזה אינטרס כלשהו(, 
עלינו לדעת שאנו חייבים להתבטל כלפי המשימה שהיא דבר ה', ולשים את השכל והידע 
בצד, "אשרי האיש אשר שם מבטחו בה'!". לכן אברהם לא מסתפק בצדקותו ויושרו של 
העבד. הוא משביע אותו, ועל ידי כך קובע כוחות שמימיים, שיועילו בהצלחת השליחות.

כן, גם אני שייך לאותו עולם שדכנות... 
ובעצם עולמי סובב סביבו

אם נקח את כל דברינו, עד כה, שנראים לכאורה מנותקים וכרחוקים מעולמינו היום – 
יומי, ונשאל כיצד עניין השדכנות מתקשרים לחיי? ומה קשור אירוע שהתרחש לפני אלפי 
שנים, שאף אם מתואר לפרטי פרטים ונקרא בכל שנה קשור הוא לחיי? היכן הוא הצומת 
המחבר אותי אליו? מהי האקטואליה וההקשר שאולי יכול להוות הדרכה וסיוע לקשיי 
ולו במשהו, בחינוך  גוניים? במה הדבר אמור להועיל בהקלה  והחד  ימיי "האפרוריים" 
ילדיי? ובמה יוקל לי במלחמת ההישרדות העצמית, במלחמת היצר, היום יומית, הנעשית 

בתוך תוכי הנצחון על "הקלוגינקער" – זקן וכסיל?

האירוע המקראי אמנם עוסק בשליחות בשדכנות במובן "הטהור" של המילה. לכאורה, 
הרוצה לעסוק במקצוע השידוכים וכן הרוצה לפתוח משרד תיווך נדל"ן, ילך להשתלמויות 
רלוונטיות. אך כדאי לו בנוסף, לעיין גם בפשט הכתובים, בפרשנות ובדרשות. כי העוסק 

בשידוכים, בנפשות הוא עוסק.

מי מאתנו הורים לילדים ב"ה, לא נגרר שלא תמיד בטובתנו לעסוק "בשדכנות"? אנחנו 
ההורים "שדכנים"!
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מידי פעם ופעם, נגררים אנו ההורים, להתערב ולהשכין שלום בין ילדינו. זה קורה בעת 
סדר ישיבה ליד שולחן הארוחה, או כאשר קונים משחק אחד לכמה ילדים ויש להרגיע 

ולשמש כמתווכים בין ה"ניצים".

ולא   – ונשנה בתורה  ולשנן את הדברים הנלמדים מהאירוע החוזר  עלינו שוב לחזור 
לחינם...

על אברהם אבינו היתה מוטלת משימה אישית: לממש את ההבטחה שמיצחק יימשך 
ישראל. כדי להוציא אל הפועל את היעוד של הקמת הבית הנכסף, בוחר הוא את  עם 
האישה היחידה המתאימה, רבקה בת בתואל. אברהם לא הסתפק רק בכישוריו של העבד, 
אלא נאלץ לקבע את הדברים בשבועה. "אשביעך בה' אלקי השמים ואלוקי הארץ..." דבר 
בניין  על  מדובר  כאשר  ובפרט  בכלל,  השליחות  מלאכת  היא  קשה  כמה  עד  המלמדנו: 

אוהלן של נשים צדקניות הקשור לקושי זיווגן...

אברהם לא מסתפק בברכותיו, אלא מצרף מלאך אלוקים אל מסעו של העבד "...הוא 
ישלח מלאכו לפניך ולקחת אשה לבני משם", אברהם אומר לעבדו: אם תתבטל למשלח 

תזכה ללוויה של מלאך ה'.

בקשה  מוסיף  והוא  השליחות  של  משקלה  ובכובד  השעה  צו  גודל  את  מבין  העבד 
ותפילה עצמית..."ויאמר ה' אלקי אדני אברהם הקרהנא לפני היום ועשה חסד עם אדוני 
אברהם". עבד אברהם יודע שהוא רק כגרזן ביד החוצב. הוא נושא תפילה לבורא העולם 

ועל ידי כך מתחבר לאלוקי אדונו.

וידועים דברי חז"ל שאליעזר זכה שבמקום גדולים ממנו לא זכו: "ויהי הוא טרם כילה 
לדבר והנה רבקה יצאת..." והשליחות מתבצעת על הצד הטוב ובשלימות!

האחריות לילדינו... היא בראש ובראשונה, 
שלנו ההורים

את  הכוללות  רבות  ואחראויות  קבלנו משימות  ההורים  אנו  כי  ולהפנים  לדעת  עלינו 
גם  עלינו  לעתידם.  רבה  ודאגה  הכללית  רווחתם  והנפשית,  הגופנית  בריאותם  חינוכם, 
לדאוג לתווך ולשדך את כל עולם הידע הנוגע גם בנימי ההוויה של חיי ילדינו, להציב את 
מטרות החינוך התואמות את נפש וגוף ילדינו, להפנים את גודל החשיבות בהצלחת יישום 
אותן מטרות חינוך ולדעת את גודל אחריותנו. בחינוך ילדינו והאחריות הכוללת, בסופו 
של דבר היא רק שלנו ההורים. עלינו לתקוע שבועה כי נעמוד באחריות זו ולא נפקיר את 
חינוך ילדינו לא ל"רחוב" קרי, מקורות מדיה שונים ומשונים. והחשוב ביותר – להתקשר 
בקשר של שלשלות ברזל להוראות רבינו על ידי קבלת עצה ותושיה ממשפיעים ואנשי 

חינוך שהם יתנו את הברכה לעשיה.

ונזכה במהרה להקים את בניין הנצח – בית המקדש השלישי בנין השלישי, מקדש ה' 
כוננו ידיך! ורבינו בראשינו! אמן!
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הוא  נכנס  ובעקבותיהן  חייו,  שיגרת  את  הטורדות  בבעיה  או  בקושי  נתקל  לא  מאתנו  מי 
למערבולות ותסבוכות הטורפות את שיגרת חייו השקטים והשלווים? אמנם בעת היותו בעין 
מגייס  דאגה, פתאום  אל  אך  הוא במצולות.  טובע  כאילו חלילה  הוא  סערת הקושי מדמיין 
הוא  ההיפך!  כוחו,  כשל  רק  שלא  ומבין  ה"סערה".  את  לצלוח  ומצליח  סמויים  כוחות  הוא 
גילה בתוכו כוחות ומיומנויות שלא היה חשוף אליהם, כפתגם השגור בפינו: "גדול האור הבא 
)דווקא( מתוך החושך" • המחנך הרב ישראל זלמנוביץ בטור אקטואלי לפרשת השבוע • האם 

"עשיו הרשע" הוא רק קלקול?

מי מאתנו לא נתקל בקושי או בבעיה הטורדות את שיגרת חייו, ובעקבותיהן נכנס הוא 
למערבולות ותסבוכות הטורפות את שיגרת חייו השקטים והשלווים? אמנם בעת היותו 
בעין סערת הקושי מדמיין הוא כאילו חלילה טובע הוא במצולות. אך אל דאגה, פתאום 
מגייס הוא כוחות סמויים ומצליח לצלוח את ה"סערה". ומבין שלא רק כשל כוחו, ההיפך! 
הוא גילה בתוכו כוחות ומיומנויות שלא היה חשוף אליהם. כפתגם השגור בפינו: "גדול 

האור הבא )דווקא( מתוך החושך".

הדבר בא לידי ביטוי בתחומי חיים נוספים כמו: רפואה. כיצד היה נראה עולם המדע 
הנגיפים  עולם  עם  האדם  בהתמודדות  הצורך  לולא  שבתוכה,  הרפואית  והתפתחות 
כאבים  ומשככי  תרופות  לגילוי  דרך,  פריצת  במציאת  והצורך  המתפרצות  והמחלות 
למיניהם שמבאים בס"ד את אריכות תוחלת חיינו? ובפרשתנו – כיצד היינו מגיעים לדרגת 
"בעל תשובה" לולא היוולדו ויצירתו של אותו אדמוני ואדרת שיער בבית משפחת יצחק 
ורבקה. אותו אדמוני שמייצג את עולם "התוהו" והמשבר שבא אחריו "שבירת הכלים", 
הולדתו של "חטא" ויכולת התיקון, החזרה בתשובה וההגעה למקום הרבה הרבה יותר 

גבוה ונעלה. כן, כל זאת בזכות היוולדו של "עשו הרשע"! מתפלאים?! אך זו העובדה!

גורל משותף היה מנת חלקם של אבותינו ואימותיו הקדושים, 
גם שנות עקרות וגם לידתם של בן צדיק ובן רשע...

"ואלה  דומה,  לשוני  מטבע  באותו  משתמשות  נח,  ופרשת  פרשתנו  פרשיות,  שתי 
תולדות", אך הכוונה שונה. פרשת תולדות פותחת "ואלה תולדות יצחק בן אברהם אברהם 
האמורים  ועשיו  יעקב   – יצחק  תולדות  "ואלה  הקדוש:  רש"י  מבאר  יצחק",  את  הוליד 

האם "עשיו הרשע" 
הוא רק קלקול?

תולדות א'
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נח  תולדות  "אלה  נח  של  תולדותיו  בתיאור  פותחת  נח  פרשת  זאת,  לעומת  בפרשה". 
נח איש צדיק תמים היה בדורותיו" ומבאר רש"י שם: "אלה תולדות נח נח איש צדיק – 
הואיל והזכירו ספר בשבחו... זכר צדיק לברכה. דבר אחר ללמדך, שעיקר תולדותיהם של 

צדיקים מעשים טובים".

אותו  של  בתולדותיו  כלול  רשע,  אדמוני  אותו  עשיו,  גם  האם  מאליה:  השאלה  עולה 
עולה תמימה, יצחק אבינו? על מנת לבאר את הדברים לאשורם עלינו להיכנס לתוך נבכי 
הסיפור המקראי המתואר בספר הישר, סיפורם של אבותינו שהיו ישרים. התורה הקדושה 
לא מסתירה מאתנו את הקשיים שהיו מנת חלקם של אבותינו. וכפרומו, מקדימה התורה 
ומודיעה קבל עם ועדה, כן! גם לאבינו יצחק וגם לאברהם נולדים שני ילדים, אחד צדיק 

ואחד רשע, וזאת אחר שנים של התמודדות לא פשוטה עם עקרות ממושכת.

עוד מימי קדם נהגו נשים צדקניות לכתת רגליהם לצדיק הדור ולקבל ברכה ללידה קלה 
ולזכות ל"חסדישע נחת"!

נחזור לתיאור הדברים: אחרי שנים של תפילות ועתירות של בני הזוג, יצחק ורבקה, 
זוכים סוף סוף להיפקד. "ויעתר יצחק לה' לנכח אשתו כי עקרה היא ויעתר לו יה' ותהר 
רבקה אשתו". אך משהו לא כשורה קורה במהלך הריונה של רבקה: "ויתרוצצו הבנים 
בקירבה ותאמר אם כן למה זה אנכי". מבאר המדרש רבה: "ותאמר אם כן למה זה אנכי, 
רבי יצחק אמר: מלמד שהייתה אמנו רבקה מחזרת על פתחיהן של נשים ואומרת להן 
הגיע לכם הצער הזה בימיכם? אם כך הוא צערו של בנים והלואי לא עיברתי" )בראשית 
רבה(. רבקה נזעקת אל שכנותיה – האם כך גם הרגשתן בימי עיבוריכן? לאחר מכן רבקה 
 – הרד"ק  וכך מבאר  ועיצה  ברכה  ולקבל  הדור,  לנביא  ולעלות  מחליטה לעשות מעשה 
"ותלך לדרוש את ה' . . הלכה לבית מדרשו של שם, לדרוש את ה' מאת שם, מהו הדבר 
. . הוא מלכי צדק היה בירושלים". רבקה משרכת רגליה בעת שכרסה  הזה שקרה לה? 
בין שיניה, ממקום משכנה היא חברון לירושלים, למקום המקדש, שם ישב הנביא, מלכי 
צדק, וזאת מתוך האמונה כי צדיק הדור הוא נביא הדור, והרי שכינה מדברת מתוך גרונו.

המענה והמסר האלוקי עלול לזעזע את "אמות הסיפין", 
בביתם של יצחק ורבקה – יש להיערך.

ממעייך  לאומים  ושני  בבטנך  גויים  שני  לה  "ויאמר  רבקה  שמקבלת  הקדוש  המענה 
יפרדו ולאום מלאום יאמץ ורב יעבוד צעיר". שם בן נח נותן לרבקה מסר נבואי האמור 
להסביר את המתחולל בתוך קירבה. המסר האלוקי המעובר, הינו כבד משקל. ההתרוצצות 
קשורה למאבקי כוח, סיפור המגולל ומקפל בתוכו את כל סיפור השתלשלות הבריאה 
ואת אשר יתרחש עד לאחרית הימים. מבאר על כך אוצר מדרשים: "שני גויים בבטנך, 
יצאו מלכים,  ומזה  בנוי בבטנך, שמזה  כלו  כל העולם  הרי  הוא:  ברוך  אמר לה הקדוש 
מזה ומזה יצאו אלופים, ונתן לה הקדוש ברוך הוא שני בתים. בית עשיו בעולם הזה ובית 
יעקב בעולם הבא, שנאמר "והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה וגו'" )אוצר המדרשים 

אייזנשטיין, הלל ]המתחיל בעמוד 127[(.
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ביתה  אל  רבקה  שבה  הסיפין",  "אמות  את  והניע  זעזע  שכנראה  המענה  קבלת  אחר 
בוודאי  כי  להתכונן,  "עלינו  היה:  כנראה  והמסר  יצחק.  בעלה  עם  המידע  את  וחולקת 
ההווייה  להוביל את  גדולים, האמורים  'ראשים'  עם  יהיו  טוב,  למזל  שיוולדו  התאומים 
האלוקית, לקראת הגאולה והיות וכל אחד מהם, מסמן את הדרך לעת הנכספת, באופן 
שונה מעמיתו ורעהו, אזי צפויים מאבקים לא פשוטים, ועלינו להיערך, כבר מעתה, כיצד 
יהיה הקו החינוכי של שני אחים כל כך שונים הגדלים באות בית" – כך ניתן לתאר את 

השיח בין רבקה ליצחק.

האדמוני הראשון עלי אדמות - 
"אדמוני כולו כאדרת שיער ויקראו שמו עשו" – האמנם היה חריג?!

שיער  כאדרת  כולו  אדמוני  הראשון  ויצא  בבטנה:  תומים  והנה  ללדת  ימיה  "וימלאו 
ימי  יעקב.."  וקרא שמו  אוחזת בעקב עׂשו  וידו  יצא אחיו  כן  ואחרי  ויקראו שמו עשיו: 
ההיריון מלאו עד תומם. בשעה טובה ומוצלחת רבקה יושבת על האבניים, והנה הנבואה 
מתגשמת. המאבקים בין השניים מתפרצים החוצה. עשיו כשמו כן הוא – "אדמוני כולו 

כאדרת שיער".

אומר על כך המדרש: "אדמוני – אמר ר' אבא בר כהנא כולו שופך דמים, וכיון שראה 
. . נתיירא, אמר: אף זה שופך  . וישלח ויביאהו והוא אדמוני   . שמואל את דוד אדמוני 
דמים. אמר לו הקדוש ברוך: הוא עם יפה עיינים". עשו מדעתו הורג, אבל זה )דוד המלך( 

מדעת סנהדרין הורג". )בראשית רבה )תיאודור–אלבק( פרשת תולדות פרשה סג(.

יש אדמוני ויש אדמוני. יש את עשו שופך דמים, אך יש את דוד מלכא משיחא, שגם 
הוא היה אדמוני אך היה עם יפה עניים. "ואחרי כן יצא אחיו וידו אחזת בעקב עׂשו ויקרא 
שמו יעקב..". "וידו אוחזת בעקב עשו" – ר' פנחס רב חלקיה בשם ר' סימון: אפילו דופן 
לא היה ביניהם ויצא זה צדיק וזה רשע. מפני מה ברא הקדוש ברוך הוא צדיקים ורשעים, 
כדי שיהיו מכפרים אילו על אילו, על שם גם את זה לעומת זה עשה האלוקים. )פסיקתא 

דרב כהנא )מנדלבוים( פיסקא כח – ביום השמיני עצרת(.

הקדוש ברוך ברא זה לעומת זה, ברא צדיקים אך ברא רשעים. לידתם של עשיו ויעקב 
בביתם של רבקה ויצחק, היוו מתווה וסימן דרך לכל בית ובית בישראל. ביתנו מורכב 
כך. אחרת  לא  לא-ל שהם  ותודה  זהים...  נולדו תאומים  ילדינו  כל  לא  וילדים.  מהורים 
ועלול לאבד את הפוטנציאל הגלום בו. דווקא השונות בצבע  ונחלש  הבית היה מתנוון 
ובטבע שבין ילדינו, הם ההופכים את ביתנו לבית חי, תוסס ומאתגר, שאמור לגדל ילדים 
בריאים בגופם ובנפשם. ההשגחה האלוקית שהביאה ללידתו של עשו, המייצג את עולם 
"התוהו", את האי שקט, בביתם של יצחק ורבקה, היא שגרמה לראות, באדמוניות ובילד 

הסוער, דווקא, את היפה עיניים, שבחריג והשונה.

עם בגרותם של הנערים התהום הפעורה בין האחים, הולכת וגדלה? 
האם הפתרון הינו חד משמעי?!

עם לידתם של התאומים, יעקב ועשו, נפערת תהום עמוקה בין שני האחים, והדברים 
מתעצמים עם בגרותם של יעקב ועשו. "ויגדלו הנערים ויהי עשו איׁש ידע ציד איׁש שדה 
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יומית,   – היום  נכנסת לרטוריקה  דילמה כלל לא פשוטה  יׁשב אהלים".  ויעקב איׁש ּתם 
של "בית יצחק", והיא: כיצד בית יכול להתנהל ולתפקד עם ילדים הגדלים באותו בית, 
ולפעמים אף ישנים באותו חדר, כאשר הנער עשיו הינו "איש שדה" עם כל המשתמע, 
חורג באופן בוטה מהמשנה החינוכית ודפוסי התנהגות המצופים, ומאידך, יעקב הינו איש 
תמים, חלומו של כל הורה. כיצד יפעלו ההורים? האם יגרשו את הבן הסורר, כפי שנהגה 
מהאח  הרחק  לישיבה  אותו  וישלחו  יעקב,  את  ירחיקו  אולי  או  ישמעאל?  עם  הסבתא 

הסורר? סוגיה חינוכית לא פשוטה!

המגדל  מאתגר,  בית  עם  ההנהגה  בדרך  המכרעת  התשובה  טמונה  בפרשתנו  דווקא 
בתוכו ילדים עם צרכים שונים ודרכי ההתמודדות אינם כלל וכלל פשוטות. ובצומת זה, 
נוכל להיעזר ולקבל הדרכה מאבותינו הצדיקים, יצחק ורבקה כדרך חיקוי למצבים דומים 

מעין אלו.

ניתן, ועוד איך, להוציא את השלמות החבויה בפנימיותו, של החריג 
והשונה, גם עם עסקינן, ב'עשו הרשע'.

"וּיאהב יצחק את עׂשו כיצד ּבפיו ורבקה אהבת את יעקב". יצחק האבא, איש היראה 
ּבפיו". מבואר  "ּכיצד  וזאת:  בנו הסורר  כלפי  וסלחנות  והגבורה, מבטא הרבה אמפתיה 
הן המרכבה לא תיתכן  הן  "... אצל האבות אשר   : כ'  רבינו, לקוטי שיחות כרך  בתורת 
מציאות של רע ח"ו, ואילו אצל תולדותיהם, שאין הם 'האבות', אלא מחוץ להם אפשרת 
מציאות של רע ממשי וגמור, אלא באופן שמציאותם היא רק כדי לבצע באמצעותם, את 
העניין של כובש את יצרו", )לקוטי שיחות מתורגם כרך כ' עמ' 123(. במילים פשוטות: 
עשיו ו"עולם התוהו", המלווה את ירידתו לעולם, על מנת שהעולם שלנו, "עולם התיקון" 
יתעלה. ילדינו אכן נחשפים להתמודדויות כלל לא פשוטות, אך ברגעי התמודדות הללו 
לקדושה.  המתנגד  אינו  שהעולם  אותם  חינכנו  כי  יצרם,  את  לכבוש  מצליח  הם  דווקא 
העולם, אמור דווקא לסייע להפצת הקדושה. ילדינו ותלמידינו למדו לזהות ולהכיר: בין 

טוב לרע. ואכן, בשעת מבחן יצליחו בעזרת ה' להתמודד ולהתגבר ולכבוש את יצרם.

מוכן  היה  לא  – עשיו, אך  "התכשיט" שלו  ומהו  מיהו  ידע  גם  ידע  ודאי  אבינו  יצחק 
וניסה להשלים את המלאכה של הוצאתה מהכוח אל  בו,  לאבד את הפנימיות הגלומה 
הפועל. אך לדאבוננו לא הסתיימה המלאכה ורק באחרית הימים יתגלה באופן גלוי ובהיר. 
"עולם  הוא  השתלשלות",  "סדר  מכל  נעלה  עולם  של  גילוי  בשר.."  כל  "וראו  בבחינת: 

התוהו", שיתלבש ב"עולם התיקון" ויעלה אותו, למעלה מעולם האצילות.

ודאי שהמסקנה הנדרשת כאן: עלינו להיזהר ולהישמר מאוד, דווקא, בילדינו שנראים 
לעניינו כחריגים, כיוצאים מן המסגרת הרגילה של "איש תם יושב אוהלים". דווקא בהם, 
טמון האור הפנימי והעצום שעם טיפול ויחס נכון אליהם, נזכה בהרבה סייעתא דשמיא, 

שביתנו יאיר באור יקרות והשקט ושלווה ישכנו בו. אמן!
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ה'אבות' לא נחו ולא התייאשו חלילה מעתיד בניהם, גם אם במציאות לא הלכו בתלם שהנחילו 
לבניהם לדורי דורות. כל אחד בדרכו הוא ובדרך עבודתו ניסה התעקש פעל והתפלל כי בנו 
אהובו ישוב ויעלה על מסילת דרך – 'סבא' • ואכן 'חזקה לתעמולה שאינה שבה ריקם', זכו 

כל אחד מהאבות, כל אחד בדרכו הוא, לפעול על תולדותיהם 

אחד משיאי סעודות השבת, הינו הרגע בו ילדינו הזאטוטים גוררים אחריהם את תיקיית 
ו'מכריחים' אותו להסיט את תשומת הלב אליהם –  הגן מושכים בכנף מעילו של אבא 

לדפי הצביעה והעבודה וכו'. עלינו מוטלת החובה לעשות מהאירוע 'געשעפט' מחונן.

פרשתנו פרשת 'תולדות' משקפת עבורנו 'מראה'. כיצד עלינו לקחת אחריות ושותפות 
מלאה בהתקדמות חינוך ילדינו לקראת 'החיים' ותוך ה'חיים'. מעבר ל'חגיגות' ו'ההצגות' 
עלינו ההורים לדעת, על מה עלינו לשים ליבנו ומחשבותינו בחינוך ילדינו. הבה נעצור 
לצוץ  אמורות  שהיו  והשאלות  התהיות  מהן  רגעים  מספר  נתבונן  וההצגות,  מהחגיגות 

בתוכנו.

האם אנו ההורים, יודעים את רמתו האמיתית של ילדינו, את המיומנויות שעליו לרכוש 
לאורך השנים בעת שהותו במסגרת הת"ת, כמו: קריאה, כתיבה, חשיבה? בתחום הבין 
אישי – מי הם חבריו? האם בכלל יש לו חברים? בתחום הרוחני – מהי רמתו החסידית? 

כיצד מתפלל? כיצד מברך? האם לבושו הולם את התואר 'ילד חסידי'?

אחרי שימת 'סימני השאלה' לא מעטים, עלינו לזכור שענייני חינוך מעין אלו העסיקו 
גם את אבותינו, ועלינו להפנים כי תפקידנו לקחת אחריות על היקר לנו ביותר, גם אם 

הדברים לא קלים.

"ואלה תולדות יצחק בן אברהם אברהם הוליד את יצחק" – 'ואלה' אות 'ו' רומזת על 
תוספת, ומה היא התוספת?

פרשתנו פרשת 'תולדות' משקפת עבורנו מציאות של דגם לחיקוי. דגם שבו נוכחים אנו, 
כי אבותינו לא לקחו פסק זמן מקבלת אחריות על חינוך ילדיהם. עד יומם האחרון עשו 

האבות לא נחו ולא 
התייאשו מעתיד בניהם 

תולדות ב'



25

תהילות ישראל • לזכרו של איש החינוך הרב ישראל ברוך ע"ה זלמנוביץ

את כל אשר לאל ידם, על מנת שתולדותיהם יעלו על 'פסי המסילה' הנכונה, גם שידעו 
את מציאות בניהם.

– מדרש שמות  נעיין במקור המדרשי  כן, הדברים מוכחים בכתובים? הבה  כיצד אם 
רבה.

"ואלה תולדות יצחק בן אברהם", המילה 'ואלה' מוסיפה על הראשונים )מה שהזכיר 
קודם( על מה שכתוב למעלה הימנו "ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם" בני ישמעאל, 
ומי היה זה )על מה רומזת המילה 'תולדות'(? עשיו ובניו שהיו בניו )תולדות'( של יצחק'. 

)עד כאן דברי המדרש רבה(

ויש לתהות ולשאול: הכיצד יתכן שהתורה תרמוז במילים: "ואלה תולדות יצחק" בבן 
עשו שהיה רשע ותתעלם מיעקב הצדיק?

עונה על כך הרבי בליקוטי שיחות כרך ט"ו )מתורגם עמ' 205( – יש לבאר שהמילה: 
חלק  שתופסים  העניינים  שאחד  בפרשה,  ופועלו  מעשיו  יצחק  עניני  רומזת  "תולדות" 
נכבד מסיפור הפרשה, הינה כל ההכנות לברכות שייעד יצחק לעשיו ותיאור התרחשות 

הברכות.

בעניין ה'ברכות' המסופרות ומתוארות בהרחבה כחלק מפועלו של יצחק ו'כתולדותיו', 
יש לבאר כי אחד מעיקרי עבודתו הרוחנית של האבא יצחק היה, לזכות ולהועיד 'ברכה' 
לבנו עשיו, המטרה לכך: שעל ידי ברכה זו יזכה יצחק להוציא מבנו עשו, על אף שידע 

שיצא לתרבות רעה, את 'היקר מזולל'.

האם הקשר שבין אברהם לבנו ישמעאל היה דומה לקשר של יצחק לבנו עשו? מהן 
התוצאות החינוכיות שנבעו מכך?

ראינו כי מהאות 'ו' שבמילה "ואלה", הפותחת את פרשתנו לומד המדרש כי היא רומזת 
ומוסיפה על הנזכר קודם – תיאור תולדות ישמעאל – "ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם", 
גם אברהם וגם יצחק עסקו בכל כוחם להשפיע ולשנות את מצבם הרוחני של תולדותיהם 

–  ישמעאל ועשו.

בהתייחסות  השוני  ועולה  מתברר  לבנו,  אב  כל  של  יחסם  לגבי  ממוקדת  בהתבוננות 
שונה, כל אחד מהאבות לבנו, וממילא קיים גם השוני בתוצאה הסופית של הבן.

ה'מטה'.  על  'מלמעלה  גדול  אור  בהורדת  משפיע  'החסד'  איש   – אברהם  עבודת 
אברהם דאג להבאת ידע והכרה באלוקות גם באנשים הפחותים ביותר, אפילו לערביים 
המשתחווים לאבק רגליהם דאג אברהם שיכירו באלוקות. באותו אופן עבודה זהה פעל 
רוחנית  רחוק  שהיה  היה  שישמעאל  למרות  האמה.  בן  ישמעאל,  בנו  אל  ביחס  אברהם 
ממנו, עד שה' קובע "כי ביצחק יקרא לך זרע" ואף אין הוא נחשב ליורשו כבן מן המניין 
"כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק", אך למרות כל זאת, עקב האור הגדול 

שהעתיר אברהם עליו –  זוכה ישמעאל לשוב בסוף ימיו בתשובה.
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עבודת יצחק – איש 'הגבורות' עבודתו להעלות את האור האלוקי ממטה למעלה. עיקר 
ישראל  היציאה מארץ  עליו  נאסרה  כן  ועל  'כעולה תמימה'  יצחק, משמש  עבודתו של 
מקום ש'גבוה' רוחנית. גם לא יכול היה לשאת שפחה. עבודתו של יצחק פועל באופן של 
העלאה מ'מטה למעלה' )הפוך מאביו אברהם(, זיכוך ה'מטה' – 'העולם' והעלאתו 'מעלה'.

יצחק חופר בארות ומטרתו – חיפוש 'מים החיים'. על יד עבודתו זו – זוכה יצחק, שעשו 
יתקשר אליו מהורתו ולידתו ולכן עשיו נחשב – על אף רשעותו – ל'ישראל', אך ישראל 

מומר.

אירוע מחונן שארע בעת שהובילו את ה'סבא יעקב' לקבורה והתקשרותו לעניינינו.

למרות שעשו נשאר ברשעותו עד סוף ימיו, חז"ל מספרים לנו על אירוע מחונן, שעל 
ידו למדים אנו עד כמה השפיע יצחק על עשיו גם לאחר קבורתו במערת המכפלה.

ונטל  רשיעא  לעשו  פתגמא  ושמיע  דכנען  לארעא  בנֹוי  יתיה  "ונטלו   – 'יונתן'  תרגום 
מן טורא דגבלא בלגיונין סגיאין ואתא לחברון ולא הוה שביק ליוסף למיקבור ית אבוי 
במערת כפילתא מן יד אזל נפתלי ורהט ונחת למצרים ואתא בההוא יומא ואייתי אוניתא 
דכתב עשו ליעקב אחוי על פלגות מערת ּכפילתא ומן יד רמז לחושים בר דן ונטל סייפא 
וקטע רישיה דעשו רשיעא והוה רישיה דעשו מתגלגל עד דעל לגו מערתא ואתנח בגו 
בנוי  יתיה  קברו  כן  ובתר  כפילתא  בחקל  דעשו  בנו  קברו  וגופיה  אבוי  דיצחק  עיטפיה 
ליעקב במערת חקל כפילתא דיזבן אברהם ית חקלא לאחסנת קבורתא מן עפרון חתאה 

על אנפי ממרא".

תרגום הדברים לעברית – )כתר יונתן( "וישאו אותו בניו לארץ של כנען ונשמע הדבר 
לעשו הרשע ויסע מהר של גבלה בחילות גדולים ויבא לחברון ולא היה עוזב ליוסף לקבור 
את אביו במערת המכפלה מיד הלך נפתלי וירץ וירד למצרים ויבא בההוא ]באותו[ היום 
ויביא שטר )מכר( שכתב עשו ליעקב אחיו על חלקו במערת המכפלה ומיד רמז לחושים 
בן דן ויקח חרב ויקטע ראשו של עשו הרשע והיה ראשו של עשו מתגלגל עד שבא לתוך 
המערה וינח בחיקו של יצחק אביו וגופו קברו בניו של עשו בשדה המכפלה ואחרי כן 
קברו אותו בניו ליעקב במערת שדה המכפלה אשר קנה אברהם את השדה לאחוזת קבר 

מעפרון החתי על פני ממרא'. )עד כאן התרגום(

מהמתואר בתרגום עולה העובדה המאוד מעניינת והיא, שראשו של עשיו נמצא בחיקו 
זו מחזקת את  גופו לקחו לקבורה בהר שעיר(. עובדה  )את שאר חלקי  יצחק  של אביו 
שידע  למרות  בנו.  עשו  כלפי   – יצחק   – האבא  של  הרוחנית  ועבודתו  החינוכית  מבטו 
בוודאות את מצבו הרוחני – "כי ציד בפיו", לא שקט ולא נח, גם לאחר הסתלקותו ודאג 
שלפחות 'ראשו' של בנו המייצג את 'שורשו העליון', ינוח במקום קדוש בחיק אביו יצחק 

בשער גן עדן, מערת המכפלה.

גם אנו לא ננוח ולא נשקוט עד שנראה בעזרת ה' נחת מילדנו ה'אוצר היקר' שלנו.

ראינו כי ה'אבות' לא נחו ולא התייאשו חלילה מעתיד בניהם, גם אם במציאות לא הלכו 
בתלם שהנחילו לבניהם לדורי דורות. כל אחד בדרכו הוא ובדרך עבודתו ניסה התעקש 
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'חזקה לתעמולה  ואכן  'סבא'.  דרך  על מסילת  ויעלה  ישוב  אהובו  בנו  כי  והתפלל  פעל 
שאינה שבה ריקם' זכו כל אחד מהאבות, כל אחד בדרכו הוא, לפעול על תולדותיהם.

מה אנו נענה בתריה? אם על רשעים לא התייאשו אבותינו, אנו, להבדיל על בנינו, ודאי 
שנפקח עניינו ונושיט 'כתף', נראה אחריות ואכפתיות.

נפעל בכל הצורות והדרכים. ובתחבולות תעשה לך מלחמה. וכך נצליח אף אנו בעזרת 
ה', גם אם הדרך ליעד מלאה במערמות, אך על יד עמל וייגע ובריבוי אמונה ותפילה ואף 

נהווה עבורם דוגמת חיקוי חיה.

על ידי כך נזכה בעזרת ה' לקטוף 'פירות טובים' נחת חסידי אמיתי מילדינו ומתלמידינו. 
ומכל יוצאי חלצינו. אמן!
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יעקב אבינו נשלח בצווי הוריו לחרן – 'חרון אף של עולם', ודווקא במקום הנמוך מכל, מצליח 
'מחממת'  מיציאתו  ציון  בנקודות  יעקב  את  מלווה  התורה  לתפארת.  משפחה  ליצור  הוא 
חייו  'פירמידת'  צומחת  שם,  דווקא  עולם.  של  אף  חרון  לחרן,  הגעתו  עד  הוריו,  של  הבית 
הגשמיים והרוחניים של יעקב: "וּיפרץ האיׁש מאד מאד..." • הצלחתו המסחררת של יעקב 
נבעה מעקביותו ליישום הקול האלוקי שמלווה אותו לאורך כל השליחות. הבה נחשף לאותן 
אותן  ונשליך  עליו  קול ששמר  לאותו  אוזנינו  נטה  חרן,  עד  הדרך  מתווה  של  ציון"  "נקודות 
להוויית חיינו היום – יומיים • המחנך הרב ישראל זלמנוביץ בטור אקטואלי לפרשת השבוע • 

בשליחות יעקב לחרון אף של עולם

שאלה עתיקת יומין נצבת כל העת לפתחנו, האם ניתנת בכלל לפיתרון?

ההשגחה האלוקית המהווה בכל רגע ורגע את עולמינו היא האחראית לכך שבכל בוקר 
נפקח את עינינו ובהמשך מזכה אותנו בפת שחרית ומשם ממשיכים ל– " יצא ָאדם לפעלו 
ולעבודתֹו עדי ערב ", עבודתנו הגשמית. כך בכל יום ויום, גלגל חיים הסובב על צירו, 
כאילו הדבר מובן מאליו. אל לנו לשכוח שאת כל זאת קיבלנו את מידו המלאה הפתוחה 
האלוקי  לצו  ולהאזין  להישמע  החובה  עלינו  מוטלת  ורחמים.  חסד  בבחינת  וגדושה 

המהדהד בהיכלו של עולם בבחינת "ברכת ה' היא תעשיר"

כלומר: עלינו לשאוף לכונן את ביתנו על מטרות ויעדים המיוסדים על תורה ומצוות 
המעשה  עולם  בתוך  להטביענו  המאיימים  החיים  מרוץ  בסחרחורת  לפול  חלילה  ולא 
המגיע עד "חרון אף של עולם". אלא שנשאלת השאלה האם ניתן לגשר ולתווך בין הצורך 
הקיומי של יציאה "לעולם", לרשות הרבים, עלמא דפרודא. ומאידך, ישנו הצורך הברור 
להכניס את "אלופו" של עולם הנשלט ע"י הבעל דבר, "לּפתח חּטאת רבץ ואליך תשקתו" 
בסיפור  היא  זו מצויה  יומין  ּבֹו"? המענה לשאלה עתיקת  "וַאּתה ּתמׁשל  הצווי:  ישנו   –
שליחות יעקב לחרן, בהארת נקודות הציון המופיעות בדרכו לשם, על ידן נשמע את הקול 

האלוקי המהדהד מתוך הסיפור המקראי.

ציוני הדרך שהדהדו בעולם: 
בשליחות יעקב לחרון אף של עולם 

תולדות ג'
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הוריכם!  לעצתם של  הקשיבו  האלוקי,  לקול  האזינו  ברכה?  מלא  בטנא  לזכות  רוצים 
וזכו לברכתם...

הקול הראשון שהדהד באזניו של יעקב שבעטיו זכה לברכה בשליחותו לחרן , הייתה 
הרם  הרוחני  ומעמדו  הבוגר  גילו  למרות  יעקב  הוריו.  לדברי  האולטימטיבית  ההקשבה 
וּילך ּפּדנה ארם". תארו  ואלאּמֹו  יעקב אלָאביו  "וּיׁשמע  הוריו:  ונישא היה קשוב לדברי 
לעצמכם, אדם בוגר הבא להתייעץ עם הוריו המבוגרים שכביכול "אינם מבינים את ענייני 
העולם", כיצד להמשיך בדרכו. דווקא בצורה זו זורע יעקב את הניצנים הראשוניים לקראת 
ההצלחה בשליחותו לחרן. גם עלינו מוטלת החובה ואף הזכות לשמוע בעצת ההורים. 
אין זו פחיתות כבוד אם נערבם ונשמיע בפניהם התלבטויותינו ונעלה בפניהם הרהורים 
ומחשבות. נאזין ונקשיב לעצתם )במסגרת מגבלות שלום הבית, כמובן...(, הנהגה זו תזכה 

אותנו ילדיהם ברווח כביר, מענק של טנא מלא ברכה.

מי לא מעוניין בבית המאיר באור יקרות של רוחניות וגשמיות? 
המשיכו להקשיב לקול השמימי המהדהד!

המפגש עם הקול האלוקי המגיע אלינו בדרך מסעו של יעקב קשור בהכנה הרוחנית 
לקראת המפגש עם עולם ה"יש" שבהוויית חיינו והוא הקמתו של בנין עדי – עד. שאיפתנו 
היא כמובן שיתבסס על יסודי התורה והמצווה כפי שהם מוארים במאור שבתורה זוהי 
תורת החסידות. יעקב יוצא למשפחת אמו מיד עם בקשת הוריו, על מנת למצוא שם את 
וּילך חרנה". מטרת היעד  יעקב מּבאר ׁשבע  "וּיצא  יעקב לא מתמהמה:  רעייתו לעתיד. 
הסופי להגיע בשליחותו של מקום אל מקום "התחתון שאין למטה תחתון ממנו" והוא: 
חרן. אך כדי להצליח בשליחות הרת גורל זו הוא עושה "פניית פרסה" ופונה לישיבת שני 

צדיקי הדור.

מפרש רבינו בחיי: "וישכב במקום ההוא", היה ראוי לומר 'וישכב שם'? ... "אבל" לשון 
מיעוט הוא. שם שכב, אבל י"ד שנה ששמש בבית עבר ועסק בתורה לא שכב. כי שלחו 
אביו יצחק ללמוד תורה בבית עבר י"ד שנה קודם שהלך לחרן אל בית לבן". יעקב יודע 
כי כל ההסתופפות בבית הוריו הצדיקים לא יספיקו כצידה לדרך מול ההתמודדות הלא 
פשוטה הממשמשת ובאה. על כן נשלח הוא לישיבת "תומכי תמימים" של הדור ההוא, 
דרגה  וכסת,  כרית  על  לנום  שנים  עשרה  ארבע  זוכה  לא  יעקב  ועבר.  שם  של  ישיבתם 
נעלית ביותר. ועם זאת קושי גדול מאוד לאדם בשר ודם, אך זה ששימש לו הכנה רוחנית. 
עיקרון חשיבות  וכלל לא שייכים לאותה דרגה אך עלינו להפנים את  כלל  אנו בערכנו 
ההכנה הרוחנית לפני יציאה לכל שליחות, ובוודאי השליחות העיקרית, הקמתו של בית 
זו תלויים, לא רק המצב הרוחני של הבית בכללותו ודרגתם הרוחנית  בישראל. בהכנה 
של ילדנו, אלא גם הצלחתנו הגשמית, בשפע הגשמי הצלחה בעבודה ובעסקים תלויים 

באותה הכנה.
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על מנת להצליח בשליחות, 
יש ליצור חלומות, כן, לחלום בהקיץ!

לאחר ארבע עשרה שנות התמדה באוהלה של תורה יעקב פונה ליישם את אשר למד. 
הוא צועד לקראת יעוד חייו, לעשות לו יתברך דירה בתחתונים. הוא מגיע למבואותיה של 
חרן. אך תוך כדי מסעו הוא נזכר כי לא שם אל ליבו למקום המקדש, מקום המוריה. עליו 
היה לחנות שם ולשאת תפילה כמו שנהגו אביו וסבו. כך מתואר בתלמוד: "ויצא יעקב 
מבאר שבע וילך חרנה", וכתיב "ויפגע במקום"? – כי מטא )כשהגיע( לחרן אמר: אפשר 
דעתיה  יהיב  כד  התפללתי?  לא  ואני  המוריה(,  )הר  אבותי  שהתפללו  מקום  על  עברתי 
"ויפגע במקום" )מסכת   – למיהדר )הטה דעתו לשוב( – קפצה ליה ארעא )הדרך(, מיד 

חולין דף צא עמוד ב'(.

יעקב אבינו הצטער באמת על כך שלא שט לבו להתפלל במקום המקדש ובזכות זאת 
זכה להנהגה ניסית, קפיצת הדרך.

הסיפור ממשיך עם שקיעתה הפתאומית של החמה. יעקב, בעקבות החשיכה שנפלה 
עליו בפתע פתאום, מחליט ללון באותו מקום. התורה מתארת לנו את החלום: "וּיחלם 
והנה  "ויחלום  המדרש:  כך  על  מבאר  השמימה".  מגיע  וראשו  ארצה  מוצב  סולם  והנה 
של  זה  חלום  אבל  בצדם.  פתרונם  במקרא  הכתובים  החלומות  כל  ארצה".  מוצב  סולם 
יעקב, אף על פי שנדרש כפשוטו, פתרוהו רבותינו במדרשם: "ויחלום" – נראית לו שכינת 
הקדוש ברוך הוא בחזון לילה. "והנה סולם " – כלומר דמות סולם של אש. "מוצב ארצה" – 
במקום בית המקדש. "וראשו מגיע השמימה" – שיפועו מגיע השמימה כנגד בית המקדש. 
לכאן,  אביו  מבית  אותו  מלוין  והיו  ורפאל  גבריאל  אלו   – עלים"  אלקים  מלאכי  "והנה 
ועכשיו נתנה להם רשות לעלות. "וירדים בו" – אלו מלאכים אחרים שירדו ללותו חוצה 

לארץ )מדרש שכל טוב(.

מה החלום מספר לנו? יעקב זוכה להארה אלוקית מעין כמותה. יעקב מודע כי יורד 
לו החלום  וכאן מתחבר  חייו.  לבצע את שליחות  כדי  וזאת  עולם,  חרון אף של  למקום 
למציאות. אל דאגה יעקב! ה' מלווה אותך בכל צעד ושעל, מלאכי אלוקים מלווים אותך, 
ידברו. זאת האמת  ואין כאן חלומות שווא  כבר מפתח ביתך. עד שתזכה לשוב בחזרה. 

לאמיתה, החלום של יעקב הינו מציאות.

פרנסה  והבאת  משפחה  בהקמת  מי  בעולם.  בשליחותו  ועמל  עוסק  מאתנו  אחד  כל 
בכבוד ובהצלחה, אחר בחינוך ילדיו ומי בשליחות עסקית או ניהולית ועוד. יש העוסקים 
טרם  יעקב  האחרונים.  מהימים  היטב  לנו  המוכרת  המילה  של  הפורמאלית  בשליחות 
חייבים  אנו  גם  השליחות.  הצלחת  תמצית  כל  מגוללת  ובתוכו  חולם  לשליחות  יציאתו 
ללא  שליחות  ליישמו.  וישאף  ירצה  שהאדם  חלום  שלנו.  הפרטי  החלום  את  לנו  ליצור 
חלומות עלולה שלא להיוולד לחלל מציאות ההצלחה. חייבים אנו לחלום! רק כך ניתן 
להגיע לפסגות ההצלחה שהגיע אליה יעקב: "ויפרוץ האיש מאד מאד ויהי לו צאן רבות 

ושפחות ועבדים וגמלים וחמורים".
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בשליחות הארוכה עלינו לכתת רגלנו ולאסוף אבנים, 

אבן ועוד אבן!

יעקב מלמד אותנו כי אבן הבוחן בהצלחת השליחות תלויה בעיקר ביכולת שלנו להרים 
ולמנף את העולם המקיף אותנו. עלינו מוטלת החובה לטהר ולקדש את סביבה הקרובה 

ואת זאת הרחוקה עד שהיכן שיידינו משגת.

יעקב. הראשונה:  ידי  והרמתן של אבנים על  איסוף  אנו פעמיים על  קוראים  בפרשה 
שם  אשר  האבן  את  ויקח  בבוקר  יעקב  וישכם   .. מראׁשתיו  וּיׂשם  הּמקֹום  מאבני  "ויקח 
מראשתיו וישם אתה מצבה". אומר על כך המדרש: "ויקח מאבני המקום, )רבים( וכיון 
שהקיץ כתי' ויקח את האבן )יחיד( ילמדנו? )יפרש( כשיצא יעקב אבינו לארם נהרים היה 
עני..." יעקב לוקח אבנים כי עני היה. בנו של עשו רוקן אותו מכל, ולכן נם והניח ראשו 

על אבן.

האבן  את  "ויקח  האבנים:  באיסוף  יותר  עמוק  עניין  על  המראה  נוסף,  מדרש  ישנו 
וייקח מאבני המקום וישם מראשותיו, ומיעוט  אשר שם מראשותיו בתחילה הוא אומר 
אבנים שניים, ועכשיו הוא לשון יחידי. אלא אמרו רבנן אבני כתיב, ומיעוט אבני שתים, 
אמר יעקב, זקני אברהם יצאו ממנו פסולת ישמעאל ובני קטורה. יצחק אבי יצא ממנו 
עשו ואלופיו, ואני אם מתאחות שתי אבנים הללו זו לזו אדע שאין פסולת בזרעי. וכיוון 
שהשכים בבקר וראה שנתאחזו )התחברו( שתיהן זה לזה, שמח וידע שאין פסולת יוצא 

ממנו" )מדרש שכל טוב(.

יעקב חיפש סימן שאכן יזכה להגשמת החלום שחלם בהקיץ עוד לפני החלום הידוע, 
והוא זוכה לזאת על ידי הנס של האבנים שהתחברו לאחת. מאוחר יותר זוכה הוא להרים 
. יעקב מניף את האבן הגדולה ומגלה את  "ויגל את האבן מעל פי הבאר..."  את האבן: 
מקור מים חיים, המסמלים את מקור פנימיות התורה המקור ושורש הכל. שם, ליד האבן 
אמותינו  נשותיו,  את  לפגוש  יעקב  זוכה  נתגלתה,  ועתה  הקדושה  מקור  את  שכיסתה 

הקדושות, רחל ולאה.

עד  הימנו,  למטה  תחתון  שאין  תחתון   – ה"עולם"  עם  הוא  נפגש  לשליחות,  היוצא 
ועוד  נשמה  אחר  רגליו  לכתת  פשוט  האבן.  והיא  ביותר  הנמוך  לדומם  להגיע  שנאלץ 
נשמה המצויה למטה מטה מונחת בקרן זווית ליד גל אבנים ומגילויה של אותה "אבן" 
יבנה המקדש, אבן ועוד אבן ... ובתכלית זו, נזכה בס"ד, למלא את שליחותינו לרצון ונחת 

רוח של המשלח, רבנו.
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בפרשתינו, פרשת 'ויצא' יש פתיחת 'צוהר' למבט פנימי בכוח הניתן להורים בקריאת שמות 
ילדיהם. הבה ננסה לטעום ולו במעט, מעניין נעלה וקדוש זה ● האימהות הקדושות הקפידו 
לתת לכל שם של ילד טעם פנימי. בכך נסכו כוח רוחני וגשמי בעולליהם, עד כדי זכות לגדול 
לשנים עשר 'שבטי י–ה'. האם גם לנו ניתנו הכוח? ● מיהו שנתן את שמות ילדי יעקב? מהן 

המשמעויות שעומדות מאחוריו? 

"מזל טוב! ב"ה נולד לנו בן זכר ראשון, 'בכור'!" – פונה רבקה לבעלה שלוימי בחיוך 
'אמא'.  אקרא  ואני  'אבא'  תיקרא  אתה  מעתה  מאמין?!  "אתה  גדולה.  רוח  ובקורת  רחב 
הלידה  חדר  לחלל  ו'זורק'  ריאותיו,  מלא  אוויר  שואף  שלומי,  העניין?"  את  מעכל  אתה 
את המשפט הבא אל עבר רבקה רעייתו, האם הטריה, הוא לא מאבד זמן, שמא יפספס, 
וחנפני מצד אחר:  מנסה להוביל את המהלכים הבאים, פותח בקול סמכותי מצד אחד 
נציין לו את טקס ברית המילה בהכנסתו תחת כנפי היהדות ועלינו  ימים  "עוד שמונה 
לבחור שם ל'בחור', את מבינה.. ישנו לחץ מצידה של אמי לתת שם אחר סבי.. מקווה 

שאת מבינה.. אין ברירה.. את לא תעשי מזה סיפור.. נכון? בעזרת ה' יהיו עוד ילדים"..

סיטואציה מוכרת? בפרשתינו, פרשת 'ויצא' יש פתיחת 'צוהר' למבט פנימי בכוח הניתן 
זה.  וקדוש  נעלה  ולו במעט, מעניין  ננסה לטעום  ילדיהם. הבה  להורים בקריאת שמות 
אמותינו הקדושות הקפידו לתת לכל שם של ילד טעם פנימי. בכך נסכו כוח רוחני וגשמי 
בעולליהם. עד כדי זכות לגדול לשנים עשר 'שבטי י–ה'. האם גם לנו ניתנו הכוח? מיהו 

שנתן את שמות ילדי יעקב? מהן המשמעויות שעומדות מאחוריו?

אין ילד בחיידר שאינו מכיר את רמאותו של לבן הארמי. כל ינוק יודע לספר באריכות 
'בצבע' ו'פס קול' את אותו אירוע רמאות של התכנסות ליל המשתה שבו יעקב מקבל 
לאישה את לאה במקום רחל. אז מגיעים לפסוקים הטומנים בהן את מרכז הכובד שנקלעה 
מערכת הנישואין של יעקב עם שתי נשותיו, שלא ברצנו. אחר הולדתו של בנה הראשון, 
לאה נותנת את השם ולאחריו מכן מביעה את הטעם לנתינת השם הזה דווקא – "וירא ה' 

הכוח הניתן להורים 
בקריאת שמות ילדיהם 

ויצא
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כי שנואה לאה ויפתח את רחמה ורחל עקרה ... ותהר לאה ותלד בן ותקרא שמו ראובן כי 
אמרה כי ראה ה' בעניי כי עתה יאהבני אישי". לאחריו זוכה לאה לבן נוסף: "ותהר עוד 
ותלד בן ותאמר כי שמע ה' כי שנואה אנכי ויתן לי גם אתזה ותקרא שמו שמעון". אצלו 

בשונה מראובן, נותנת לאה את הטעם לקריאת השם ורק לאחר מכן קוראת בשמו.

הוא  לכך  הפיצוי  לאה,  מצד  קיפוח  של  רגשות  נגלה  דברים  של  בפשוטם  נעיין  אם 
היפקדותה על ידי ה' ולידת הבנים. בדברי לאה ישנו גילוי של רגשות באופן מוצהר לעיני 
כל של תסכול, קשיי יחס מצד יעקב ובקשה שאכן דרך אותם ילדים יהיה סוף כל סוף 

שינוי.

הפרשן – ה'כלי יקר', מטיב לתאר את הדברים: "כי שמע ה' כי שנואה אנכי", אף על פי 
שבלידת בן ראשון אמרה "כי עתה יאהבני אישי" וכל שכן שלא ישנאה, ולמה זה אמרה כי 
שנואה אנכי? מכל מקום נראה שהיא סברה )ציפתה, קיוותה( שיהיה כן ולא עלתה בידה, 
כי היא סברה מאחר שאין אישה אלא לבנים והבן אהוב בלי ספק, על כן אמרה: "כי עתה 
יאהבני אישי", ואחר כך ראתה שהלכה בטעות שהרי מן הדין היה שאחותי תלד בן שני 
ומה נתן לי ה' גם את זה אלא לפי שגלוי לפני ה' יתברך שעודנו בשנאתו, לכך אמרה: "כי 
שמע ה' כי שנואה אנכי" – כי שמע ה' הוא יתברך לבדו בוחן לבו ושמע כל דבריו שעם 

לבו, אבל אני לא ידעתי זה כי חשבתי שכבר סרה שנאתו. )ע"כ דברי הכלי יקר(

מדברי הכתוב והפרשנות נראה כי טעם קריאת השמות הן, כעין רצון שהילדים הנולדים 
יהיו מקום של ברכה ומרפא לשינוי האווירה בבית יעקב. נתינת השם קשורה לרצון לקבל 

את היחס הנאות בתוך משפחת בית יעקב.

'ראובן'. מדוע נצרך רש"י  רש"י בעקבות רבותינו נותן פאן אחר לסיבת קריאת השם 
ל'דעת רבותינו' ולא מסתפק בפשט הכתוב?

 – ראובן"  שמו  "ותקרא  ראובן:  השם  לקריאת  בטעם  'רבותינו'  דברי  את  מביא  רש"י 
וזה לא מכרה  בני לבן חמי שמכר הבכורה ליעקב,  בין  רבותינו פירשו, אמרה ראו מה 

ליוסף ולא ערער עליו, ולא עוד שלא ערער עליו אלא שביקש להוציאו מן הבור.

רש"י מביא בשם רבותינו טעם מעניין המאיר באור יקרות את דמותו הנעלית של ראובן. 
בשמו של 'ראובן' טמונות המילים – 'ראו', כלומר הביטו כולם איזה בן נולד ליעקב ולי. 
וראו את ההבדל בינו לבן של חמי, בנו של חמי )יצחק( – עשיו – שהיה בכור, זלזל בבכורה 
ומכרה, בני ראובן הנולד, הרי הוא בכור, ובעתיד, )ראתה בנבואה( תילקח ממנו הבכורה 
על ידי אביו )כמסופר בהמשך הפרשיות( ותינתן ליוסף בכור רחל. למרות זאת ראובן לא 
ישמור ליוסף טינה ונטירה, כאשר ייזרק יוסף לבור, עוד יעשה מעשה אצילי, ויציל את 

יוסף. )עד כאן הסבר דברי רבותינו שברש"י(

הרבי בליקוטי שיחות כרך י' מסביר את ההכרח של רש"י מלסטות מדרכו המסורתית 
כמה  מעלה  הרבי  הנ"ל.  רבותינו  פירושו  את  כאן  ולהביא  מקרא  של  לפשוטו  להיצמד 
וכמה תמיהות על פירוש הטעם על פי הפשט והן: אמנם הולדת בן ובפרט בכור גורמת 
אמר  מי  היא,  ששנואה  לאה  חשבה  אם  אך  לאה(  )כצפיית  לאישתו,  הבעל  של  לקירוב 
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שהדבר השתפר לאחר הולדתו של ראובן )וכמו שרואים שאצל שמעון אמרה: "כי שמע 
ה' כי שנואה אנכי"(? מהיכן ללאה הביטחון שבנה הבכור ילך בדרך הישר, בפרט שעל 
פי הניסיון אצל הסבא אברהם הבכור ישמעאל לא הלך וכן אצל חמיה הבכור, עשו לא 
הלך בדרך הישר, אולי זה מה שיקרה חלילה גם אצל בנה הבכור ראובן? א"כ מה המעלה 

שילדה לו בן בכור, דבר שלא יגרום ליעקב קירבה ואהבה אליה?

הרבי מסביר בעקבות תמיהות אלו את והטעם לכך רש"י נאלץ לסטות מדרכו ולהביא 
את פירוש 'רבותינו' והוא: דווקא על פי הנבואה מודגשת גדלותו של בנו הבכור של יעקב. 
שלא מכר ואת בכורתו ולא שמר טינה כלפי יוסף, בנה של רחל אלא אף הציל אותו. בטעם 
זה ודאי גרמה לאה, לחיבתו של האב יעקב לבנו הבכור ראובן. דבר שאמור להוסיף אהבה 

וחיבה לאמו לאה.

עלינו ההורים להעצים ולהעריך את הכוח הנעלה והיקר, כי ביכולתנו להעניק מהות 
חיובית בשמם של ילדינו זכינו למתנה יקרה, ילד נולד לנו, זכינו לחבר נשמה עילאית עם 
גוף גשמי, למשך שנים ארוכות וטובות, בכוחנו להשפיע על חיבור זה של 'אור יקרות' של 
ברכה ושפע בגשמיות ורוחניות ובכך יגרמו לבנם וביתם הצלחה ולנו ההורים רוב נחת 
רוח חסידי לאורך ימים ושנים, הבה נעצור ולפני קריאת שמו של 'אדם' ניתן את הדעת 

על אחריותנו וגדולה הברוכה לה זכינו. מזל טוב!
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עשיו לא חיכה ליעקב עם זר פרחים בהגיעו למעבר יבוק, אלא עם ארבע מאות איש המוכנים 
לקראת מאבק. האם ניתן וצריך תמיד להימנע ממאבקים ומעימותים? • המחנך הרב ישראל 

זלמנוביץ בטור אקטואלי לפרשת השבוע • לטור המלא

הסיפור המקראי, השבוע מזמן לנו סיפור הסובב סביב שלוש מערכות של מאבקים. 
עשיו  האחים  שני  בין  פשוט  הלא  המפגש  ממש:  מערכה  כשדה  בנויה  שבהן  הראשונה 
הרשע ויעקב. מאבק שנקטע באיבו ואמור להסתיים רק בקץ הימים, בעת הגאולה. "ועלו 
מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עׂשו והייתה לה' המלוכה". המערכה השניה הינה בין 
יעקב נושא מרכבת האלוקים ומול האיש הנאבק עמו, הלא הוא שר צבאו של עשו שנחלץ 
לטובת משלחו. המערכה השלישית, דווקא זו המעלה ומאדירה את גאון יעקב סבא. שני 
תמימי צבאות – ה': שמעון ולוי, מכריעים עיר שלימה. הם מיישמים את אשר זכו להתחנך 

בבית יעקב. מהו אם כן מאבק נכון, ומאיזה מאבק יש להתרחק?

עלינו להרחיק את עצמנו מקנאה, עימות ומאבק, גם אם זה במחיר תשלום של כבוד 
וממון!

הווית חיינו הסוערת מקיפה וסובבת את ביתנו הפרטי ואף את המרחב הציבורי המלא 
בהתרחשויות מאתגרות. בימינו הכל סביבנו נע, מסנוור ומשמיע קולות. כל אלו מכניסים 
אותנו לאי שקט, אשר אט אט מרחיק את כולנו מרוגע ושלווה, להם כה זקוקים גופנו 

ונפשנו.

התוצאות לא מאחרות לבוא. הדבר מוביל אותנו ללא משים לב לתגובות ספונטניות של 
רגשות ותחושות לא סובלניות לכל אדם הנקלע לדרכינו. הדבר יכול לקרות בתור לקופה 
בבנק או בסופר השכונתי. הדבר צץ פתאום בפקק דווקא בזמן שאנו ממהרים ולחוצים. 
וזה עלול להתפרץ במגרש הביתי הכל כך יקר וחשוב לנו. איך ניתן לגייס סייגים ובלמים 

עוד בטרם שהעניין יוצא מכלל שליטה ומגיע לכדי מאבק ומריבה?

עשו ויעקב: האם ניתן וצריך 
להימנע ממאבקים ומעימותים? 

וישלח
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התשובה מצויה בפרשתנו. יעקב אבינו הכין מספר אסטרטגיות בעת שובו משדה אדום 
לפני שאמור היה להיתקל באחיו. אח שלא המתין לאחיו ב"טרמינל" עם זר פרחים, אלא 
ההיפך: ממשיך לחדד ציפורנים, כחיית טרף האורבת לטורפה. כיצד אם כן הצליח יעקב 

להפוך את הקערה על פיה ולגרום לאחיו לשנות את תוכנותיו מקצה לקצה?

אחיו  עׂשו  אל  לפניו  יעקב מלאכים  וישלח   " עשיו:  אל  שולח שליחים  יעקב  ראשית, 
ארצה שעיר שדה אדום . . ויצו אתם לאמר כה תאמרון לאדני לעׂשו כה אמר עבדך יעקב 
עם לבן גרתי ואחר עד עתה". לעיתים מאבקי כוח נגרמים עקב כך שאנו יוצרים דמיונות 
ומחשבות שווא במוחנו על כך שיש לנו אוייבים המנסים לגבור עלינו, להכשיל אותנו או 
ליטול ממנו את פרנסתנו. מחשבות מעין אלו הינן קרקע פוריה להצמחתן של מחשבות 

שליליות בתת מודע, מחשבות של קנאה ושנאה המולכים אותנו לחוסר הצלחה.

נוכל  דרכנו  להצלחת  כעזר  אותנו.  האופפים  שווא  דמיונות  אותם  את  להרחיק  עלינו 
להסתייע באותן טקטיקות שיעקב השתמש בהן. טכניקות שלא נס ליחן. תחילה, נברר עם 
עצמנו מה הקרקע למחשבות אלו. מדוע נראה לנו שמאן דהוא אכן חושב עלינו דברים 
כדי לפייס את  זו  אנו בדרך  יעקב שיגר שליחים לפייס את האוייב. נשתמש  שליליים? 

האנשים שנדמה לנו שהם במלחמה איתנו.

נעתיק לעצמינו עוד דרך פעולה שיעקב ביצע והיא שיגור של דמות שתפייס את הזולת 
פגשתי  הזה אׁשר  כל המחנה  לך  מי  "ויאמר  יעקב:  כפי שהתורה מתארת אצל  הכועס. 
ויאמר למצא חן בעיני אדוני ... קח נא את ברכתי אשר הבאת לך כי חנני אלקים וכי יש לי 
כל ויפצר בו ויקח." יעקב השתמש בדרך נוספת והיא שיגור דורון. שכן יעקב ידע שאוהב 
כסף לא ישבע כסף, ועשיו מייצג את העולם הגשמי ותאוות העולם הזה. על כן ודאי מחנה 
שלם של רכוש ישביע את תאוותו וישקטו את רעבונו. אכן זה פעל את פעולתו ועשיו 
נרגע: "וּיׁשב ּבּיֹום ההּוא עׂשו לדרּכֹו ׂשעירה". בכך גם הודה ליעקב על הברכות. אם אצל 

עשיו שיגור הדורון הועיל, וודאי שגם אצלנו דבר זה יכול להועיל.

נכון נעשה אם גם אנו נעריף תשומת הלב חיובית, נשגר מחמאות, נשבח. ולא מתוך 
חנופה אלא מתוך האדרה אמיתית. כל אלו ודאי יסייעו לרחק קנא ולקרב את האהבה 
והשלום. ממש כמו ששברו את לבו האטום של עשו עד שרץ אל אחיו: "וירץ עׂשו לקראתו 

ןיחבקהו ויפול על צווארו וישקהו ויבכו".

לפעמים אין ברירה. עלינו לדעת כי נוותר על השלום, ונאבק על עקרונות חיינו!

יעקב אבינו שב על עקבותיו על מנת להעביר את בני משפחתו, הוא חוזר למעבר נהר 
יבוק: "ויקם בלילה הוא ויקח את שתי נשיו ואת שתי שפחתיו ואת אחד עשר ילדיו ויעבר 

את מעבר יּבק . . ויקחם ויעברם את הנחל ויעבר את אשר לו".

נהר. מפרש הדברי  גדות  בין שתי  ושגרתית העברת משפחה  לכאורה משימה טבעית 
דוד: "את אׁשר לֹו – עשה עצמו כגשר . . שמתחלה עבר את מעבר יבק . . נכנס לתוכה 
ילדיו וכל  זה והניח לשפה אחרת  ונטל משפה  . ועמד שם באמצע הנחל על המעבר,   .

מטלטליו".
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מגדה  משפחתו  כל  את  ידיו  במו  מעביר  שנים  פ"ד  בן  קשיש  יהודי  לעצמכם  תארו 
בראשית  שנחשפנו  יעקב  אותו  לא  זה  הנחל!  ערוץ  באמצע  נמצא  הוא  כאשר  לגדה 
ומתחנן בפני אחיו עשיו. כאן מופיע איש שכוחו במותניו, איש בעל  דברינו, שמתרפס 
גבורות. אך לא רק זאת, גבורתו של יעקב מתגלה ביתר שאת ועוז בהמשך השתלשלות 
עימו עד עלות  איש  ויאבק  לבדו  יעקב  "ויוותר  הדברים. בפסוק העוקב מתאר הכתוב: 
השחר". הפרשנות מנסה להסביר מה בדיוק גרם ליעקב לשוב למעבר הנהר אחר העברת 
המשפחה? מי אותו האיש שנאלץ יעקב להאבק עמו? חז"ל מנסים לפתור את התעלומה: 
אין אנו  ויאבק איש עימו",  יעקב לבדו  "ויוותר   – ר' חלבו אמר: כתוב  "ר' ברכיה בשם 
יודעין מי היה ברשותו של מי? האם המלאך היה ברשות יעקב? או האם יעקב ברשות 
המלא? ממה שנאמר בהמשך הפסוקים: "ויאמר שלחני כי עלה השחר". אמר לו המלאך 
אבינו,  יעקב  אומר: שהמלאך ברשות  )מסיק(  אני  קילוסי לקלס  הגיע  כי  ליעקב שלחני 
ולמי דמה אותו מלאך? ר' חמאי בר' חנינא אמר לשרו של עשו הרשע נדמה לו, וזה מה 

שאמר הכתוב: כי על כן ראיתי פניך כראות פני אלקים" )שיר השירים רבה(.

יעקב נשאר לבדו מעבר לנהר, הוא נפגש עם הלא צפוי בחשכת ליל, הוא נתקל במלאך 
עשיו המחכה לצודו על מנת להחלישו ולהזיקו. האם גם כאן יוותר יעקב? האם גם כאן 
לא ישיב מלחמה ויעדיף את דרכי השלום? התשובה היא לא! כאן המלחמה והמאבק היא 
על כל "הקופה", אם חלילה ינוצח יעקב סבא, הרי הדבר עלול להשליך על כל המציאות 
הגשמית והרוחנית של שבטי י–ה. יעקב מכוון לכך שינצח את הרוע ובכך ישפיע ישירות 
על מה שיתחולל בעולמות העליונים על אופן גמר המערכה מול עשו. ולכן כאן יעקב לא 
מוותר ואינו שועה לתחנוני המלאך לשחררו. יעקב דורש באופן מפגיע ומפורש: "ויאמר  
לא אשלחך כי אם בירכתני". יעקב אכן מקבל מסר שמיימי כי הברכות שייכות לו ולא 
נלקחו במרמה אלא מתוך שררה: "ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל כי שרית 

עם אלקים ועם אנשים ותוכל".

מכאן נמצאנו למדים עיקרון נעלה ביותר. אמנם עלינו מוטלת החובה להיזהר ולהישמר 
של  למחוזות  להגיע  שלא  המירב  את  לעשות  ומריבה.  מאבק  לעימות,  להיגרר  שלא 
מחלוקת, להשתדל ככל יכולתנו לחתור לשלום. מאידך, אל לנו להסכים לוותר משום כך 
על עקרונות החשובים לנו שעליהן מושתת אמונת חיינו. דוגמה חיה לדבר אותן עקרונות 
התורה  דרכי  על  ובנייתו  היהודי  הבית  ביסוד  הקשור  בכל  הרבי  בנו  שהטביע  יסודיים 
ופנימיותה. שמירה מיטבית על שלוש השלמויות שהרבי נלחם עליהם: שלמות התורה, 
העם והארץ. ועל ידי שמירתן נזכה לקרב ולזרז את הגאולה. אנו, כחסידיו של הרבי, נאבק 

ולא נרתע לומר את דעתו של הרבי בצורה בהירה ומתוך גאון יעקב.

הרבי הקים את צבא הגאולה. התמימים הראשונים ששרתו בו היו שמעון ולוי בני יעקב!

יעקב, גם אחרי הניצחון המוחץ כשידו על עליונה, בשתי המערכות מול עשו הארצי 
והשמימי, לא מגיע למנוחה והנחלה. לאה ביתו יוצאת כאחת הנערות לשחק עם חברותיה. 
היא נקלעת לאירוע במרכזה של העיר שכם ושם עוברת לצערנו, אירועים כלל וכלל לא 
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בכתוב  באריכות  מובאים  הדברים  תיאור  למאבק.  יוצאים  אחיה  ולוי  שמעון  פשוטים. 
עצמו: כיצד נהגו בני יעקב במרמה עם שכם ועם בנו חמור וכיצד הרגו את כל זכרי שכם. 

תגובת אביהם יעקב היתה קשה.

"ויאמר יעקב אל שמעון ואל לוי עכרתם אותי להבאישני ביושב הארץ בכנעני ובפריזי 
ואני מתי מספר ונאספו עלי והיכוני ונשמדתי אני וביתי." אותו יעקב שהראה כיצד יש 
להגיב עם אי הסכמה על שבירת עקרונות, מעלה כאן לפתע חשש. אך אחיה של דינה, 
"התמימים" שמעון ולוי מעלים טענה הנגדית, כי אין להשלים עם בזיון כבודה של בת 
ישראל. יעקב מקבל את הדברים שאכן נעשה כאן מעשה של קידוש ה' ולא ההיפך חלילה. 
יש מקרים בהם אין ברירה ויש להוקיע את האויב להכריעו ולהכריז על הניצחון קבל עם 

ועדה.

נשלים את הרעיון בלשון רבינו, כפי שמובאים בכמה וכמה שיחות: "על הפסוק: ויקחו 
... וגו'", אומרים חז"ל שהם היו אז בני  ׁשני בני יעקב ׁשמעֹון ולוי אחי דינה איׁש חרּבֹו 
שלוש עשרה שנים )בשם מדרש רבה( ומכאן לומדים את ההלכה של בן שלוש – עשרה 
למצוות שבגיל שלוש עשרה כבר נקראים – 'איש' וכו'". כאן נחשפים אנו למעין סגירת 
ה',  ותמימי צבאות  נערי  דווקא אצל  דנו.  ועימותים שבהם  הנוגע למאבקים  בכל  מעגל 
אצל חיילי הרבי, הדברים הם לא בגדר למדנות ופלפולים, אלא הם ממש חיים את דברי 
הרבי כפשוטם ומבצעים זאת ללא אומר, ומכריזים בפשטות: "הנני"! הראשונים לדוגמה 
חיה, היו התמימים אחי דינה. ובזכות תמימי צבא גאולה אלו נזכה גם אנו היום, לצעוד 

לקראת משיח צדקנו! נאו!
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ובמקומות שונים מזמנים עבורנו פתרון הולם  שתי מעשיות מתרחשות להן בזמנים שונים 
לסוגיות חינוכיות הטורדות רבים מאתנו: כיצד לייצר סביבה חינוכית הולמת לילדנו שיתפתחו 
בעז"ה בריאים בנפשם ובגופם. כיצד נוכל לרומם עצמינו בעיצומן של התרחשויות מסעירות 
הפוקדת אותנו חדשים לבקרים ומאיימות לסחוף אותנו למערבולת רגשיות ואמוניות המקשות 
עלינו ניהול אורך חיים שקט ושלו. בשני הסיפורים ישנם לקחים ומסרים שיוכלו לתת הכוונה 

בהשטת "ספינת חיינו" לנתיב חיים נורמטיבי חי ונושם

כיצד נדאג מראש שילדנו לא יפלו מהעריסה, ואם חלילה נפלו, נהיה דרוכים למשמע 
בכיים ונסייע בהרמתם מעלה?

המעשייה הראשונה לקוחה מימי נשיאות אדמו"ר הזקן. מקום ההתרחשות הינו בבית 
אדמו"ר הזקן הבנוי משני מפלסים, בבית השתכנו שתי משפחות בצוותא. בקומה העליונה 
התגוררה משפחתו של אדמו"ר הזקן ובקומה הראשונה השתכנה משפחת בנו, רבי דובער 
שהיה כבר אב למספר ילדים. גם האב וגם הבן היו מרוכזים מאוד בלימודם, עוסקים הם 
ברזין דרזין, ריתחא דאורייתא ממש. אלא שלפתע נשמע בכי תינוק, ילדו של רבי דובער 
ילד קט? האם מאן דהוא  נפל לפתע מעריסתו. האם משהו מאזין ושומע את בכיו של 
ירימו יחזירו למקום מבטחים, לעריסתו החמה? אכן מישהו שמע, למרות שהיה מרוכז 
בעניינים נעלים וטמירים. מהקומה העליונה נזעק סבו של הינוקא הוא מרימו ונושאו על 

כפיים מרגיעו משיבו אחר כבוד למקום מבטחים החמים והנעים בעריסתו.

הרבי המתין עד שיירדם ורק אז שב ללימודו. אדמו"ר הזקן ניגש אחר המעשה לבנו 
האדמו"ר האמצעי וכך אמר לו: 'התעמקות בתפילה או בלימוד תורה אינה יכולה לבוא על 
חשבון אי שמיעה ותשומת לב לבכיו של ילד'. הרבי מאריך בשיחה בו מובאת המעשייה 
)לקוטי שיחות כרך ג'(, ומסיק ממנה עד כמה עלינו להיות כרויי אוזן לבכיו של ילד יהודי 
והתפתחותו  לצמיחתו  יותר  טוב  וחמימה שתסייע  אוהדת  בסביבה  לגדול  וכמה  הצמא 
העתידית. גם אנו מצווים לעשות זאת, גם אם זה ידרוש מאתנו לנתק עצמנו באותה העת, 

מלמוד תורה ותפילה ומדברים רוחניים.

שתי מעשיות על נפילתם של 
ילדים מזמנים לנו מסר לחיים 

וישב
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עבורנו  דובער האדמו"ר האמצעי מעריסתו מהווה  רבי  בנו של  נפילת  על  המעשייה 
"רמזור" לחיים ומשמשת מורה דרך על עיצוב תפקידנו כהורים ומחנכים. הסיפור מתווה 
עבורנו עד היכן מגעת אחריותנו במניעת אותן "נפילות" העלולות חלילה להתרחש עם 
ליבנו לצרכיהם הגשמיים  ילדנו או תלמידנו. את פעולות המנע נעשה בהטיית תשומת 

והרוחניים הבאים לידי ביטוי באופן המעשי יום – יומי.

עלינו לעקוב כל העת אחר התקדמותם ברכישת מיומנויות החיים המזדמנות להם עם 
גדילתם והתפתחותם. עלינו לשאוף שגדילתם תהא באווירה חסידית הולמת. נלמד ונאמן 
אותם כיצד להיות חסינים מהשפעות חברתיות לא ראויות ומתאימות לילד חסידי. נקפיד 
לתזונתם המספקת והבריאה. נשמור על מראה לבושם החיצוני שיהיה בעל גוון חסידותי, 
למה  רק  לא  ערים  נהיה  החברתי.  במעמדם  ויסייע  מאוד  החשוב  ומסודר,  נקי  גם  אך 
שמכניסים לפה, אלא יותר נקפיד על מה שמוצאים ממנו. עלינו להוות עבורם אוזן קשבת 
לכל דבר ועניין, על מנת שיחושו שאנו משמשים להם כחברים וכתובת לכל שיח ולכל 
ונאה  רז. נשמש עבורם דוגמה חיה של חיקוי כהורים ומורים שהם בבחינת נאה דורש 
ובכך  ומכאוב.  נחסוך מהם צער  ראויות,  ותפילות  סייעתא דשמיעא,  מקיים. עם הרבה 
נזכה לרוות נחת חסידי מילדנו  יותר מכך  ואף  יפלו מ"עריסת" חייהם  נדאג שילדו לא 

ותלמידנו שיזכו להתפתח בסביבה חסונה ובטוחה שתרבה חיוך ומאור פנים ושמחה.

בכיו של נער יהודי אינו אמור לבוא תמיד עם קונוטציות שלילית, עלינו להביט פנימה...

על  ה'  אמר  "כה  הנביא:  צווח  כבר  נעלים,  זוג  בעבור  אחיו  ידי  על  יוסף  מכירת  על 
שלשה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים" 
"ומכרו  הכסף  את  ביניהם  חילקו  כיצד  מתואר  אליעזר  פרקי  במדרש  ב,ו(.  פרק  )עמוס 
אותו לישמעאלים בעשרים כסף", וכל אחד ואח נטל שי כספים לקנות מנעלים לרגליהם, 

שנאמר "על מכרם בכסף צדיק ואביֹון ּבעבּור נעליים" )פרקי דרבי אליעזר פרק לח(.

ידוע שהסיפור התחיל עם שנאה תהומית בין האחים ליוסף, עד שעלה במוחם רעיון 
תמוה – לשפוך את דמו: "ועתה לכו ונהרגהו ונשלכהו באחד הבורות...". ראובן מצליח 
לטוות דרך הצלה של הרגע האחרון: "ויאמר אליהם ראובן אל תשפכו דם השליכו אתו 
אל הבור הזה אׁשר במדבר ויד אל תשלחו בו למען הציל אתו מידם להשיבו אל אביו". 
ומוסיף על כך הפרקי דרבי אליעזר: "אמר להם ראובן אל תשפכו דם, השליכו אותו אל 
הבור הזה אשר במדבר וימות שם, ושמעו לו אחיו, ולקחו את יוסף והשליכו אותו אל 
וישב לו באחד מן  "וּיּקחהּו וּיׁשלכּו אתֹו הּברה". מה עשה ראובן, הלך   – הבור, שנאמר 
ההרים לירד בלילה ועלות את יוסף מן הבור". אחי יוסף, גם ברגע של היפך היגיון וסדר 
וישלכו אתו הבורה  "ויקחהו  לבור:  ומושלך  ניצל  יוסף  נשמעים הם לאח הבוגר.  עולם, 
והבור ריק אין בו מים". מדייקים חז"ל: 'וישליכו אותו הבורה והבור רק אין בו מים', מים 

אין בו אבל נחשים ועקרבים יש בו )בראשית רבה )וילנא( פרשת וישב פרשה פד(.

כיצד יוסף נער יפה תואר, פניו כפני אביו יעקב, נמכר רק בעשרים כסף? מתייחס לכך 
המדרש: "וכי תעלה על דעתך שנער יפה כמותו נמכר בעשרים כסף? אלא כיוון שהושלך 
לבור מתוך פחד נחשים ועקרבים שבו נשתנה זיו פניו וברח ממנו דמו ונעשו פניו ירוקות 
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ננסה  לו  וישב(.  פרשת  )ורשא(  )תנחומא  נעלים"  בעבור  כסף  בעשרים  מכרוהו  לפיכך 
אחים  עשרה  סביבו,  ונרקם  שמתרחש  מה  לכל  המודע  יוסף  הנער  של  לראשו  להיכנס 
הוציאו עליו פסק דין מוות שהומר במכירה וכל זה נערך תחת "צו איסור פרסום". האחים 
השותפים לדבר מעשה כורתים ברית לא להפיץ את דבר המעשה הלאה, ולא רק זאת אלא 
זו: "אמרו נחרים בינינו שלא יגיד אחד  שמשתפים את הקדוש ברוך הוא בדבר שבועה 
ממנו ליעקב אבינו, אמר להם יהודה: ראובן אינו כאן ואין החרם מתקיים אלא בעשרה, 
מה עשו שתפו להקב"ה באותו החרם שלא יגיד לאביהם" )מדרש תנחומא )ורשא( פרשת 

וישב(.

ראה יוסף את המצב, וחשב בינו לבין עצמו שאם הקדוש ברוך הוא בעסק, על מי עוד 
נותר לו להתלות? לכאורה מתואר פה מצב ביש אשר ליוסף אין סיכוי להצלה!

גם בעת שהועלה מן הבור ונקשר בעל כורכו לאחת השיירות המשיך ודאי בזעקות שבר 
להצלתו...! אך ברור הוא כי גזרת הכתוב עמדה מאחורי כל מסע הסבל והתלאות שעבר 
יוסף. ההשגחה העליונה כיוונה כל זאת כדי לקיים את אשר הוחלט בברית בין הבתרים, 
בזמנו של הסבא רבה, אברהם אבינו: "ויאמר לאברם ידע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ 
לא להם ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה". ידיעה זו היא הסנונית הראשונה שאמורה 
ליישם את תחילת ההבטחה שלבסוף תתממש ותגיע: "וגם את הּגֹוי אׁשר יעבדּו ּדן ָאנכי 

ואחרי כן יצאּו ּברכוׁש ּגדֹול". האם היא אולי תרגיע במשהו את הנער במצוקה?

בקשר לכך מסביר הרבי בהרחבה בשם הזהר: 'גרים קודש אבריך כל דא בגין לקיימא 
גזירה דגזר בין הבתרים' – הקדוש ברוך גרם לכך שאחי יוסף ימכרו אותו, כדי שתתקיים 
גזירת ברית בין הבתרים, שישראל ירדו לגלות )דברי הרבי מובאים באריכות בהסברים 

נפלאים בכרך כ' מתורגם עמוד 207(.

יוסף עם כל הצער והכאב מבין את גודל השעה ואת מטרת השליחות הפנימית והעמוקה 
"וּיׁשלחהּו מעמק חברֹון וּיבא ׁשכמה". במקום לכעוס ולשמור טינה לבו מתמלא אהבת 
וכפי  חלומותיו.  להתגשמות  הוביל  האחים  מעשה  דבר  של  בסופו  כי  למוכריו,  ישראל 
בעיניכם  ייחר  ואל  אל תעצבו  "ועתה  במפורש:  זאת  ובעצמו  בכבודו  הוא  להם  שאומר 
כי מכרתם אותי הנה כי למחיה שלחני אלקים לפניכם". מסיים שם הרבי כיוון ש"כל מה 
דעביד רחמנא לטב עביד", יש לפעמים אירועים שנראים כנזק, צער. ממכירתו של יוסף 
למדים אנו שבכל דבר ישנו גרעין של טוב וחסד שיתגלה, ולכן עלינו לחוש רק רגשות 
חיוביים למרות הקשיים הפיזיים והרוחניים המתלווים לאותו מצב שנקלענו אליו. לא כל 
כאב הוא שורש של רע והקשרים שליליים. עלינו לנסות ולגייס כל פעם מחדש כוחות 
מתוך  דווקא  עלינו  לרדת  האמור  והטוב  האלוקי  השורש  את  ולמצוא  חבויים שבתוכנו 
האפלולית השרויה עלינו ולראות בה ערפלי בוקר שעם זריחתה של שמש ועלות שחר 

ייעלמו כלא היו.
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חלומות הינם חלק בלתי נפרד מהווית חיינו. מי מאתנו לא בונה לעצמו הררים של דמיונות 
וחלומות? עולם החלומות מאז ומתמיד היווה מגנט משיכה של חקר מיסטיקנים ואנשי רוח. 

ובעצם את מי לא מסקרן עולם מכוסה ונסתר זה? 

לסוג  נחשפנו  למציאות.  שהפכו  חלומות  עם  למפגש  אותנו  מזמנות  השבוע  פרשיות 
ומצוקה:  צרה  מתוך  שהתגבשו  חלומות  בז'נאר  פגשנו  יוסף.  חלומות  ילדות,  חלומות 
שלטון  חלומות  עם  גם  אך  הכלא.  בבור  המצויים  האופים  ושר  המשקים  שר  חלומות 
לנו תורתנו שנפגוש, הרי הם חלומות המלך פרעה שהובילו להצלה של  זימנה  ושררה 
אימפריית מזרח התיכון מחרפת רעב ואבדון. מה יכולים ללמדנו חלומות לחיי המעשה?

למציאות  בשלותן  זמן  בהגיע  שיהפכו  וחלומות  שאיפות  ילדנו  אצל  ליצור  תפקידנו 
מוחשית ומעשית!

רבים מאתנו נוטים להתנהג לפעמים בסלחנות יתר כלפי ילדנו בכל הקשור בהעלאת 
ציפיות. פעמים רבות אנו מנמיכים אצלם את רף הציפיות. להתייחסות זו יכולות מספר 
ואי רצון לגרום להם לחץ. פעמים רבות אנחנו בלי משים  סיבות: הזדהות עם קשייהם 
מכניסים את עצמנו לעניין כאילו אנו המתמודדים. כל אלו וגורמים נוספים עלולים ליצור 
רדידות מחשבתית ומבט של אדישות כלפי יעדים ומטרות שעליהם ליצור לקראת עתידם. 
אלא שאם ניכנס לצוהר פשר החלומות שנפתח בפנינו בחלומותיו של יוסף נגיע למסקנה 
שונה, כי על אחריותנו להציב כל העת מטרות ויעדים בפני ילדנו ולעורר בהם חלומות 

ושאיפות.

יוסף. "אּלה  וישב נחשפים אנו לקשר העמוק בין האב יעקב לבנו  בפתיח של פרשת 
תולדות יעקב יֹוסף" – כל מה שאירע לאב אירע לבנו. מרחיב על כך המדרש: א"ר שמואל 
לא היה צריך לומר אלא 'אלה תולדות יעקב ראובן', אלא מהו 'תולדות יעקב יוסף'? כל 
מה שאירע לזה אירע לזה. מה יעקב נולד מהול, אף יוסף נולד מהול. מה יעקב היתה אמו 
עקרה, אף יוסף היתה אמו עקרה. מה זה נתקשית אמו בשעת הלידה, אף יוסף נתקשית 
אמו בשעת הלידה. מה זה אמו ילדה שנים, אף זה כן. מה זה אחיו שונא אותו, אף זה כן. 
זה רועה, וזה רועה. זה נשטן, וזה נשטן. זה נגנב, וזה נגנב. זה נתברך בעשר ברכות, וזה 

חלומות אינם אשליה מדומה: הם 
המסיעים לנו בהגשמת ייעודינו 

מקץ
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נתברך בעשר ברכות. זה יצא חוצה לארץ, וזה יצא חוצה לארץ. הוי 'אלה תולדות יעקב 
יוסף' )מדרש ילמדנו ילקוט תלמוד תורה – בראשית אות קנג(.

לא רק שהמאורעות שחוו האב והבן בחייהם היו דומים, אלא שהכתוב מדגיש באופן 
מיוחד את הקשר העצמי שביניהם. "וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקונים הוא 
לו ועשה לו כתונת פסים". מדוע החשיב יעקב את יוסף לבן זקוניו, הרי בנימין היה בן 

הזקונים?

מתייחס לכך מדרש פרקי דרבי אליעזר: רבי ישמעאל אומר כל בן זוקן חביב לאביו, 
שנאמר ""וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקונים הוא לו". וכי בן זקונים היה יוסף, 
זקונים? אלא ע"י שראה בנבואתו שהוא עתיד למלוך, לפיכך היה  והלא בנימין היה בן 
אוהב אותו מכל בניו. )פרקי דרבי אליעזר פרק לח(. יוסף מקבל יחס מיוחד מאביו, הוא 
רואה את הפוטנציאל הטמון בבנו, בנו עתיד להיות מלך. ודאי שתחושה וידיעה אצל האב 
חלחלה לבנו, והתוצאה לא איחרה מלבוא. יוסף הצדיק עוד בהיותו נער ודאי הרהר ושאף 
ואכן חלומות מתחילים  ולהיות מלך.  חייו לזכות  ולזמן שהתגשמו מהוויות  להגיע לעת 
לצוף בקרבו עד שבאמת זוכה להארה שמימית והוא אכן זוכה לחלומות מלכות, חלומות 
שלא נשארו בגדר "כחלום יעוף", אלא התגשמות מלאה של שאיפותיו, להיות מלך ולזכות 

להגיע לדרגה צדיק עליון.

דרכו של יעקב האב מלמדת אותנו כי עלינו כל העת להאמין בילדינו ולהכניס לתוך 
מציאות עולמם הפנימי כי ביכולתם להגיע לרף ציפיות הבנוי על הישגים ויכולות גבוהים. 
כמובן שכמו שאצבעותינו שונות, כך גם נדע לאבחן אצל כל אחד מילדנו את המייחד 
והמאפיין שהעניק לו הבורא, רק כך נזכה שבנינו ינצלו את הכוחות הטמונים בהם ויתחילו 
ואמונה  תפילות  ידי  ועל  ומועיל.  וורוד  עתיד  בבניית  שיועילו  ושאיפות  חלומות  לייצר 
וכסיפה מתמדת להגשמתם של אותם חלומות יזכו ילדנו לראות בעזרת ה' בהתגשמותם.

גם כשאנו מצויים במשבר, החלומות ממשיכים ללוות אותנו וככל שנרקום סבבנו חלום 
וורוד יותר, כן יוטב מצבנו.

הגאולה  ציון העתידית בעת  בנבואותיו את שיבת  דוד המלך בספר תהילותיו מתאר 
האמיתית והשלמה: "ׁשיר הּמעלֹות בשוב ה' את ׁשיבת צּיֹון היינו ּכחלמים" )תהלים פרק 
"היינו כחולמים"? מתייחס  ידי המחבר כחלום  קכו(. מדוע תקופת הגלות מתוארת על 
לכך האלשיך הקדוש: "היינו כחולמים" – כי כאשר יחלום החולם שיש לו טובה ושמח 
בחלומו, ובהקיצו איננו רואה במה לשמוח, כך היה לנו נראה טובה גדולה, ולא כן היה 

לפי האמת, כי לא היתה שמחה שלמה בשום דבר.

בין  "הקשר   :)75 עמ'  מתורגם  א'  כרך  שיחות  )בלקוטי  הרבי,  זה  עניין  לבאר  והגדיל 
הגלות לבין החלום מוסבר במספר מקומות ובין השאר בתורה אור )פרשת וישב כח. ג.( – 
חלום נובע מכוח הדמיון המאחד שני דברים מנוגדים, אף 'פילא בקופא דמחטא' )בחלום 
ניתן להכניס פיל אפילו בחור המחט( אם הרהר האדם בכך". הסיבה לכך שדוד המלך 
בחר בדימוי 'היינו כחולמים' על זמן הגלות כי דווקא על ידי חלום ניתן לחבר שני הפכים. 
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ואין זמן מתאים שבו חלום אמור לסייע לאדם כמו זמן משבר. דווקא אז על האדם להרהר 
ולדמיין את יציאתו מאותו "בור".

עניין זה למדים אנו משני סריסי מלך מצרים שחטאו במילוי תפקידם וכגמול נשלחים 
לגיא צלמוות למקום בו אסורים שרי המלך. שני השרים בלילה אחד חלמו חלום: "ויחלמו  
למלך  אׁשר  והאפה  הּמׁשקה  חלמֹו  ּכפתרֹון  איׁש  אחד  ּבלילה  חלמֹו  איׁש  ׁשניהם  חלֹום 

מצרים אׁשר אסּורים ּבבית הּסהר".

אם נעיין בשני חלומות הסריסים נבין מתוכם את פתרונם. שר המשקים חלם בחלומו: 
"ובגפן שלשה שריגם והיא כפורחת עלתה נצה הבשילו אשכלותיה ענבים ... וכוס פרעה 

בידי ואקח את הענבים ואשחט אתם אל כוס פרעה ואתן את הכוס על כף פרעה".

שר המשקים דימה והרהר אחר דברים מתחדשים ופועלים, הוא האמין שישוב למקומו 
הראשון וכך אכן חלם בחלומו, והוא גרם לכך שפתרון החלום יהיה חיובי: "וּיׁשב את שר 
המשקים על מׁשקהּו וּיּתן הּכֹוס על ּכף ּפרעה". לא כן שר האופים שלא האמין שיצליח 
"ּובּסל העליֹון  ולכן בחלומו מתוארים כיצד העוף אוכל מתוך הסל:  לצאת מבור הכלא 
מכל מאכל ּפרעה מעׂשה אפה והעֹוף אכל אתם מן הּסל מעל ראׁשי". מפרש ר' יוסף בכור 
שור: "... יּׂשא פרעה את ראׁשך מעליך ותלה אֹותך על עץ". יוסף הבין מכך שמהסל העליון 

היו העופות אוכלים, שיסירו ראשו מעליו, הוא יתלה ויאכלוהו עופות ולא חיות.

בבית  כבוד  אחר  והושמו  חטאו  המלך  שרי  שני  אחת:  עובדתית  מציאות  כאן  הוצגה 
הסוהר, אך השונה ביניהם מה הרהרו בלבם ומה היה ביטחונם. שר האופים לא האמין 
ואכן  באותו האופן,  היה  גם חלומו  לכן  אופים  ביכולותיו לצאת לחופשי למשרתו כשר 
סופו היה מר ממוות. לעומתו שר המשקים האמין כי יום יבוא ויצא ממיצר לגאולה ועל 
כך חשב כל הזמן ואף חלם וזכה להגשמת חלומו: "וּיׁשב את ׂשר הּמׁשקים על מׁשקהּו ויתן 

הּכֹוס על ּכף ּפרעה".

ידי  על  כמובן  חיינו  מסלול  את  להוביל  והכוח  היכולת  לנו  שנתנה  למדים  נמצאנו 
יושפע בזכות מחשבתנו שאכן מסוגלים אנו לצאת מאותם  סייעתא דשמייא. אך הדבר 
ונארוג  נהרהר  רק  אם  העליונה  על  תהיינה  ידינו  בחיינו.  לעיתים  משברים המתרחשים 
בסביבתנו חלומות וורודים שמשדרים אמונה ובטחון בבורא יתברך, שהניסיון שאנו חווים 

התהפך לנס והרמה.

גם שמצויים אנו ב"ה על "הגל", נמשיך להאמין שהכל מאתו יתברך וחלמונו לא לשווא!

פרשתנו פותחת בחלומות פרעה. פרעה שימש כמלך על האימפריה הגדולה מעצמת 
העל, מצרים העתיקה. חלומות פרעה טורדים את מנוחתו ומאפילים על מצב רוחו. "ויהי 
בבוקר וּתּפעם רּוחו..." פרעה יודע כי כמלך, חלומותיו אינם רק נוגעים לחייו הפרטיים, 
כפי שניסו להכניס לאזנו חרטומיו. הוא מנסה למצוא את הקשר בין תפקידו הרם והאחראי 
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יושב על כס המלכות לבין חלומותיו הכל כל כך ארציים העוסקות בפרות ושיבולים. יוסף 
ולקיים את הגזרה שחווה סבו אברהם  ייעודו להיות מלך  גלגול הגשמת  הצדיק, בדרך 

בכריתת בין הבתרים "ויאמר לאברם

 ידע תדע כי גר יהיה זרעך ּבארץ לא להם ועבדּום ועּנּו אתם ַארּבע מאֹות ׁשנה", זוכה 
לחבר את הקצוות הנראים לא שייכים. פתרונו מראה בעליל את משמעות כל פרט ופרט 
יוסף  יוסף נשמעים לאזנו של פרעה, אלא שלא די בכך, בפתרונו  במבנה החלום. דברי 

מגשים את חלומו להיות שליט על מצרים.

וכאן ראוי לסיים במכתב נדיר ששלח הרבי למר בן צבי, בו מתאר את הלך מחשבותיו 
כבר בגיל צעיר:

"מיום הלכי ל'חדר' ועד קודם לזה, התחיל להתרקם בדמיוני ציור הגאולה העתידה, 
מובנים  יהיו  ידה   – כזה, שעל  באופן  כזו  גאולה   – ישראל מגלותו האחרונה  גאולת עם 

ייסורי הגלות, הגזרות והשמדות.." )מכתב משנת תשט"ז(.
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מצבי חרדה יכולים להיות מוכרים לנו מאירועים שונים. עוד מתקופת הנערות, כמו לפני חגיגת 
ופרפורי בטן טרדו מנוחתנו לפני בחינות  בר המצווה כשנדרשנו לדבר לפני קהל. חששות 
או לפני תחילת לימודים או מקום עבודה חדשים • חששות ליוו אותנו גם לקראת מפגשים 
בין אישיים עם מנהל, או פגישה שהשלכותיה תהיה נוגעת לעתיד פרנסתנו ותנאי עבודתנו. 
פרשת ויגש מזמנת לנו מספר מפגשים בין דמויות בסיטואציות שונות שמכל אחת מהן ניתן 

ללמוד יישום חשוב לחיינו 

על  ובחז"ל  בפרשנות  דובר  לא  מה  למכוננים.  להפכם  ביכולתנו  טעונים  מפגשים  גם 
המפגש הטעון בין שני האחים יוסף ויהודה? כל מלמד בחיידר משתמש בכל אבריו בעת 
שמנסה להחיות את סיפור המרתק על אותה גישה של יהודה אל יוסף שהייתה כרוכה 

באומץ רב.

ולשינוי  פיה  על  הקערה  את  להפוך  שגרם  השטח  לפני  מתחת  התרחש  בעצם  מה 
הדרמטי אצל יוסף השליט על כל מצרים עם שני ניצביו הגיבורים מנשה ואפרים להוציא 
כל איש מאליו: "ולא יכל יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו ויקרא הוציאו כל איש מעלי..." 
באלו טענות ובאלו טכניקות השתמש יהודה? מה הביא את יהודה לסערה גדולה כל כך 

ולעמידה מול שליט מצרים?

פני השטח מהו הגורם הבלעדי שהרתיח  יש להציף על  על מנת לענות על הדברים, 
את האח יהודה וגרם לכך שהוא ייעז לעמוד מול שליט מצרים, בשונה משאר האחים. 
הסיבה לאירוע מובאת בדברי יהודה לקראת סיום דבריו: "כי עבדך ערב את הנער מעם 
אבי לאמר אם לא אביאנו אליך וחטאתי לאבי כל הימים". מפרש רש"י: "כי עבדך ערב 
את הנער" – ואם תאמר למה אני נכנס לתיגר יותר משאר אחי, הם כולם מבחוץ אבל אני 
נתקשרתי בקשר חזק להיות מנודה משני עולמות. יהודה נאלץ כעת בעת משבר להיכנס 
בעובי הקורה: "ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדני ידבר נא עבדך דבר באוזני אדני ואל ייחר 
– מכאן אתה למד שדבר  ייחר אפך  "ואל  כי כמוך כפרעה". מפרש רש"י:  אפך בעבדך 
אליו קשות". יהודה כלל לא התחשב בכך כי פוגש הוא את שליט הממלכה. יהודה פותח 
במתקפה ישירה חסרת תקדים, וזאת, כי הוא אחראי הבלעדי להשבת בנימין והצגתו חי 

לפני אביו.

חיינו הינם מפגש מתמשך: 
בנו תלויה איכותם 

ויגש
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פעמים אנו נתקלים בסיטואציה בה עולות סוגיות חינוכיות ועקרוניות בחיינו. המפגשים 
הללו מתרחשים בחיי הזוגיות שלנו, הם עלולים לעלות מדי פעם בעת עבודתנו בין מחנך 
למנהל, בין עובד ומעבידו. פרשת המפגש בין יהודה ויוסף מלמדת אותנו שאם הנושא 
הנידון הוא דבר עקרוני כמו נאמנות דרכנו ומצפונינו, עלינו לדעת שאין לנו ברירה אלא 

לעלות על השולחן את הדברים, גם אם הדברים יעלו בתקיפות או יתפרשו כתוקפנות.

יהודה הבהיר ליוסף עם התחלת דבריו מה יהיה התשלום שיגבה מהממלכה אם תיפול 
חלילה שערה אחת משערותיו של בנימין. והטיב לתאר זאת הפרשן רבינו בחיי: "... כי 
עבדך ערב את הנער" אמר לו יוסף: כשם שאתה ערבת לבנימין למה לא ערבת לאחיך, 
שאני רואה בגביע שלי שאתה מכרת לאחיך בכסף וציערת את אביך עד שאמר "טרוף 
טורף", כששמע יהודה צעק בקול גדול, אמר: "כי איך אעלה אל אבי וגו'" ... אמר יהודה 
לנפתלי: "לך וראה כמה שווקים במצרים", קפץ וחזר ואמר: י"ב. אמר יהודה לאחיו: "אני 

אחריב מהם שלשה, טלו כל אחד שוק אחד".

אמרו לו: "יהודה, אין מצרים כשכם, אם תחריב מצרים תחריב את כל העולם כולו". 
אמר לו: "בתחילה באת עלינו בעלילה ואמרת לנו מרגלים אתם, שניה, לראות את ערות 
הארץ באתם, שלישית, גביע גנבתם, אני נשבע בחיי אבי הזקן ואתה נשבע בחיי פרעה 
הרשע, אם אני מוציא חרבי מנרתיקה אמלא כל מצרים הרוגים". א"ל יוסף: "אם תוציא 

חרבך אני כורכה על צוארך". א"ל יהודה:" אם אפתח פי אבלע אותך".

אמר לו יוסף: "אם תפתח פיך אני סותמה באבן". אמר יהודה: "מה נאמר לאבי". אמר 
לו יוסף אמור לו: "הלך החבל אחר הדלי". אמר לו: "דין שקר אתה דן אותנו". אמר לו: 
"אין דין שקר אלא מכירת אחיכם". אמר יהודה "עכשיו אני צובע שווקים שבמצרים בדם". 
אמר לו:" צובעים אתם כל ימיכם, שכן צבעתם כתונת אחיכם בדם ואמרתם לאביכם: טרוף 
טורף יוסף". הסכימה דעתם להחריב את מצרים. כיוון שראה יוסף כן, אמר: "אתוודע להם 

ולא יחריבו מצרים", מיד ויאמר יוסף לאחיו: "אני יוסף אחיכם".

הרבי בלקוטי שיחות כרך כ' מיטיב למקד את הדברים בכל הקשור לסוגיות חינוכיות. 
הרי  לדבר קשות,  מיד  יהודה  לעיין מדוע התחיל  "יש  הרבי מעלה את השאלה הבאה: 
היה יכול להתחיל ברכות ורק אם לא יפעלו דבריו, רק אז יעבור לקשות? מתרץ הרבי: 
חשבונות  עושים  אין  בנפשו',  קשורה  'ונפשו  ממש  בנפשות  הנוגע  בדבר  כשמדובר  אך 
ומתחילים מיד לעבוד עם כל התוקף! כשכואב צועקים! ... ומכאן אתה למד שכשמדובר 
בחינוך הילדים להצילם מסכנות רוחניות, צריכים להתחיל מיד לעבוד בכל התוקף ועם 

כל הכוחות ... ובלי חשבונות ושיקולים שכליים.

הגזרה  את  לבטל  הצליח  יהודה  ליבו,  מקירות  הצועקת  אמת  מתוך  הדברים  בהצגת 
גרם  גם  הוא  אלו  בדבריו  נוכריים.  בידי  יהודי  ילד  של  שבי  להתרחש:  עלולה  שהייתה 
דואגים לאח אחר שלא  והם  ליוסף להבין שאכן האחים שבו בתשובה מלאה ממכרתו, 
אחיו  בפני  יוסף  של  לחשיפתו  הביא  זה  דבר  המשפחתית.  מהשולשלת  הוא  גם  יאבד 

ולהעלאת אביו וכל משפחתו לארץ גושן להחיות עם רב.

את צדקת דרכנו נוכיח במעשים ולא בהתבכיינות!
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חז"ל, ובעקבותיהם הפרשנים, מנסים להתחקות אחר צעדיו של השליט יוסף הצדיק 
מדבר  ואף  עליהם  מתנכר  הוא  הראשונה  בפעם  אוכל.  לשבור  שעולים  בעת  אחיו  מול 
עמם קשות. "וירא יוסף את אחיו ויכירם ויתנכר אליהם וידבר איתם קשות ויאמר אלהם 
מאין באתם ויאמרו מארץ כנען לשבר אכל ... וּיּכר יֹוסף את אחיו והם לא הכירהו" דרך 
אסיפתם במשמר שלושת ימים ומאסרו של שמעון, והחבאת הגביע באמתחת בנימין ועד 

המפגש הטעון המתואר לעיל.

כאמור, כל זה נעשה על מנת לבחון את אחיו האם עדיין שונאים הם את בני רחל והאם 
כל  השיא  ברגע  ואז  האחרון  הקצה  עד  החבל  את  מותח  יוסף  ממכרתו.  בתשובה  שבו 
הרגשות פורצות החוצה: "ויתן את קולו בבכי וישמעו מצרים וישמע בית פרעה ... ויאמר 
יוסף אל אחיו אני יוסף העוד אבי חי ולא יכלו אחיו לענות אתו כי נבהלו מפניו". וכעת 
השיא שבשיאים בני רחל, היתומים מאם, נפגשים נופלים איש על צווארי אחיו: "ויפל על 
צווארי בנימן אחיו ויבך ובנימן בכה על צוואריו". רגע שמרטיט כל נים בליבנו למקרא 

הכתוב.

יגיד הכתוב כי מנהג   – ויבך"  "ויפול על צוארי בנימן אחיו  מתאר זאת הרבינו בחיי: 
עוצמות הרגש  יוכל להכיל את  לא  רגשי  נרטיב  כל  עזה.  בני אם אחת שאהבתם  אחים 
הפנימי שפרצו באותו מפגש. אך למרבה הפלא, חז"ל מתארים את כיווני סערת הרגשות 
שהופנו לכיוון שונה לחלוטין. וכך מתארת הגמרא: "וּיּפל על צּוארי בנימן ָאחיו וּיבּך" – 
כמה צווארין הוו ליה לבנימין? אמר רבי אלעזר: בכה על שני מקדשים שעתידין להיות 
בחלקו של בנימין, ועתידין ליחרב. "ובנימן בכה על צואריו" בכה על משכן שילה שעתיד 

להיות בחלקו של יוסף, ועתיד ליחרב )תלמוד בבלי מסכת מגילה דף טז עמוד ב'(.

וחוו כל אחד סבל צער  זה שנים רבות,  ציפינו שכל אחד משני האחים שלא התראו 
וגעגועים עד קץ, כי בעת נפילת אחד בזרועות אחיו יעלה כל אחד בדמיונו את המרחק 
הפיזי שהפריד ביניהם ושכעת שוב זוכים הם סוף סוף להיפגש ולחזות איש את פני רעהו. 
ציפינו שהאחים כבני אנוש יחשפו רגשות טבעיים לאחר המרחק והקושי שעבר על כל 
אחד מהם. אך במקום זאת מפתיעים דברי חז"ל וחושפים בפנינו את צופן ליבם הטהור 
של האחים המקוננים לא על אובדן שנות נעורים ובגרות, אלא נושאים הם נהי ובכי על 
עניינים רוחניים הרחוקים שנות דור, בתי מקדש ומשכן שכלל לא נבנו ורחוקים כברת זמן 

ומקום.

על  יוסף  בכה  מדוע  ושואל:  הדברים  את  הרבי  ממקד  י'  כרך  שיחות"  "לקוטי  בספר 
המקדשות של בנימין, ובנימין בכה על המשכן שבחלקו של יוסף – והרי אדרבה: כל אחד 
מהם עליו לבכות על חורבן בית המקדש שבחלקו הוא? עונה הרבי תירוץ מעניין הנוגע 
לענייננו: עניין הבכייה )בדרך כלל( הוא בכדי להקל על הבוכה. וכנראה בחוש שכאשר 
האדם בוכה על המיצר המעיק לו אין בכוחה של הבכייה לתקן )להועיל( את אותו שגרם 
משני  אחד  כל  ראה  כאשר  הרבי  מסביר  לו(".  )ייקל  לו  ירווח  שבבכייתו  אלא  לבכייה, 
ובניינו  התיקון  אולם  זולתו,  כאב  על  ובכה  הצטער  אכן  המקדש  חורבנות  את  האחים 

מחדש, אינו תלוי אלא בזולתו.
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כדברי הרבי: "אולם על חורבן המקדש הפרטי שלו בכי הרי לא יעזור, ואין להסתפק 
בבכייה אלא להשתדל ולתקן ולבנותו מחדש על ידי שיעבוד עבודתו להביא את הגאולה 
הפרטית בנפשו". פעמים רבות אנו באים עם תירוצים ומענות מדוע אנחנו צודקים ומדוע 
אין נכון לנהוג בנו כך ומגיע לנו. המפגש המרגש שבין שני האחים יוסף ובנימין מלמד 
אותנו עד כמה עלינו לנטרל את ה"אני" העצמי ולהתחיל לחשוב ולצייר את מצבו של 
הזולת. עם אלו קשיים הוא מתמודד, עם אלו סיטואציות החיים זימנו לו. רק אח"כ נוכל 

לבוא ולחשוב עלינו ועל צרותינו, ולא רק זאת, אין להסתפק בבכי.

לא  ממנו  אך  רגעית,  וחמימות  ליטוף  של  עצמית  תחושה  ויוצר  מרגיע  אמנם  הבכי 
בעת  העצמיים  הרחמים  מוקדי  את  שניתן  כמה  עד  לנטרל  להשתדל  עלינו  דבר.  נבנה 
שאנו נתקלים בקשיים וניסיונות, במקום זאת נכניס לתוכם שמחה ובטחון וראייה חיובית 
שיביאו לבניה ויצירה חדשים. וכידוע המאמר השגור בשפתינו: "שמחה פורצת גדר" והיא 

זאת שתביא לנו את הגאולה ובנין בית המקדש השלישי.
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בין  פער  רואים  בברכות  מתבוננים  כאשר  לבניו.  יעקב  ברכות  על  נקרא  הקרובה  בשבת 
ּכּמִים",  ּפחז   ... "ּבכרי  עקיצה  לכאורה  המקבל  ראּובן  הבנים.  שמקבלים  השונות  הברכות 
...ּכרע רבץ ּכַאריה  ומאידך יהודה המקבל האדרה והעטרה של מלכות – "ּגּור ַאריה יהּודה 
ניתנו רק לחלק  והאדרה  יעקב מברך רק את חלק מבניו? האם העצמה  ּוכלביא". האמנם 
מהשבטים ולחלק לא? אם ננתח את הברכות נוכל ללמוד מיעקב אבינו על חובתנו כהורים 
ומורים לאתר את החוזקות של ילדינו ותלמידנו, להעצימם ולהאדירם. כל זאת נעשה מתוך 

אחדות הבית והכיתה 

באחת  המפגשים  לאחד  ונציץ  הבה  החינוך,  משדה  בקוריוז  דבריי  את  הפעם  אפתח 
בארץ,  התורה  מתלמודי  באחד  ח'  כיתה  בתלמידי  מדובר  הורתי,  בהן  ההוראה  מכתות 
שנה  באותה  הכיתה  הרכב  עברית,  משיעור  כחלק  הפעלה  דפי  הונחו  התלמידים  לפני 
קצוות  שתי  בין  המצויים  תלמידים  בין  מעניין  דיון  התפתח  ניכר,  באופן  הטרוגני  היה 
הכיתה: אלו שמבצעים את המוטל עליהם בקלות, תלמידים החשים תלמידי בר – אוריין 
מוצלחים, ומולם נצבה קבוצה של תלמידים המתמודדים עם מגוון עשיר של אתגרים: 
הישגים נמוכים, דימוי עצמי נמוך ועוד, כל צד הציג את מעמדו בתוך הרכב הכיתה, וכמה 

הוא חשוב ומשפיע לחיוב בלימוד או באווירה החברתית.

לפתע קם אחד מהתלמידים וכך התבטא: "אתם ה"צדיקים" בטוחים ששובצתם כבר 
לישיבות הטובות ביותר, ואתם שואלים את עצמכם איזו ישיבה תסכים בכלל לקבל אותנו, 
בתי  תקימו  אף  אתם  לשלוחים,  תהפכו  חלקכם  שנים,  יחלפו  לב,  שימו  אך  הנחותים? 
לא  שלכם?  הפעילות  של  ומימון  עזרה  לבקשת  תפנו  למי  האמת,  את  תגידו  אך  חב"ד, 
ואז  עסקים,  נעשה  "לעולם"  נצא  אבל  הגמרא  דפי  ליד  הצלחנו  לא  אולי  אנחנו  אלינו? 
שהצליחו  כאלה  אבל  חכמים,  מה  יודע  מי  לא  חברה  בכיתה  לכם  שהיו  תיזכרו  לפתע 
נזכה  אנחנו  ותומכים,  ועזרה  ושליחות מצריכים משאבים  חב"ד  בתי  בעולם העסקים... 
לממן את העסקים הרוחניים שלכם". המעשה שהיה מובא בפניכם כפי שנאמר בכיתה, 

והוא כה מתחבר לנאמר בפרשתנו.

כך נלמד לזהות כוחות ייחודיים 
אצל ילדינו כדי להאדירם 

ולהעצימם 

ויחי
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נראים חלילה כקללות, 
אך בפנימיות יש כאן העצמה ותיקון

פרשת ויחי מזמנת לנו אירוע חינוכי מיוחד במינו. יעקב אוסף את בניו ומאציל עליהם 
ברכות: 'וּיקרא יעקב אל ּבניו וּיאמר האספּו ... הּקבצּו וׁשמעּו ּבני יעקב וׁשמעּו אל ישראל 
אביכם'. האם ילדיו אכן מקבלים ברכה אחת ואחידה התואמת לכולם? האם הברכה היא 
רק בלשון השגורה על פינו: "שיזכו להיות חסידים יראי שמים ולמדנים?", ברכה שאין 
ספק שטמון בה תוכן רחב ועמוק, משאלת לב של כל הורה, אך היא כללית ולא תואמת 
את אופיו של כל אחד מילדינו. מברכותיו של יעקב נלמד שהכוונה לצמוח חי"ל בצבאות 
ה' – אינה רק במובן הפשטני: הלוואי שתצמח להיות ראש ישיבה. מתוך לשון הכתובים 
אופיו  לפי  מבניו,  ואחד  אחד  לכל  ייחודיות  בברכותיו  וממקד  מייחד  שיעקב  התברר 

ותכונות נפשו הכוללים מרחב של מגוון פעולות רב, בהוויה המעשית היום יומית.

כאשר נעבור על ברכות יעקב לבניו נראה שיעקב לכאורה עורך חשבון נוקב וכואב עם 
שלושת בניו הגדולים: ראובן, שמעון ולוי. וכך אומר: "ראובן בכורי . . יתר שאת ויתר עז 
. . פחז כמים אל תותר . . שמעון ולוי ַאחים ּכלי חמס מכרתיהם . . בסדום אל תבוא נפשי 
בקהלם אל תיחד כבודי ..." לכאורה, לא ברכות אלו! הייתכן שיעקב מכנס את בניו לפני 

קיצו ובמקום להיפרד בשלום ולברכה חלילה נוזף בהם על מעשיהם?

מבטם הטהור של חז"ל רואה את הפנימיות שבדברי האב יעקב. בראש דברנו נבאר 
את ברכת יעקב לבכורו ראובן שעל פני הדברים, יש כאן אכן דברי קנטור ותוכחה כלל 
וכלל לא פשוטים, אך המדרש מביא את הפן הפנימי והחיובי בברכת ראובן. 'פחז כמים 
אל תותר – מהו כמים?' – "ר' ירמיה ור' נתן, חד אמר לפגם, וחד אמר לשבח . . חד אמר 
לשבח: מהו 'כמים', אדם שהוא מערה דבש או שמן משייר קימעא, אתה לא שיירתה לך 
עון אלא 'כמים', מה המים מטהרין אף אתה כן נטהרתה" )מדרש תנחומא )בובר( פרשת 

ויחי(.

ומוסיף דברי הילקוט שמעוני: 'פחז כמים אל תותר כי עלית משכבי אביך אז חיללת 
יצועי עלה' – אמר להם יעקב: בני אין לך רפואה עד שיבוא מי שכתוב בו 'ּומׁשה עלה' – 
וכיון שבא משה ועמד בהר עיבל ומינה שבטו של ראובן על הברכות ואמר 'ארור שוכב 
לו הקדוש ברוך הוא  ומחל  ונתרפא  זכאי  ישראל שהיה ראובן  ידעו כל  עם אשת אביו' 
)ילקוט שמעוני תורה פרשת ויחי(. נמצאנו למדים על פי המדרשים כי ראובן לא רק שאינו 
יוצא מבוזה מאביו אלא אדרבא, מקבל הוא את מקומו המיועד כבכור ובזמן משה מנהיגם 

של ישראל ולנוכח קבל עם ועדה מתברר, כי תשובתו של ראובן נתקבלה במילואה.

גם אצל האחים שמעון ולוי נמצאת פרשנות מיוחדת לברכות יעקב. בעל אלשיך הקדוש 
שתי  נמצאו  ולוי  בשמעון  הנה  ואמר  יתברך  לפניו  בעדם  אביהם(  )יעקב  המליץ  כותב: 
מידות, אחת טובה והיא אחדות הלב זה עם זה. ואחת רעה והיא ידיים ממהרות לשפוך 
דם. אמר יעקב: הנה האחת )זה שהם אחים דבקים( תחשוב למו )להם( עיקר בעצם. וזהו 
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'שמעון ולוי אחים', מה שראוי לייחס אליהם הוא היותם אחים בעלי אחדות. כי השנית 
שהם אחוזי חרב, גנובה היא אתם ותעזב מהם, כי הלא 'כלי חמס מכרותיהם' חמס וגניבה 

מעשיו.

וממשיך ומפרש האלשיך: וראוי צדקת שני שבטים אלו כי אחר הסיר והכניע מדת אפם 
ועברתם, כל כך יהיו טובים ומטיבים, כי לזכות את ישראל 'אחּלקם ּביעקב'. כמו שאמרו 
ז"ל "זה שבטו של לוי, והוא לזכות את ישראל שבכל נחלת שבט ושבט היו כהנים ולוים 
בעריהם". וכן 'ואפיצם בישראל' זה שבט שמעון, לזכות את ישראל, כי הם סופרים ומשנים 
ועניים המזכים את ישראל בספרותם ומשנתם ללמד בניהם, ובקבלת צדקה מהם. כי יותר 
ממה שבעל הבית עושה עם העני, העני עושה עם בעל הבית )עד כאן אלשיך בראשית 

פרק מט'(.

אם כן, ניתן ללמוד דבר יקר מפז מדרך הנהגתו הייחודית של יעקב אבינו. האב יעקב אכן 
נשא לאורך שנים משא כבד של כאב וצער פנימי אודות שלושת בנים הגדולים והבכירים. 
באחרית ימיו כאיש בעל עמוד האמת, כשעומד להאציל את ברכותיו התמירות והנשגבות 
על שנים עשר בניו שבטי י-ה, לא יכול היה לכסות ולהסתיר את אותם קלקולים. אך כאב 
הנושא גם את מידת בעל הרחמים, משמיע אמנם את האמת הנוקבת והצורמת לאזנים, 

מצד אחד, אך מאידך שוזר בתוכם פנימה את הברכות והתיקונים.

קלקולים  מאותם  עיננו  להעלים  לא  וכמורים  כהורים  והחובה  הזכות  מוטלת  עלינו 
ונקודות חולשה הקיימים אצל ילדינו. אמורים אנו לזהות את אותן נקודות תורפה כדי 
לסייע לילד להתרומם איתם. אך מאידך לצייד אותם גם בכלים האמורים לסייע ולהיעזר 
בהם. יתרה מזאת, עלינו להציף על אחת כמה וכמה את נקודות החוזקה הקיימים בהם. 
לא רק לגלות ולחשוף את אותן חוזקות, אלא לעשות מהם ממש חגיגה שתרומם אותם 

ותסייע להם להתמודד עם האתגרים.

תפקידנו למצוא את הכוח והייחודיות של כל פרט, 
אך כל זה יעשה רק מתוך אחדות

עד כה התוודינו לאבא יעקב, המקפיד להראות את הפן החיובי בכל אחד ואחד מילדיו, 
גם אם על פני הדברים ישנם דברים שלא כל כך מחמיאים לבני יעקב. אלא שבהמשך 
ממלאכת  ערך  יקר  רז  לנו  הוא  מגלה  בניו,  יתר  על  להעטיר  ממשיך  שיעקב  הברכות 
העצמה החינוכית. האבא יעקב אמנם ייחד לכל אחד מבניו ברכה ייחודית כמו: ליהודה 
גיבור כארי, 'גור אריה יהודה...' וליששכר נושא בעול התורה כחמור, 'יששכר חמר גרם 
דרך  עלי  נחש  דן  'יהי  הנשרך,  כנחש  המחנות  לכל  מאסף  ולדן  המשפתיים...',  בין  רבץ 

שפיפון עלי אורח הנשך עיקבי סוס...' וכך ליתר השבטים.

וכאן יש לעיין: האם ברכת גבורת האריה, ניתנה רק ליהודה? וכוח ההתמדה ניתנה רק 
ליששכר? האם שאר בני הבית לא יכולים לקבל את הברכות שקיבלו אחיהם, כמו חוזקות 

הגבורה וההתמדה?
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לכך מתייחס המדרש: 'כל אלה שבטי ישראל שנים עשר וזאת אשר דיבר להם אביהם 
ויברך אותם איש אשר כבירכתו בירך אותם' כבר כתיב 'ויברך אותם' –  ומה ת"ל 'איש 
אשר כברכתו בירך אותם'? )מדוע הכפילות( אלא לפי שבירכן יהודה באריה, דן בנחש, 
תדע  נחשים,  ועשאן  אריות  ועשאן  כאחד  כולן  וכללן  חזר  בזאב,  בנימין  באילה,  נפתלי 
שהוא כן, יהי דן נחש והוא קורא אותו אריה, הה"ד )דברים לג( דן גור אריה, לקיים מה 
שנאמר )שיר השירים ד'( 'כולך יפה רעיתי ומום אין בך' )בראשית רבה )וילנא( פרשת 

ויחי פרשה צט(.

כולם  מובן שבכך שכללן  זה  ...לפי  כ"ה:  חלק  שיחות  בלקוטי  לכך  הרבי מתייחס  גם 
בכל הברכות – 'איש אשר כברכתו בירך אתם' – נוצר חידוש ומלה מיוחדת בברכה, כיוון 
'שנמשך' בה השורש הכולל את כולם, שורש שהוא בבחינת: 'אביהם' יעקב... הרבי מבאר 
שהכפילות הלשונית הנשנית בסיום הברכות, מעידה על גילוי מקור הברכות אצל המברך 
והמשפיע יעקב. יעקב ייחד אמנם לכל שבט את הברכה הייחודית לו התואמת את שורש 
נשמתו של אותו שבט. אך יחד עם זאת, על ידי שכינס את האחים יחד מתוך אחדות – 
'ויאמר היאספו .. הּקבצּו וׁשמעּו' פעל יעקב אבינו את העניין 'ברכנו אבינו כולנו כאחד', 

והתוצאה שלכל אחד מהבנים נמשכה ההמשכה של כל השבטים גם אליו באופן פרטני.

אחד  לכל  שונות.  ויכולות  מסוגלות  עם  נשמות  של  מורכבות  ישנה  ובכתתנו  בביתנו 
ברכותנו  את  עליו  ולהאציל  המיוחדות  את  לזהות  עלינו  בעולם.  שליחות  יוחדה  מהם 
כהורים וכמורים. עם זאת עלינו ליצור אחדות וקיבוץ בכיתתנו ובביתנו ולעלות על נס 
את החשיבות ברבגוניות, על כך שבעולמנו ניתנת היכולת לשותפות וקבלה איש מרעהו. 

וכשאחדות קיימת אזי כל בני המשפחה וכיתה זוכים ללמוד משאר מבני הכיתה והבית.

עלינו לקוות ולצפות שבשבת שבה התברכו שנים עשר שבטי י–ה, שבת שבה מסיימים 
אנו בקריאת התורה את ספר הישר ומכריזים 'חזק חזק ונתחזק'. ודאי נדע לקבל ולמצות 
את הברכות והכוחות להם אנו זוכים ולהגיע במהרה לגאולה האמיתית והשלמה עם רבנו 

בראשנו!
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את  למצוא  עלולים  גם  אנו  האם  הפרעונים?  בזמן  רק  קיימת  הייתה  פרך  עבודת  האם 
עצמנו משועבדים באותה עבודת פרך? מדוע בחר פרעה בטקטיקת עבודת הפרך, מה היו 
בארצו,  "חופשי"  כעם  לחיות  אלא  להשתעבד  לא  אנו  ניזהר  כיצד  פעולותיו?  אסטרטגיות 
במובן הרוחני של המילה? האם שיעבוד לזמן מוכר לכם? • הבחירה בין הזכות לבנות את 

"עיר אלוקינו" לבין השעבוד בבניית "ערי מסכנות לפרעה"

מי מאתנו לא חווה מדי פעם את ההרגשה ואת התחושה של "שיעבוד". שיעבוד לענות 
צליל  הישמע  בעת  הנייד  מסך  על  אצבע  להחלקת  התמידי  הצורך  טלפוני,  זמזום  לכל 
שגם  אפשרות  ישנה  האם  להם,  למשועבדים  אותנו  הפכו  והדיגיטל  המדיה  התראה... 
מהותנו הרוחנית תשתעבד עד להיותנו פועלים מתוך שיעבוד של עבודת פרך רוחנית? 

האם זו אכן גזרה משמים?

פרעה מזהה את החוזקות שבעם ישראל 
ומתוך כך מביאם לשיעבוד

המרה  הגלות  אל  ישראל  בני  של  ברדתם  ראשיתו,  שמות.  ספר  את  התחלנו  השבת 
ההצלה  ואת  יוסף  את  זכר  לא  אשר  חדש  מלך  של  קימתו  עם  מצרים,  גלות  והקשה, 

שהרעיף על ממלכת מצרים לאורך שמונים שנה.

להכיר  כזה, המסרב  פרעה  הפרעונים.  אחד משושלת  עם  מפגש  לנו  מזמנת  פרשתנו 
בטובתו של יוסף הצדיק, זה שהציל את אימפריית מצרים ואת העולם כולו מחרפת רעב. 
יותר  ונשוב אל מצרים העתיקה  נחזור לאחור  על מנת להבין את השתלשלות הדברים 

מ3000 שנה, עת עלה לשלטון מלכה החדש של מצרים.

פרעה "החדש" שהיה חדש בגזרותיו המרושעות כלפי עם ישראל "גזרת עירין ּפתגמא 
'ויאמר לאברם ידוע  , שנגזר שבני ישראל ישועבדו ארבע מאות שנה:  ומאמר קּדיׁשין" 
תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה' )בראשית פרק 
טו, יג(, מעלה הוא חששות מכך שעם זה יגדל ויהיה עם רב: 'ויאמר אל עמו הנה עם בני 

האם אנו עלולים למצוא את 
עצמנו משועבדים בעבודת 

פרך? 

שמות
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ישראל רב ועצום ממנו'. עם ישראל הולך ומתרבה וסכנה של גייס "חמישי" עלו להתרחש 
בעת שאיוב חיצוני ינסה להילחם בנו!

'הבה  ומלכו פרעה מוצאים הצהרה:  כדלהלן: העם המצרי  היו  ודברים  הדין  תוצאות 
נתחכמה לו ּפן ירבה והיה כי תקראנה מלחמה ונוסף גם הוא על שונאינו ונלחם בנו ועלה 

מן הארץ'.

דרך פעולתם היא באופן של העמדת מספר אסטרטגיות שיבטלו את מוקדי הכוח הפיזי 
והרוחני הקיימים כעת בעם ישראל. מיטיב לתאר זאת בעל האלשיך הקדוש: "אמנם, הנה 
מלך מצרים ראה, והנה הדברים הגורמים נצוח גוי אל גוי הנה הנם בישראל. והוא, כי כה 
אמר פרעה, הנה לאחד מארבע סיבות ינצח גוי או ממלכה את שכנגדה. א. להיותם בעלי 
אחדות. ב. להיותם נעזרים בהשגחה מן השמים, שלא כדרך טבע. ג. להיותם בעלי חכמה 
ועצה. ד. להיותם יותר חזקים וגיבורי כח משכנגדם. והנה ארבעתם הנה הנם כעת בעם 
ישראל. א. לכן מדייק ואומר- 'עם' שהיא מלה מורה על אחדות. ב. היותם ּבני יׂשראל. ומה 
גם כי ידעו את ישראל אביהם )יעקב אבינו( אשר בניו הם.... וה' יעזור וגן עליהם ועל הג' 
אמר: 'רב', כלומר רב האיכות, שהוא על חכמתם כדרשת רבותינו ז"ל )איכה רבתי א ד( 
על רבתי בגוים )איכה א א( על החכמה. ועל הד' אמר: 'ועצום', לכן מפעיל פרעה שרשרת 
עינויים ושיעבוד שימנעו את אותן ארבעת מעלות שמנה הרב האלשיך. "וישימו עליו שרי 

מיסים למען ענותו בסיבלותם וייבן ערי מסכנות לפרעה את פיתום ואת רעמסס".

כח על טבעי מסייע ועוזר לעם לפרוץ ולהתרבות. 
פרעה נאלץ לשנות טקטיקה

טבעיים"  "על  כוחות  מזהה  הוא  הציפיות.  את  ממשות  גזרותיו  שאין  רואה  פרעה 
המתערבים ומסייעים בהתרבותם האל - טבעית, 'וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ..'. 
את  ומשנה  פעולתו  דרך  את  לשנות  הוא  מחליט  הדברים  את  שנית  בוחן  כשפרעה 
הטקטיקה. הוא עובר משעבוד קשה ועינוי לרוך – לשון רכה ונעימה: 'ויעבדו מצרים את 
בני ישראל בפרך'. מבאר האלשיך: "פרעה אמר שכפי ערך העינוי, היה לעומתו עולה גדר 
הריבוי. ובכן הכירו )מצרים ופרעה( כי לא בטבע היה עניינם, כי עם מה', על היותם בני 
ישראל בעלי השלמות מזרע קדוש. ועל כן משכו ידיהם להעבידם בחוזק יד רק בפרך, 
שהוא כמאמרם ז"ל )שמות רבה א טו(, בפה רך". המדרש מתאר את דרכו המתוחכמת של 
מלכּה החדש של מצרים: "ללמדך שבשעה שאמר פרעה הבה נתחכמה לו וישימו עליו 
שרי מסים, וּיבן ערי מסכנות ' באותה שעה קיבץ את כל ישראל ואמר להם בבקשה מכם 
עשו עמי היום טובה. היינו דכתיב 'ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך', מהו בפרך – 
בפה רך, פרעה נטל סל ומגרפה, מי היה רואה את פרעה נוטל סל ומגרפה ועושה בלבנים 
ולא היה עושה? מיד הלכו כל ישראל בזריזות ועשו עמו אותו היום בכל כוחן לפי שהיו 
בעלי כוח וגיבורים. כיון שהחשיכה העמיד עליהם נוגשים אמר להם "מנו את הלבנים" 
מיד עמדו ומנו אותם ואמר להם כזה אתם מעמידים לי בכל יום ויום..." )מדרש תנחומא 

)ורשא( פרשת בהעלותך(.
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פרעה מזהה שהנהגה על טבעית השומרת על בני ישראל גם בגלותם הקשה הפיזית 
והנפשית. על כן פועל להחטיא את ישראל ועל ידי כך להסיר מהם חלילה, את ההשגחה 
וזהו  העינוי.  עם  מצורף  להחטיאם  בקשו  כן  "על  האלשיך:  מרחיב  כך  ועל  האלוקית. 
'וימררו את חייהם', אשר חייהם של בני ישראל היא עיבדו את ה' ובתורתו, ללכת בדרכיו 
ובכן, עם  זכות והשגחה.  ידי כן יתבטל  'כי הוא חייכם', שעל  ובמצותיו כמאמר הכתוב 
העינוי בחומר וכו', ועבודה להפרישם מדרך ארץ שהוא עבודה בשדה. גם העבידום את 
כל עבודתם של מצרים, שהוא עבודה זרה שמצרים עובדים". בעצם העבודה הקשה בשדה 

הרחיק אותם פרעה מדבקות רוחנית בה', שלא היה בידם זמן ללמוד תורה.

האם ישנה עבודת פרך בחיינו הרוחניים?

מתוך עיון בתורה הפנימית מתברר שהצלחת פרעה היתה כפולה. בהשתמשו בעבודת 
כך  ועל  פגע בנפשם הרוחנית.  בגופם הגשמי אלא  הוא לא רק שהצליח לפגוע  ה'פרך' 
פרך  ידי עבודת  על  ג' מקשה: אפשר  כרך  בלקוטי שיחות  כותב הרבי בשיחותיו. הרבי 
למרר את החיים הגשמיים, אבל כיצד יכולה עבודה קשה בחומר ובלבנים, למרר את חייו 

הרוחניים של יהודי?.

עונה על כך הרבי: כל מה שברא הקב"ה בעולמו הרי הוא בעל גבול, כאשר אדם עובד 
ללא קצבה ותועלת, ללא גבול, הרי זה עובר את מגבלות דרך התנהלות הבריאה ואז זו 
עבודת פרך". על האדם אמנם לפעול בעולם כדי להתפרנס בכבוד, אך עליו לדעת את 
יגיעת  לא  אבל  החיצוניים,  בכוחות  בלבד,  כפיים  יגיעת   – תאכל'  כי  כפיך  'יגיע  הגבול, 

הראש וכוחות הנעלים. אז זוכים לסיום הפסוק – 'אשריך וטוב לך'.

מוסיף הרבי: היכולת לפעול בעולם מעבר למגבלות היא רק על ידי העבודה הרוחנית 
בבורא  בעצם  עצם  קשורה  האלוקית  הנפש  כי  וזאת  האלוקית,  הנפש  ידי  על  הנפעלת 
יתברך, עם כוחות אלו יהודי יכול לפעול בעולם מתוך מסירות נפש. אולם כאשר לוקחים 
שאין  במקומות  איתם  ופועלים  האדם,  בנפש  הנטועים  גבולות  ללא  כוחות  אותם  את 
תכירם ההלכה, עד שהנביא ישעיה מתאר אותם: 'הוי האומרים לרע טוב ולטוב רע שמים 
חושך לאור ואור לחושך שמים מר למתוק ומתוק למר' )ישעיהו פרק ה פסוק כ'(, זאת 
היא עבודת פרך, כמו זו ששעבד מלך מצרים את ישראל. הוא הצליח לגרום לכך שהכוחות 
הרוחניים והטובים ביהודי יהיו משועבדים עד שהעבירם על דתם והעבידם עבודה זרה: 
)לשון  עובדים'  שמצרים  זרה  עבודה  שהוא  מצרים,  של  עבודתם  כל  את  העבידום  'גם 
האלשיך(. וזאת היתה עבודת הפרך, בניית ערי מסכנות לפרעה. עלינו לקחת את אותם 
כוחות רוחניים ולבנות עימם את 'עיר לאלוקינו' עניינים נעלים ורוחניים, שהיו בנויים על 

יסודות התורה הקדושה כפי שמוארים בתורת החסידות ופנימיותה.
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כיצד עלינו להישמר 
לא להשתעבד ולא לשעבד

'ובירכך  זוכים לברכה  ידי כך  ועל  כי תאכל",  "יגיע כפיך  בין  ישנו קו ברור המפריד 
ה' אלקיך בכל אשר תעשה' )דברים פרק טו פסוק יח(, לבין מציאות בה אדם פועל ללא 
גבולות, עד אשר הוא נעשה משועבד לזמן, לכסף, לכבוד, שאז אין הברכה שורה בעמלו 

וזוהי "עבודת פרך".

גם על עצמנו נטיל בקרה איכותית ונוודא כי תמיד פעולותינו הן במגבלות בריאותינו 
וכוחנו ושסוף סוף יצאנו מהשעבוד הגשמי ממצרים, מצרי הזמן והמקום, ונתחיל בסייעת 
כעם  סוף  סוף  ולחיות  הגשמית  הנפש  ממגבלות  להיגאל  נשאף  בהם.  לשלוט  דשמיא 
"חופשי" בארצנו, למעליותא "שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה" )משנה 

מסכת אבות פרק ו'( בניית 'עיר לאלוקינו'!
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עשר המכות שהונחתו על האומה המצרית מפגישים אותנו עם סוגיית הענישה. האם הענישה 
הינה כלי המשרת מסרים חינוכיים? מה היו מטרות הענישה בעשר המכות, האם הייתה זו רק 
נקמה ו"תשלום"? האם עשר המכות יכולות לשמשנו דוגמה לחיקוי הניתנים ליישמן בחינוך 

ילדנו ותלמידנו? מה מקומה של הענישה בחינוך? 

ענישה קולקטיבית לא רצויה כמובן! אז מה היה בעשר המכות?

להבדיל,  או  החינוך,  בשדה  אם  קולקטיבית',  'ענישה  למושג  נחשף  לא  מאתנו  מי 
בהתקלות עם אירועים ביטחוניים והפולמוס סביבו. תורתנו הקדושה טבעה את המטבעה 
הלשוני: "...האיׁש אחד יחטא ועל ּכל העדה ּתקצף" )במדבר פרק טז(. אף אחד מאתנו לא 
שמח לשמוע כי בנו או בתו היו שותפים לענישה כלל כיתתית או בית ספרית, כמו: אי 
יציאה להפסקה או יציאה לטיול, או ביטול ימי כיף בגלל אלו תלמידים. וכי בשל מיעוט 
שסרח ייענשו כולם? מי שחטא הוא זה שצריך להיענש! מדוע על חבריו לשאת בעונש על 
חטא לא להם?! כדברי יוסף אל אחיו: "האיׁש אׁשר נמצא הּגביע ּבידֹו הּוא יהיה ּלי עבד..." 

)בראשית פרק מד(.

האם גם בעשר המכות היתה זו מעין ענישה קולקטיבית המלוות בנקמה ותשלום?

המכות אמנם הונחתו על שכננו המצריים, אך מטרתן העיקרית הייתה ללמד אותנו 
לקח...

פרשיות השבוע מזמנות לנו מפגש מסעיר בהן קוראים אנו כיצד ה' גובה תשלום יקר 
והמפרך שהטילו ללא רחם על  ורכושה, על השעבוד הקשה  וגבוה ממצרים, מאדמתה 
ויש להתבונן ולהבין: האם במכות היו רק  האומה היהודית במשך מאתים ועשר שנים. 
צדדים של נקמה וענישה קולקטיבית לפרעה ועמו? האם יש בעשר המכות רק נקמה על 
סבל מתמשך ואיום שעוללו המצרים לעם ישראל בשעבוד הקשה והאיום? האם הן הן 
המטרות והבלעדיות של יד ה' החזקה והנוראה? האם במכות לא הסתתרו ערכים ערכיים 

חינוכיים כלליים שבאו ללמד את כלל יושבי תבל בכלל ואת עם ישראל בפרט?

לא נעים לקבל מכה אחת, 
ודאי לא עשר 

וארא א'
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יודע תעלומות בבחירתו  חז"ל אכן מנסים להתחקות ולמצוא את עומק מחשבתו של 
בעל  הפרשן  הופעתן.  סדר  ועל  דווקא,  הללו  מכות  עשר  ידי  על  וישומן  ההכאה  בדרך 
צריך  עדיין  "אך  הדברים:  חידוד  את  בדבריו  ומעלה  בפרושו  מפליא  הקדוש,  האלשיך 
טוב טעם ודעת מה היה אשר בחר ה' בעשר מכות הגדולות האלה להביא על פרעה ועל 
מצרים, ומספרן עשר ולא תשע ולא אחד עשר, וסדרן והלכתן והתייחדותם אלו מזולתם. 

כי הלא אין ספק שראוי לשית לב על מה עשה ה' ככה?".

כן, על הענין הראשון היו שלש מכות ראשונות, שהם דצ"ך מטרתן להלקות את  'על 
יראתם: 'ּכה ָאמר ה' ּבזאת ּתדע ּכי אני ה'', כי אני ה' בהכותי את אלקי מצרים הוא היאור 
... וכן במכת הצפרדע שגם יצאה מן היאור, גם קשורה להלקאת מקור חיותם ואמנותם 
חרטומי מצרים  מודים  אף  בסדרה  ובמכה השלישית  צפרּדעים...'  היאר  'וׁשרץ  הכוזבת. 
שאכן אצבע אלוקים היא זו! 'ולא יכלּו וּתהי הּכּנם ּבָאדם ּובּבהמה ... וּיאמרּו החרטומים 
אל ּפרעה אצּבע אלקים הוא...' א"כ זו ייחודן של שלוש המכות הראשונות: הלקאת יראתן 

ותחילת ההכרה שאצבע אלוקים היא זו שמורה ופעילה.

'ובהחילו בעד"ש, שהוא  ממשיך בעל האלשיך ומבאר את מטרתן של קבוצה השניה: 
להורות היותו אלקי ישראל בייחוד. אמר 'והפליתי בּיֹום ההּוא את ארץ ּגׁשן אׁשר עּמי עמד 
עליה לבלּתי היֹות ׁשם ערב למען ּתדע ּכי אני ה' ּבקרב הָארץ': כי בקרבה אני מבחין בין 
ישראל למצרים. ועל כן בשתי ההתראות ]שבערוב ובדבר[ נאמר והפליתי כו', והפלה כו' 
גם אם היתה ההתראה בשחין היה אומר כן לשון ההפלאה בין ישראל למצרים, ועם כל זה 
אגב אורחיה אמר כי היה השחין בחרטומים ובכל מצרים )ט יא(". מטרת המכות בקבוצה 

השניה היא להדגיש את השוני וההפליה בין האם היהודי לעם המצרי.

זה העיקר השני, היחל סימן באח"ב  'ואחר הכירם בסימן  ומטרת הקבוצה השלישית: 
ּכוחי  ּכמני ּבכל הָארץ.. ּבעבּור הראתך את  אין  ּכי  'ּבעבּור ּתדע  ואמר  ידו.  על  לשישלח 
ולמען סּפר ׁשמי ּבכל הָארץ'. שאינו כשר אחד משרי איזו אומה שלא ישלוט על זולתה, 

אך אני אין כמוני השולט על הכל.'

האלשיך מוצא בקבוצות המכות ואופן הופעתן כוונה של בורא העולם להנחיל לא רק 
זרוע נטויה ולהראות את כוחו, אלא שבכל מקבץ מכות היתה מטרה לשבור את קליפת 

מצרים הנוקשה.

אך עדיין יש לבאר מדוע אם כן היה נצרך להקשות את לב פרעה?

לברור הדברים מתייחס הרבי בלקוטי שיחות כרך לו'. וכך כותב על הפסוק בפרשתנו: 
'ואני אקשה את לב ּפרעה והרּביתי את אותתי ואת מֹופתי ּבארץ מצרים', מפרש על כך 
רש"י: 'טוב לי שיתקשה לבו למען הרבות את אותותיי ותכירו את גבורתי וכן מידתו של 

הקב"ה, מביא פורענות על אומות עובדי אלילים, כדי שישמעו ישראל ויראו'.

שואל הרבי: לכאורה תמוה, הרי כאשר האומות מתנהגים באופן הראוי להיענש, הרי 
זה כבר טעם מספיק שיביא הקב"ה פורענות עליהם? וא"כ, מהו זה ש'מידתו של הקב"ה 
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היא זו שמביאה פורענות על אומות עובדי אלילים', כי אין זה מצד המגיע להם, אלא 'כדי 
שישמעו ישראל וייראו'?

עונה על כך הרבי: אפילו אם נראה שישנה סיבה אחרת למהלך שבורא העולם פועל 
שתגיע  התועלת  מה  ורק  אך  הינה  למאורע  והפנימית  האמיתית  הסיבה  הנה  בעולמו, 
לכך לעם ישראל! גם פורענות המגיעה על אומות העולם, כמו עשר המכות, הינה: 'כדי 

שישמעו ישראל וייראו'!

הסביבתי  האפקט  את  היטב  לבחון  עלינו  להעניש  ברירה(  )בלית  כשבאים  אנו,  גם 
לתועלת.

מכה  בכל  בהתחשבנות  בא  האלוקי  הסדר  כמה  עד  ראינו  מצרים  מכות  בסוגיית  אם 
ומכה, מה להלקות קודם, מה המשמעות שהנענש יסיק מאותה מכה, האם אכן יבין את 
החכמים  יסיקו  ומה  מצריים"  של  ה"עמך  הפשוטים  האנשים  העם  יסיקו  מה  מטרתה? 

שבה היועצים והחרטומים?

כך אנו לפני כל ענישה שברצוננו להשית נחשוב תחילה היטב: האם יש להתרות לפני 
הענישה, שהרי אין מענישים אלא אם כן מזהירים? וכמו שנראה בעליל בתוך הכתובים 
כי בכל מהלך השתלשלות הדברים לבורא עולם היו התכווננות פנימיות שמטרתן ערכיות.

אם  ראשונה.  מדרגה  חינוכית  משמעות  בעלת  היא  הדברים  מכל  היוצאת  המסקנה 
הגענו למסקנה שאפקט החינוכי חייב לגבות "תשלום" מכיוון שהמחונך חרג ממוסכמות 
ההתנהגותיות שהוגדרו וידועות מראש, ואין ברירה אלא להשתמש בלית ברירה בגביית 
"מחיר", בענישה. עלינו לקחת בשיקול דעתנו כמה אלמנטים: ראשית, האם אותה ענישה 
אכן תשיג את הערך החינוכי שאליו שאפנו וצפנו? אך יותר מכך. עלינו לקחת בחשבון 
שיקול דעת נוסף. אנחנו נעלה בשיקולי דעתנו לא רק את הפרט היחיד הנענש, אלא גם 
יכילו את הדברים? מה תהיה השפעת העונש עליהם? ביכולתנו  את סביבתו. כיצד הם 
למנף ולהרוויח רווח נוסף בשימושינו באותו כלי, על ידי תכנון מראש, ולעלות בפנינו את 

האפשרויות השונות של סביבתו של הנענש, אלו תועלות חיוביות תפיק סביבתו.
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היכולת לעמוד בפני קהלים ממגזרים שונים  הינה  אחד המאפיינים את תלמידי התמימים, 
ובלי פחד ומורא, להצליח להעביר מסרים סביב פרשת השבוע או 'יומא דפגרא הסמוך'. אין 
ספק שמציאות זאת הינה ייחודית לדורנו ● עלינו לתת את הדעת על תופעה ייחודית – כיצד 
ולהעביר את המסר,  ל'גלובוס'  'העשרה', כל שבת לצאת באופן תמידי סביב  בני  מצליחים 

הנאמר בכל השפות, לסוגים ומגזרים שונים של מאזנים?

ממגזרים  קהלים  בפני  לעמוד  היכולת  הינה  התמימים,  תלמידי  את  המאפיינים  אחד 
'יומא דפגרא  שונים ובלי פחד ומורא, להצליח להעביר מסרים סביב פרשת השבוע או 

הסמוך'. אין ספק שמציאות זאת הינה ייחודית לדורנו.

עלינו לתת את הדעת על תופעה ייחודית – כיצד מצליחים בני 'העשרה', כל שבת לצאת 
באופן תמידי סביב ל'גלובוס' ולהעביר את המסר, הנאמר בכל השפות, לסוגים ומגזרים 

שונים של מאזנים?

מהיכן שואבים בחורי חמד אלו, כוחות פיזיים, נפשיים ובמיוחד את היכולות מנטליות 
להצליח כל פעם מחדש לדרוש בפני קהל ללא מורא ופחד ובושה ולבצע בהצלחה שליחות 

שכלל אינה קלה אפילו למרצים מהשורה הראשונה?!

בפרשת שמות טענת משה רבינו בסירובו לבצע את השליחות היא באי יכולת לתקשר 
שפתית עם פרעה.

משה רבינו מנסה בכל מחיר לברוח ולהתחמק מקבלת השליחות שנכונה לו, ואת הסיבה 
תולה הוא, על פי פשוטן של כתובים, ברמות התלויות בקשיים שפתיים.

פרשת  הקודמת,  בפרשה  הינה  לקשייו,  מתייחס  רבינו  משה  שבה  הראשונה  הפעם 
'שמות'. שם הוא טוען: "ויאמר משה אל ה' בי אדני לא איׁש דברים אנכי גם מתמֹול גם 

משלשם גם מָאז דברך אל עבדך כי כבד פה ּוכבד לׁשֹון אנכי".

פה  כבד  "כי  ד(  פרק  )רשב"ם שמות  כוונת משה:  את  הפרשנים הפשטניים מסבירים 
וכבד לׁשֹון אנכי" – איני בקי בלשון מצרים בחיתוך לשון, כי בקטנותי ברחתי משם ועתה 

אני בן שמונים".

מהיכן נובע הכוח של ה'תמימים' 
לדרוש ללא מורא? 

וארא ב'
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מבאר הרשב"ם: אמנם אני יכול לדבר, אך לא מצרית. וזאת הכוונה: "כי כבד פה ּוכבד 
לׁשֹון אנכי".

כידוע, ה' עונה לו בתשובה הידועה: "ויאמר ה' אליו מי שם פה לָאדם אֹו מי יׂשּום אלם 
או חרׁש אֹו פקח אֹו עור הלא אנכי ה".

אך הדין ודברים ממשיכים בין ה' למשה רבינו, עד שה' מצווה את הציווי הבא: "ויאמר 
... ודברת אליו ושמת את הדברים בפיו  ַאהרן אחיך הלוי ידעתי כידבר ידבר הּוא  הלא 
ואנכי אהיה עם פיך ועם פיהּו ... ודבר הּוא לך אל העם והיה הּוא יהיה לך לפה ואתה 

תהיה ּלֹו לאלקים".

מהו א"כ הפתרון שמציע ה' בתשובתו שריצה והניח את דעתו של משה?

מסביר האלשיך הקדוש: ואחרי אומרו "כידבר ידבר הּוא" אמר, ושמא תאמר מי הכניסני 
בכל זה? ולא אדבר עם אהרן לבדו והוא יעשה הכל. )ואם משה ישאל שוב מדוע אני בתוך 
לשליחות  שפע  לקבל  הכח,  בו  ישתלשל  באמצעותך  הנה  כי  הוא,  הלא   – העניין?(  כל 

הצלחת הגאולה "וָאנכי אהיה עם פיך ועם פיהּו".

הורדת הציווי האלוקי חייבת לעבור דווקא דרכך משה. והקדוש ברוך יסייע בידי שניכם 
בהצלחת השליחות להעביר את מסר הגאולה אל העם וזקני ישראל – "ודבר הּוא לך אלה 

עם והיה הּוא יהיה לך לפה ואתה תהיה ּלֹו לאלקים''.

מהלך הדברים מבחינת ישראל, לכאורה מסתבך מאז שמשה ואהרון ניצבים לפני פרעה 
ומצווים בפניו את ציווי ה': "ואחר באּו משה ואהרן ויאמרּו אל פרעה כה ָאמר ה' אלקי 

ישראל שלח את עמי ויחּגּו לי במדבר".

"תכבד   – השעבוד  והכבדת  מוחלט  סירוב   – היא  ואהרון  משה  לדברי  פרעה  תשובת 
העבדה על האנשים ויעׂשּו בּה ואל ישעו בדברי שקר".

התוצאה: טענה קשה עולה בפי משה כלפי כביכול ה': "וישב משה אלה' ויאמר אדני 
למה הרעתה לעם הזה למה זה שלחתני".

תשובתו של ה' הינה ישירה לטענת משה ובה פותחת פרשתנו בה מבטיח ה' למשה 
שעוד יראה ובני ישראל את הגאולה שתבוא תוך כדי לימוד לקח את פרעה ועמו, ותשבר 

את קשיות לבו.

להפתעתנו, מעלה משה טענה חדשה המנסה שוב להסביר את קשייו. מה חידש משה, 
הפעם?

לאחר שמשה קיבל ציווי בראשית הפרשה ברוח סיכום הדברים שהזכרנו לעיל: "בא 
דבר אל פרעה מלך מצרים וישלח את בני ישראל מארצו" חוזר שוב בשנית ומעלה טענה 
של קושי: 'וידבר משה לפני י–ה לאמר הן בני ישראל לא שמעּו אלי ואיך ישמעני פרעה 

ואני ערל שפתים".
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יהיה  אחיך  ואהרן  לפרעה  אלקים  נתתיך  ראה  אלמשה  ה'  "ויאמר  ה':  עונה  כך  ועל 
נביאך ... אתה תדבר את כלאשר אצוך ואהרן ָאחיך ידבר אל פרעה ושלח את בני ישראל 

מארצו".

אמור משה  לאהרון, שבכך  שבין משה  בחלוקת התפקידים  סדר  עושה  הקדוש  רש"י 
ורודה  "נתתיך אלקים לפרעה", שופט   – וסיוע לאותן קשיים: תפקיד משה  לקבל עזרה 
הקליפה  היא   – פרעה  את  ולייסר  לשבר  האמור  זה  הוא  משה  ויסורין.  במכות  לרדותו 
הקשה של מצריים. את ביצוע שליחות שבירת קליפת פרעה, יכול לבצע רק משה רבינו, 

על ידי ניתנת הכוח שיקבל מה'.

ומשמיע  המכריז  אדם  נבואה  לשון  נביאך",  יהיה  אחיך  "ואהרן   – אהרון  תפקידו של 
לעם דברי תוכחות, "אתה תדבר את כלאשר אצוך",  פעם אחת כל שליחות ושליחות כפי 
ששמעתו מפי, ואהרן אחיך ימליצנו ויטעימנו באזני פרעה. לעומת משה, אהרון לאחר 
שקיבל את דברי ה' במדויק מפי משה יסביר את הדברים באופן שפרעה יבין את המסר 

הנדרש על שינון והטעמה עד שיבין.

כאן מתעוררות להן כמה שאלות, כפי שמעלה אותם הרבי בליקוטי שיחות חלק ט"ז 
)עמ' 74 מתורגם(:

א. מדוע על התורה מפרטת פירוט יתר )כפי שראינו בפירוש פשטו של מקרא ברש"י( 
ראינו  כבר  המתורגמן?  יהיה  הוא  הוא  ואהרון  פרעה  את  ומעניש  הרודה  יהיה  שמשה 
ואל  משה  אל  ה'  "וידבר  לכתוב:  ניתן  היה  וא"כ  בשניהם,  הצורך  את  הקודמת  בפרשה 

אהרון" ללא צורך בחזרה על תפקידיהם?

"כי  'שמות':  בפרשת  כבר  טען  משה  הרי  יותר:  וקשה  נוספת  שאלה  מעלה  הרבי  ב. 
כבד פה ּוכבד לׁשֹון ָאנכי", וה' ענה לו "והיה הּוא יהיה לך לפה", מדוע מעלה משה שוב 

בפרשתנו קושי שפתי אחר – "ואיך ישמעני פרעה ואני ערל שפתים"?

ג. אם אכן ישנו קושי חדש שלא העלה משה עד עתה, כיצד תיפתר הבעיה בכך שה' 
עונה: אתה תדבר את כל אשר אצוך ואהרון אחיך ידבר אל פרעה ושלח את בני ישראל 

מארצו"? אם הוא ערל שפתיים מה יעזור דיבורו אל פרעה?

תפקיד משה רבינו להיות שופט ורודה לפרעה

ראשית, נענה על התמיהות שהעלנו כפי שהדברים מובאים בשיחתו הקדושה של הרבי, 
טענת משה בפרשתנו: "ואני ערל שפתים", בדבריו מוסיף כאן משה – על פי פירושו של 
רש"י – לא רק שינוי לשוני אלא ישנה כאן הדגשה תכנית חשובה ביותר, שאותה מביע 
משה רבינו לפני ה', "כי כבד פה ּוכבד לשון אנכי", הכוונה על פי הסברו של רש"י: כי 
בכבדות אני מדבר, אני אמנם יכול כן לדבר, אך דברי יוצאים באופן עילג ולא ברור. ועל 
לעומת זאת בפרשתנו טוען משה: "ואני ערל שפתים", כותב רש"י': אטום שפתיים, טוען 
משה רבינו לפני ה' חשבתי שיש ביכולתי כן לדבר, אך הדבר היה כרוך בקושי רב, עתה 
התברר לי שאיני יכול לדבר כלל. אני הרי 'אטום שפתיים', האם אבוא לפני פרעה ואעמוד 
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בשתיקה? שואל משה?

על כך בא הציווי בפרשתנו ציווי שהיא בעצם הבטחה, אתה אכן בדרגתך כלפי פרעה 
הינך ערל שפתיים, אך המציאות שאתה – משה – תדבר ועוד איך, את הכוח לכך תקבל 

ממני, לא שדברך יובנו לפרעה, עצם אמירתם בכוח שליחותי תשבר את הקליפה.

הגלות  להכנעת  כוח  הנותנת  היא  שבדור,  'משה'  שהוא  הדור'  ל'נשיא  התקשרותנו 
ולהבאת הגאולה.

כמו אז, על ידי משה רבינו שנשברה קליפת מצריים הקשה – קליפת פרעה וזאת על ידי 
הבטחה של ה': "ראה נתתיך אלקים לפרעה".

כך גם היום, בעת שחושך הגלות מכסה ארץ פתרון אחד לנו: הידבקות לאתפשטותא 
דמשה רבינו בכל דרא ודרא. ובכך שאנו יוצאים בריש גלי, ומביאים את דבר ה'מלך' לכל 

קצוות תבל ללא מורא ופחד, ביודעינו כי קשורים אנו לנשיא הדור.

זהו הכוח שטבע הרבי בילדיו התמימים ללכת בראש מורם ובשפה ברורה ואף נעימה 
לבב,  וטוב  ומתוך שמחה  ופחד  חת  ללא  הגאולה  בשורת  את  ולהביא  תבל  קצוות  לכל 

לקראת הגאולה האמתית והשלמה. נאו!
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מהיכן הכוח של חבר או אפילו משפיע לייעץ ולהאיר את אורח חיי רעהו? כיצד הדברים 
'בחצות' ל'כחצות'? מה למדים אנו על איצטגוני  נקשרים לשינוי בדברי משה במקום 
פרעה שגם תשע מכות לא הועילו לשבר את כפירתם? וכיצד כל זה מתחבר למצוות 

קידוש החודש? 

אף  או  מדריך  למורה,  הניתן  הכוח  במקור  העוסקת  בסוגיה  התחבטתם  פעם  האם 
מהיכן  זולתו?  של  דרכו  את  נחרץ  באופן  רבות  פעמים  לקבוע  ואפילו  לייעץ  משפיע, 
היכולת של אנשי החינוך להשפיע על ידי עצה על אחר ולגרום לו לקבל החלטות הרות 
גורל הנוגעות לפרנסה, בריאות, חינוך ואף שלום בית, נושאים המשיקים פעמים רבות 

לענייני נפשות ממש. מהיכן הכוח לכך?

המענה  את  יתנו  לזו  זו  סותרות  הנראות  מפרשתנו  סוגיות  שתי  של  שבירור  האמת 
המתבקש. את פרשת בא ניתן לחלק לשני עניים מרכזיים והם: הראשון- השלמת עשרת 
חושך  ארבה,  המכות  ישנן  בפרשה  'באח"ב'.  של:  הסדרה  הושלמה  ידם  שעל  המכות 
ובכורות. עד קימתו של פרעה במחציתו של לילה וריצתו עם פיג'מה, בחיפוש קדחתני 
חלקו  זה  ממצרים.  מהר  שיותר  כמה  שייצאו  הנואשות  וקריאותיו  ואהרון  משה  אחר 

הראשון. חלקו השני עוסק במצוות החדש ומצוות פסח מצרים ופסח דורות.

האם שני חלקי הפרשה סותרים זה לזה?

עם נעיין בעין מעט יותר מעמיקה בשני חלקי הפרשה עלול להיווצר הרושם חלילה כי 
ישנן שתי מגמות סותרות. בחלקו הראשון כנזכר, מופיעה המכה הניצחת, מכת בכורות. 
שמתבררים  כפי  הזמן.  עיתי  על  ה'  של  והבלעדית  המוחלטת  שליטתו  משתמעת  שבה 
הדברים בצורך של משה לשנות את צו ה'. במקום לומר 'בחצות', שינה ל'כחצות' וזאת 
על פי המבוא במדרש חז"ל: "אמר לו )פרעה למשה(: "הישמר לך אל תוסף ראות פני!" 
ויאמר משה: "כן דברת!". וכיוון שגמר משה ואמר לא אסיף עוד ראות פניך, מיד קפץ 
עליו הדיבור, בתוך פלטין של פרעה "וּיאמר ה' אל מׁשה עֹוד נגע אחד ָאביא על ּפרעה" 
מיד "וּיאמר מׁשה ּכה ָאמר ה' ּכחצת הּלילה אני יֹוצא ּבתֹוך מצרִים". בחצות אינו אומר, 
אלא כחצות, שאין כל בריה יכולה לכוון חצי הלילה ודאי" )משנת רבי אליעזר פרשה יט(, 

מכאן משתמע כי רק הוא ואין בלתו, הוא מכוון והשולט על הזמן!

הקשר בין 'כחצות' 
לקידוש החודש 

בא
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לעומת זאת, בחלקה השני של פרשתנו, עם סיום תיאור מכת בכורות, התורה מצווה 
את המצווה הראשונה שניתנה לכלל ישראל והיא מצוות קידוש החודש: "החדׁש הּזה לכם 
ראש חדׁשים... ומובא במדרש: " וּיאמר ה' אל מׁשה ואל אהרן וגו' לאמר: החדׁש הּזה לכם 
ראׁש חדשים". באותה שעה מסר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו חוקות חשבון הירח 
לפי שנאמר  וקובע חדשים,  שנים  יהא מעבר  היאך  והודיעו  דקדוקי משפטיו.  ומוסרות 
)דברים ט"ז/א'( 'ׁשמֹור את חדׁש הָאביב ועׂשית ּפסח לה'..." )מדרש בתי מדרשות חלק ב' 

מדרש סוד העיבור ד"ה ויאמר ה' אלי(.

דורשים חז"ל על הפסוק: "אקרא לאלקים עליֹון לאל ּגמר עלי" )תהלים פרק נז/ג'( אמ 
ויֹום אחד,  'ּבת ׁשלׁשה ׁשנים  נז( אקרא לאלקים עליֹון לאל ּגמר עלי.  )תהלים  רבין אבין 
נמלכו ּבית ּדין לעּברֹו, ּבתֹולין חֹוזרין, ואם לאו אינן חֹוזרין' )ירושלמי כתובות פ"א ה"ב( 
לישראל  ניתנה  שנים  ולעבר  החודשים  את  לקדש  הכוח  בעליל שבנתינת  נראה  כן,  אם 
)קריא, הסנהדרין( כוח בלתי מסויג, שליטה על הזמנים והעיתים. כפי שאנו נוהגים לברך: 
'מקדש ישראל והזמנים'. א"כ נראים לכאורה הדברים סותרים. בחלק הראשון מובא העניין 
שרק בורא העולם שולט ויודע עתיו ורגעיו והוא כן ציווה : "בחצות", ומצד שני היכולת 

של עם ישראל לקבוע ראשי חודשים ולעבר שנים?

גם אחרי תשע מכות אין ביכולת המצרים 
לקבל את שליטתו המלאה של בורא העולם

מה  לבאר  עלינו  זה,  את  זה  כמכחישים  הנראים  הדברים  בין  ולגשר  לבאר  מנת  על 
הכריח את משה לשנות את מ"חצות" ל"כחצות"? ומבאר רבינו הבחיי את הדברים בצורה 
ָאמר ה' ּכחצת הּלילה. הקדוש ברוך הוא אמר לו "בחצות", כי כן העידה  נפלאה: " ּכה 
התורה במעשה "ויהי בחצי הלילה וה' הכה כל בכור", אבל משה אמר "כחצות", דרשו 
רז"ל: )ברכות ד א( כדי שלא יטעו אצטגניני פרעה ויאמרו משה בדאי הוא. ויש לשאול על 
המאמר הזה: כי בודאי איצטגניני פרעה וחרטומיו מן המכה השלישית שהודו על כורחם 
כי ראו  ולא באו בהיכל המלך כלל,  ואמרו: "אצבע אלקים היא" לא נתראו לפני משה, 
במשה שהשיב כל חכמתם אחור ודעתם יסכל, וא"כ איך יתלו הטעות במשה ויאמרו משה 
בדאי הוא, והם היודעים כי נאמנים כל דבריו בתשע מכות הקודמות ולא נפל מכל דבריו 
ארצה! והנה המה חכמים מחוכמים המכירים כי מעשיו של משה היו מאת השם כי כבר 
הודו בכך, ועוד כי אף אם יתלו הטעות במשה, מה היה משה חושש להם שישנה בשביל 

כך הלשון שנאמר לו מפי הגבורה "בחצות" ויאמר להם בשמו כחצות?

והנראה לומר: כי עד המכה השלישית היו האצטגנינים והחרטומים חזקים באמונתם 
והעניין ברור אצלם, כי כל מעשיו של משה רבינו בדרך חכמה ותחבולה לא מאת הש"י, 
ומודים בנבואת משה,  אבל כאשר הייתה המכה השלישית היו מכחישים חכמת עצמם 
בדברו של  באות  רואים שהיו המכות  היו  ואילך  ומשם  היא".  "אצבע אלקים  ואז אמרו 
משה ואחר התראתו מיד, והיו רואים שהיו מסתלקות בכל פעם ופעם בכוח תפלתו, אז 
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שמים  שם  והיה  אצלם  מתבררת  משה  נבואת  והייתה  בלבם  ומתחזק  הולך  העניין  היה 
החרטומים  ענין  והיה  המכות  בכל  דבריו  שנאמנו  וכיון  ידו,  על  בעולם  ומתקדש  נודע 
והאצטגנינים הולך לאחור בשקריהם ופחזותם וענין אמיתת נבואת משה מתגבר והולך, 
החרטומים  ימצאו  פן  מכות,  עשר  חתימת  שהיא  האחרונה  זו  במכה  נתיירא משה  לכך 
והאצטגנינים מקום לטעות בדבריו מה שלא מצאו עד עתה בין המכות הקודמות, כי אם 
והמופתים למפרע  והאותות  כל המכות  יהיו מכחישים  היו מוצאים עתה מקום לטעות 
ויתחלל שם שמים, וע"כ היה העניין מוכרח למשה שהוצרך לשנות לשון הש"י פן יטעו הם 
ויכחישו למפרע ונמצא שם שמים מתחלל, וחשש בזה במכה האחרונה לפי שכל האותות 

הקודמים תלוין בה. )רבינו בחיי שמות פרק יא'(

בחששו  ומשה  הזמן,  על  הבלעדי  אכן  והוא  עתיו  יודע  העולם  בורא  רק  אכן  כן,  אם 
מחילול שם שמים נאלץ לשנות. מי שלא יכול להבין שבוראו של עולם יכול ונוהג לכלות 
מעשיו מחול לקודש בהסתיים ששת ימי בראשית ולהיכנס כחוט השערה לשבת קודש 
הם לא "עם זּו יצרּתי לי ּתהּלתי יסּפרּו" )ישעיהו פרק מג'( עם קודשו. מי שלא יכול להכיל 

זאת הם חרטומי מצרים ואיצטגניניו.

דווקא ישראל הם המחוברים למצוות ולתורה 
ורק הם מבינים ערכו של זמן וקדושתו

על מנת להראות כי רק עם ישראל וחכמיו הם, ורק הם, קיבלו את היכולת לשלוט בזמן 
ובעתותיו באה פרשת החודש ומחזקת זאת. אכן מקיימי התורה ומצוותיה הם היחידים 
ולא רק  וכדו'.  ותפילין  ולעשות מהן חפצי קודש מזוזה  המסוגלים לקחת עורות בהמה 
על דברים גשמיים ביכולת ישראל לעלות ולקדש, אלא בכוחם לשלוט על הזמן להעלותו 

ולקדשו.

וכך כותב הרבי בלקוטי שיחות כרך כ"א מתורגם עמ' 74 : " כיוון שגם הזמן הוא נברא, 
מובן שכך הוא גם לגבי מציאות הזמן, שהוא נברא בשביל התורה ובשביל ישראל וזהו 
המשמעות של קידוש החודש: על ידי שישראל מקדשים חדשים – ראשי וחדשים ומועדים 

– הם מגלים שהמציאות האמתית של הזמן היא בשביל התורה ובשביל ישראל".

כלומר, הכוח שניתן לישראל הינו בלתי מוגבל, כי כל בריאתו של העולם הינה בשביל 
ישראל והתורה. וכשיהודי מקיים מצוות, הרי ביכולתו אכן לשלוט על העולם ולגלות בו 

את האור בתוך העלם.

וכאן נסגר ונתחבר מעגל דברינו, בחלקה הראשון של הפרשה עוסקים ביד החזקה אשר 
הטיל ה' על פרעה על ידי השלמתן של עשר המכות, ולא חרטומי ולא אצטגנני מצרים 
ומיד לאחר המכה  וקדושתו.  הזמן  ערכו של  גם אחרי תשע מכות, לשלוט את  יכולים, 
העשירית, בחלקה השני של פרשתנו, מגלה בוראו של עולם למי כן ניתנה היכולת לשלוט 
כן, הם הבלעדיים שיכולים בהתחברותם לתורה,  ניתנה לישראל  ולקדש את הזמן, היא 

לקדש חדשים ולקדש את הזמנים.
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וכאן נשוב לראשית דברנו. אכן ליהודי המחובר לתורה ומצוותיה יכול ומסוגל לייעץ 
ולכוון את זולתו. כפי שאכן נקראים אנו על ידי חז"ל בפרקי אבות: "...יהושע בן פרחיה 
אכן  עלינו  י'(.  משנה  א'  פרק  אבות  מסכת  )משנה  חבר..."  לך  וקנה  רב  לך  עשה  אומר 
מוטלת החובה למצוא את הרב ולקנות את החבר שעמם ניוועץ ונלך לאורם. אין זה חלילה 
לדרכי  שמתחברים  ידי  על  התורה,  מכוח  שקיבלנו  הזכות  זו  לפרט,  כניסה  או  שליטה 
החסידים, על ידי שיושבים בהתוועדויות ומאזינים למעשיות ודרכי החסידים, זוכים לגדל 
דור ישרים מבורך, מסוגלים לייעץ לשני על דרך האמת, ולראות נחת חסידי שמביא ומזרז 
את הגאולה הפרטית, המביאה את הגאולה הכללית בבניין המקדש השלישי, ולהקריב בו 

את קרבן פסח בעגלא דידן!



69

תהילות ישראל • לזכרו של איש החינוך הרב ישראל ברוך ע"ה זלמנוביץ

בני ישראל בעלותם מגזרי ים סוף ערכו את ביזת הים עד שמשה נאלץ להסיעם בעל 
כורחם. מה היה לא תקין במעשה ישראל עד שמשה הסיעם בעל כורחם? האם בכל 

זאת קיימת ראייה חיובית במעשה ישראל? 

סדר יומנו עמוס לעייפה המשרה בנו עייפות ואי נוחות, האם זו גזרה משמים?

סדר היום של כל אחד או אחת מאתנו גדוש, עמוס ועלול להעלות מידי פעם את מד 
הלחץ לגבהים. הוא מתחיל עם השכמה המלוות לעיתים ב"קרב" מתיש מול ילדנו ונמשך 
בעת פיזורם במוסדות החינוך. משם הלחץ מלווה אותנו עד מקום עבודתנו, ופעמים לא 
מעטות גם מקום העבודה לא מזמן לנו אזעקת הרגעה אלא הפוך... לצערנו, מצויים אנו 
במלחמת התשה אין סופית שמעיזה ללא כל בושה לחלוף את מפתן ביתנו ולהיכנס באופן 

פולשני למעוננו הפרטי וללוותינו יום אחר יום ללא מנוחה והפוגה.

זו המציאות  האם  חלקנו?  ומנת  גורלנו  זה  האם  עצמי,  ומונולוג  לערוך חשבון  עלינו 
ניתן  האם  אדמות?  עלי  חלדנו  ימי  כל  אותנו  ללוות  החייבת  היחידה  האולטימטיבית 
ועם  איתנו  המתרחש  עם  אחר  מבט  מחשבתנו  והלך  דמנו  בזרימת  ולהוביל  להשפיע 

סביבתנו, שיחולל בעקבותיו הרגשת רוך ונעימות בסדר יומנו העמוס לעייפה?

התשובה למשאלתנו הינה בהחלט חיובית! כן ניתן ועוד איך... אלא שהמפתח לשינוי 
טמון כנראה ביכולת התבוננות פנימית מתובנות המאורע המכונן שהתרחש בסיומו של 

נס חציית הים לאחר שנקרע לגזרים.

שידוד מערכות הטבע בזכות מה?

נחזור לאירוע שעליו דרשו חז"ל שהיה קשה )כביכול( לברוא שמים וארץ. תיאור קושי 
קריעתו של ים סוף מתואר בתלמוד: 'אמר רבה בר בר חנה אמר ר' יוחנן: וקשין לזווגן 
כקריעת ים סוף, שנאמר: אלוקים מושיב יחידים ביתה מוציא אסירים בכושרות )תלמוד 

בבלי מסכת סוטה דף ב עמוד א(.

מדוע משה הפריע 
לבני ישראל בעת ביזת הים? 

בשלח
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ומכאן למדים  ים סוף היא דוגמא לכל הדברים הקשים בהווייתו של העולם,  קריעת 
אנו על עוצמת קושי ביצועו של אותו נס, בשל שינוי סדרי בראשית והנהגתו של עולמו 
הפועל על פי סדר מסודר שדעת עליון קבעה את מהלכו. כל שידוד ושינוי מערכות סדרי 
טבע הינו קשה כביכול לפניו יתברך. כמו שמובא בשם ה'אוהב ישראל': "לכך היה קשה 
לפניו יתברך קריעת ים סוף כמאמר חז"ל )תנחומא נשא ל( "הים ראה ארונו של יוסף. 
דבאמת הים לא רצה ליקרע מפני בני ישראל, דהים עשה רצון קונו כפי הטבע שהטביע 
בו הש"י בעת הבריאה, שילך מלא על כל גדותיו. ומהיכי תיתי יקרע להם לצאת מגדר 
מן  והבין שיש בחינת התגברות למעלה  יוסף הסתכל  בזה שראה ארונו של  טבעו? אך 
רצה  ולא  וטבעו  יצרו  שכבש  עולם.  יסוד  צדיק  יוסף  כמעשה  ישראל  בהכנסת  הטבע 
הים  נתיירא  ומזה  ויתעלה.  יתברך  שמו  אהבת  עבור  הטבע,  כפי  אדוניו  לאשת  לשמוע 
וינס. דהקב"ה מנהיג את הכנסת ישראל להיטיב להם ולהגביהם למעלה מן הטבע" )אוהב 

ישראל רבי אברהם יהושע השל ב"ר שמואל מאפטא שמות פרשת משפטים(.

עם ישראל עובר ביבשה שבתוך הים, אומר שירות ותשבחות לבוראו על הנס שנעשה 
לו, מצד אחד, ומודה על אובדן העם ששעבדו מצד שני. "ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך 
הים והמים להם חמה מימינם ומשמאלם.. ויושע ה' ביום ההוא את ישראל מיד מצרים 

וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים" )שמות פרק יד(.

אלא שאחרי הודיה לה' על ידי שירה, הן על ידי משה ובני ישראל הגברים, ושירת מרים 
ונשות ישראל בתופים ומחולות, מופיע הפסוק הבא: "ויסע משה את ישראל מים סוף גו'" 
)שמות פרק ט"ו / כ"ב( משמעות הדברים כפשוטם כפי שמובאים בפסוק, שמשה נאלץ 

להסיע את עם ישראל באופן אקטיבי ובכוח מביזת העם!

ביזת הים לאחר מעמד נשגב 
של ראיית אלוקות

השאלה עולה מאליה על פשוטו של מקרא: מדוע נאלץ משה להסיעם בכוח? לכאורה, 
אל  במסעם  ולהמשיך  היבשה  לגדת  לעלות  אמורים  היו  ישראל  לקדמותם  המים  בשוב 

מקום מבטחים, מדוע אם כן היה משה צריך להסיען בעל כוחם?

את  משה  "ויסע  למכילתא:  מיוחס  הראשון  ההסבר  הסברים.  כמה  ישנם  זו  לתמיהה 
האנשים  בפגרי  שראו  שכיון  במקל,  כורחן  בעל  שהסיען   - גו'"   .  . סוף  מים  ישראל 
שהעבידום בפרך ובעבודה קשה כולן פגרים מתים מוטלין על שפת הים, אמרו כמדומה 
לנו שלא נשתייר אדם במצרים. נתנה ראש ונשובה מצרימה ונעשה לנו עבודה זרה ותרד 
בראשנו ונחזור למצרים ... וכמפורש בספר נחמיה - אף כי עשו להם עגל מסכה ויאמרו 

זה אלקיך אשר העלך ממצרים ויעשו נאצות גדולות" )נחמיה פרק ט פסוק י"ח(.

עם  עברה  זרה  עבודה  אומר:  אלעאי  בן  יהודה  "ר'  המכילתא:  המדרש  כך  על  אומר 
ישראל בים, והסיעּה משה באותה שעה שנאמר "ויסע משה את ישראל מים סוף", ואי זו 
היא? עבודה זרה. לכך נאמר 'ויסע' משה את ישראל מים סוף." )מכילתא דרבי ישמעאל 
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'ויסע' הכוונה לעבודה זרה, שאותה  בשלח - מסכתא דויסע פרשה א'(. מכאן שבמילה 
היה צריך להוציא מעם ישראל ולכן נאמר "ויסע משה".

ישראל  של  הסעתן  סיבת  על  שלילית  בראייה  וסיבה  טעם  המביא  המכילתא  לעומת 
מים סוף, מביא בעל 'צרור המור' בשם המדרש נעלם )רבי אברהם ב"ר יעקב סבע נולד 
בערך בשנת ר' )1440( בקסטיליה שבספרד( טעם חיובי שגרם לאי תזוזתם של ישראל 
מגדות ים סוף והוא: "ובמדרש הנעלם אמרו כי לא היה זה בסיבת ביזת הים ולא בסיבה 
"זה  כאומרם  השכינה.  בראיית  גדולה  והשגה  מעלה  השיגו  שישראל  לפי  אלא  אחרת. 
אלי ואנוהו" עד שנהנו כולם מזיווה של שכינה. ואכלו משולחנו לחם אבירים. והתנבאו 
נבואות גדולות עתידות. עד שלזה הטעם לא היו רוצים ליסוע משם. לראות ולהשיג השגה 
יותר שלימה. וזהו "ויבאו מדבר שור", לראות אם יוכלו לראות ולהשיג ולשור ולהסתכל 
במראה השכינה... וזהו "וילכו שלשת ימים במדבר ולא מצאו מים חיים". ואין מים אלא 

תורה כמאמרם ז"ל" )צרור המור שמות פרק ד'(.

בדברי המדרש הנעלם הוזכר הטעם לביזת הים של ישראל, שהיא גרמה לדבקות ישראל 
בים סוף. מקור הדברים שהוזכרו הנם במדרש תנחומא וכך מובא במדרש: " וּיּסע מׁשה 
את ישראל מים סוף... גו'. מהו וּיּסע מׁשה? שהסיען בעל כורחן, שלא בטובתן, כיצד? אלא 
בשעה שיצאו ישראל ממצרים, יצא פרעה לרדוף אותם בכל אותם האוכלוסין, שנאמר 
הסוסים  אותם  כל  וקישט  עמד  עשה?  מה  ז(,  יד  )שמות  בחור"  רכב  מאות  שש  "ויקח 
באבנים טובות ומרגליות, כשבאו לים וטבען הקדוש ברוך הוא, היו צפים על שפת הים 
כל אותן האבנים טובות ומרגליות והיו מושלכים, והיו ישראל יורדין בכל יום ונוטלין מהם 
ולא היו מבקשים לזוז משם, כיון שראה משה כך, אמר להם מה אתם סבורים, שבכל יום 
הים מעלה לכם אבנים טובות ומרגליות? עמד והסיען בעל כרחן". )מדרש תנחומא )בובר( 

פרשת בשלח(.

מטרתה הרוחנית של ביזת הים

על טעם זה יש להעלות מספר תמיהות. כפי שהדברים מובאים בדבריו של הרבי בלקוטי 
שיחות כרך כ"א )מתורגם עמ' 86( קשה להבין: הרי בשעת קריעת ים סוף התגלה הקב"ה 
אל ישראל בכבודו ובעצמו. כפי שאמרו ישראל: 'זה א-לי' )שמות פרק ט"ו( מראין אותו 
באצבע... וכיצד יתכן שלאחר כל זאת, היו בני ישראל כל – כך טרודים ושקועים ב'ביזת 

הים'?! – איזה ערך היה אצלם לכסף וזהב לעומת התגלות השכינה שבקיעת ים סוף?

ממצרים  העם  את  ש'ּבהֹוציאך   - ידעו  ישראל  בני  יותר:  קשה  תמיהה  הרבי  ומוסיף 
תעבדון את האלקים על ההר הּזה: )שמות ג'/ י"ב(, מים סוף הרי הם נוסעים היישר לעבר 
הר סיני למתן תורה. ואם כן, כיצד ייתכן שאחרי כל זאת הייתה ביזת הים כל כך חשובה 

אצלם יותר מאשר ללכת ולמהר לקראת מתן תורה?!

הרבי עונה על תמיהות אלו בהמשך הדברים: כוונתם של ישראל הייתה לקיים את ציווי 
ה': 'ונּצלּתם את מצרים' )שמות פרק ג'(, בני ישראל לא ערכו כלל חישובים מהי התועלת 
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וזאת המשמעות  ונפשם.  לבבם  בכל  ה'  ציווי  את  וקיימו  ביצעו  הם  מכך.  להם  שתצמח 
הפנימית המשתמעת מלשון 'הסיען- בעל כורחם'!

הרבי מביא בדבריו את הלקח הניתן ללמוד מהדברים: 'מכך יש ללמוד הוראה יסודית 
בעבודת ה': כאשר יהודי עסוק בעניין מסוים של עבודת ה', עליו להשקיע עצמו בכך עם 
כך שאין  והגבלה,  –למעלה ממדידה  מאודך'  'בכל  )דרגת(  עד  כוחותיו,  ובכל  חיותו  כל 
מקום )למחשבה( לעבודה אחרת, וכך שהמעבר מעבודה זו לאחרת נעשית בעל כורחו! אך 
כאשר מקבלים ציווי של שולחן ערוך, על ידי אתפשטותא דמשה שבכל דרא ודרא– שכעת 
יש צורך להפסיק עבודה זו, ולעבור לביצוע עבודה אחרת, אז לכאורה נדרש מאתנו דבר 
והיפוכו...מיושב האוהל, לומד התורה, נדרשת הדרישה לעזוב את אוהלה של תורה וללכת 
לרחובה של עיר ולהציל יהודים משמד חלילה, ועליו לעזוב בעל כורחו, על אף שהיה 
שקוע בכל נפשו בעבודה הקודמת, לימוד התורה. ומאידך, מבעלי עסקים נדרשת העזיבה 
של ב'ביזת הים' כספם וזהבם, שעמן עושים צדקה וחסד – עבדין טבין, ולהיכנס לבית 

המדרש ולקבוע עיתים לתורה באופן של התמסרות וקביעות בנפש".

בחיי היום יום נדרשים אנו גם לעבור ממצב של "ביזת הים" , עיסוק בגשמיות, למצב 
של "קבלת התורה"- התעסקות ברוחניות. ולעיתים גם ההיפך, לעבור ממצב של לימוד 
תורה ועיסוק רוחני, ולהתעסק בגשמיות. זו מטרת ביאתו של האדם לעולם, לקיים את 

ציווי השם, גם אם הדבר דורש ממנו מעבר חד מגשמיות לרוחניות, וההיפך.

ציות להוראות הרבי יסייע לריכוך הקשיים בחיינו העמוסים

מסיפור ביזת מצרים נלמד לחיי היום יום. אם ננהג אנו על פי השולחן ערוך וכהוראתם 
של נשיאי כל הדורות, יהפוך סדר יומנו התובע מאתנו עשייה ומסירות אין סופית לעונג 
"חסידשע נחת", בבחינת - ראו גידולים שגידלנו. עלינו להשתדל להיות חדורי מטרה בכל 
חלק מהיממה, ולפעול על פי דרך אורח החיים המוארים באור יקרות של נשיאנו רבותינו. 
זכינו  והמחייב,  התובעני  המתקתק,  החיים  ושאון  בשעון  ושלב  שלב  בכל  אכן  כי  נדע 
להיות עושי דברו של בורא העולם ולקיים את מאמרו. אכן פועלים אנו נכון אחרי ציוויו 
ונינוחות  נזכה בעזרת ה' להשראת רוגע  זו,  ידי הארת סיעתא דשמיא  ומובטחים כי על 

הרצויה בשטף ומרוצת חיינו.
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יכול  משה  חותן  יתרו  האם  היא.  קלה  מלאכה  אינה  זולתנו  לדברי  והאזנה  הקשבה 
לתרום לנו מעצותיו? האם החניה של ישראל נגד ההר היא זו שתסייע לנו להבין כיצד 

מאזינים זה לזה בצורה מיטבית? 

הקשבה והאזנה לדברי זולתנו אינה מלאכה קלה היא. האם יתרו חותן משה יכול לתרום 
לנו מעצותיו? האם החניה של ישראל נגד ההר היא זו שתסייע לנו להבין כיצד מאזינים 

זה לזה בצורה מיטבית?

האם גם אתם מכירים את התופעה בה אנו משוחחים עם חבר או ידיד והמאזין נראה 
"לא איתנו"? או אולי צורת הביטוי ההפוכה: מישהו מנסה להעביר אלינו מסר, רעיון או 

דיווח ואנחנו לא מצליחים לקבל את המסר, כאילו איננו נוכחים שם...

רחם  ללא  ופוגעת  בדורנו,  במיוחד  קוצים  בשדה  כאש  ומתפשטת  הולכת  זו  תופעה 
במגוון תחומי חיינו: בהוראה, בחינוך ואף מפריעה בבניית התא המשפחתי.

ננסה למקד את מקומות הקושי המפריעים להקשיב ולהיות עם זולתנו בעת המפגשים 
והפנמה.  בחשיבה  בריכוז,  קושי  נוצר  בו  במוח,  מצוי  הראשוני  הקושי  אישיים.  הבין 
השני  המקום  יעילה.  פחות  תהיה  המסר  קבלת  ומופשט,  מסובך  יותר  שהנושא  ככל 
שבו מתרחשת ההקשבה לזולתנו הוא הלב, המקום שבו אמורים אנו להפעיל את מצפן 

הרגשות ליצור יחס של האזנה, אמפטיה כלפי השני.

פרשת יתרו מזמינה אותנו ללמוד כיצד ניתן לשפר את כישורנו החיובים בכל הקשור 
לקשב וליצירת רגשות חיוביים כלפי זולתנו, בעת המפגשים הבין אישים.

שמה של פרשתנו היא – 'יתרו', 
האם לא היה ראוי לבחור בכותרת אחרת לשמה של הסדרה?

הפרשנות דשה רבות בטעם לבחירת השם יתרו לפרשתנו, מדוע לא קיבלה הסדרה את 
השם היותר הולם - 'פרשת מתן תורה', או פרשת 'משה נותן התורה'? מה לשם 'יתרו' 
שם  את  לקבל  זכה  שלה  הגדולה  הזכות  מה  מהימנא,  רעיא  של  חותנו  היותו  אם  שגם 

הסדרה בה ניתנה התורה?

כל החיים אנחנו במרוצה 
יתרו
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לפני שנענה על השאלה, נקדים מעט רקע על אישיותו של האיש יתרו, דבר שיסייע 
להבין טוב יותר מדוע בחרה ההשגחה בשם 'יתרו' לפרשתנו.

ישנן כמה וכמה התייחסויות לגבי הגדרת תפקידו ומעמדו של יתרו בעת היותו במדיין 
טרם הגעתו למדבר. נביא כמה מהן. במכילתא מובא: "רבי יהושע אומר, כומר היה". ומהו 
במשרה  'כומר',  תפקיד  אותו  את  מגדיר  תנחומא  מדרש  ה'כומר'?  תפקיד  של  מהותו 
רוחנית גבוהה – 'כהן מדין רב וגדול שבמדין'. בזכות אישיות חקרנית הגיע לדרגה גבוהה. 
אך, על אף היותו אישיות משפיעה ביותר בענייני עבודה זרה, כאשר שומע אודות הניסים 
שחולל ה' לישראל, אינו מתמהמה ומיד עוזב את כל הכבוד ואת משרתו הגבוהה ויוצא 

המדברה.

איזו זכות עמדה ליתרו שבעטיה זכה 
להסתופף תחת כנפי השכינה?

מבאר האלשיך הקדוש: "אמנם, הנה ראש דבר, הכתוב מלמד לאדם דעת, איככה יאחז 
צדיק דרך ה' להיות בטוח ההגעה אל תכלית השלמויות, הלא היא השמיעה. כי על ידי 
שמיעה שאדם נותן לב לשמוע אל דברי ה' ומוסריו ולימודיו, עולה במעלות האושר קו 
לקו. כמאמרם ז"ל על פסוק 'ׁשמעּו ּותחי נפׁשכם' )ישעיה נה ג(. וזהו אומרו: 'וּיׁשמע יתרו 
כהן מדין חתן מׁשה את ּכל אׁשר עׂשה אלקים למׁשה ּוליׂשראל...' כי על ידי מה ששמע, 
שימת לב אל מעשה ה' כי נורא הוא, זכה ליקרב אליו יתברך קו לקו, עד הגיעו אל סוף 

השלמות, עד הקרא יתרו' )אלשיך שמות פרק י"ח(.

שבתבל,  זרה  עבודה  כל  כעובד  הרוחני  ומצבו  מעמדו  נחיתות  מעומק  יתרו,  דווקא 
ומאידך בהיותו חכם בשלמות החקירה והבנה, כאשר רק שמע נשא מיד רגליו ל"ארץ 
זאת  ובכל  ממנו,  למטה  שאין  תחתון  במקום  היו  ואמירותיו  מעשיו  מים",  ּבלי  צּיה... 
עלה ממקום נמוך זה כדי להצטרף לדברי אלוקים חיים. ביתרו התקיימה המציאות של 
"עליונים יורדים לתחתונים", והיא זו שיסדה את ההכלה של כל יושבי תבל למעמד מתן 
תורה. יתרו, איש עבודה זרה, דווקא הוא ממקומו הנמוך ייסד את האמירה: 'עּתה ידעּתי 

ּכי גדֹול ה' מּכל האלקים ּכי בּדבר אׁשר זדּו עליהם' )שמות פרק יח פסוק יא(.

מבאר על כך האלשיך הקדוש: 'רבותינו ז"ל )דברים רבה ב יט( האשימו את יתרו בזה 
שנתן ממש בעבודה זרה. ויתכן להפך בזכותו, והוא, כי הנה אמרו רבותינו ז"ל )מכילתא 
יתרו א( שלא הניח עבודה זרה שלא עבדה ומזה ידע ההפרש על כולם וזהו פשט הכתוב 
"עּתה ידעּתי ּכי גדֹול", כלומר, הוא גדול לבדו. והאיך ידעתי זה? הלא הוא, "מכל האלקים" 
שמהם למדתי כי גדול ה', כי את כולם עבדתי ולא ראיתי כח בהם. ומה ראיתי בה' שהורה 

גדולתו בו, הוא, כי בדבר אשר זדו, הביא עליהם' )ע"כ דברי האלשיך(.

המהפך  ואת  הגיע  ממנו  המקום  את  מבינים  יתרו,  של  התנסויותיו  של  זה  מתיאור 
שהתחולל אצל גדול הכמרים באותה תקופה. ולא רק זאת, אלא שבהיותו מהפכן, חולל 
ביתר  להכשיר  שסייע  דבר  אחד.  בא-ל  לאמונה  הקשור  בכל  תבל  קצוות  בכל  מהפכה 
שאת את ההכלה לקבלת התורה. מכאן נמצאנו למדים את הטעם לשם הסדרה המתנוסס 

ככותר הפרשה - 'יתרו'.
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יתרו אכן יצר את התשתית למתן התורה, 
אך עלינו לעשות עוד כמה פעולות חשובות...

יתרו אכן פעל את ההכנה אך לא בזה נסתפק. עלינו להמשיך ולתת את תשומת ליבנו 
לדגשים הנוספים שייחדו את ההכנה לאותו מעמד שמימי - קבלת התורה.

התקדמותם  את  המתארים  התורה  בפסוקי  מתקדמים  שאנו  ככל  פרשתנו,  בהמשך 
הפיזית והרוחנית של עם ישראל לקראת מעמד הר סיני וקבלת התורה, עלינו לשים לב 
לאותם דגשים ומסרים שהתורה 'מציפה' ואמורים לשמש עבורנו אבני- דרך בסיוע הבנת 

משמעות המעמד כאקט ייחודי לדורי דורות.

אחד הכתובים המשמשים דוגמא לציון דרך חשובה ונעלית בדרך ההכנה למתן תורה 
הינו: 'ּבחדׁש הּׁשליׁשי... וּיסעּו מרפידים וּיבאּו מדּבר סיני וּיחנּו ּבּמדּבר וּיחן ׁשם יׂשראל 
בלשון  הבהרה  הדורשים  ברורים  כמה  להעלות  יש  י"ט/א'-ב'(.  פרק  )שמות  ההר'  נגד 

הכתובים:

הראשון - מה מלמדנו ציון הזמן: 'ּבחדׁש הּׁשליׁשי', במה משמש זמן זה הכנה לקבלת 
התורה? הקושי השני – בלשון הפסוק ישנה סתירה לכאורה במוטיב היחיד והרבים הכתוב 

מתחיל בלשון רבים: - ' וּיחנּו ּבּמדּבר' ומסיים ביחיד - 'וּיחן ׁשם יׂשראל נגד ההר'?

נקדים ונענה על הקושי השני שהעלנו, עניין הסתירה שלכאורה קיימת בלשון הכתוב. 
חז"ל מתרצים ומבאים הדברים בפרושו של רש"י על אתר:'וּיחן ׁשם יׂשראל - כאיש אחד 
בלב אחד, אבל שאר כל החניות בתרעומת ובמחלוקת'. השוני הנגרם בין ראשיתו הכתוב 
לסופו, המופיע בלשון יחיד – 'וּיחן ׁשם יׂשראל', בא על פי רש"י לייחד את החנייה הזו 
בתרעומת  שהיו  החניות  כן שאר  שאין  מה  אחד',  בלב  אחד  'כאיש  לה:  הקודמות  מכל 

ובמחלוקת.

מרחיב את הדברים בהסבר פנימי ונפלא, הרבי בלקוטי שיחות כרך כ"א )מתורגם עמ' 
122(: ניתן לחשוב באופן שלילי שכל הנסיעות והחניות של בני ישראל מלבד חניה זו, היו 
מתוך מדון ומריבה חלילה. אך הרבי דוחה עניים זה וכך כותב: "...ומן הביטוי 'ויסעו ויחנו' 
)לשון רבים( אין כלל הכרח למשמעות ש'כל החניות בתרעומת ובמחלוקת' כי לשון רבים 
כפשוטה אין מחייב שהיו מריבות ומחלוקות. אלא הפוך - רק במקום שהתורה )מדגישה( 
'ויחן ישראל נגד ההר' – ניתן ללמוד חידוש, שדווקא בחניה זו היו ישראל 'כאיש אחד 
בלב אחד'...". ומוסיף ומבאר הרבי את הדברים: "ובמיוחד לפי הידוע בפנימיות העניינים 
שמ"ב מסעות שנסעו ישראל במדבר, רומזות הן למ"ב דרגות ועליות )ממסע אחד לרעותו( 
בעבודת ה'. וא"כ הרי עלינו לדעת שבאופן ודרך העלייה ממסע למסע אין הדברים שווים 
אצל כל היהודים בשווה. אצל כל אחד 'המסע' פועל ברוחניות אחרת... רק כאן, בחניה 
נגד ההר, לקראת מתן תורה, נגרם חידוש! 'וּיחן ׁשם יׂשראל נגד ההר'. הושוו – ללב אחד- 
לב אחד ממש. וזאת כי התורה היא היחידה המביא לשלום ואחדות ממשית עד שהתבטלו 

כל החילוקי דעות והמדרגות.
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ממשיך הרבי ועונה על שאלתנו הראשונה. וכך כותב: "כדי להבין טוב יותר את מעלת 
התורה, שדווקא היא המביאה את המצב של 'לב אחד...', זאת ניתן להבין על ידי המבט 
בשוני בין המספרים: אחד, שני ושלישי. )שם בעמוד 124 ממשיך הרבי את ביאורו בנידון(, 
"המספר 'אחד' מדגיש את אחדות מלכות ה' אחד ויחיד. המספר 'שני' מצביע על פירוד 
ההיפך מאחדות. החידוש במפר 'שלישי' – הוא המאחד את שתי הדעות החולקות. התורה 
ניתנה דווקא 'ּבחדׁש הּׁשליׁשי...', הדבר מורה ומסמל על מהות התורה המספר ה'שלישי' 

מורה על האמת, היכולת להשכין שלום.

לן אוריין תליתאי,  "בריך רחמנא דיהב  ניתנה בחודש השלישי כמאמר חז"ל:  התורה 
שמות  זוטרתא  )פסיקתא  תליתאי",  בירח  תליתאי,  לעם  תליתאי,  ידי  על  תליתאי,  ביום 
פרשת יתרו פרק י"ט(. התורה המשולשת – תורה נביאים כתובים, ניתנה בחודש השלישי. 
התורה המסמלת את המספר שלוש, שמשמעותו משרה שלום, יצרה את המציאות הכל 
הינו  תורה  במתן  החידוש  אחד'.  בלב  אחד  'כאיש  מתוך  חניה   - והנעלית  ייחודית  כך 
בכוח הניתן לכל אחד ואחת מאתנו ליישם את עניין האחדות, על אף היותנו שנים עשר 
שבטים וכל אחד הינו עולם ומלואו, שונים זה מזה, עלינו להיות קשובים לזולתנו. להאזין 
שהחניה  לבנייה,  בינינו  אישי  בין  מפגש  כל  שיהפוך  דבר  הזולת  צורכי  את  ולהרגיש 
והמנוחה תהיינה מתוך אחדות ואהבת ישראל, ובוודאי יסייע לרוגע שלווה ובנייה, ויזרז 

את היעוד: 'תורה חדשה מאיתי תצא' בעגלא דידן! אמן!
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רבים  תלמידים  כמו  הערכה  תעודת  עם  החינוך  ממוסדות  בננו  חזר  האחרון  בשבוע 
בישראל • האם היא משקפת נכון את המצב? מה בכלל תפקידה של אותה תעודה? 
האם מעניקי התעודה ומקבליה מנצלים את הפוטנציאל הגלום בה? ומה דעתה של 

תורתנו בנידון? 

האם בבית נעשתה 'חגיגה' סביב התעודה?

כאשר ילדינו חזרו עם תעודות הערכה, לא היה זה אירוע השייך להם בלבד, אנו ההורים 
במלוא  התיישבנו  הטקס.  גינוני  לכללי  להיצמד  השתדלנו  במאורע,  השתתפנו  כמובן 
להביע  שכחנו  לא  וכמובן  הציונים  ועל  המקצועות  שמות  על  ועברנו  והיחס,  הרצינות 

קולות התפעלות כנדרש.

בבואנו לעסוק בתעודות הערכה, עלינו לקחת שתי נקודות מבט שונות. מחד, את נקודת 
מבט התלמיד, מקבל התעודה. מאידך, עלינו לתת את הדעת למבטו של מעריך ההישגים 
על אחריותו במילוי מסמך זה. על התעודה להיות כלי המאפשר לבחון את מדד ההישגים 
בסולם  גורם ממריץ של התלמיד לקראת התקדמות  עליה לשמש  אך  גילו,  בני  לעומת 

ההישגים הערכיים והאקדמיים.

אם כן, כיצד ניתן לנצל כלי זה, כמחולל שינוי ותזוזה חיובית אצל תלמידנו?

כמה תמיהות הקיימות לכאורה בפסוק הראשון של פרשתנו יכניסו אותנו לעומקה של 
הסוגיה...

ּתׂשים  אׁשר  הּמׁשּפטים  'ואּלה  במילים:  פותחת  המשפטים'  'ואלה  פרשת  פרשתנו, 
לפניהם' )שמות פרק כ"א/א'(. לגבי פסוק הפתיחה, התחבטו פרשני המקרא בכמה וכמה 

שאלות והנה כמה מהן:

'ואּלה  להיכתב:  צריך  היה  החיבור,  ו'  באות  מתחילה  הראשונה  המילה  מדוע  א. 
המשפטים' בלא ו'?

 – התורה  מתמקדת  שבהן  המצוות  בסוג  העוסקת  הפתיחה  בפסוק  קשה,  עוד  ב. 
'משפטים' שדווקא אותם יש 'לׂשים לפניהם'! סוג זה של מצוות מובנות על פי שכל, ובכך 

האם 'תעודת הערכה' 
באמת מעריכה? 

משפטים
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מבינן  אדם  של  שכלו  אין  שאותן  ו'חוקים',  'עדות'  האחרים  הסוגים  משני  מובדלות  הן 
המצוות  בסוג  להתמקד  התורה  בחרה  מדוע  תמיהות:  שתי  עולות  כאן  קיומן.  ומחייב 
מקובלות  כך  ובין  כך  שבין  מצוות  הדיינים,  לפני  לשים  יש  אותן  שדווקא  ּמׁשּפטים,   –
בהבנתו של כל בר דעת. היה ראוי להתמקד בתחילה במצוות שהגדרתן 'חוקים' ואותם 
יש להסביר, הן הן המצוות הדורשות ביאור והבהרה? בנוסף, מתווספת לה תמיהה נוספת. 
הרי עסקנו בפרשת 'יתרו' במעמד הר סיני, מעמד נעלה בו חזו העם במראות אלוקיים. 
א"כ ההקשר הענייני היה צריך להיות בפתיחת הפרשה שלנו עם מצוות ה'חוקים' שהן 
דומות ברמתן הפנימית לאותה דרגה בה היו ישראל באותו מעמד נעלה, ולא עם מצוות 

"פשוטות" מסוג המשפטים, וכך היה נשמר הרצף התוכני והענייני?

התורה  מתכוונת  למה  והיא:  הפתיחה  פסוק  לשון  בסיום  נעוצה  האחרונה  שאלה  ג. 
לשונית  התכוונות  ישנה  האם  שמים?  מי  לפני  לפניהם'?  'תשים  הצווי:  את  כשמציינת 

במילה – 'תשים'?

את  יותר  טוב  להבין  נוכל  הנ"ל,  לתמיהות  מענה  דרך  כיצד  השאלות,  שאלת  כמובן 
תפקידנו המיטבי והחשוב בשימוש הכלי – תעודות הערכה?

מהסוף להתחלה

לפניהם'?  'ּתׂשים  במילים:  רומזת התורה  – למה  הבירור השלישית  נתחיל עם שאלת 
באופן המענה לתמיהה זו תוסרנה גם התמיהות הנוספות.

נביא כעת שלושה מבטים על פירוש המילים: 'ּתׂשים לפניהם'.

ההסבר הראשון הינו ממסכת גיטין וכך נאמר בדרש שם: 'ואּלה הּמׁשּפטים אׁשר תשים 
הדיוטות'!  לפני  ולא   - לפניהם  אחר:  דבר  כוכבים.  עובדי  לפני  ולא  לפניהם   – לפניהם 
לנו  ב'(. מכאן למדים אנו את דעת תורה: אל  גיטין דף פח עמוד  )תלמוד בבלי מסכת 
לרעות בשדות זרים וללכת לדון לפני גויים, גם אם פסק דינם במקרה הנידון, הינו כדעת 
תורתנו )עיין לקוטי שיחות מתורגם כרך ג' עמ' 149(. כאשר יהודי נדרש למשפט, עליו 
ידי  על  נתמכים  שאינם  בפסקים  משתמש  ולא  התורה,  בדעת  שעוסק  דין  לבית  ללכת 
הכתוב בתורה. דרש זה נוגע לעניין בו אנו דנים, גם בתובנות החינוכיות עלינו להישמר 
למתווה  ורק  אך  להיצמד  עלינו  הגויות.  החינוך  האסכולות  את  נחקה  לבל  יותר,  עוד 

החינוך הברור של תורתנו.

ומהו אותו מתווה חינוכי? הבה נביט בדברי חז"ל הבאים, המובאים במסכת עירובין.

'רבי עקיבא אומר: מניין שחייב אדם לשנות לתלמידו עד שילמדנו - שנאמר ולמדה 
ומניין שחייב  בפיהם.  - שנאמר שימה  בפיהם  ומנין עד שתהא סדורה  ישראל.  בני  את 
להראות לו פנים - ואּלה הּמׁשּפטים אׁשר ּתׂשים לפניהם' )תלמוד בבלי מסכת עירובין דף 

נד עמוד ב'(.

מדברי הגמרא נראה בעליל דרך הלימוד הראוי עם תלמידינו. בשתי נקודות התמקדה 
עד  מובן  להיות  שצריך  הנלמד,  חומר  של  וההכלה  ההפנמה  ברמת  הראשונה  הגמרא: 
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הינה קשורה לאופן העברה  נקודה שניה הנלמדת  איכותית בחומר הנלמד.  כדי שליטה 
וההשפעה שצריכה להיעשות מתוך מאור פנים ומבט מאיר לתלמיד.

הרב  הלימוד  ואופן  בדרך  העוסקת  בעירובין,  הגמרא  של  הנפלא  ללימוד  נשוב  עוד 
הכתוב,  ללשון  והפנימי  השלישי  ההסבר  את  נביא  קודם  אך  דברנו,  בהמשך  לתלמידו 
בליקוטי  רבינו  ודברי  הזקן  אדמו"ר  דברי  ידי  על  ומואר  הירושלמי  בתלמוד  המובא 

שיחותיו.

וכך מובא בירושלמי: "ר"ש בן חלפתא )ואומר( ר' חגי בשם רבי שמואל בר נחמן: נאמר 
ּכבׂשים  הגמרא(  )מדייקת  עּתּודים.  ׂשדה  ּומחיר  ללבּוׁשך  ּכבׂשים  כ"ז/כ"ו(  )פרק  במשלי 
עדיין  שתלמידך  )בזמן  קטנים  שתלמידים  בשעה  כיצד?  הא  )כתוב(  כתיב?  )מוסתרים( 
גלה  כעתודים  ונעשו  הגדילו  כביכול(,  צנזר  )הסתר,  תורה  דברי  לפניהן  כבוש  צעירים( 
להם רזי תורה!... ודא )ואלו הדברים שנאמרו עד כה( מסייעה )מסייעים( למה )ודבריו 
של רשב"י מסיעים לכך( דתני רבי שמעון בן יוחאי 'ואּלה הּמׁשּפטים אׁשר ּתׂשים לפניהם' 
מה הסימה )אוצר( הזאת אינה נגלית לכל בריה, כך אין לך רשות לשקע את עצמך בדברי 

תורה אלא לפני בני אדם כשרין" )תלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת עבודה זרה פרק ב'(.

מוסיף ומבאר אדמו"ר הזקן בתורה אור דיבור המתחיל: 'ואלה המשפטים' – 'אׁשר תשים 
לפניהם' – "לפנימיותם, שתומשך בחינת ה'דעת' של אלוקות בפנימיותם של ישראל".

על פי ההסבר של האמוראים והתנאים המובאים בתלמוד הירושלמי, המילים 'ּתׂשים 
לפניהם' רומזות על דרך הלימוד של התורה הנסתרת. נמצאנו למדים כי גם את התורה 
המשולה לאוצר בלום עלינו ללמד את תלמידנו הצעירים, אך עלינו לדעת לשים כיסוי 
ובהתפתחות  בגיל  צעירים  בהיותם  שלהם  ההכלה  מגבלות  עם  בירור  ולערוך  והסתרה 

הרוחנית.

הדברים נוקבים ביתר שאת, על פי הביאור של האדמו"ר הזקן בתורה אור )והדברים 
מבוארים בלקוטי שיחות כרך ג' שם( שגם את החלק הנגלה והמובן שבתורה יש ל'העלותן' 
ּתׂשים  'אׁשר   – המשפטים'  'ואלה  וכלשונו:  והשגה  מהבנה  שלמעלה  אמונה  של  לדרגה 
לפניהם' – לפנימיותם, שתומשך בחינת ה'דעת' של אלוקות בפנימיותם של ישראל, כלומר 
את אותו סוג וחלק של תורתנו המוגדר כ'ּמׁשּפטים', דברים המבוארים לשכל של כל בני 

אנוש ויושבי תבל. עלינו לראות כאילו ניתנו ללא טעם ולבצעם כגזרת הכתוב.

וזהו הטעם על פי אדמו"ר הזקן לכך שדווקא התורה בחרה בסוג של 'ּמׁשּפטים' כדוגמה 
לדברים שיש להניח לפני הדיינים: 'ּתׂשים לפניהם'. עלינו להחשיבם כסוג של חלק נסתר 

וחסוי בפנינו, כלשון אוצר – 'סימה' הרומז לדרגת סתים דאורייתא.

הקשר לענייננו הוא כי עלינו להביט על כל נושא ההוראה ולמידה, יש לעלות לדרגה 
מביאה  המרובים,  קשייה  בגלל  דווקא  החינוכית  השליחות  והשגה.  מהבנה  למעלה  של 
אותנו לסוג של עבודה שקשור ללמעלה מטעם ודעת. רק כך נצליח לכוון לאמיתתה של 

סברה ויצליחו דברנו להיכנס ללבות תלמדנו.
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עתה, מבינים אנו את הקשר בין ראשית פרשתנו לפרשת יתרו ומעמד הר סיני, והופעת 
אות ו' החיבור בתחילת משפט: 'ואּלה הּמׁשּפטים'. הטעם לכך, כי עניין הפנמת המשפטים, 
בבחינת:  יותר  גבוה  לרובד  נדרשת מאתנו התעלות  כאן,  דווקא  אנושי,  המובנים בשכל 
עם  לדרגת  הקודם,  לנושא  הדברים  נקשרים  כך  בפנימיותם.  שימה   – לפניהם'  'תשים 

ישראל במעמד הר סיני, שחזו מראות אלוקיים.

הקשר בין "המשפטים אשר תשים בפניהם" 
לתעודת הערכה

וההוראה  לריק במלאכת החינוך  נתייגע  נהירים כאור החמה. על מנת שלא  הדברים 
שנעשו קשים יותר ויותר בדורנו. עלינו המורים ההורים לתת את הדעת ותשומת לבינו 

לשתי נקודות מבט הבאות:

נקודת מבט ראשונה: באחריותנו להיות מעודכנים במידע אודות תלמידנו, האם אכן 
הבין והפנים את הנלמד? במה עדיין מתקשה, מהן הגורמים שהקשו עליו מלהכיל ולהבין 
את הנלמד? מה יסייע בפתרון אותן סימני שאלה? מהן החוזקות שלו שבהן יוכל להיעזר 

כדי לדלג מעל המכשולים?

בסוגים  להשתמש  נוהג  מוסד  וכל  הערכה  ציוני  הובאו  בתעודה  שניה:  מבט  נקודת 
שונים של דרך הערכה ונהרא ונהרא ופשטיה. עלינו להעלות את מקומו של התלמיד בכל 

הקשור לתעודה.

עלינו ליישם את דברי דרשות חכמנו מן הנדרש על הפסוק: 'אׁשר ּתׂשים לפניהם' על 
פי כלל הדרשות שהוזכרו לעיל, לבחון האם תלמידנו מסוגלים לקבל את המסר הנכון 
מהתעודה, האם הם מסוגלים לציין מהם החוזקות שלהם מול האתגרים. עלינו לשאוף 

לחולל תהליך של שינוי בגישה 'בראש' של כולנו.

תלמיד צריך להיות מודע ליכולותיו האמיתיות, נקודות החוזק ומולם הדברים הדרושים 
חיזוק. נדאג להראות פנים מאירות ולדאוג להביא את הנלמד באופן של 'שולחן ערוך', 
ונעקוב אחרי התקדמותו. ובעיקר נשאף שתעודת הערכה תהווה מנוף והמרצה חיוביים 

להתקדמות ובננו יכנס למחצית חדשה מתוך שמחה ותענוג...

נחת' אמתית מכל  'חסידישע  לרוות  ה'  נזכה בעזרת  בזכות דברנו  גם  רצון שאכן  יהי 
יוצאי חלצנו! אמן!
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העולם הסובב אותנו הפך להיות יותר ויותר חיצוני. כיצד נשתמש בלבוש החיצוני שלנו ונעלה 
אותם לדרגת 'בגדיקדׁש'? 

העולם הסובב אותנו הפך להיות יותר ויותר חיצוני. 
כיצד נשתמש בלבוש החיצוני שלנו ונעלה אותם לדרגת 'בגדי קדׁש'?

הגדול  הכהן  אהרון  מלבושי  'בגדים',  על  נעלה  למבט  אותנו  מזמנת  'תצווה'  פרשת 
מאחיו, ובניו פרחי כהונה.

בגדים שמשו מאז ימי גן העדן להסתרה וכיסוי. רושמי רשימות אף טבעו את המטבע 
עלולים  הם  אך  ולהסתיר  להצניע  מטרתם  'בוגד',  לשון  בגד,  במשמעות  הטמון  הלשוני 

להטעות את המביט והמתבונן באדם הלובשם.

הבעיה גדלה עוד יותר ומעצימה כאשר לרוב אכן כוונת המתלבש לשוות לעצמו ערך 
של מציאות לא אמתית וכאן הבגידה והטעיה. בחסידות נמצא שדה נרחב העוסק במציאות 
ומהות הבגד, המשמש כלבוש ומקיף חיצוני לגופנו, מסתיר ומעלים על הפנימיות שבאדם, 
פנימיותו  ה'ּפנים',  על  עדות  הם  הרי  ּפנים  כי  פנימית,  כמציאות  המוגדרת  נפשו  מול 

האמתית של האדם.

פרשתנו מפגישה אותנו עם 'בגדי קדׁש', כלשון הכתוב: 'ועׂשית בגדי קדׁש לַאהרן אחיך 
ַאהרן לקּדׁשֹו לכהנו  וַאּתה ּתדּבר אל ּכל חכמי לב... ועׂשּו את ּבגדי  לכבֹוד ּולתפָארת... 
כי  בכדי,  ולא  קדׁש'  'בגדי  ובניו  אהרון  בגדי  את  מכנה  תורתנו  כ"ח(.  פרק  )שמות  לי' 
משתמשים בהם בעבודות הקודש בתוככי המקדש, והיו צריכים להיעשות על ידי 'חכמי 

לב', דבר המעיד על חשיבותם ומעלתם.

לדרגת  ובנותינו  ילדינו  לבוש  ואת  מלבושנו  את  'להרים'  היכולת  ניתנה  לנו  גם  האם 
חיינו  ולהפנים באורח  כהונה  בגדי  לחיינו מאותם שמונה  ניתן לקחת  'בגדי קדׁש'? מה 
קדֹוׁש'  וגֹוי  ּכהנים  ממלכת  לי  ּתהיּו  'אתם  החשוב:  התואר  ניתן  לנו  גם  הרי  יומי,  היום 

)שמות פרק י"ט(?

להפוך את בגדנו 
ל'בגדיקדׁש' ממש  

תצוה
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מה כללו שמונת הבגדים של כהן הגדול?

לכהן הגדול היו מיועדים שמונה מלבושים. שמותם נמנים בפסוק אחד: 'ואּלה הּבגדים 
ד'(. אם  כ"ח/  ואבנט' )שמות פרק  ּוכתנת ּתׁשּבץ מצנפת  ּומעיל  ואפֹוד  יעׂשּו חׁשן  אׁשר 
חסרים  ומכנסים,  ציץ  בגדים,  שני  בפסוקנו,  מופעים  בגדים  רק שישה  כי  ניווכח  נדייק 

ברשימה זו.

את התמיהה על היעדרותם העלו מספר פרשנים. נביא לדוגמה את דברי רבינו בחיי: 
"והיו בגדי כהן גדול שמונה. והזכיר הכתוב ששה מהם ולא הזכיר 'ציץ' מפני שהוא כלי 
זהב אינו בכלל הבגדים, ולא הזכיר 'מכנסי הבד' כי לא רצה להזכיר רק השישה שהיה 
משה מלבישם לאהרן... לבאר כי המכנסיים הם היו הלובשים אותם לעצמם בהצנע, כדי 
שאר  עם  ביחד  שיכללם  לו  אפשר  ואי  "והלבשת"...  בכלל  המכנסיים  שהיו  תבין  שלא 

הבגדים" )רבינו בחיי שמות פרק כ"ח/ד'(.

במה ייחודם של שמונה בגדים אלו?

מה היה מיוחד באותם שמונה בגדים שהתורה בחרה בהם ללבוש הכהן הגדול בעת 
מילוי תפקידו?

הרמב"ן מביא בפרושו הוכחה מהכתובים לכך שכל אחד מהבגדים הינו מלבוש מלכות 
לכבוד, וכך כותב: "לכבֹוד ּולתפָארת - שיהיה נכבד ומפואר במלבושים נכבדים ומפוארים, 
כמו שאמר הנביא ישעיהו לגבי המעיל – 'הלּביׁשני ּבגדי יׁשע מעיל צדקה יעטני ּכחתן 
יכהן ּפאר וכּכּלה ּתעּדה כליה' )ישעיה ס"א /י'(, כי אלה הבגדים לבושי מלכות הן, כדמותן 
– "ועׂשה לֹו ּכתנת ּפּסים" )בראשית  ילבשו המלכים בזמן התורה, כמו שמצינו בכתונת 
ל"ז/ ג'(, שפירושו: מרוקמת כדמות פסים, והיא כתונת תשבץ כמו שפירשתי, והלבישו 
כבן מלכי קדם. וכן הדרך במעיל וכתונת, וכתוב ועליה ּכתנת ּפּסים כי כן תלבשנה בנות 
המלך הבתולות מעילים )ש"ב יג, יח(, ונמצא שכתונת הפסים עליה מלבוש עליון, ולכן 
ולשרים  למלכים  היום  גם  ידועה  והמצנפת  קרעהו",  עליה  אשר  הפסים  "וכתונת  אמר 
הגדולים, ולכן אמר הכתוב: "בנפול המלכות הסר המצנפת והרם העטרה הסיר הּמצנפת 
והרים העטרה", )יחזקאל כ"א, ל"א(. וכן כתוב: "והיית עטרת ּתפארת ּבידה' ּוצניף מלוכה" 
)ישעיה ס"ב, ג'(. וכך יקראם הכתוב "ואת הּמצנפת ׁשׁש ואת ּפארי הּמגּבעת" )להלן ל"ט, 
כ"ח(. והאפוד והחושן לבוש מלכות, כעניין שכתוב: "והמניכא דידהבא על צּוארך" )דניאל 
ה' ט"ז(. והציץ נזר המלכים הוא, וכתיב )תהלים קל"ב, י"ח( "ועליו יציץ נזרֹו"" )רמב"ן 

שמות פרק כ"ח, ב'(.

ראינו בדברי הרמב"ן את ייחודם המלכותי של אותם מלבושים ששימשו כבגדי שרד 
וכבוד. אך בנוסף לכך שהיו לבושי כבוד, לאותם שמונה בגדים ניתנו הכוח והסגולה לכפר 

ולטהר את ישראל מעוונותיהם ומפשעיהם. אומר על כך המדרש רבה:

"'את הבגדים', א"ר סימון כשם שהקרבנות מכפרים כך הבגדים מכפרים... 1. הכתונת 
לכפר על לבושי כלאיים. 2. מכנסים לכפר על גילוי עריות כמה דתימר )שמות כח( "ועשה 
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להם מכנסי בד לכסות בשר ערוה". 3. מצנפת לכפר על גסות הרוח היך כד"א )שם כט( 
"ושמת המצנפת על ראשו". 4. אבנט יש מי שאומר: על עקימות שבלב ומאן דאמר על 
על  דאמר  למאן  ולאחריו  לפניו  ועוקמו  בו  היה  אמה  ל"ב  אבנט  לוי  רבי  אמר  הגנבים 
העוקמנים שבלב ומאן דאמר על הגנבים לפי שהיה חלול כנגד הגנבים שעושים מעשיהם 
בסתר. 5. חושן מכפר על הטיית הדין "ונתת אל חשן המשפט" )שם כח(. 6. אפוד לכפר 
על עובדי עבודת כוכבים שנאמר )הושע ג( "ואין אפוד ותרפים". 7. מעיל, רבי סימון בשם 
ר' נתן אמר "שני דברים אין להם כפרה ונתנה להן תורה כפרה ואלו הן לשון הרע והורג 
נפש בשגגה. לשון הרע אין לו כפרה ונתנה לו תורה כפרה במה יתכפר לו בזגי המעיל 
הה"ד )שמות כח(. פעמון זהב ורמון פעמון זהב ורמון, והיה על אהרן לשרת ונשמע קולו, 
אמר יבוא הקול ויכפר על הקול, ההורג נפש בשגגה אין לו כפרה ונתנה לו תורה כפרה 
במה יתכפר לו במיתת כהן גדול, הה"ד )במדבר לה( "ואחרי מות הכהן הגדול". 8. ציץ, 
מאן דאמר על עזי פנים, מאן דאמר על המגדפים..." )ויקרא רבה וילנא פרשת צו פרשה 

י'(. מכאן שלכל בגד ובגד הייתה כוונה לכפרה כנגד סוג חטא אחר.

'ונׁשמע קֹולֹו ּבבאֹו אל הּקדׁש' – מפעמוני המעיל נלמד דרך ארץ

אחר שמנינו את מעלתם של שמונת הבגדים בכללותם, נתבונן כעת באחד מהשמונה 
בגדים, במעיל, ונבין את משמעות בגד זה. וכך נאמר לגביו: 'ועׂשית את מעיל האפֹוד כליל
ּתכלת... ועׂשית על ׁשּוליו רּמני ּתכלת... על ׁשּוליו סביב ּופעמני זהב ּבתֹוכם סביב... ּפעמון 
זהב ורּמֹון ּפעמון זהב ורּמֹון על ׁשּולי הּמעיל סביב... והיה על ַאהרן לׁשרת ונׁשמע קֹולֹו 

בואו אלהּקדׁש...' )שמות פרק כ"ח/ל"א-ל"ה(.

מעיון בכתוב עולה על פי פשטו של כתוב כי הטעם לאותם פעמונים המוצבים סביב 
המעיל היה: 'ונׁשמע קֹולֹו ּבבאֹו אל הּקדׁש לפני ה' ּובצאתֹו ולא ימּות', צריך הכהן הגדול 

להשמיע קול לפני כניסתו לקודש. והרי נאמר כלפי שכינה: 'לא ברעׁש ה''?

מתייחס לשאלתנו, רבני בחיי בהסבר נפלא ומבאר את הטעם לרעש שעל הכהן הגדול 
להשמיע טרם כניסתו. וכך כותב: 'ונׁשמע קֹולֹו ּבבאֹו אל הּקדׁש. קולו של אהרן, כי בבואו 
מקובלת,  תפילתו  ותהיה  קולו  ישמע  הזה  בטכסיס  בגדים  שמונה  בלבישת  הקודש  אל 
ויכלול עוד קולו קול המעיל בהרעשת הפעמונים, והיה זה מדרך המוסר, ולמדה תורה 
דרך ארץ לאדם, הרוצה להיכנס לפני המלך שיהיה מקיש בפתח ההיכל תחילה כדי שלא 
יכנס פתאום... כי כל הבא בהיכל המלך פתאום הרי זה חייב מיתה בטכסיסי המלכות, 

כעניין שכתוב במלך אחשוורוש: )אסתר ד, יא( "אשר לא יקרא אחת דתו להמית".

ואף על פי שהכל  ועוד לטעם אחר: כדי שיוודע הדבר שהכהן הגדול רוצה להיכנס, 
גלוי וידוע אצל השכינה, גם אצל המלאכים משרתי הקדש אשר לפניו, ודבר לא יכחד גם 
מהם, טעם הדבר היה כדי שלא יפגעו בו מן המלאכים הקדושים אשר לפניו אילו היה 
ולא למלאכים אשר שם,  ענין הפעמונים לחדש הודעה לשכינה  היה  ולא  נכנס פתאום, 
אבל העניין מוכרח כולל תועלות גדולות כי היא אזהרה למלאכים שיפנו מקום לאוהבו 
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של מלך לכבוד המלך כדי שיוכל להיכנס ולעובדו ביחוד, ועוד שלא יינזק הכהן בבואו 
שם פתאום. ועם הסימן הזה יהיו נדחים מפניו ומפנין לו מקום לעבד המלך, ובצאתו גם 
כן היתה סימן הקריאה כאילו הכהן קורא אותם שישובו לשרת לפניו כבראשונה, כי כבר 
כילה עבודתו והוא יוצא. ואמר "ולא ימות", להורות שאם יבוא שם מבלי שישמיע קולו 
ויכנס פתאום ימות כי המשרתים אשר שם סביב השכינה יפגעו בו...' )רבינו בחיי שמות 

פרק כ"ח(.

עבודתו של יהודי היא 'ברעש'

הרבי בלקוטי שיחות כרך ט"ז בתרגום לעברית )עמוד 359( מביא לקח נפלא מהדברים 
ו'בבואו אל הקדש' הוא  וכך כותב: 'הכהן הגדול ביצע עבודתו כשליח של כלל ישראל 

'מכניס' ביחד אתו את כל ישראל 'אל הקודש'.

מוסבר במספר מקומות בהרחבה )ספר המאמרים תרצ"ט עמ' 2( שעבודת בעלי התשובה, 
היא בבחינת 'ריחוק' – בריחה מן הרע, כמי שבורח מסכנת מוות – בצעקה ובסערה.

וכך גם עבודתו של כל יהודי, הוא מתבונן כמה 'רחוק' הוא מאלוקות – אם מפני שהנפש 
הבהמית שלו עדיין בתוקפה, הרי אז מתעורר בקול רעש גדול כדי לברוח ממצב זה.

ואין זה סותר לפסוק: "לא ברעׁש ה'" שהדיוק בו הוא: 'לא ברעש הויה'. על מנת להיות 
כלי ראוי לקליטת השפעה אלוקית משם – 'הויה' שהינו למעלה מן העולמות, יש צורך 
בעבודה שבבחינת 'קול דממה דקה' – התבטלות מוחלטת! אולם כל עוד העבודה עדיין 
קשורה בבריחה מן 'הישות', המציאות העצמית, המגיעה לדרגה הקשורה לשם 'אלוקים' 

צריכה היא להיעשות דווקא מתוך רעש.

מפעמוני המעיל המצלצלים למדנו דרך בעבודת ה', גם עבודה הנראית חיצונית הנעשית 
מלך,  של  בהיכלו  שנעשית  אף  על  ה'  בעבודת  כלי  לשמש  יכולה  וצלצולים  רעש  מתוך 

בדיוק כמו שהכהן הגדול השמיע קול רעש בעת כניסתו לעבוד בקודש.

נקדיש מזמננו לא רק למותג ולמקום היצור, אלא גם למה בגדנו מייצג, ראינו כי פרשתנו 
מאריכה בעיצובם ומבנם של מלבושי הכהן הגדול ומשווה להם את התוכן הפנימי: 'עשית 
בגדי קדׁש... לכבֹוד ולתפארת'. בגדים אלו נעשו על ידי חכמי לב, ובכך קיבלו את התואר 
והעוצמה שניתן יהיה לשמש בהם בקודש, בית המקדש מקום השראת שכינתו של הבורא 

יתברך.

השכינה  את  גלינו...'  גלותנו  'ומפני  של  במצב  היום  גם  להמשיך  החובה  הוטלה  עלינו 
הקדושה. נענה בחיוב בשמחה לקריאה הקדושה: 'ועׂשּו לי מקּדׁש וׁשכנּתי ּבתֹוכם' בתוך 
נקיים  יראו  רק  שלא  נאותים  בבגדיקדׁש  שימוש  ידי  על  זאת  נעשה  ואחת...  אחד  כל 

והולמים, אלא גם קדושים המתאימים למשרתי הצבא, צבאות-ה', בני מלכים.
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מילות השיר 'חג פורים חג גדול לילדים' הינו שיר שלא נס לחו, לא בגלל הזכרונות הטובים 
שמעלה עמו, אלא בעיקר בזכות התוכן האמיתי הטמון בו, והיא – שותפותם של תינוקות בית 

רבן בהתחוללות המהפך בפורים 

מי מאתנו לא מתמלא ניחוחות ילדות וזיכרונות של חגיגת הפורים בגן או ב'חיידר'. שירי 
הילדות היו מושרים בפינו ברון ובשמחה: 'חג פורים חג גדול לילדים...'.

אמנם לא בכדי המילים 'חג גדול לילדים' מושר עד ימינו בפי עוללים ויונקים. ישנו קשר 
הדוק בין ילדי צבאות ה' תלמידי החדרים דאז – בזמנם של מרדכי ואסתר, לנס המופלא 
שהתרחש ברחבי הממלכה הפרסית לתינוקות של בית רבן שמורה הזכות הגדולה, במהפך 
האדיר שהפך את ה'צרה' ל'צהר' 'ּבּיֹום אׁשר ׂשּברּו אויבי הּיהּודים לׁשלֹוט ּבהם ונהפֹוך 

הוא אׁשר ישלטו הּיהּודים הּמה ּבׂשנאיהם' )אסתר פרק ט'(.

גזרת שמד ממלך שמושל ב'כיפה' 
- אין חלילה סיכוי להצלה!

מתוך קריאת התרחשות ומאורעות המגילה, אכן נראה בעליל כי תוקפו של אחשורוש 
המלך היה חזק ואדיר, הרי היה הוא מושל בכיפה, על כל העולם – מאה ועשרים ושבע 
מדינות. שנאתו של אחשוורוש היתה מרובה לאין ערוך משנאת המן ליהודים, כך מובא 
במדרש: 'וּיסר הּמלךאת טבעתו מעל ידֹו וּיּתנּה להמן. רבנן אומרים: אחשורוש שונא את 
ישראל יותר מהמן הרשע, מנהגו של עולם דרכו של לוקח לתת ערבון למוכר, ברם הכא 
המוכר )המלך אחשוורוש( נותן ערבון, ועל כך אומר הכתוב 'ויסר המלך את טבעתו מעל 

ידו ויתנה להמן' )אסתר רבה )וילנא( פרשה ז' כ'(.

עם לקיחת הטבעת מאחשוורוש להמן וסגירת ה'עסקה' לא היה על פי טבע שום סיכוי 
ואיגרות הגזרה הופצו בכל ממלכת  הצלה לעם ישראל, שהרי מיד נקראו סופרי המלך 
פרס. 'ויקראו ספרי המלך בחודש הראשון בשלושה עשר יום בו ויכתוב ככל אשר צווה... 
על מדינה ומדינה ואל שרי עם ועם מדינה ומדינה ככתבה ועם ועם כלשונו בשם המלך... 

חג פורים חג גדול לילדים
 – האמנם? 

כי תשא
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להשמיד להרג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים...' )אסתר פרק ג פסוקים 
י"ב-י"ג(. המלך בשנאתו הגדולה ליהודים לא המתין, ומיד מוציא את איום הגזרה לפועל 

היל"ת. מהיכן תבוא אם כן הישועה וההצלה?

מרדכי היהודי ה'רבי' של אותו דור משתמש ב'נשק' הסודי 
– ילדי צבאות ה'

המגילה מתארת את המצב בצבעים קודרים עת הוודע שמועת הכליה הנוראית העלולה 
להתרחש על עם מרדכי.

מרדכי היהודי, הרבי של אותו דור, מקבל את השמועה בעודו יושב בשער המלך. מרדכי 
בממלכה  מקום  בכל  ודואג  ומודע  תבל  קצוות  כל  על  פרוסה  רשתו  ישראל  בני  כראש 
או  פיזי  נזק  כל  להם  יארע  ושלא  יפגעו  לבל  המשמר  על  עומד  הוא  היהודים.  לאחיו 
רוחני. מרדכי בעל קשרים עם הדרגים הגבוהים ב'חלונות-הגבוהים' ומצוי בסוד העניינים, 
ּבתֹוך  וּיצא  ואפר  ׂשק  וּילּבׁש  ּבגדיו  את  מרּדכי  וּיקרע  נעׂשה  אׁשר  ּכל  את  ידע  'ומרדכי 
העיר ויזעק זעקה גדלה ּומרה' )אסתר פרק ד' /א'(, האם רק זעקה ולבושי אבלות, רק בהן 

הסתפק מרדכי? האם רק בפעולה פסיבית יפעל מרדכי מנהיג הדור?

חז"ל מסירים את הווילון ומגלים לנו את דרך הפעולה בה השתמש מנהיג הדור. כיצד 
מרדכי מנתב לקראת המהפך שיתחולל, בתחילה כאן בעלומות התחתונים, עד שיעורר 

ויזעזע את העולמות העליונים.

מרדכי בדרכי פעולה ייחודיות מייסד דרך חיקוי לדורו ולכל הדורות הבאים אחריו. הוא 
תורה.  התלמודי  ילדי  רבן,  בית  של  ו-תינוקות  היהודי  העם  של  הסוד  מקור  את  חושף 
מרדכי מיד עובר למצב שהוא לא שוקע ולו רגע אחד בבלבול ומבוכה, הוא ניגש לעשייה 

ואינו מאבד זמן יקר.

הוא קורא לכינוס המוני של ילדי צבאות – כ"ב אלפים צאן – קדשים. הוא אוסף אותם 
לשלושה יממות רצופים של צעקה ותפילה ותענית.

המדרש אגדת אסתר מיטיב לתאר את הדברים באופן מרגש ומרטיט.

וראשי  יושב,  לו למרדכי  ומצאו  הגזרה( לבית המדרש  )לאחר שגזר את  'מיד הלך המן 
ומצאם  אותם  ומנה  וציוה  ובוכים,  וסופדים  במתניהם  ושקים  באפר  מפולשין  התינוקת 
כ"ב אלף, ונתן קולרין )שרשראות של ברזל( בצואריהן ושלשלות ברגליהן, והפקיד עליהם 
שומרים, ואמר הללו אני שוחט תחלה, ואחר כך אני תולה את מרדכי, ואמותן היו מביאות 
)התלמידים(  ומניחים  שתמותו,  קודם  ושתו  אכלו  בנינו  להם  ואומרות  ומים,  לחם  להם 
נשתה, אלא בתעניתינו  ולא  נאכל  לא  רבינו,  בחיי מרדכי  ונשבעים  על ספריהם,  ידיהם 
שבזכות  היינו  סבורים  ואומרים  לרבו,  ונותנו  ספרו  גולל  אחד  כל  והיה  עייפים,  נמות 
זכינו  ימיך )דברים ל כ(, ועכשיו שלא  ואורך  ימים, שנאמר כי היא חייך  התורה נאריך 
טול ספרך מידינו, מיד צעקו כולם צעקה גדולה ומרה, ואמותיהן גועות כפרות מבחוץ, 
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ובניהם כעגלים מבפנים, עד שעלתה צעקתם וצעקת אבות העולם למרום, בסוף ג' שעות 
בלילה נשמעה בכייתם לפני הקדוש ברוך הוא, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא 
רבש"ע קול גדיים וכבשים אנו שומעין, באותה שעה עמד משה רבינו בבכיה לפני הקדוש 
ברוך הוא ואמר, רבש"ע גלוי וידוע לפניך שלא קול גדיים וכבשים הם, אלא קול קטני 
עמך ישראל ששרויין בתענית היום ג' ימים, ואסורין בקולרין ובשלשלת של ברזל, ולמחר 
עומדין בשחיטה כגדיים וכבשים, ולב אויב שמח עליהם, באותה שעה נתגלגלו רחמים 
של הקדוש ברוך הוא, ושיבר החותמות וקרע האיגרות, וגידע קרן רשע, והשיב מחשבתו 
הרעה בראשו, והרים קרן ישראל והצמיח להם ישועה' )ספרי דאגדתא על אסתר - מדרש 

אבא גוריון )בובר( פרשה ה'(.

לייחס  שיש  והאמתי  הסגולי  המשקל  כובד  את  ולהבין  להסיק  ניתן  שקראנו,  מהמדרש 
לילדי ישראל שחיו באותה תקופה. כיצד היו מגובשים וצייתנים בדבקות במטרה למסור 
הרבי של  הדור,  נשיא  אל  עלינו למקד את מבטנו  הנוראה.  הגזרה  למען העברת  נפשם 
אותו דור, הלא הוא מרדכי היהודי, שידע וזכה לשים את ה'אצבע' במקום המתאים. הוא 
הבין שילדי ישראל הם אלו שיזכו להעביר את רוע הגזרה, 'באותה שעה נתגלגלו רחמים 
של הקדוש ברוך הוא, ושיבר החותמות וקרע האיגרות, וגידע קרן רשע, והשיב מחשבתו 
הרעה בראשו, והרים קרן ישראל והצמיח להם ישועה...' בזכות אותה התכנסות של ילדי 
צבאות ה' הזדעזעו ונעו אמות הסיפים של מעלה, מלכו של עולם עבר מכסא 'דין' לכסא 

'רחמים' והעביר וביטל את רוע הגזרה והעניש את אויבי ישראל.

השתקפות החינוכית הערכית של ילדנו הבאים מהתלמוד תורה, 

מעיד כמאה עדים על מצב האומה

עלינו להעמיק ולבדוק מהי אותה נקודת האור שגילה מרדכי, שגרמה לו להאמין שאכן 
יצליח לשנות את הלך הרוח הרוחני של עם ישראל באותו דור גם לאחר שחטאו חטאים 
גדולים ונגזרה עליהם כליה, כמו שמובא בתלמוד הבבלי: 'שאלו תלמידיו את רבי שמעון 
בן יוחאי: מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה? אמר להם: אמרו 
אתם! - אמרו לו: מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע. - אם כן שבשושן יהרגו, שבכל 
לצלם'  שהשתחוו  מפני  להם:  אמר   - אתה!  אמור  לו:  אמרו   - יהרגו!  אל  כולו  העולם 

)תלמוד בבלי מסכת מגילה דף יב עמוד א'(.

חז"ל משלימים את הדברים ומתארים תיאור נפלא, אודות ילדי ישראל באותו הזמן.

ורץ מרדכי  מבית הספר  באים  תינוקות שהיו  'וראה מרדכי שלשה  חז"ל:  וכך מתארים 
אחריהם, וכשראה המן וכל חבורתו שהיה רץ מרדכי אחרי התינוקות הלכו אחרי מרדכי 

לדעת מה ישאל מרדכי מהם.

כיון שהגיע מרדכי אצל התינוקות שאל לאחד מהם פסוק לי פסוקיך א"ל )משלי ג'( אל 
תירא מפחד פתאום ומשואת רשעים כי תבוא.
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פתח השני ואמר אני קריתי היום ובזה הפסוק עמדתי מבית הספר )ישעיה ח'( עוצו עצה 
ותופר דברו דבר ולא יקום כי עמנו אל.

אני  אני אסבול  ועד שיבה  אני הוא  זקנה  ועד  /ישעיהו/ מ"ו(  )שם  ואמר  פתח השלישי 
עשיתי ואני אשא ואני אסבול ואמלט.

זאת השמחה  היא  מה  המן  לו  אמר  גדולה,  והיה שמח שמחה  כך שחק  מרדכי  כיון ששמע 
ששמחת לדברי התינוקות הללו, אמר על בשורות טובות שבשרוני שלא אפחד מן העצה הרעה 
שיעצת עלינו, מיד כעס המן הרשע ואמר אין אני שולח ידי תחלה אלא באלו התינוקות' )אסתר 

רבה )וילנא( פרשה ז'(.

המדרש מתאר לנו אירוע מחולל שהתרחש ממש בסמיכות לנפילת הפור והגורל שהפיל המן 
לפני אחשוורוש לשם כליית עם ישראל, היל"ת. מנהיג הדור מחליט שעליו למצוא זיק חיובי 

שישמש עבורם אות וסמל וראיה שאכן יצלחו לטובה את רוע הגזרה.

השעה הייתה שעת צהריים, תינוקות בית רבן הזאטוטים סיימו זה עתה, את חוק לימודם בבית 
רבן. מרדכי רץ אל שלושה מהם ומבקש מכל אחד שישלוף מזיכרונו באופן אקראי את הפסוק 
שלמד ושינן בת"ת. כל אחד שלף את פסוקו, 'כיון ששמע מרדכי כך שחק והיה שמח שמחה 
גדולה, אמר לו המן מה היא זאת השמחה ששמחת לדברי התינוקות הללו, אמר על בשורות 

טובות שבשרוני שלא אפחד מן העצה הרעה שיעצת עלינו'...

מבאר הרבי בלקוטי שיחות כרך כ"א מתורגם )עמ' 235(:

היה  שחינוכם   – הספר'  מבית  באים  כש-'היו  הילדים  מן  הפסוקים  את  מרדכי  שמע  'כאשר 
באופן שלא רק בעת היותם בין כתלי 'בית הספר' מעוררים ונוטעים בהם אמונה ומסירות נפש 
– 'אל תירא...'. ומיישבים זאת גם בשכלם ובלבם, אלא הם מצטיידים בכך גם כאשר הם 'באים 

מבית הספר', בבואם לבתיהם – 'שחק והיה שמח שמחה גדולה'.

היהודים. אף אלו  כל  הינו שלם אצל  היהודי  מהפסוקים של התינוקות הוא ראה, שהניצוץ 
אשר אצלם עדיין אין הניצוץ גלוי, הרי תינוקות אלו יעוררו ויגלו זאת ויגלו בהם בבואם מבית 

הספר לבתיהם.

ומסיים הרבי: 'מכך נלמדת הוראה לכל הדורות, ובמיוחד לדור של עקבתא דמשיחא, כאשר אנו 
עדיין עבדי אחשוורוש. כאשר אנו רוצים לדעת את מצבה ואת עתידה של האומה היהודית, יש 

להביט מה קורה לתינוקות ובעיקר עם מה באים הם מבית תלמודם, בית הספר'...

ילדנו לרכוש בתוככי בית הספר והתלמוד תורה הם  האמונה והביטחון בה' אחד שאמורים 
הכלי הנשק והמגן, האמתיים המקיימים את אומתנו.

כך היה בזמן מרדכי ואסתר שאותן תינוקות הם אלו שנסכו אמונה במרדכי להאמין בחוסן 
האומה. כן גם היום עלינו להמשיך ולהשריש את אותה אמונה וביטחון בה' וכוח הישרדותנו 

לאורך הגלות בחינוך ילדנו מגיל הצעיר ביותר ולהמשיך עם אותה אמונה עם התבגרותם.

זאת אחת התובנות שעלינו לקחת עמנו מקריאת סיפור המגילה, אכן, פורים חג גדול לילדים!
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קונפליקטים וקשיים בקבלת החלטות הינם חלק בלתי נפרד מחייו של כל אדם. כל אחד 
מאיתנו נתקל בצורך לקבל החלטה ולהכריע. כיצד נדע שהחלטתנו אינה שגויה? 

בתחילת פרשת 'ויקהל' מובא קונפליקט באותו הדור ודרך פתרונו, ננסה גם אנו להחכים 
ממנו וללמוד מכך לחיינו.

ויוצרת סתירה בין שתי אידיאות – מה  בחיינו נעמדים אנו במציאות המגיעה לפתחינו 
עושים?

ההתלבטות  ושונים.  מגוונים  בנושאים  להכריע  להחליט,  חיינו  במהלך  התבקשנו  כולנו 
התלבטות  לדוגמה  הפרק.  על  עומדות  חשובות  החלטות  כאשר  כלל  בדרך  ועולה  צצה 
עת  מקדש",  "האיש  תקופת  של  הזמן  הגיע  כבר  האם  התמימים,  בנינו  אצל  הקיימת 
כדאי  האם  היום-יום:  מחיי  נוספת  דוגמה  לשליחות?  לצאת  עליו  שעדיין  או  השידוכין, 
בכך  לגרום  אך  בבנק  ושב"  ה"עובר  מצב  עם  ולהטיב  נוספת  עצמינו משרה  על  לקחת 
בהגיענו  לנו  שיסייעו  חשובים  עקרונות  מספר  נעלה  ילדינו?  עם  איכות  שעות  לפחות 

לתחושות של קושי בהכרעה העולים מפרשתנו.

פתיחת פרשת 'ויקהל' 
מזמנת מספר שאלות לברור

בסוגיה של התנגשות אידאות נעלות ואמיתיות עוסקת פתיחתה של פרשתנו הראשונה 
הם  ישראל,  לכלל  משה  של  בדבריו  מתחילה  הפרשה  'ויקהל'.  פרשת  השתיים,  מבין 
חשובים  דברים  להם  לומר  מנת  על  ישראל  כלל  את  מקהיל  כך שמשה  מתוך  נאמרים 
ביותר וכך מובא בלשון הכתוב: 'וּיקהל מׁשה את ּכל עדת ּבני יׂשראל וּיאמר אלהם אלה 
אשר  הדברים  לאחר השמעת  ל"ה/א'(.  פרק  )שמות  אתם'  לעׂשת  ה'  צּוה  הּדברים אׁשר 
צווה ה' המופיעים בפסוק הראשון, התורה מביאה דברים נוספים שמשמיע משה באותה 
התקהלות בפסוק הבא: 'ׁשׁשת ימים ּתעׂשה מלאכה ּובּיֹום הּׁשביעי יהיה לכם קדׁש ׁשּבת 

ׁשּבתֹון לה' ּכל העׂשה בֹו מלאכה יּומת'.

נתקלת בקונפליקט ובהתנגשות 
בין שני ערכים? 

ויקהל - פקודי
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יש כמה וכמה דברים הדורשים ביאור והבהרה.

א. מה היה המועד של אותה ההתכנסות? האם מועד זה מעיד על חשיבותה?

'וּיאמר אלהם אּלה הּדברים אׁשר צּוה ה' לעׂשת אתם'. מהם  ב. בפסוק הראשון, נאמר: 
הדברים שציווה ה' על ישראל לעשותם, ומהו הטעם לאמירתם בהקהל? מה ייחודם של 

שני ציווים אלו מיתר מצוות התורה?

ג. שאלה נוספת שנשאלת בעוצמתה היא: מה עניין הופעת אזהרת חילול השבת באמצע 
ענייני ציווי מלאכת עשיית המשכן?

ההתכנסות והקהלת ישראל נעשתה 

על ידי משה מיידית - מדוע?

מתי הייתה אותה התכנסות של הקהל? מובא בפסיקתא: 'אימתי היתה אותה התקהלות? 
אחר יום הכפורים! שהרי אמרו רבותינו בסדר עולם, עלה משה )בפעם השלישית( בכ"ט 
וכפרה  סליחה  יום  הוא  לפיכך  בתשרי,  בעשרה  ירד  שניה,  פעם  תורה  לו  ונשנית  באב 
לישראל, שנאמר: 'והיתה ּזאת לכם לחּקת עֹולם לכּפר על ּבני יׂשראל מּכל חּטאתם אחת 
ּבּׁשנה' )ויקרא טז לד(, אחר יום הכפורים הקהילם והזהירם על מלאכת המשכן' )פסיקתא 

זוטרתא לקח טוב שמות פרשת כי תשא פרק ל"ד(.

משה ירד עם הלוחות השניים בעיצומו של 'יום', יום כפרה וסליחה, יום הכיפורים. משה 
אינו מתמהמה ומיד מכנס את כלל ישראל על מנת להעביר להם את אותם מסרים רוחניים 

נעלים שנתבקש להעבירם. מהי הדחיפות לעשות זאת מיידית ללא שהות?

 :226 עמ'  )מתורגם(  ו'  כרך  שיחות  בלקוטי  הרבי  בדברי  נמצא  לשאלתנו  המענה  את 
'משה נהג למסור ולבצע את שליחותו מאת ה', לבני ישראל באופן מיידי וסמוך להטלת 
השליחות. א"כ, במיוחד בענייננו כאשר הציווי עוסק בעניין בניית המשכן וקיום היעוד 
'ושכנתי בתוכם' – אשר הכיל את סליחתו וכפרתו של הקדוש ברוך הוא לבני ישראל על 
ככל  מהר  זו  טובה  בשורה  ישראל  לבני  לבשר  רבינו  בוודאי השתדל משה  העגל,  חטא 

האפשר'.

מסייע  השניים,  הלוחות  עם  ירידתו  אחר  תיכף  ישראל  את  להקהיל  בזריזותו  משה 
להוציא מעם ישראל את רגשות האשם על חטאם בחטא הנורא, חטא העגל. בני ישראל 
על חטאם.  ולסליחה  לכפרה  הם  פועלים  והרוחני,  הגשמי  בבניית המשכן  בהתעסקותם 
לכן, נשמעים הם להוראת הנדבה והתרומה למשכן, הם עושים זאת בזריזות כמו שהתורה 
קֹול ּבּמחנה  וּיעבירּו  'ויצו מׁשה  צורכי המשכן:  לאיסוף  זריזות התגייסותם  מתארת את 
לאמר איׁש ואּׁשה אל יעׂשּו עֹוד מלאכה לתרּומת הּקדׁש וּיּכלא העם מהביא... והּמלאכה 

היתה דּים לכל הּמלאכה לעׂשֹות אתּה והֹותר' )שמות פרק ל"ו/ו'–ז'(.
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מדוע העברת הציוויים הייתה בהקהל?

הטעם להתכנסות והקהלת ישראל דווקא באזהרת איסור עשיית מלאכה ביום השבת בעת 
הציווי על בניין המשכן נובע מגודל החומרה של חילול השבת. גם אם מדובר בבניינו 

והיכלו של מלך, משכן ה'.

מובא בלשון הילקוט שמעוני: "וּיקהל מׁשה... רבותינו בעלי אגדה אומרים מתחילת התורה 
ועד סופה אין בה פרשה שנאמר בראשה 'וּיקהל מׁשה' אלא זאת בלבד. אמר הקדוש ברוך 
הוא עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות 
הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת ולכנוס בבתי מדרשות ללמד ולהורות לישראל 

דברי תורה איסור והיתר כדי שיהא שמי הגדול מתקלס בין בני...".

"'וּיקהל מׁשה' למה נאמר? לפי שהוא אומר 'ועׂשּו לי מקּדׁש וׁשכנּתי ּבתֹוכם' - שומע אני 
בין בחול בין בשבת? ומה אני מקיים 'מחלליה מֹות יּומת ּכי ּכל העׂשה בּה מלאכה ונכרתה 
הּנפׁש'? בשאר כל המלאכות חוץ ממלאכת המשכן. או שנאמר אף במלאכת המשכן? ומה 
אני מקיים 'ועׂשּו לי מקּדׁש וׁשכנּתי ּבתֹוכם'? )לכאורה גם בשבת( בשאר כל הימים חוץ מן 
השבת!... מה תלמוד לומר 'וּיקהל מׁשה' בחול ולא בשבת! – בא ומשה ולימד שאין בניית 

המשכן דוחה את איסור מלאכה השבת!" )ילקוט שמעוני תורה פרשת ויקהל(.

המפגש מתוך התכנסות רבתי מלמדת אותנו על החומרה של עשיית מלאכה בשבת גם אם 
מדובר על בנייתו של פלטין של מלך, 'ועׂשּו לי מקּדׁש וׁשכנּתי ּבתֹוכם' שעל ידי כך ישכון 

ה' בתוך כל אחד ואחד מישראל ויכופר חטא העגל.

חילול  לא מתירה את  ככל שתהיה  בזריזות  בניית המשכן  כמו השלמת מלאכת  אידאה 
השבת שבתון!

המשכן.  מלאכת  צווי  סביב  הנסובות  השבוע  בסדרות  אנו  עוסקים  שבועות  מספר  מזה 
הדברים  הישנות  'ויקהל-פקודי'.  השבועיות,  הסדרות  בשתי  וחוזרים  נשנים  הדברים 
מוכיחה יותר ממאה עדים כי עניין השראת השכינה בתוככי עם ישראל הינה ביצוע מעשי 
של הקב"ה. רצונו בעת שעלה במחשבה לברוא את כל העולמות ובפרט את עולמנו זה, 
'נתאווה הקדוש ברוך הוא להיות שכינתו בתחתונים'  - לקיים בפועל את תאוותו:  הוא 
)בראשית רבה פ"ג ס"ט(. נשאלת השאלה האם בשל כך נתיר איסור של מלאכת שבת, על 

מנת למלא את אותה תאווה ורצון עליון של הבורא?

כותב על כך הרבי בלקוטי שיחות כרך כ"א )מתורגם עמ' 303(:

'אף על פי שהפקדתיך לצוותם על מלאכת המשכן אל יקל בעינך' )רש"י(: בראות משה 
רבנו, שהציווי על מלאכת המשכן הוא באופן מיוחד... בשונה מכל ציווי התורה, עשוי היה 
)אפילו( משה לחשוב, שלגבי מלאכת המשכן ישנה קולא ביחס אל מצוות בשבת ואז 'יקל 
בעינך לדחות את השבת מפני אותה מלאכה'. ולכן מדגישים לו 'אל ייקל בעינך...' 'שלא 
תהא קולא בשבת...!', וכדי להבהיר לישראל, צריך היה משה רבינו להקדים את אזהרת 
איסור מלאכה בשבת לציווי מלאכות המשכן. ההקדמה של עניין השבת לפני כל ענייני 
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ציווי מלאכות המשכן תגרום לכך שעניין איסור מלאכה בשבת, נקבע בראשם ובלבם של 
לא  וזריזות במלאכת המשכן  רדיפה  ויזהרו שגם בעת  יזכרו  ואז הם תמיד  ישראל  כלל 

יפגעו בשבת שבתון לה''.

נוכחנו לדעת כי על פי הסברו של הרבי, גם אצל משה שבדור עלול להיווצר מצב של 
במלאכת  יעבדו  השבת  ביום  שאף  לה',  משכן  בניין  במצוות  להזדרז  האם  קונפליקט: 

המשכן, או שמצוות השבת היא איסור מלאכה אולטימטיבי? כפי שאכן היה בפועל!

מה שעשה משה - הקהיל ואיחד את כלל ישראל 
על מנת להבליט את רעיון שמירת השבת, 

על אף חשיבות בניית המשכן

מהתלבטות זו אצל משה אנו למדים שחיינו בנויים מהתנגשויות בין ערכים שונים. כאשר 
הדבר מתרחש עלינו לברר היטב האם אכן שתיהן באמת אידאות וערכים? אולי באחת 

מהן מסתתרות נגיעות חיצוניות, שלהן ולערכים אין לא משל ולא דמיון?

אם בערכים נעלים כמו משכן ומלאכת השבת הצטרכה התורה להקהיל את כלל ישראל 
כלפינו.  אמורים  הדברים  וכמה  כמה  אחת  על  הכיפורים,  יום  לאחר  אחדות  מתוך 
את  להשרות  ולזכות  נכון  להחליט  היכולת  את  לעולם  הורידה  משה  בימי  ההתקהלות 

השכינה גם עתה, בימנו אנו.

נזכה גם  אם נדע לאחד כוחות להנהיג את ביתנו מתוך אהבת ישראל, שבראשנו רבנו. 
אנו לצלוח את הקשיים ההתלבטויות והקונפליקטים הצצים ומתעוררים בבתינו ובמחננו, 

מעת לעת ונזכה לסייעתא דשמייא לכוון לאידאה הנכונה והאמתית.

רק בקיום התנאים הללו נזכה לקבל את הכוח והעוצמה לעמוד איתנים בסערת החיים 
של  ומציאות  מצב  לנו,  יהפוך  וקונפליקט  ופעם,  פעם  מדי  עלינו  ומתגעשת  המתרגשת 

'נצור' – סגור ואסור, למציאות של 'צינור' המסמל המשכת שפע כוחות מחודשים...

'חזק חזק ונתחזק'.
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בניגוד לכל המתרחש לעינינו במציאות האוניברסלית העולמית ואף בתוככי ארץ הקודש, שכל 
בעל שררה נאחז בכיסאו... עלינו לקחת מעט 'אוויר' ולהתבונן בגעגוע עמוק לדרך הנהגתם 

של נשיאי ישראל לדורותיהם בכל הקשור למנהיגות ושלטון

יבואו טהורין ויתעסקו בטהרות

השבת נתחיל לקרוא את החומש השלישי, הלא הוא ספר 'ויקרא', יש אף המכנים אותו 
בשם 'תורת כהנים' היות ותוכנו עוסק בהלכות הנקשרות לעבודת הכוהנים, סוגי הקרבנות 
ואופן הקרבתם. בשל כך, בספרים הלכות רבות הקשורות לטהרה: טהרת המקריב טהרתו 

של הכהן וכמובן טהרתם של הקרבנות.

לזיכרונות  והקורבנות מחזיר אותנו  ויקרא ספר הטהרות  המפגש עם ראשיתו של ספר 
נעלים, עת זכינו להכניס את ילדנו הזאטוטים ל'חדר' טקסי החגיגה נערכים עוד מקדמא 
הראשונים מראשית  הפסוקים  קריאתם של  הינו  אירוע  אותו  של  המרכיבים  אחד  דנא. 

ספרנו, ספר ויקרא.

כך מתאר את הדברים אחד מבעלי הפסיקה הראשונים בעל ספר 'כלבו' אשר חי במאה 
ה-13 בספרד. 

תיאור טקס ההכנסה לחדר

'נהגו כשאדם מכניס בנו לתלמוד תורה שכותבין לו האותיות על קלף או על לוח ומרחיצין 
אותו ומלבישין אותו בגדים נקיים ולשין לו חלות בדבש וחלב ומביאין לו פירות ומיני 
מגדים ומוסרין אותו לתלמיד חכם להוליכו לבית הספר, ומכסה אותו תחת כנפיו ומוליך 
אותו לבית הספר ומאכילין אותו מן החלות בדבש וחלב ומן הפירות ומיני מגדים, ומקרים 
אותו האותיות. ואחר כך מחפין אותן בדבש ואומרין לו שילחוך הדבש מעל גבי האותיות, 
ואחר כך מחזירין אותו לאמו. וכשמתחיל ללמוד תורה מתחילין לו תורת כהנים בספר 

על הבוחר בתפקיד 'מנהיגות' 
לקרוא גם את 

ה'אותיות הקטנות' 

ויקרא
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ז"ל  אמרו  שכן  ויקרא  בספר  לו  שמתחילין  ומה  שמחה...  של  סעודה  לו  ועושין  ויקרא 
ויתעסקו  טהורים  יבאו  הוא  ברוך  הקדוש  שאמר  לפי  ויקרא  בספר  לתינוקות  מתחילין 

בטהרות ומעלה אני עליכם כאלו הקרבתם לפני קרבן...' )ספר כלבו סימן ע"ד(.

מקור הדברים לקריאתם של אותם פסוקים על ידי אותם עוללים נעוץ במנהג שהיה רווח 
אסי מפני  רבי  'אמר  רבה:  מובא במדרש  וכך  כבר במדרשים  ומובא  קדום,  בזמן  ומצוי 
מה מתחילין לתנוקות בתורת כהנים ואין מתחילין בבראשית? אלא שהתינוקות טהורין 
והקרבנות טהורין יבואו טהורין ויתעסקו בטהורים' )ויקרא רבה וילנא פרשת צו פרשה 

ז'(.

ילדי ישראל מכונים על ידי רב אסי 'טהורין'. גיל הכנסתם של אותם תינוקות הוא לרוב 
עוד לפני גיל חינוך, עוד טרם זמן השארת הפאות, אז התינוקות זוכים לתואר 'טהורין' 
'תורת  ספר  של  הראשונים  הפסוקים  את  איתם  מקריאים  טקס  באותו  טהורים  אותם   .

כהנים'. במה עוסקים אותם פסוקים? בטהרות! מה הטעם?

דווקא אצל אותן תינוקות מתבטאת אהבת ה' בגלוי!

מביא הרבי בלקוטי שיחות כרך כ"ב )מתורגם עמ' 6(:

"...מכיוון שאצל ילד קטן, עוד טרם הגיעו לגיל חינוך ועדיין אין אצלו מציאות עבודה של 
תורה ומצוות. דווקא בו ניכר גילוי מעלתו העמוקה בהיותו ילד יהודי – שאהבת ה' אליו 

)לאותו ינוקא(, היא מאירה באופן פנימי ועצמותי.

'יבואו טהורין ויעסקו בטהרות': מכיוון שכל עניין הקרבת הקרבנות הינו לגלות ולבטא 
את האהבה העוצמתית של בורא העולם לעמו הנבחר ישראל, שאהבה זו הינה אף למעלה 
מהתלות בלימוד התורה וקיום המצוות. כאשר יהודי מקריב קרבן, נוצרת כפרה – מקריב 
הקרבן הופך להיות בבחינת – 'טהורין', מקום שאין החטא והטומאה פגעו או נגעו שם! 
כאשר  דווקא  התינוקות,  של  והלימוד  הקריאה  בטהרות'.  ויתעסקו  טהורין  'יבואו  לכן: 
מתחילין התינוקות את לימוד התורה, מקריאין להם – מ'תורת-כהנים' – תחילת הלימוד 
אצל התינוקות לפני הגיעם לדרגת 'חינוך' ועוד טרם שהגיעו להבנה והשגה שכלית, אז 
מאירה אצלם אהבתו העצמית של בורא העולם אליהם, כי ישנו כאן הבל פה שאין בו 

חטא. הרי הם דווקא אלו הזוכים להעמיד את העולם בהבל פיהם הטהור.

'וּיקרא אל מׁשה וידּבר ה' אליו מאהל מֹועד לאמר' - וּיקרא - אות א' זעירא

המילה הראשונה בה פותח סיפרנו הינו 'וּיקרא'. ודאי שמנו לב כי האות אל"ף הינה אות 
זו קיימת לאורך ספר התנ"ך כולו. סוגי האותיות  קטנה המכונה אל"ף זעירא – תופעה 
ישנה  מאידך  בנוניות,  באותיות  נכתב  התנ"ך  של  רובו  רוב  סוגים:  לשלושה  מתחלקות 

תופעה של הופעתן של אותיות זעירות ואותיות גדולות.

במדרש 'אוצר המדרשים' מובאים כל המקומות בתנ"ך בהם מופיעים כל אותם מקומות 
קטנה,  ד'וּיקרא'  "אל"ף  זעירא:  לא'  המדרש,  מתייחס  וכך  לתופעה.  מעניין  הסבר  עם 
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לדרוש שאין הקדוש ברוך הוא נגלה על אומות העולם, אלא בחצי דבור, 'ויקר אלוקים אל 
בלעם' )במדבר כ"ג ד'( בלא א' )לשון מקרה וקרי(, אבל נביאי ישראל דיבור שלם, ולפיכך 

אמר ויקרא" )אוצר מדרשים אייזנשטיין(.

מה שאל הצמח צדק את סבו 
ומה ענה לו הסבא אדמו"ר הזקן?

בהתוועדות  שנאמרו  הריי"צ  הרבי  של  דבריו  את  מביא  י"ז  כרך  שיחות  בלקוטי  הרבי 
סעודת היום של חג הפסח בשנת תש"ת וכך סיפר:

'אדמו"ר הזקן ציווה על המלמד של נכדו, בעת הולכתו של הילד הרבי הצמח צדק, בפעם 
הראשונה לחדר ללמוד איתו את הפרשה הראשונה של ספר ויקרא.

לאחר סיום הלימוד שאל הילד, הרבי ה'צמח צדק', את סבו הרבי אדמו"ר הזקן: 'מדוע 
כתובה המילה הראשונה - 'וּיקרא' באל"ף זעירא'? סבו אדמו"ר הזקן נכנס לדבקות זמן 

מה ואחר ענה לנכדו:

'אדם הראשון היה יציר כפיו של הקב"ה, והקדוש ברוך הוא מעיד עליו שחוכמתו מרובה 
אפילו ממלאכי השרת. )אולם( אדם הראשון הכיר במעלת עצמו בתור יציר כפיו של בורא 

העולם והחשיב את עצמו בכך ולכן נכשל בחטא עץ הדעת!

אלא  בכך  התגאה  שלא  רק  לא  אך  עצמו,  במעלת  הכיר  רבנו  משה  גם  הסבא:  ממשיך 
אדרבה, הדבר גרם למשה ללב נשבר ונדכה והוא היה שפל רוח בעיני עצמו וכך חשב 
משה לעצמו – אם יהודי אחר גם היה בנו של עמרם וגם היה דור שביעי לאברהם אבינו, 
והיה זוכה גם הוא לנשמה גבוהה כמו שלי – ודאי היה אותו אדם – נעלה לעין ערוך ממני!

סיים אדמו"ר הזקן את תשובתו לנכדו הצעיר: 'בצורות האותיות שנתן הקדוש ברוך בסיני 
ישנם שלושה סוגי אותיות, אותיות 'גדולות', 'בנוניות', ו'זעירות'. התורה נכתבה באותיות 
התורה  מצוות  וקיום  לימוד  באמצעות  בינוני  באופן  להתנהג  עלינו  כלומר:  'בנוניות'. 
מגיעים לאותה דרגת-'בנוני'. אצל אדם הראשון בגלל הכרת מעלת עצמו נכשל הוא בעוון 

חטא עץ הדעת".

מאידך מוצאים אנו שלמרות החטא, נכתב שמו של אדם הראשון בראש ספר דברי הימים: 
'אדם' עם אל"ף רבתי – אות גדולה: 'אדם ׁשת אנֹוׁש' )דברי הימים א פרק א' פסוק א'(. 
לעומתו, משה רבינו על אף שהגיע ג"כ לדרגה גבוהה ביותר היה בדרגת הענווה הנעלית 
ביותר, וזאת אודות לעבודתו בהכרת שפלות עצמו. וזה גם הטעם שנכתבה המילה: 'ויקרא' 

באות אל"ף זעירא, להצביע על אותה מעלה של משה שעבד על שפלותו!

לאחר הבאת המעשייה מעורר הרבי בשיחה בהמשך הדברים שאלות מבררות: אם על 
'נשיא' וצדיק בעצם מוטלת הכרת שפלות עצמו – מה נענה בתריה?
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נביא שלוש שאלות מבררות שהובאו בשיחתו הקדושה:

1. מדוע הזכיר הסבא לנכדו את האל"ף רבתי אצל אדם הראשון, הרי הרבי לא נשאל על 
כך מנכדו?

2. מתשובת הסבא יצא חלילה היפך שבח של אדם הראשון. והרי ידוע שהתורה נזהרה 
מאוד שלא לכתוב בגנות אפילו של בהמה טמאה, על אחת כמה וכמה על אדם הראשון?

3. אדמו"ר הזקן מאריך מאוד בתיאור ענוותנותו של משה ומביא בתשובתו: 'שאילו ניתנו 
כוחות וזכות אבות לאדם יהודי אחר, אזי היה גדול יותר במעלה ממשה' לכאורה אין צורך 
במילה  נכתב  ולכן  גדול  עניו  היה  שמשה  מציין  שהיה  מספיק  הדברים,  האריכות  בכל 

'ויקרא' – לשם מה האריכות?

הרבי מבאר את הדברים:

מעלתו של 'אדם הראשון' גם לאחר החטא וודאי נשארה בידו. וזהו הטעם לכתיבת שמו 
בספר דברי הימים באות אל"ף גדולה. גם אנו צאצאיו, בני ישראל קרויים על שמו של 
'אדם הראשון' – וכך מכנה את ישראל הנביא יחזקאל: 'ואתן צאני צאן מרעיתי אדם אתם' 

)יחזקאל פרק ל"ד/ל"א(.

אומר על כך התלמוד: 'אתם קרויין אדם ואין עובדי כוכבים קרויין אדם' )תלמוד בבלי 
מסכת יבמות דף ס"א עמוד א'(. הטעם לקריאתנו בשם – 'אדם' בא בהדגשה כי לכל איש 
ואישה מישראל ישנו חלק וניצוץ נעלה של אדם הראשון, טרם החטא. בשל כך קיימת 
שרוי  נעלה  כך  כל  שניצוץ  שזכה  בזכות  מכיר  יהודי  כל  עצמו',  'הכרת מעלת   – אצלנו 
בתוכו. וטוב שיש בו את אותה ההכרה, כי איתה הרבה יותר קל לכבוש ולהאיר את העלם 

וחשכת העולם הזה.

יחד עם זאת מבאר הרבי: עם 'הכרת מעלת עצמו', עליו להכיר ב'שפלות עצמו', כי לולא 
זאת, הדבר עלול להוות עבורו כרועץ ולפתח חטאת רובץ ולכן עליו לאזן את הרגשותיו 

ותחושותיו ולהכיר גם בחסרונותיו ומגבלותיו.

עתה מבינים מדוע הזכיר הסבא לנכדו את עניין הופעת האל"ף רבתי אצל אדם הראשון. 
אותה מעלה קיימת גם אצלנו, אך כאמור עלינו להישמר ולא להלך בגאווה, עלינו לכוון 

את הנהגתנו לצד שני הכרת השפלות והענווה.

מכאן מובנת גם אריכות תיאורו של הסבא על מחשבתו של משה "שאילו זכה אדם אחר 
כי מכך למדים אנו עד כמה על כל אחד מאתנו לברוח מהכרת מעלתו, כדי לא  וכו'", 

להגיע לידי גאווה.

מסכם הרבי את דבריו: עלינו לדעת שכל המעלות שבנו, בין חיצוניות ובין אלו הפנימיות, 
הינן מתנת שמים שזכינו להם על מנת שנמלא בעזרתן את שליחותינו. מבינים אנו עתה 
היטב מדוע משה שהוא הסמל והדוגמה לרועה נאמן – רעיא מהימנא, כמה החשיב את 

הענווה והביטול העצמי.



97

תהילות ישראל • לזכרו של איש החינוך הרב ישראל ברוך ע"ה זלמנוביץ

על  להורות  זעירא  באל"ף  'וּיקרא',  המילה  נכתבה  לדורות  חיקוי  יהווה  שהדבר  וכדי 
וכמה  כמה  אחת  ועל  לדורותיהם,  ישראל  ונשיאי  מנהיגי  מצד  והכנעה  בענווה  הצורך 

עלינו ליישמה בחיי היום יום שלנו וגם אנו נהווה דוגמה לילדנו.

כבר מגיל צעיר נחנך את ילדנו 
להתבונן ב'אותיות הקטנות'

כבר  ינוקא  מגיל  בטהרות':  ויעסקו  'טהורין  יבואו  מדברנו:  להילמד  הניתן  הלקח  וזהו 
מחונכים הילדים הרכים להתנהג בענווה בהיפגשם באותה אות אל"ף זעירא. וודאי שיש 
לתת ביטחון והעצמה לילדנו כבר מגיל רך, אך יחד עם זאת המנהג לקרוא את ראשית 
יקרות את הדוגמה שהנחיל לנו משה רבנו  ויקרא מלמדנו, כי עלינו להאיר באור  ספר 
דרך כל נשיאי ישראל שהם 'משה רבינו שבדור' רבותינו נשיאנו, התנהגותם בענווה מצד 
אחד, אך מאידך הדאגה להנחיל לצאצאיהם את היכולת להנהיג את ישראל לקראת בוא 
גואל. הם שמו תשומת לב רבה, לא רק לאותיות הבולטות שבתורה שבכתב ובעל-פה אלא 

בפרט ל'אותיות הקטנות'!
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מאז ומתמיד האש שמשה להסבר, למשל ולמליצה. ראשיתה של פרשת 'צו' מפגישה אותנו 
עם עם אחת הדוגמאות היותר מיוחדות בשימוש חיובי שניתן להשתמש במושג 'אש' 

ישנן שלוש מטבעות לשון הקשורות לציווי המצוות: 
'דבר', 'אמור' ו'צו'

פרשתנו פרשת 'צו' משתמשת במטבע לשוני הפחות נפוץ בתורתנו – לשון 'ציווי': 'צו 
את אהרן ואת ּבניו לאמר זאת ּתֹורת העלה... ואׁש הּמזּבח ּתּוקד ּבֹו' )ויקרא פרק ו' פסוק 
ב'(. לשון ה'ציווי' הינה אחת משלוש מטבעות הלשון שבהן התורה משתמשת כאשר היא 
ספרנו  בפתיחת  הראשון  ברש"י  מובא  וכך  השונות.  במצוותיו  ה'  דברי  את  לנו  מביאה 
ויקרא: 'ויקרא אל משה - לכל דברות ולכל אמירות ולכל צוויים קדמה קריאה...' )רש"י 
ויקרא פרק א' פסוק א'(. נמצאנו למדים שישנן כאמור שלוש מטבעות לשוניות והן: 'דבר', 

'אמור' ו'צו'.

במה עוסקת אותה מצווה 
שבחרה התורה להשתמש בלשון 'צו'?

שדיניו  לקורבן  הקשורים  דינים  מצווה  התורה  הפסוק,  הלשון של  מן  פי המשתמע  על 
הובהרו והתלבנו בפרשה הקודמת, פרשת ויקרא. מה אם כן התוספת והחידוש בפסוקנו?

החידוש בסיומו של הפסוק שקשור למזבח עליו ישרפו שארי הקרבן העולה שלא נתעכלו 
בפסוקנו.  היחיד  החידוש  לא  זה  אך  הלילה.  לאורך  עיכולן  את  יסיימו  והם  היום,  כל 
המילים האחרונות בהן מסתיים הפסוק הוא נותן את משקל החידוש: 'ואׁש הּמזּבח תוקד 
ּבֹו'. על מה מוסב הנושא במשפט – 'ּתּוקד ּבֹו'? היכן תוקד? נמצאנו למדים כי ישנם כמה 
וכמה דגשים בפסוקנו, והם: פנייה אל אהרון הכהן ואל בניו בלשון ציווי, המראה על זירוז 
המזבח.  על  היוקדת  והאש  דברנו(,  מוסבים  לא  )ובזאת  כיס  חיסרון  של  במקום  הדרוש 

דרוש ביאור: היכן תוקד אותה אש?

אש עלולה לשרוף ולצרוב אך 
היא גם מקור להשראה  

צו
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אזהרה חוזרת ונשנית על הצורך באש יוקדת על המזבח

התורה בהמשך דבריה מפרטת יותר על אותה אש שיקדה על המזבח וכך כותבת: 'והאש 
פרק  )ויקרא  תכּבה'  לא  הּמזּבח  על  ּתּוקד  ּתמיד  אׁש  תכּבה...  לא  ּבֹו  ּתּוקד  הּמזּבח  על 
ההתייחסות  והדרש.  הפרשנות  בעקבות  אליהם  שנתייחס  דגשים  שני  ישנם  ה'–ו'(.   / ו' 
הראשונה היא על הציווי שיש צורך שהאש שעל המזבח תהיה בוערת, ועלינו להישמר 
ולהיזהר: "והאׁש על הּמזּבח ּתּוקד ּבֹו לא תכּבה', ציווי המופיע פעמיים בשני הפסוקים 
שצוטטו. כלומר, לא רק שיש צורך באש שתקוד על המזבח, דין המופיע בראשית הפרשה, 
אלא שיש כאמור צורך בשמירה מעולה שהאש חלילה לא תכבה! אך לא רק בדגש זה 
משתמשת התורה, אלא מוסיפה היא מילת מפתח נוספת והיא: 'אׁש ּתמיד ּתּוקד...' המילה 
'ּתמיד' מלמדת על דבר תמידי שיש לדאוג ולבצעו, ולכאורה מילה זו מיותרת, הרי כבר 

הזהירה תורתנו על העניין. לשם מה באה התוספת – 'ּתמיד'?

הציווי של 'אׁש ּתמיד ּתּוקד עלהּמזּבח' רומז גם על אש המנורה וגם 
על אש הקטורת של המזבח הפנימי

חכמנו במדרשים מביאים כי מהמילה 'ּתמיד' למדים שמהאש שהייתה על מזבח החיצון 
הדליקו גם את אור המנורה והקטירו את אש המזבח הפנימי. וכך מובא במדרש: 'ואש 
המזבח תוקד בו, מניין לאש המזבח הפנימי שלא תהא אלא ממזבח החיצון? תלמוד לומר: 
'ואׁש הּמזּבח ּתּוקד ּבֹו', אש מחתה ומנורה מנין? ודין הוא, נאמר 'תן אש במזבח הפנימי', 
מחתה  אש  אף  החיצון  ממזבח  הפנימי  מזבח  אש  מה  ומנורה'.  במחתה  אש  'תן  ונאמר 
ומנורה ממזבח החיצון...' )ספרא צו פרשה א' פרק א' סעיף ט"ז(. גם אש פתילות המנורה 
שהאירו את העולם כולו וגם אש הגחלים שנתנו במחתה על מזבח הפנימי, שמהם עלה 

עשן הקטורת ומילא את ההיכל, נלקחה מאותה אש תמיד שיקדה על המזבח.

מבאר הפרשן בעל 'בכור שור': 'אׁש ּתמיד ּתּוקד על המזבח' ודרשו רבותינו לרבות אש 
"לא  וכתיב  נר תמיד",  "להעלות  בו "אׁש ּתמיד", דהיינו אש של מנורה, דכתיב  שנאמר 

תכבה" )בכור שור במדבר פרק ח'(.

'אׁש ּתמיד ּתּוקד על הּמזּבח לא תכּבה' – ּתמיד – אפילו בשבת! ּתמיד – אפילו בטומאה

הירושלמי:  התלמוד  לשון  את  204( מצטט  עמ'  )מתורגם  א'  כרך  שיחות  בלקוטי  הרבי 
'ּתמיד'  בתורה(  )נאמר  לוי,  בן  יהושע  לרבי  )לשון הברייתא מסייעת(  'מתניתא מסייעא 
– תמיד אפילו בשבת ּתמיד אף בטומאה'. כל העניינים והעבודות של המשכן והמקדש 

הגשמי הינם קיימים במשכן ובמקדש הרוחני המצוי בכל אחד ואחת מישראל.

המזבח רומז על לבו של האדם. במשכן ובמקדש היו שני מזבחות. מזבח הנחושת הוא 
 – בלבותנו  ואחת  אחד  בכל  ישנו  כן  ה'פנימי'.  מזבח  הוא  הזהב  ומזבח  ה'חיצון',  מזבח 
ו'פנימיות הלב'. המזבח שלגביו נאמר: 'אׁש ּתמיד ּתּוקד על הּמזּבח לא  'חיצוניות הלב' 
תכבה' – הינו 'מזבח החיצון'. הדבר בא ללמדנו בעבודת ה' – עלינו להיות ּתמיד עם אש 
תמידית, התלהבות גלויה הנראית לכל כמזבח ה'חיצון' שהיה נראה לכל עם – 'אש תמיד 

תוקד על המזבח לא תכבה' לבו של האדם חייב לקוד באופן תמידי באש אלוקית!
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מוסיף ומבאר הרבי: דברי הירושלמי הנזכרים לעיל – 'ּתמיד אפילו בשבת' רומזים הם, 
אין  שעתה  )בטעות(,  לחשוב  הוא  ועלול  השבת  קדושת  בנבכי  מצוי  שאדם  בזמן  שאף 
עליו להלהיט את לבו באש יוקדת, שהרי גם כך הוא מצוי בקדושת השבת, באה התורה 

ואומרת על פי התלמוד הירושלמי – 'ּתמיד' אף בשבת.

מן הקצה השני – אדם העומד 'רחוק' מבחינה רוחנית, מצוי הוא במקום טומאה חלילה, 
מיואש הוא שאין לו כבר סיכוי, באה האמירה: 'ּתמיד... לא תכּבה – אף בטומאה' – אל לו 
לאדם להתחשב במציאות הכוזבת שלכאורה הוא בטומאה ואין לו סיכוי... באה הוראה 
ואז  נ"ע(  – כבה!' )כדברי המגיד ממעזריטש  'העלה את האש הטבעית שבך ואת ה'לא' 

תעלה שלהבת מאליה.

'אׁש ּתמיד' לא רק את עצמינו נאיר באש יוקדת, עלינו 'להעלת נר ּתמיד' 
להאיר עם אשנו היוקדת – את כל סביבתנו

ראינו כי על האדם להלהיט כל העת את אש לבו ודווקא ממקום חיצוניות הלב המשול 
למזבח ה'חיצון', משם מבעיר האדם את פנימיות לבו המשול למזבח ה'הפנימי', שאישו 

נילקחת מהמזבח ה'חיצוני'. האם בזאת תמה והסתיימה עבודתנו?

הרבי בלקוטי שיחות כרך י"ז )מתורגם עמ' 60( מתייחס לשאלתנו וכך כותב: כלי המשכן 
המזבח   – בפנים  ההיכל  בתוך  שעמדו  כלים  סוגים:  לשני  בכלליות  נחלקים  והמקדש 

ה'פנימי' המנורה והשולחן, והכלים החיצוניים – המזבח ה'חיצון' וכו'.

שני סוגי כלים אלו הינם מקבילים לשני סוגי דרכי עבודת ה' על ידי האדם. הראשונה – 
העבודה עם עצמו – עם ה'פנים', והשנייה – העבודה וההשפעה על הזולת, תיקון ה'חוץ' 
הדומה לעבודה שנעשתה במזבח ה'חיצון, אשר עליו הקריבו את קורבנות כלל ישראל, 

שעל ידי אותם קרבנות נעשה זיכוך ובירור של ענייני העולם.

הדלקת המנורה אשר נעשתה בפנים ההיכל, רומזת על עבודת האדם על ידי לימוד התורה, 
כמו שנדרש על הפסוק: 'ּכי נר מצוה ותֹורה אֹור...' )'משלי פרק ו' פסוק כ"ג(, תורה נמשלה 
ל'אור'. על המנורה נאמר בפרשת 'תצווה' – 'להעלת נר ּתמיד', הרומז על מציאות תמידית 
של לימוד התורה בבחינת תורתו אומנותו – ואז הוא בבחינת 'נר – תמיד'. עלול לחשוב 
אותו 'יושב אוהל' שדי לו בעסק התורה ואין עליו מחויבות עשיית המצוות ואין מתפקידו 

להתעסק עם ענייני ה'עולם'.

עליו לדעת: ישנה הוראה הנלמדת מכך שאור המנורה נלקחה מאש מזבח ה'חיצון' – 'אש 
תמיד ּתּוקד עלהּמזּבח לא תכּבה', המילה 'ּתמיד' רומזת על אותה אש שנלקחה מהמזבח 
'יושב אוהל' לדעת כי הכוח  ה'חיצון', דבר המלמד על הסדר הנכון – כלומר: על אותו 
והיכולת לעבוד עם עצמו – אור המנורה, לימוד התורה, נובעת מאש התמידית שצריכה 
להיות כל הזמן יוקדת באופן תמידי על המזבח החיצון, כלומר – עבודה עם הזולת. עליו 
ואז  – תמיד'  לדאוג קודם שאצל האדם המצוי לעת עתה בחוץ, תידלק גם אצלו ה'אש 
אצלו  האישית  הפנימית  האש  להבערת  תגרום  הזולת,  אצל  שהבעיר  אש  שאותה  יזכה 

ביתר שאת ועוז.
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־בחיינו נתקלים אנו בהתמודדויות שונות. לאדם יש נטייה לפרשם כדבר שלילי. פרשיות 'תז
ריע-מצורע' העוסקות בעניין נגע הצרעת מזמנות בפנינו דוגמה נפלאה כיצד כן ניתן לחנך את 
עצמנו להסתכל במבט אופטימי וחיובי על תהליכים והתרחשויות המציפים את אורח-חיינו. 

'צרעת' - מחלה או טומאה 

המשנה מביאה במסכת נגעים את ארבע המראות של סוגי נגעי צרעת. אך אין המשנה 
משתמשת בדבריה במילה 'צרעת'. וזו לשון המשנה:

'מראות נגעים שניים שהן ארבעה, בהרת עזה כשלג שניה לה כסיד ההיכל והשאת כקרום 
ביצה שניה לה כצמר לבן דברי ר"מ' )משנה מסכת נגעים פרק א' משנה א'(.

הפרשנות אכן דייקה בדברים והשתמשה במילה "נגע". נביא את דברי הרמב"ן על התורה: 
'והתורה רצתה בטהרת ישראל ובנקיות גופם, והרחיקה החולי הזה מתחילתו, כי המראות 
האלו אינן עדיין צרעת גמורה אבל תבאנה לידי כך. ויאמרו הרופאים בספריהם, הבהרות 
של  מכה  כלומר  צרעת",  "נגע  בתחילתן  בהן  הכתוב  יאמר  ולכך  מהצרעת.  מהן  נראה 
צרעת, איננה צרעת גמורה' )רמב"ן ויקרא פרק י"ג פסוק ג'(. מכאן נלמד כי הופעת אותם 
נגעים אינה מראה על הימצאותה של טומאת הצרעת, אלא יש כאן מעין אותות אזהרה 

לאדם שעליו להתעורר ולפעול.

האם עתה ילך הלוקה באותם נגעים להתרפא אצל רופא? לאיזו מסגרת טיפולית עליו 
ניגש לא למרפאה ולא לבית רפואה. התורה הקדושה מראה לו את  לגשת? הנגוע אינו 

דרכי הטיפול ההכרחיים והמידיים שעליו לבצע:

"ָאדם כי יהיה בעֹור ּבׂשרֹו ׂשאת או ספחת אֹו בהרת והיה בעֹור ּבׂשרֹו לנגע צרעת והּובא 
אל אהרן הּכהן אֹו אל ַאחד מּבניו הּכהנים" )ויקרא פרק י"ג פסוק ב'(. עם הופעת אותן 
מראות, כנזכר, מיד מובל הנגוע אל הכהן. ולמה ילך הנגוע דווקא אל כהן? מביא על כך 

המדרש פסיקתא זוטרתא:

אל  ובאת  יז(  )דברים  שנא'  כענין  פיהם.  על  נתונות  ההוראות  כל  שיהיו  משפטיך  'יורו 
הכוהנים הלווים ואל השופט...' )פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( דברים פרשת וזאת הברכה(.

'צרעת' היא דבר שלילי אך ממנה 
ניתן לחשוב ולהביט חיובי  

תזריע - מצורע
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שאינם  מאחר  ליעקב  'יורו משפטיך  ה'חיזקוני':  כך  על  עונה  בכהן?  שיש  המעלה  מהי 
מכירים פנים ראויים הם שיורו משפטיך. וכן הוא אומר "ואת עמי יורו וגו'", וכתיב "ובאת 
אל הכהנים הלוים והגידו לך את דבר המשפט". ד"א "יורו משפטיך" לפי שהם פנויים 
שאין להם נחלה להיות טרודים בה להיבטל מדברי תורה' )חזקוני דברים פרק ל"ג(. על פי 

דברים אלה הכהן שימש על פי הוראת התורה כפוסק ושופט.

נסכם דברנו בהגדרת הנגע על ידי דבריו של בעל התולדות יצחק אחד מראשוני האחרונים 
שחי בספרד:

'והובא אל אהרן הכהן, לומר שאינו צריך שילך לרופאים אלא לרופא הנפש שהוא אהרן... 
לומר שכמו שהחולי הזה לא בא לו מפאת ליחות הגוף שהיו נפסדות, אלא מפאת הנפש 
שהייתה נפסדת, כן רפואתו לא תהיה רפואה טבעית, שכל הרופאים הטבעיים שיש בעולם 
לא ירפאו זה החולי, שהרופאים אולי יוכלו לרפאות חולי הצרעת כשיהיה הסיבה הפסד 
הליחות, אבל כשאינו הסיבה טבעית אלא נפשית, נמנע מהרופאים לרפאותה, אלא צריך 

רופא נפשי והוא הכהן' )תולדות יצחק ויקרא פרק יד(.

במבט ראשוני, הרי הצרוע מצוי בדיוטה הנמוכה של נושאי הטומאה

דיני טומאה  עליו  הינו עם טומאת הצרעת, התורה מצווה  הנגוע  כי  אחר שהכהן קבע 
'איׁש צרּוע הּוא טמא הּוא טּמא יטּמאּנּו הּכהן  וכך נאמר בפרשתנו:  והרחקה קיצוניים, 
בראשו נגעֹו... והּצרּוע אׁשר ּבֹו הּנגע ּבגדיו יהיו פרומים וראׁשֹו יהיה פרּוע ועל ׂשפם יעטה 
וטמא טמא יקרא... ּכל ימי אׁשר הּנגע ּבֹו יטמא טמא הּוא ּבדד יׁשב מחּוץ לּמחנה מֹוׁשבֹו' 

)ויקרא פרק י"ג פסוקים מ"ד-מ"ו(.

די בכך, הוא מורחק מכל שלוש המחנות  נאלץ לעזוב את מקום מגוריו אך לא  הצרוע 
עליו  אלא  המבודדת,  בישיבתו  מסתפקת  לא  התורה  אחרים(.  טומאה  לנושאי  )בניגוד 

להרחיק מסביבתו כל אדם ולהזהירו מלהתקרב אליו: 'וטמא טמא יקרא...'!

מבאר על כך המדרש הילקוט שמעוני: 'מה נשתנה מצורע שאמרה תורה בדד ישב מחוץ 
למחנה מושבו? אמר הקדוש ברוך הוא: הוא הבדיל בין איש לאשתו ובין איש לרעהו לכך 

נאמר בדד ישב מחוץ למחנה מושבו' )ילקוט שמעוני תורה פרשת תזריע(.

ומבאר את הטעם, לצורך שהצרוע מורחק  ה'עמק דבר' מוסיף על דברי המדרש  ובעל 
ויושב בדד:

'טמא הּוא טּמא יטּמאּנּו הּכהן ּבראׁשֹו נגעֹו - ידוע דצרעת בא על חטא, אבל אינו דומה 
סיבת חטא צרעת הגוף לצרעת הראש, דצרעת הגוף בא על חטא תאווה המחטיא את 
הבשר, וצרעת הראש בא על חטא דעות משובשות... ויש להיזהר ממנו יותר, דמי שיש 
לו דעות משובשות מחטיא אחרים שמתרועעים עמו יותר מבעלי תאווה. והקדים הכתוב 
לזה הטעם איש צרוע הוא טמא יטמאנו הכהן. וכ"ז הוא דברים מיותרים, ובא להזהיר לכל 
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אדם להזהר ממנו הרבה, המון אדם יזהרו ממנו באשר שצרוע הוא...' )העמק דבר ויקרא 
פרק י"ג פסוק מ"ד(.

אם כן, המצורע הינו אדם שלא רק נושא טומאה אחר שהכהן טימאו, אלא גם נושא דעות 
ומחשבות שאין מקומם בסביבת בני אנוש. ולא רק זאת אלא שאת דעותיו המשובשות לא 
משאיר לעצמו, אלא שכל מטרתו הינה להשליך על סביבתו רפש של שנאה ומדון בין אדם 

לרעהו ובין איש לאשתו. לכן התורה הרחקתו מכל שלוש המחנות!

במבט עמוק יותר ופנימי – הצרוע הינו דווקא אדם נעלה! כיצד ייתכן הדבר?

ב'אלשיך  מובא  המצורע,  של  מעמדו  פחיתות  על  באריכות  שנסקרו  הדברים  לעומת 
הקדוש' מבט שונה לגמרי על מעמדו הרוחני של המצורע שדווקא נקטה התורה בתואר 
'אדם' שהינה הדרגה היותר נעלית בתוארי האיש הישראלי: 'ובזה מצאנו ראינו טוב טעם 
אל תואר אדם האמור אצל נגעים, אדם כי יהיה בעור בשרו וכו' )תזריע יג, ב(. כי הנה 
תואר זה משולל מן האומות כמאמרם ז"ל )יבמות סא א( "אתם קרויים אדם, ואין הגויים 
קרויים אדם". וכן בשמות בני ישראל הוא המשובח שבכולם אשר לא יכונה בו רק שלומי 
אמוני ישראל, כי הוא למעלה מתואר אנוש או גבר או איש. ואיך יכנהו הכתוב על איש 

צרוע אשר הוא טמא ונמאס?

...לומר מי שהוא אדם שהוא מהשלמים אני אומר כי יהיה בעור בשרו שאת וכו'. כי הלא 
למה שיהיה בעור בשרו של אדם החשוב הנזכר, נגע צרעת. כלומר שאילו היה מבלתי 
כשר לא היה רושם עוונו ניכר בעור בשרו. וגם לכלל רבותינו ז"ל האומרים )ויקרא רבה יא 
ז( שכל מקום שנאמר 'והיה' הוא שמחה, ירמוז באומרו והיה, כי שמחה תחשב לו שעשה 
העוון רושם בו, כי קדוש הוא והטומאה חוצה בעור. וגם שעל ידי כן ישוב ויתרפא. וגם 

ידוקדק אומרו בעור בשרו בדרך הזה כאשר יבא בס"ד...' )אלשיך ויקרא פרק י"ב(.

ובאופן הזה כותב גם רבנו, אדמו"ר הזקן בליקוטי תורה דף כב עמוד ב:

מעשה  אך  כלל...  מצויין  שאינו  מפני  החורבן  אחר  זה  בזמננו  נהוג  אינו  נגעים  'מצוות 
ניסים הם'. והאדמו"ר הזקן ממשיך: 'דהיינו שאין מצויים בבני אדם מפני שהם מורים על 
התבררות הרע מן פנימיות הגוף ונפש רק בחיצוניות וזהו אינו בנמצא אצלנו, שאף הצדיק 

והטוב עדיין הרע קצת וד"ל' )ע"כ לשון הליקוטי תורה(.

73 )מתורגם( מעלה את הסתירה הקיימת לכאורה  הרבי בלקוטי שיחות כרך כ"ב עמוד 
בהגדרתו הרוחנית של המצורע:

חז"ל אומרים – הנגעים באים כעונש על חטא לשון הרע, שהוא חטא חמור ביותר, עד 
שהוא שקול כנגד ג' העברות של – 'יהרג ואל יעבור', וכאילו כופר בעיקר, כפי שמביא 
הרמב"ם בהרחבה בהלכות דעות. וא"כ כיצד ניתן, אפוא לומר, שיהודי זה מושלם, וזכאי 

לתואר 'אדם' וחסר בו רק הזיכוך של חיצוניות הרע'?
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על מנת לתרץ ולבאר את הסתירה הקיימת לכאורה בין הדברים, הרבי מביא את דברי 
הרמב"ם מסוף הלכות צרעת:

'וזה השינוי האמור בבגדים ובבתים שקראתו תורה צרעת. בשותפות השם אינו ממנהגו 
של עולם אלא אות ופלא היה בישראל כדי להזהירן מלשון הרע, שהמספר בלשון הרע 
משתנות קירות ביתו, אם חזר בו יטהר הבית, אם עמד ברשעו עד שהותץ הבית משתנין 
עד  ברשעו  ואם עמד  יטהרו,  בו  חזר  אם  עליהן,  ושוכב  יושב  העור שבביתו שהוא  כלי 
שישרפו משתנין הבגדים שעליו, אם חזר בו יטהרו ואם עמד ברשעו עד שישרפו משתנה 
עורו ויצטרע ויהיה מובדל ומפורסם לבדו עד שלא יתעסק בשיחת הרשעים שהוא הליצנות 
ולשון הרע, ועל עניין זה מזהיר בתורה ואומר השמר בנגע... הרי הוא אומר התבוננו מה 
ברכיה  על  וגידלתו  בשנים  גדולה ממנו  הנביאה שדיברה באחיה שהייתה  אירע למרים 
וסכנה בעצמה להצילו מן הים והיא לא דברה בגנותו אלא טעתה שהשוותו לשאר נביאים 
והוא לא הקפיד על כל הדברים האלו... ואף על פי כן מיד נענשה בצרעת. קל וחומר לבני 
אדם הרשעים... שמרבים לדבר גדולות ונפלאות. לפיכך ראוי למי שרוצה לכווין אורחותיו 
להתרחק מישיבתן ומלדבר עמהן כדי שלא ייתפס אדם ברשת רשעים וסכלותם, וזה דרך 
ישיבת הלצים הרשעים בתחילה מרבין בדברי הבאי... ומתוך כך יהיה להן הרגל לדבר 

בנביאים ולתת דופי בדבריהם... ומתוך כך באין לדבר באלקים וכופרין בעיקר'.

מסביר הרבי את דברי הרמב"ם: 'כאשר מתחילים לדבר לשון הרע, הדיבור הינו חיצוני 
לחלוטין, ואין הוא נוגע לאדם כלל, ולכן פוגע הנגע )בתחילה( רק בבית, שהינו חיצוני 
לגמרי לאדם. אך ככל שמדבר יותר כך נגרר האדם אל תוך מהות הדיבור הרע, והדברים 
אליו, עד לעור בשרו. אך אם  ויותר  יותר  הנגעים קרוב  פוגעים  ואז  לפנימיותו  חודרים 

חלילה נגעו דיבוריו והשפיעו על פנימיותו – אז לא יופיעו הנגעים.

נמצא כי על פי דברי הרמב"ם נגע הצרעת שייך דווקא לאנשי המעלה שפנימיותם שלמה 
ומתוקנת וכל הופעת הנגע בעור היא מראה על שלמות הפנים, דרגת 'אדם'.

פרשת טהרת המצורע לימדה אותנו כלל חשוב בראיה על חיינו. אנו חווים התרחשויות 
ואירועים רבים שפוקדים אותנו חדשים לבקרים ומשום מה נוטים אנו לתת להן פרשנויות 
פסימיות )שחלילה גם עלולות להגשים את עצמן(. מתוך הפרשנות הפנימית על מהותו 
של נגע הצרעת, נוכל ללמוד ולסגל לחיינו את המבט עם ה'עין ימינית' והחיובית, שאכן 

תהפוך את המציאות - רק לטוב!
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מסלול חיינו צופן במהלכו מפגשים בצמתי חשיבה וחשבון פנימי. במהלכם אנו בודקים את 
איכות הקשר ביננו לבין עולמנו הרוחני, עד כמה אנחנו באמת מיישמים את המצופה מאתנו, 
עד כמה אנו שייכים למושג 'עם קדוש'? פעמים לא מעטות נוטים אנו למעט מערכנו הסגולי 
בשל היותנו אנשי עמל ומעשה. פרשיות 'אחרי-קדושים', תוכחנה לנו שדווקא בשילוב אנשי 

מעשה וגם שמירת מצוות נוכל להגיע לתוצאה הנכונה, אדם 'קדוש'!  

האם היה דופי במעשה שני בני אהרון?!

אהרון,  בני  לשני  שארע  הטרגי  האירוע  בהזכרת  בראשיתה  פותחת  מות'  'אחרי  פרשת 
ומזהירה אותו שאל לנו לנהוג כמותם ולבוא בכל עת וזמן אל מעבר לפרכת: 'ואל יבוא 
בכל עת אל הּקדׁש מּבית לּפרכת אל ּפני הּכּפרת אׁשר על הארון' )ויקרא פרק ט"ז פסוק 

ב'(.

התורה נותנת טעם לגזרה – "ולא ימּות". מפרש רש"י: "ויאמר ה' אל משה דבר אל אהרן 
אחיך ואל יבא - שלא ימות כדרך שמתו בניו" )רש"י ויקרא פרק ט"ז(.

בגלל  נעשתה חלילה  ואביהו,  נדב  עולות תמיהות: האם האזהרה בקשר למיתת  כך  על 
ושוב  שוב  ולהזכיר  לשוב  יש  מדוע  את מעשיהם?  להוקיע  ועלינו  קודש  מחרפי  היותם 

לאהרון – אב שכול – את המקרה הטרגי שהתחולל עם שני בניו?

לגנאי  בניו  שני  מות  את  מזכיר  "האם  בדבריו:  ומעלה  הקדוש  האלשיך  מקשה  וכך 
חלילה?!... ולא אמר להזהיר את אהרן מבלי הזכיר לו מיתת בניו, הלא לא יבצר מעלות 
על לב איש אחת משתים. או לומר כי לרעים וחטאים חשב ה' את בני אהרן שעל כן מזכיר 
מיתתם כל שעה? או ידונו לאידך גיסא, לומר: כי על בלתי בוטחו יתברך באהרן שיקיים 
גזרתו מבלי יזכר לו מיתת בניו, על כן להחזיק הדבר למען יירא אמר לו שישמר פן ימות 

גם הוא כבניו?" )אלשיך ויקרא פרק ט"ז(.

הקשר של פירות השנה 
החמישית לרעיית הכהן הגדול 

אחרי - קדושים
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קדושת בני אהרון

בני אהרון, לא רק שכוונתם היתה טהורה אלא גם מעשיהם בפועל היו קדושים ונעלים. 
דווקא מגדולתם  נבעה  יבא בכל עת אל הּקדׁש מּבית לּפרכת'  'וַאל   - האזהרה לאביהם 
חיקוי  היתה מחשש של  בני אהרון  והתזכורת החוזרת של מיתתם של  נפשם.  ומסירות 
הכנה  ללא  ולהתקדש  נפשו  למסור  הוא  גם  העלול  בניו,  למעשה  אביהם  מצד  שיבוא 

כמבואר בהמשך.

מבאר האלשיך בהמשך דבריו: "אל יעלה על רוחך כי רעים וחטאים היו בעיני ועל כן 
מתו, כי אדרבא בקרבתם לפני ה' שהוא בשביל קרבתם שהם קרובים אל ה' על כן וימותו. 
והוא מאמר משה באומרו )ויקרא י ג( אשר דבר ה' בקרובי אקדש. וזהו אומרו בקרבתם, 
ולא אמר בהקריבם. ואחר שייחד דבור אל הקדמה זו, בא אל ענין האזהרה אל אהרן. ויעש 
אמירה בפני עצמה. והיא, 'ויאמר ה' אל משה דבר אל אהרן וכו''. וזה בלשון אמירה שהוא 

בלשון חיבה, כי אותו אהב יתברך יותר מאת בניו כי לא נכשל בזה הוא כבניו".

"ולהסיר מלב אשר יבוא להרהר אולי לא טוב רצון מלכו של עולם עם אהרן שעל כן שם 
לפניו מיתת בניו, על כן אמר לו "דבר אל אהרן אחיך", כלומר כי לאח לך מתייחס לפני 
אשר לא יצאת מכשלה אפילו שלא במתכוון מתחת ידו ורצוי הוא אלי. ועם כל זה אני 

מזהירו ואומר לו ואל יבא, כלומר ואל יקרבו כבניו".

התנאים להם זקוק אהרון הכהן להיכנס אל הקודש

אל  כניסתו  את  הגדול  הכהן  לאהרון  ומתירים  המאפשרים  הכניסה  תנאי  את  בקוראנו 
תנאים  קרבנות,  הקרבת  כמו  רוחנית  להכנה  הקשורים  תנאים  בהם  מוצאים  הקודש, 

הקשורים ללבוש וכמובן תנאי זמן. וכך מובא בכתוב:

ילבש  קדׁש  ּבד  ּכותנת  לעלה...  ואיל  לחּטאת  ּבקר  ּבן  ּבפר  הקדש  אל  ַאהרן  יבא  'ּבזאת 
ומכנסי בד יהיו על ּבׂשרֹו ּובַאבנט ּבד יחּגר ּובמצנפת ּבד יצנף ּבגדי קדׁש הם ורחץ במים 

את ּבׂשרֹו ולבשם... והקריב ַאהרן את ּפר החּטאת אׁשר לֹו וכּפר ּבעדֹו ּובעד ּביתֹו'.

תנאים אלו מהווים את הפלטפורמה הרוחנית אשר תשמור ותגן בעת הכנס אהרון הכהן 
לפני-ולפנים, קודש הקודשים.

אחד התנאים והוא הכרחי - שיהיה נשוי

פרשת אחרי מות מגוללת באריכות את סדר היום של הכהן הגדול ביום הכיפורים. יום 
בו מתגלית היחידה שבנפש היהודית בזמן ועת, אחת בשנה ובמקום הקדוש ביותר שהינו 
למעלה ממגבלות הטבע. היתר הכניסה של אהרון הכהן הגדול הותנה בקיומם של תנאים 

שהתורה היוותה על מנת שלא תשנה התקלה שאירעה עם בניו.
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יומא  נשוי. מובא במשנה במסכת  היותו  היה,  לכניסתו לקודש הקודשים  אחד התנאים 
שיש לדאוג אף להתקין לו אישה נוספת על רעייתו: 'רבי יהודה אומר אף אשה אחרת 
מתקינין לו שמא תמות אשתו שנאמר )ויקרא ט"ז( וכפר בעדו ובעד ביתו ביתו זו אשתו...' 

)משנה מסכת יומא פרק א' משנה א'(.

מטיב לתאר את הקושי הרבי )לקוטי שיחות כרך י"ז מתורגם עמ' 184(: "החובה שהכהן 
השנה  לגבי  ולא  הכיפורים  יום  לגבי  רק  שנאמרה  מיוחדת  הלכה  היא  נשוי  יהא  הגדול 
כן, כיצד  ביותר. אם  נעלית  יום הכיפורים היא  נדרש כאן הסבר: עבודת  כולה. לכאורה 
לאישה  נשוי  יהיה  הגדול  נדרש שהכהן  כיפור  יום  זו של  בעבודה  אפוא שדווקא  ייתכן 
בזמן כניסתו לקודש הקודשים? יום שבו מורחקים אנו בחמישה עינויים, ואם כן הדעת 
הייתה נותנת שהתוצאה תהיה פרישות מאישה. וכאן מתקינים לו אישה נוספת? מאידך 
הרי המשנה קובעת בראשיתה שהיו דווקא מפרישים כהן גדול מביתו שבעה ימים קודם: 

'שבעת ימים קודם יום הכפורים מפרישין כהן גדול מביתו...'?".

רק הכרתו של הכהן הגדול במושג 'אשתו' היא - 'ּביתֹו', מקנה את 
הכרטיס כניסה 'לפני ולפנים'

המשנה  הסבר  ידי  על  יובנו  'הדברים  כותב:  וכך  השיחה,  בהמשך  הרבי  כך  על  עונה 
'וכפר ּבעדֹו ּובעד ּביתֹו- ביתו זו אשתו'. יש לתת את הדעת על המטבע הלשוני שהקפיד 
הכתוב לכנות את האישה 'ביתו'. כאן רומזת התורה שאין שלימות תואר האישה בא אלא 
בהתייחסות אליה בתואר: 'ּביתֹו'. התורה מדגישה שאין הכהן הגדול יכול להיכנס לפני 
ולפנים, אלא אם הוא מלווה ב'אישה' במשמעות 'ּביתֹו'. הכהן הגדול ביום הכיפורים נדרש 
להיות מלווה באשה, מהות רחבה של המשמעות בית וכל מה שכלול בו: מיטה ומנורה, 
כסא ושולחן וכל המשתמע מכך. רק אז יש לכהן הגדול מעלות מיוחדות המאפשרות לו 

כניסה למעבר 'לפרוכת המסך' אל הקודש פנימה.

ׁשלׁש ׁשנים יהיה לכם ערלים... ּובּׁשנה הרביעת... הּלּולים לה'... ּובּׁשנה החמיׁשת להֹוסיף 
לכם ּתבּוָאתֹו

עוסקת  בה  הנושאים  אחד  תהיו'.  'קדשים  פרשת  היא  השבת  הנקראת  השנייה  הסדרה 
פרשת קדשים הינו איסור עורלה של הפירות. מאידך, בשנה הרביעית הופכים הם לבחינת 

קודש הילולים ויש להעלותם לירושלים ולאכלם בקדושה:

'וכי תבאּו אל הָארץ ּונטעּתם ּכל עץ מאכל וערלּתם ערלתֹו את ּפריֹו ׁשלׁש ׁשנים יהיה לכם 
ּובּׁשנה החמישית  לה'...  ּפריֹו קדׁש הּלּולים  ּכל  יהיה  ּובּׁשנה הרביעת  יָאכל...  לא  ערלים 

תאכלו את ּפריֹו להֹוסיף לכם ּתבּוָאתֹו...' )ויקרא פרק י"ט(.

מבאר האלשיך הקדוש: 'יראה כי השלש שנים הראשונים, הארץ תיתן כוח חיצוני שבה, 
ובזכות  לכם.  יותר  ובחמישי  לה',  הלולים  קדש  והוא  מהקדושה  לתת  מתחיל  וברביעי 
תתכם כל מה שברביעי לה' יהיה להוסיף לכם תבואתו, אני ה' אלקיכם מבטיחכם בכך' 

)ויקרא פרק י"ט(.

בורא העולם מבטיח שאם בשלוש השנים הראשונות תתנזרו מהפירות וברביעי תתנהגו 
עימם בקדושה, אזי תזכו בחמשית לשפע וברכה.
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מדייק הילקוט: 'להוסיף לכם תבואתו – ר"י הגלילי אומר הריני מוסיף פירות חמישית על 
פירות רביעית. מה פירות חמישית לבעלים אף פירות רביעית לבעלים' )ילקוט שמעוני 
תורה פרשת קדושים(. בשנה החמישית ישנה תוספת לא רק ביחס לשלוש הראשונות אלא 

יש כאן שפע גם ביחס לרביעית!

דווקא בשנה החמישית 'ּתבּותו' תוספת האור הנמשכת 
מקוצו של יו"ד של שם 'הויה', בבחינת ה'כתר'.

'מכך מובן  ז' מתורגם עמ' 140:  מבאר את העניין בהרחבה, רבינו בלקוטי שיחות כרך 
בפנימיות העניינים שהפירות של השנה החמישית אינם בדרגה נעלית יותר רק לעומת 
הפירות של שנות הערלה, האסורים באכילה, אלא אף לעומת הפירות של השנה הרביעית, 
למרות שהם מותרים באכילה. ואף יותר מכך, הם 'קדׁש הּלּולים לה''. מפני מעלה זו של 

פירות השנה החמישית הרי התכלית של המצווה הינה: 'ּובּׁשנה החמיׁשית'.

מבאר הרבי בשם אדמו"ר הזקן: 'כפי שמסביר אדמו"ר הזקן בליקוטי תורה בפרשתנו דף 
ל' עמודה ד', הפירות של שלוש השנים הראשונות הם כנגד שלושת העולמות: בריאה, 
הטמאות.  הקליפות  לשלוש  חיות  והענקת  יניקה  אפשרית  מהם  אשר  עשייה,  יצירה, 
ארבע  כנגד  הם  העולמות  ארבעת  האצילות.  עולם  כנגד  הינם  הרביעית  בשנה  הפירות 
אותיות שם הויה. ובשנה חמישית – 'להֹוסיף לכם ּתבּואתו', הינה תוספת האור הנמשך 

מקוצו של יו"ד של שם 'הויה', בבחינת ה'כתר'.

לאוכלם  חייבים  הרביעית  השנה  של  הפירות  שאת  יתכן  כיצד  להבין  "יש  הרבי:  שואל 
בירושלים ובקדושה ואילו את הפירות של השנה החמישית שמעלתם גבוהה עד מאוד, 
בהם אין כלל קדושה ומותר לאוכלם בכל מקום ואף בטומאה? אלא, שתכלית הבריאה 
לשמו  משכן  נעשה  הנחותים  מהדברים  בתחתונים.  דווקא  דירה  יתברך  לו  לעשות  היא 
יתברך. 'דירה זו נעשית על ידי עבודת האדם במעשים הגשמיים והיום יומיים – בדווקא!

מכאן רואים את המעלה של כוח מעשה האדם בעבודה הגשמית המצויה בשגרת החיים. 
בבחינת:  ביותר,  הגבוהה  במעלה  הם  עת  ובכל  אדם  לכל  נאכלים  שהם  הפירות  דווקא 

'ובשנה החמיׁשת ּתאכלּו את פריו להֹוסיף לכם ּתבּוָאתֹו'.

דווקא בהיותנו אנשי עמל, זוכים אנו להמשיך לעולם אור נעלה

זו  ל'ביתו'  הזקוק  ביותר,  המקודש  במקום  בשנה  אחת  הקדוש,  ביום  הגדול  הכהן  כמו 
'אשתו' על מנת לזכות להיכנס לקודש, כי רק כך זוכה הוא להשרות את השכינה בכללות 
זוכים  מאתנו  אחד  וכל  החקלאי  כן   – ממנו  למטה  שאין  התחתון  העולם  עד  העולמות 
לתוספת ברכה, דווקא בעמלנו היום יומי בהתעסקותנו בעולם המעשה והגשמי ובונים לו 

יתברך דירה ומשכן בדרך זו ומושכים אנו עלינו גם תוספת ברכה וישועה מאתו יתברך.
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מי לא מצוי בהתייסרות ובהתחבטות האם להעיר לילד על עניין חינוכי זה או אחר? מתי נזכה 
להיות מורי דרך טובים לילדינו? מתי נזכה שביתנו יאיר באור יקרות של בית מחנך ומשפיע 
זוהר? מהם גבולות 'הגיזרה' בכל הקשור לאחריות החינוכית שלנו 'הגדולים' כלפי ילדנו? • 
פסוקיה הראשונים של פרשתנו, פרשת 'אמור' חושפים בפנינו כיוון מבט חיובי שינסוך 'אור' 

ו'זוהר' בבתינו, אם נקפיד לקחת אחריות מלאה על מעשי ילדנו כבר מגיל ינקות  

בשלוש מצוות שונות התורה מדגישה את הצורך להזהיר ולפקח על מעשה הקטנים:

המקום הידוע בו דורשים חז"ל את העניין של הזהרה ופיקוח על מעשי ילדינו הצעירים, 
נמצא בראשית פרשתנו, פרשת 'אמור'.

התורה פותחת את דבריה: 'וּיאמר ה' אל מׁשה אמר אל הּכהנים ּבני ַאהרן וָאמרּת אלהם 
לנפש לא יטמא ּבעּמיו' )ויקרא פרק כ"א פסוק א'(.

דרשו על כך חז"ל במסכת יבמות: 'ת"ש: אמור ואמרת - להזהיר גדולים על הקטנים...' 
)תלמוד בבלי מסכת יבמות דף קי"ד עמוד א'(.

שתי  שישנן  כפשוטם,  הדברים  את  לקבל  ולא  בדרשה  צורך  ישנו  מדוע  הרא"ם  מסביר 
אמירות של משה רבינו לכהנים: 'אמור ואמרת להזהיר גדולים על הקטנים'.

ביבמות פרק חרש )יבמות קיד א(, ופרש"י: "שתי אמירות הללו למה? 'להזהיר גדולים על 
הקטנים', לגבי שני הפעלים 'דבר' ו'אמרת' )ויקרא א, ב( דרשו במכילתא )מכילתא לשמות 
כא, א( – 'דבר ותחזור ותאמר להם כל פרק ופרק', כשהאחד בלשון 'דיבור' והאחר בלשון 
'דיבור', והלימוד של הפעם השניה  'אמירה'. הלימוד של הפעם הראשונה נקרא בלשון 
נקרא 'אמירה', אבל כששניהם בלשון 'אמירה', אי אפשר לומר אמור ותחזור ותאמר להם.

ישנם עוד שני מקומות בהם דורשים את אותה דרשה שיש להזהיר את הגדולים על מעשה 
הקטנים.

המקום הראשון בפרשת 'שמיני' בה מופיעה טומאת שרצים, איסור אכילתם וטומאתם: 
כל הולך על גחון וכל הולך על ארבע עד כל מרבה רגלים לכל השרץ השורץ על הארץ 
לא תאכלום כי שקץ הם' )ויקרא פרק י"א פסוק מ"ב(. דורשים על כך חז"ל בתלמוד מסכת 

'להזהיר גדולים על הקטנים' 
אצל הקטנים או אצל הגדולים? 

אמר
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הקטנים'  על  הגדולים  להזהיר  תאכילום,  לא   - הם  שקץ  כי  תאכלום  לא  'ת"ש:  יבמות: 
)תלמוד בבלי מסכת יבמות דף קי"ד עמוד א'(.

הינו  ולשמור את מעשה הקטנים  בו דורשים חז"ל את הצורך להזהיר  המקום השלישי 
בפרשת 'אחרי מות', בעניין איסור אכילת דם: 'על ּכן אמרּתי לבני יׂשראל ּכל נפׁש מכם לא 
תאכל ּדם והּגר הּגר ּבתֹוככם לא יאכל ּדם' )ויקרא פרק י"ז פסוק י"ב(. גם בעניין זה דורש 
התלמוד: 'תא שמע: כל נפש מכם לא תאכל דם - להזהיר הגדולים על הקטנים' )תלמוד 

בבלי מסכת יבמות דף קי"ד עמוד א'(.

המשותף לשלוש המצוות – איסורן 'בכל שהוא' ועונש 'כרת'.

עונה  הרבי   .155 עמוד  )מתורגם(  ז'  חלק  שיחות  בלקוטי  הרבי  מעלה  הזו  השאלה  את 
שהמשותף לשלוש המצוות – טומאה, איסור דם ואיסור אכילת שרצים, הינו בשני דברים 
כמו  באיסור  הינה  כמות  כל  כלומר,  ב'משהו'.  איסורם  הראשון,  חומרתם:  את  שמאפיין 

שרץ. דבר נוסף, עונשו בכרת כמו אכילת דם.

מסביר הרבי בדבריו שמאותם שלוש מצוות ניתן ללמוד על כל האיסורים שבתורה, שעל 
כולם ישנה אחריות אזהרה של 'הגדולים' על הקטנים'.

הטעם שעל האדם להיזהר מאוד מלעבור חלילה על איסורים הינה התרחקות מהרע, כי 
מקור כל חיות הדברים האסורים על פי דברי התניא, הינו מג' קליפות הטמאות, מקור 
הנקודה  את  בחובו  טומן  ביותר,  פעוט  איסור  אפילו  ב'משהו'  איסור  אפילו  ולכן  הרע 

העצמית של הקליפה ולכן עלינו להיזהר אפילו מ'משהו' של איסור.

ומאכילתו של דם שעונשו כרת נלמד: עשיית עבירה גורמת ל'כרת' – כריתת כל חיותנו 
מה'אור האלוקי' המחיה ומהווה אותנו והיא כורתת חלילה את כללות חיות הנפש משרשה.

דוגמאות אלו מהוות לימוד מהפרט אל הכלל, משלוש דוגמאות, שאומנם חמורות, אך 
מלמדות על כל שאר תרי"ג המצוות שגם בהם עלינו להרחיק עצמנו מעשייתו של איסור 

ולהזהיר את הקטנים.

הצורך ב'להזהיר גדולים על הקטנים' נובע דווקא מנקודת העצמית הפנימית, שבה שווים 
'גדולים' ו'קטנים'.

מהי הערבות של 'הגדולים' ל'קטנים'?

הרבי ממשיך ומבאר )בעמ' 156 - 157( כמו שאצל כל יהודי ויהודי בין גדולי גדולים ובין 
קטני קטנים מאירה בהן החיות של נפש החיונית המחייה את גופם הגשמי באופן שווה, 
וכל ההבדל בין גדול לקטן הינו בהתפשטות הגלויה, שאצל קטנים הינה בצמצום עדיין 

ואצל גדולים היא בהתפתחות וגלויה לעין כל.

כך גם הנקודה העצמית של 'נפש האלוקית' הינה שווה אצל 'גדולים' ו'קטנים'. גם אצל 
תינוק בן יומו מאיר אותו חלק אלוקה ממעל ממש אצל אדם גדול וצדיק. השוני הקיים 

ביניהם הינו בגלוי, שאצל צדיקים כמובן האור האלוקי והנשמה מאירה לעין כל.
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מכאן מובן הצורך 'להזהיר גדולים על הקטנים', כי מצד הנקודה העצמית הפנימית שווים 
ה'גדולים' ו'הקטנים'. יותר מכך – על מנת להתגבר על החושך וההעידר הנובעים מאותו 
יצר הנמצא בכל אחד ואחת 'ריבה בהן מצוות יתרות'. הקדוש ברוך הרבה לעם ישראל 

מצוות, כדי שנמשול ונאיר את החושך החומרי והגופני.

על כן, על ידי הקפדה בקיום המצוות ושמירה מלעבור על איסורי התורה, ממשיל האדם 
את הנפש האלוקית על גופו הגשמי ודוחק את החושך והרע.

כי בכך עלולים אנו  ביודענו  כן הסיבה שעלינו לסלק איסור אפילו ב'משהו',  וזאת אם 
לכרות את מקור חיותנו. ומכאן נובעת הערבות של הזהרת 'הגדולים' על 'קטנים'.

ה'קטנים' מצריך את  ואת  ה'גדולים'  ישראל הכולל את  הקשר הנשמתי המשותף לכלל 
הערבות והשותפות הדדית בין ה'גדולים' האמורים לפקח ולהזהיר את ה'קטנים' כי גם 

אצל קטני קטנים ישנו את אותו גרעין הארה פנימי שיש להאירו ולגלותו.

להזהיר לשון 'זוהר' ואור, תוספת אור ו'זוהר' אצל הגדולים

הרבי מדייק בלשון חז"ל: 'להזהיר גדולים על הקטנים', נאמר המטבע הלשוני: 'להזהיר', 
על ידי ש'הגדולים' אינם מובדלים לעצמם, אלא שהם ערים לסביבתם ובפרט לילדיהם 
ומתעסקים בהשפעה עליהם. קובע הרבי: נוספת מעלה לגדולים בהתעסקותם עם הקטנים, 
אזי נצרכים הם להתעסק בנקודה הפנימית של ה'קטנים' ועל ידי כך מאירים ומעוררים 
את הנקודה הפנימית של עצמם ומביאים אותה לידי גילוי, נקודה עצמית שהינה בלתי 

מוגבלת, ועל ידי כך זוכים הם ל'זוהר' ו'אור עצמי'.

ה'זוהר' גם מושפע על הקטנים

עניין  את  להדגיש  התורה  בחרה  לכהנים,  הקשורות  בהלכות  עוסקת  שפרשתנו  למרות 
'להזהיר גדולים על הקטנים', בכללות האומה הישראלית דווקא בהלכות הכהנים. וזאת 
כי עלינו ללמוד ולחקות את מהותם של כהנים שהינם – זריזים, דבר המוכיח על עבודת 

ה' מתוך אהבה ותענוג.

עלינו הגדולים, להעתיק את דפוס התנהגות של 'עבודה' מתוך זריזות הנובעת משמחה.

בפרט בימים אלו שבין פסח שני ולבין ל"ג בעומר, בו ראינו את רבותינו נשיאינו יוצאים 
עם תלמידיהם לשדה, על מנת לקרבם ולקדשם ולהגביר את יושר חינוכם.

גם אנו נקבל על עצמנו להוסיף בהשגחה ושמירה מעולה על ילדינו בסור מרע ובוודאי בתוספת 
עשה טוב, ובכך נרבה את ה'זוהר' ואת האור במושבותינו ונרבה חסידיש'ע נחת מילדינו.
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כשהחסידות רוצה להביא דוגמא של קשר עצמותי ועוצמתי, משתמשת היא ביחס הקיים בין 
אב לבנו. אבות יקרים, לרגע קט, נהיה כנים עם עצמנו האם היותנו קרויים 'אבות' אכן גורם 
לנו ליטול אחריות לא רק על ההצלחות וההישגים אלא גם לקיחה של אחריות מלאה הכוללת 

מעורבות ואחריות על רגעים שבהם הוא 'נופל' 'נכשל' ומתקשה...   

כשהחסידות רוצה להביא דוגמא של קשר עצמותי ועוצמתי, משתמשת היא ביחס הקיים 
בין אב לבנו.

אבות יקרים, לרגע קט, נהיה כנים עם עצמנו האם היותנו קרויים 'אבות' אכן גורם לנו 
ליטול אחריות לא רק על ההצלחות וההישגים אלא גם לקיחה של אחריות מלאה הכוללת 

מעורבות ואחריות על רגעים שבהם הוא 'נופל' 'נכשל' ומתקשה...

פרשתנו, פרשת 'בהר' חושפת בפנינו 'חלון' לתמונת מצב של אב הנאלץ למכור עצמו 
לעבדות בגלל הסתבכות כלכלית... אך דווקא ממקום של 'אי-כבוד' זה, התורה מראה לנו, 
האבות, עד כמה האב דווקא דואג לילדיו, דבר המוכיח על קשר עמוק ובל ניתן לניתוק 

בין אבות לילדיהם.

שני סוגי 'עבדים עבריים'

ל'התגלגל'  יכולה  מפוקפק  הכל-כך  העבדות'  'כיסא  למקום  חורין  בן  יהודי  של  הגעתו 
בשני אופנים:

האופן הראשון שמביא אדם יהודי למקום מפוקפק זה עלול להתרחש עקב האשמה של 
גניבה ואי יכולת השבת ערך הגניבה. בעקבות זאת, נאלצים בית הדין למכור את הגנב 

לעבדות, למשך שש שנים על מנת לכסות את ערך ושווי הגנבה.

בראשית פרשת משפטים התורה מתארת: 'ּכי תקנה עבד עברי ׁשׁש ׁשנים יעבד ּובּׁשבעית 
יצא לחפׁשי חּנם... אם ּבגּפֹו יבא ּבגּפֹו יצא אם ּבעל אּׁשה הּוא ויצָאה אׁשּתֹו עּמֹו' )שמות 

פרק כ"א פסוקים ב'-ג'(.

אם עבד תחת שיעבוד וגלות מחויב 
לבניו, מה אנו נענה בתריה? 

בהר
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מדבר...'  הכתוב  גניבתו  על  דין  בבית  בנמכר  עברי  עבד  תקנה  'ּכי  המכילתא:  ומביא 
)מכילתא דרבי ישמעאל משפטים - מסכתא דנזיקין פרשה א'(.

כמו  עצמו,  האדם  של  בבחירתו  היא  שיעבוד  למסגרת  להיכנס  יכול  שיהודי  שני  אופן 
למשל: הסתבכות כלכלית והדרדרות עד למצב רעב שאינה מותירה בפניו ברירה, אלא 
להפוך לעבד אצל אדון ולשרת בביתו ובכך יקבל סעד ותמיכה כלכלית ואף 'שולחן ערוך' 

להקל על מצוקת רעבונו.

וכפי שהתורה מתארת בפרשתנו:

'וכי ימּוך אחיך עּמך ונמּכר לך לא תעבד ּבֹו עבדת עבד... ּכׂשכיר ּכתֹוׁשב יהיה עּמך עד 
שנת היובל יעבד עּמך... ויצא מעּמך הּוא ּובניו עּמֹו וׁשב אל מׁשּפחּתֹו ואל אחוזת אבתיו 

יׁשּוב' )ויקרא פרק כ"ה פסוקים ל"ט-מ"א(.

חובת האדון לזון לא רק את עבדו, אלא גם את אשתו ובניו...

נוכחנו כי שני סיטואציות מביאות אדם מן הישוב להיכנס למציאות השעבוד. בפרק זמן 
זה, בעת שהותו תחת אדונו, העבד נתון לאורח חיים הנכפפים לכללי עבדות ושיעבוד, 
הליך המונע ממנו ודאי להתפרנס ולהרוויח הכנסה כלכלית מן 'הצד' שעל ידי קצבה זו 

יתאפשר לו לזון את ביתו.

כאן עולה השאלה, כיצד עם המחויבות והעול החדש של העבד לשרת כל העת את אדונו, 
יכול הוא גם לדאוג לפרנסת משפחתו – אשתו וילדיו? האם גם עתה, במציאות בה הפך 
מחובתו לזון את אשתו וילדיו? ואולי שהתורה פטרה אותו מכך בשל המציאות בה הוא 

נתון ובית-הדין שהיו שותפים להליך הפיכתו לעבד, הם אלו שמקבלים את האחריות?

התשובה נתונה בלשון הכתובים עצמם, וכך התורה מביאה בלשונה, בפרשת משפטים:

'אם ּבגּפֹו יבא ּבגּפֹו יצא אם ּבעל אּׁשה הּוא ויצָאה אׁשּתֹו עּמֹו )שמות פרק כ"א פסוק ג'(.

התורה מעלה בפנינו את שתי האפשרויות: אם העבד לא היה נשוי בעת הפיכתו לעבד 
עברי, והאדון הוא זה שניתן לו אישה נכרית, אזי בעת שחררו יצא העבד ללא האישה 'אם

ּבגּפֹו יבא ּבגּפֹו יצא'.

אם  עּמֹו'.  ויצָאה אׁשּתֹו  הּוא  ּבעל אּׁשה  'אם  הפסוק:  בלשון  דבריה  את  מסיימת  התורה 
'ויצָאה אׁשּתֹו עּמֹו'.   – יוצאת עמו  אזי התורה מדגישה שהיא  נשוי מקדמא,  היה  העבד 
השאלה הנוספת העולה מאליה, בקראנו את דברי הכתוב, הינה: מהו פשר לשון הכתוב 

'ויצָאה אשתו עּמֹו', מי הכניסה לשעבוד, שהתורה מדגישה, שיוצאת עם בעלה העבד?

וזה לשון התלמוד המעלה גם הוא את אותה תמיהה:

'כיוצא בדבר אתה אומר אם ּבעל אּׁשה הּוא ויצאה אׁשּתֹו עּמֹו' – א"ר שמעון: אם הוא 
נמכר, אשתו מי נמכרה? מכאן, שרבו חייב במזונות אשתו' )תלמוד בבלי מסכת קידושין 

דף כ"ב עמוד א'(.
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התנא רבי שמעון בר יוחאי מעלה את השאלה ועונה עליה: דיוק לשון הכתוב בא להדגיש 
לזון את עבדו,  שעם היכנסו של אב המשפחה תחת עול השעבוד, אדונו מקבל לא רק 
אלא הוא מקבל את אחריות פרנסת אשתו, שהרי את המחויבות הזו לא יכול לבצע העבד 

בעצמו.

ומה יהיה על מזון ילדיהם? על כך מתייחס רש"י בדבריו:

'ויצאה אׁשּתֹו עּמֹו' – וכי מי הכניסה שתצא? אלא מגיד הכתוב, שהקונה עבד עברי חייב 
במזונות אשתו ובניו' )רש"י שם(.

רש"י מוסיף על דברי התלמוד, שחובת הפרנסה אינה רק על אשתו של העבד אלא חובתו 
לזון גם את ילדיהם.

יש לברר מהיכן רש"י מסיק שהאדון חייב לזון גם את ילדיהם, דבר שלא נזכר בדברי רבי 
שמעון?

'ויצאה  מסקנתו:  את  רש"י  הסיק  שממנו  המקור  את  מביא  )הרא"ם(  מזרחי  אליהו  רבי 
אשתו עּמֹו' - חייב במזונות אשתו ובניו. אף על גב דמהכא לא נפקא אלא מזונות אשתו, 
מכל מקום איכא קרא אחרינא )ישנו פסוק אחר(, דכתיב 'ויצא מעּמך הּוא ּובניו' )ויקרא 

כה, מא(, אגב מזונות אשתו )מזרחי )רא"ם( שמות פרק כ"א(.

מסכם את הדברים הרמב"ן, ומסביר שהאדון מחויב לזון את אשת העבד וילדיהם בקיומם 
יהיו לאדון. שנית: חובת הזנת  ידיה של אשת העבד  של שני סייגים. הראשון: שמעשה 

ילדיהם היא כחובת האב כל זמן שהם קטנים כחובת התורה. וכך כותב הרמב"ן:

'ויצאה אׁשּתֹו עּמֹו' – כתב רש"י וכי מי הכניסה שתצא? אלא מגיד שהקונה עבד עברי 
חייב במזונות אשתו ובניו. ומדרש חכמים הוא )מכילתא כאן(. והכניסו עמה הבנים )שם( 
מכתוב שאמר אחר כן 'ויצא מעּמך הּוא ּובניו )ויקרא כה מא(... והנראה בעיני שהוא נכנס 
במקום הבעל, כי חמלה התורה על האשה והבנים שחייהם תלויין להם מנגד מצפים לידי 
הבעל, ועתה שנמכר יאבדו בצרתם, ולכן צוה את האדון אשר הוא לוקח מעשה ידיו להיות 
להם במקומו... וכן הבנים אינו חייב להם במזונותם אלא בקטנן, בזמן שהאב מצוה או 

נוהג לזון אותם...' )עד כאן לשונו(.

הערבות והעצמות שבין האב לבניו היא הגורם למחייבות האדון לזון את בני עבדו!

אך תלמיד ממולח  הבאה:  את השאלה  175 מעלה  עמ'  )מתורגם(  בלקוטי-שיחות  הרבי 
עשוי לשאול – מדוע חייב האדון במזונות בניו של העבד, הרי איזה קשר ומחויבות יש 

בינו לבנו של עבדו? דינם צריך להיות ככל עניי העיר?

הרבי מבאר את הדברים ורומז כי הדברים טמונים בשיטתו של רשב"י המובאים במסכת 
בבא בתרא )דף קט"ז עמ' א'(: אומר רבי שמעון בר יוחאי: 'כל שאינו מניח בן ליורשו 
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שאם  רשב"י  בלשון  לדייק  שיש  הרבי  מסביר  ציטוט(.  )סוף  עברה'  עליו  מעלה  הקב"ה 
השאיר בן ליורשו אזי הקדוש ברוך הוא שמח!

ממשיך הרבי: לפי רבי שמעון בר יוחאי הדגש בזכייה שישנם ב"ה בנים הוא, שיהיו – 'בן 
ליורשו' בבחינת 'קם תחת אביו'! שהאב והבן יהוו המשך אחד, ועד כדי מציאות אחת!

מסכם הרבי את עניין מחויבות האדון בפרנסת בניו:

וזהו ההסבר לכך שהאדון חייב במזונות ילדיו של עבדו, זאת משום הקשר של האב לבניו. 
כשם שהאדון חייב במזונות העבד - אב הילדים, כך חייב האדון במזון בניו כי ישנו חלק 
של האב המצוי בילדיו וכפי שחייב במזונות האב חייב הוא במזונות החלק של האב בבניו 

)עד כאן דבריו הקדושים של הרבי(.

אם במציאות הרת גורל של שיעבוד וגלות ישנה מחויבות של האב העבד לבניו, מה אנו 
נענה בתריה?

ראינו שישנו קשר עצמותי בו אב לבנו וקשר זה הינו דו-סתרי. לא רק שהבן טבוע במוח 
האב כדברי התניא, בראשית דברנו, אלא שרבי שמעון בר יוחאי חידש על ביאורו הנפלא 
של הרבי, שמהותו של האב טבועה בבנו עד ש'כל שאינו מניח בן ליורשו הקב"ה מעלה 

עליו עברה' שישנה שמחה אצל בורא עולם כאשר ישנו בן לירש את אביו.

ודאי הדברים אינם יוצאים מידי פשוטם! עלינו האבות לשמוח שזיכנו להעמיד דור בנים 
ובנות ישרים! אך עלינו להפנים את האחריות הגדולה הנלוות לכך המוטלת עלינו האבות 
ולהיות ערים וקשובים כל העת וכל ה-24 שעות למצב הגשמי והרוחני של בנינו, גם כשלא 

מצוי בארבע אמות הסמוכות לנו.

יהי רצון שיגענו ועמלנו לא יהיה חלילה לשווא ואכן נזכה לברך על המוגמר ולרוות נחת 
חסידי מילדנו וצאצאי צאצאינו ונזכה להביא את פירות העוללים והילולים לרבנו ונאמר 

בסיפוק: 'ראו פירות שגידלנו'! אמן!
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המהפכה החינוכית בעת החדשה, הביאה עמה אמנם את הכחדתה של הבורות - מצד אחד, 
והתפתחות יכולות למידה והנגשה של ידע ומידע - מצד שני, הם שזיכו את תלמידנו להישגים 
כבירים בנושאי רפואה רווחה וטכנולוגיה ובזכות זאת אורח חיינו נהפך תודה לא-ל לאיכותי 

וקל הרבה יותר, ונזכה 'לקצור' פירות של הליכה מחיל אל חיל  

המהפכה החינוכית בעת החדשה, הביאה עמה אמנם את הכחדתה של הבורות - מצד 
אחד, והתפתחות יכולות למידה והנגשה של ידע ומידע - מצד שני, הם שזיכו את תלמידנו 
להישגים כבירים בנושאי רפואה רווחה וטכנולוגיה ובזכות זאת אורח חיינו נהפך תודה 

לא-ל לאיכותי וקל הרבה יותר.

נראית מהפכה מועילה וכדאית. אך, זהירות...

עלינו לנהוג במשנה זהירות בעת שאנו מנסים לחקות אידאות הבאות 'מעבר לים'. עלינו 
תלמידנו  את  ללמד  ואף  הוראה  בשיטות  והחדשנות  היזמות  את  כיתתנו  להיכל  לקחת 
כיצד ניתן לחשוב מחוץ 'לקופסא', אך פרשתנו, פרשת 'בחקותי' מלמדת אותנו, כי עלינו 
להישמר ולהיות צמודים לחוקי ה'תורה שבכתב' וטעמי המצוות ש'בתורה שבע"פ', דווקא 

אז נזכה לראות את ילדנו הולכים מחיל אל חיל...

ראשיתו של ספר ויקרא בהתקרבותו של האדם 
על ידי הקרבת נפשו הבהמית

פרשתנו, פרשת בחקותי, חותמת את ספר ויקרא המכונה גם 'ספר הקרבנות'. ידוע כלל 
המובא בחסידות, שבכל עניין בתורה, יש קשר בין ההתחלה לסוף כנזכר בספר 'יצירה': 
'נעוץ סופן בתחילתן ותחילתן בסופן' )פ"א מ"ז(. את הכלל הזה ניתן לראות בעליל בקשר 

הענייני הקיים בין הנושא הפותח את ספרנו, לבין ראשיתה של פרשתנו.

'ָאדם ּכי יקריב מּכם קרּבן לה' מן הּבהמה מן  סיפרנו פותח במצוות הקרבת הקרבנות: 
ב'ליקוטי-תורה'  הזקן  אדמו"ר  מּכם', מסביר  יקריב  ּכי  'ָאדם  נאמר:  הּצאן...'.  ּומן  הבקר 

להשריש בילדנו את אבני החינוך 
באופן של 'חקיקה' ? 

בחקתי א'
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העליון'  ל'אדם  'ָאדם',  המילה  רומזת  ּכייקריב',  'ָאדם   - ויקרא  ספר  על  דבריו  בראשית 
מהות רוחנית המבטאת את בורא העולם, בורא העליון מעורר את האדם הגשמי, אותנו, 
 - )החסידות מכנה את אותו אור רוחני הנסוך מלמעלה על האדם בשם  להתקרב אליו 
אתערותא דלעילא(. הארה זו גורמת שינוי אצל האדם והוא אכן מתקרב אל בוראו ומוכן 
'מן  הפסוק:  בהמשך  המילים  רומזות  כך  על  ושאיפותיו.  רצונותיו  את  ולהקריב  לוותר 
הבהמה מן הּבקר ּומן הצאן ּתקריבּו את קרּבנכם', אדם מקבל את הכוח אכן לחולל שינוי 
מהותי והוא מוותר על החלק הבהמי אצלו ומתקדש ומתקרב לה' )החסידות מכנה את 

אותו אור רוחני הנפעל על ידי האדם בשם - אתערותא דלתתא(.

'נעוץ סופן בתחילתן ותחילתן בסופן'

שני כוחות אלו המתחילים עם אור שמימי ונעלה המעורר את נפש האדם לפעול בכוחות 
את  המקשרת  פרשתנו,  בראשית  גם  מצויים  עליונה,  התעוררות  אותה  בעקבות  עצמו 

הדברים בין ראשיתו של הספר עם הפרשה האחרונה שבו.

פרשתנו מתחילה במילים: 'אם ּבחּקתי ּתלכּו ואת מצֹותי ּתׁשמרּו ועׂשיתם אתם', מבואר על 
כך בפרשה החסידית ב'ליקוטי-תורה': 'ּבחּקתי ּתלכּו' – הפסוק רומז על עבודה שהאדם 
פועל, והתוצאה הינה - הילוך ללא גבול, דבר הנעשה על ידי בחינה של: 'ּבחּקתי' הרומזת 

על אור נעלה, המגיע אלינו משורש נשמתנו המצוי וחקוק בעולמות העליונים.

מהותנו  את  להאיר  ימשיך  נשמתנו,  משורש  ונובע  החקוק  נעלה,  אור  שאותו  העצה 
הגשמית ולקדשה עד שתהפוך לבחינת 'ּתלכּו', שנהיה מהלכים ומתעלים. עלינו לפעול 
בגופנו הגשמי במצוות מעשיות, כהמשך לשון הכתוב: 'ואת מצֹותי ּתׁשמרּו ועׂשיתם אתם', 
פעולה זו של קיום מצוות בפועל יוצרת כלים שבהם ישמרו אותם אורות נעלים שזכינו 

משורש נשמתנו ויגרמו לנו להמשיך וללכת מחיל אל חיל.

נמצאנו שגם בראשית פרשתנו ישנם אותם שני אורות: אור נעלה שמצוי בשורש נשמתנו 
הנסוך עלינו על ידי שורש נשמתנו בבחינת 'אתערותא דליעלא', בבחינת חקיקה הנרמזת 
נמשכת  לפעולה  יגרום  אכן  שהאור  לשמור  מנת  על  אך  ּתלכּו',  ּבחּקתי  'אם  במילים: 
ולהתעלות רוחנית שנהיה מבחינת מתהלכים, עלינו לפעול עם גופנו בבחינת 'אתערותא 
דלתתא', שגם בחלוף הארה העליונה עדיין ישאר האור שאנו יצרנו בכוחנו הגשמי. וזהו 
)עיין בהרחבה הדברים בדברי רבנו  בין ראשיתו של הספר עם ראשית פרשתנו  הקשר 

בלקוטי שיחות כרך י"ז – מתורגם – על פרשתנו(.

'אם ּבחּקתי ּתלכּו...' שתהיו עמלים בתורה – לימוד מתוך יגיעה ועמל, התבטלות מוחלטת 
לנותן התורה

יגיעה, אלא עלינו  ראינו, שלא די בהארה הבאה מלמעלה, הארה עליונה שמגיעה ללא 
במהותנו  ייקלט  שהאור  מנת  על  וזאת  המצות  עשיית  של  העבודה  את  בעצמנו  לבצע 

ויישאר ולא יתפוגג.
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היגיעה המעשית צריכה להיעשות, לא רק בגוף ע"י קיום המצוות, אותה יגיעה ואף יותר 
מכך, צריכה להיות בלימוד התורה.

וכפי שמובא במדרש: 'אם ּבחּקתי ּתלכּו' - מלמד שהקב"ה מתאוה שיהו ישראל עמלים 
בתורה ובמצות... )פסיקתא זוטרתא(.

הכתוב בחר בעמל ויגיעה בחלק לימוד התורה של המצוות הנחשבות ל'חוקים', מצוות 
שאינם מובנות על פי טעם ודעת.

נשאלת השאלה: מדוע בחרה התורה בחלק הקטן ממכלול המצוות - 'חוקים', הרי ישנם 
מצוות שהם בגדר 'עדות' וישנן מצוות בקטגוריה של 'משפטים', ששני סוגי מצוות אלו 

רבות לאין ערוך מחוקים?

מבאר על כך אדמו"ר הזקן: שלימוד התורה מתוך יגיעה צריך שיעשה באופן של 'חקיקה', 
דבר החקוק וטבוע בנפשנו, כמו אותיות החקיקה שהן מניה וביה מהאבן בהן חרוטות.

'חוקים'.  עתה מובן על פי הדברים, מדוע בחרה התורה בדוגמה של מצוות שהן בגדר 
התורה מלמדת אותנו שלימוד התורה צריך שיעשה מתוך 'חוק' ללא הבנה, אלא בקבלת 
עול מוחלטת, כמו שבחוקים אין הבנה, בבחינת ראה כזה וקדש, באותו אופן של קבלת 

עול צריך להיעשות הלימוד בשאר חלקי התורה.

לקיום  זוכים  דווקא  אז  הבנה,  וללא  לומדים את התורה מתוך התבטלות  דווקא כשאנו 
הברכות  כל  את  שמביאה  רוחנית  והתקדמות  הליכה   - 'ּתלכּו'   – הפסוק  לשון  המשך 
והיעודים הגשמיים כמתואר בהמשך הכתוב: 'ונתּתי גׁשמיכם ּבעּתם ונתנה הָארץ יבולה 
יתן ּפריֹו... והּׂשיג לכם דיש את ּבציר ּובציר יּׂשיג את זרע ואכלּתם לחמכם  ועץ הּׂשדה 
לשובע ויׁשבּתם לבטח ּבַארצכם... ונתּתי ׁשלֹום ּבָארץ ּוׁשכבּתם ואין מחריד והׁשּבּתי חּיה 

רעה מן הארץ וחרב לא תעבר ּבַארצכם וכו' וכו'.

בחינוך ילדנו ותלמידנו נקפיד להיצמד לחוקים וכללים חינוכיים שפעמים 
רבות אינם נלווים בטעם ודעת

מי מאתנו לא חפץ בכל הייעודים המובאים בפרשתנו?! ודאי שכולנו כאיש אחד רוצים 
לזכות באותו שפע גשמי ורוחני המובאים בכתוב! עלינו לזכור: 'חכמה בגויים תאמין...'! 
כללים,  חוקים,  ידי  על  ננווט  בנינו  חינוך  ניתן לקבל מהגויים אך את תחום  אכן  הבנה 

שלפעמים אינם מלווים בהסבר וטעמים.

דווקא הדבקות בחינוך מורשת - 'סבא' הבנוי על ניחוחות 'ישנים' של קיום הוראות מתוך 
התבטלות למורנו ורבותינו מתוך כבוד והערכה הדדית, הם יוליכונו להליכה והתקדמות 

רוחנית וגשמית!
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המהפכה החינוכית בעת החדשה, הביאה עמה אמנם את הכחדתה של הבורות - מצד אחד, 
והתפתחות יכולות למידה והנגשה של ידע ומידע - מצד שני, הם שזיכו את תלמידנו להישגים 
כבירים בנושאי רפואה רווחה וטכנולוגיה ובזכות זאת אורח חיינו נהפך תודה לא-ל לאיכותי 

וקל הרבה יותר, ונזכה 'לקצור' פירות של הליכה מחיל אל חיל  

המהפכה החינוכית בעת החדשה, הביאה עמה אמנם את הכחדתה של הבורות - מצד 
אחד, והתפתחות יכולות למידה והנגשה של ידע ומידע - מצד שני, הם שזיכו את תלמידנו 
להישגים כבירים בנושאי רפואה רווחה וטכנולוגיה ובזכות זאת אורח חיינו נהפך תודה 

לא-ל לאיכותי וקל הרבה יותר.

נראית מהפכה מועילה וכדאית. אך, זהירות...

עלינו לנהוג במשנה זהירות בעת שאנו מנסים לחקות אידאות הבאות 'מעבר לים'. עלינו 
תלמידנו  את  ללמד  ואף  הוראה  בשיטות  והחדשנות  היזמות  את  כיתתנו  להיכל  לקחת 
כיצד ניתן לחשוב מחוץ 'לקופסא', אך פרשתנו, פרשת 'בחקותי' מלמדת אותנו, כי עלינו 
להישמר ולהיות צמודים לחוקי ה'תורה שבכתב' וטעמי המצוות ש'בתורה שבע"פ', דווקא 

אז נזכה לראות את ילדנו הולכים מחיל אל חיל...

ראשיתו של ספר ויקרא בהתקרבותו של האדם 
על ידי הקרבת נפשו הבהמית

פרשתנו, פרשת בחקותי, חותמת את ספר ויקרא המכונה גם 'ספר הקרבנות'. ידוע כלל 
המובא בחסידות, שבכל עניין בתורה, יש קשר בין ההתחלה לסוף כנזכר בספר 'יצירה': 
'נעוץ סופן בתחילתן ותחילתן בסופן' )פ"א מ"ז(. את הכלל הזה ניתן לראות בעליל בקשר 

הענייני הקיים בין הנושא הפותח את ספרנו, לבין ראשיתה של פרשתנו.

'אדם כי יקריב מכם קרבן לה' מן הבהמה מן  סיפרנו פותח במצוות הקרבת הקרבנות: 
ב'ליקוטי-תורה'  הזקן  אדמו"ר  מכם', מסביר  יקריב  כי  'אדם  נאמר:  הצאן...'.  ומן  הבקר 
'אדם', ל'אדם העליון'  יקריב', רומזת המילה  'אדם כי   - ויקרא  בראשית דבריו על ספר 

להשריש בילדנו את אבני החינוך 
באופן של 'חקיקה' ? 

בחקתי ב'



120

תהילות ישראל • חינוך בראי הפרשה

מהות רוחנית המבטאת את בורא העולם, בורא העליון מעורר את האדם הגשמי, אותנו, 
 - )החסידות מכנה את אותו אור רוחני הנסוך מלמעלה על האדם בשם  להתקרב אליו 
אתערותא דלעילא(. הארה זו גורמת שינוי אצל האדם והוא אכן מתקרב אל בוראו ומוכן 
'מן  הפסוק:  בהמשך  המילים  רומזות  כך  על  ושאיפותיו.  רצונותיו  את  ולהקריב  לוותר 
הבהמה מן הּבקר ּומן הצאן ּתקריבּו את קרּבנכם', אדם מקבל את הכוח אכן לחולל שינוי 
מהותי והוא מוותר על החלק הבהמי אצלו ומתקדש ומתקרב לה' )החסידות מכנה את 

אותו אור רוחני הנפעל על ידי האדם בשם - אתערותא דלתתא(.

'נעוץ סופן בתחילתן ותחילתן בסופן'

שני כוחות אלו המתחילים עם אור שמימי ונעלה המעורר את נפש האדם לפעול בכוחות 
את  המקשרת  פרשתנו,  בראשית  גם  מצויים  עליונה,  התעוררות  אותה  בעקבות  עצמו 

הדברים בין ראשיתו של הספר עם הפרשה האחרונה שבו.

פרשתנו מתחילה במילים: 'אם ּבחּקתי ּתלכּו ואת מצֹותי ּתׁשמרּו ועׂשיתם אתם', מבואר על 
כך בפרשה החסידית ב'ליקוטי-תורה': 'ּבחּקתי ּתלכּו' – הפסוק רומז על עבודה שהאדם 
פועל, והתוצאה הינה - הילוך ללא גבול, דבר הנעשה על ידי בחינה של: 'ּבחּקתי' הרומזת 

על אור נעלה, המגיע אלינו משורש נשמתנו המצוי וחקוק בעולמות העליונים.

מהותנו  את  להאיר  ימשיך  נשמתנו,  משורש  ונובע  החקוק  נעלה,  אור  שאותו  העצה 
הגשמית ולקדשה עד שתהפוך לבחינת 'ּתלכּו', שנהיה מהלכים ומתעלים. עלינו לפעול 
בגופנו הגשמי במצוות מעשיות, כהמשך לשון הכתוב: 'ואת מצֹותי ּתׁשמרּו ועׂשיתם אתם', 
פעולה זו של קיום מצוות בפועל יוצרת כלים שבהם ישמרו אותם אורות נעלים שזכינו 

משורש נשמתנו ויגרמו לנו להמשיך וללכת מחיל אל חיל.

נמצאנו שגם בראשית פרשתנו ישנם אותם שני אורות: אור נעלה שמצוי בשורש נשמתנו 
הנסוך עלינו על ידי שורש נשמתנו בבחינת 'אתערותא דליעלא', בבחינת חקיקה הנרמזת 
נמשכת  לפעולה  יגרום  אכן  שהאור  לשמור  מנת  על  אך  ּתלכּו',  ּבחּקתי  'אם  במילים: 
ולהתעלות רוחנית שנהיה מבחינת מתהלכים, עלינו לפעול עם גופנו בבחינת 'אתערותא 
דלתתא', שגם בחלוף הארה העליונה עדיין ישאר האור שאנו יצרנו בכוחנו הגשמי. וזהו 
)עיין בהרחבה הדברים בדברי רבנו  בין ראשיתו של הספר עם ראשית פרשתנו  הקשר 

בלקוטי שיחות כרך י"ז – מתורגם – על פרשתנו(.

'אם ּבחּקתי ּתלכּו...' שתהיו עמלים בתורה – לימוד מתוך יגיעה ועמל, התבטלות מוחלטת 
לנותן התורה

יגיעה, אלא עלינו  ראינו, שלא די בהארה הבאה מלמעלה, הארה עליונה שמגיעה ללא 
במהותנו  ייקלט  שהאור  מנת  על  וזאת  המצות  עשיית  של  העבודה  את  בעצמנו  לבצע 

ויישאר ולא יתפוגג.
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היגיעה המעשית צריכה להיעשות, לא רק בגוף ע"י קיום המצוות, אותה יגיעה ואף יותר 
מכך, צריכה להיות בלימוד התורה.

וכפי שמובא במדרש: 'אם ּבחּקתי ּתלכּו' - מלמד שהקב"ה מתאוה שיהו ישראל עמלים 
בתורה ובמצות... )פסיקתא זוטרתא(.

הכתוב בחר בעמל ויגיעה בחלק לימוד התורה של המצוות הנחשבות ל'חוקים', מצוות 
שאינם מובנות על פי טעם ודעת.

נשאלת השאלה: מדוע בחרה התורה בחלק הקטן ממכלול המצוות - 'חוקים', הרי ישנם 
מצוות שהם בגדר 'עדות' וישנן מצוות בקטגוריה של 'משפטים', ששני סוגי מצוות אלו 

רבות לאין ערוך מחוקים?

מבאר על כך אדמו"ר הזקן: שלימוד התורה מתוך יגיעה צריך שיעשה באופן של 'חקיקה', 
דבר החקוק וטבוע בנפשנו, כמו אותיות החקיקה שהן מניה וביה מהאבן בהן חרוטות.

'חוקים'.  עתה מובן על פי הדברים, מדוע בחרה התורה בדוגמה של מצוות שהן בגדר 
התורה מלמדת אותנו שלימוד התורה צריך שיעשה מתוך 'חוק' ללא הבנה, אלא בקבלת 
עול מוחלטת, כמו שבחוקים אין הבנה, בבחינת ראה כזה וקדש, באותו אופן של קבלת 

עול צריך להיעשות הלימוד בשאר חלקי התורה.

לקיום  זוכים  דווקא  אז  הבנה,  וללא  לומדים את התורה מתוך התבטלות  דווקא כשאנו 
הברכות  כל  את  שמביאה  רוחנית  והתקדמות  הליכה   - 'ּתלכּו'   – הפסוק  לשון  המשך 
יבּול ונתנה הָארץ  'ונתּתי גׁשמיכם ּבעּתם  והיעודים הגשמיים כמתואר בהמשך הכתוב: 
ּה ועץ הּׂשדה יתן פריו... והּׂשיג לכם דיש את ּבציר ּובציר יּׂשיג את זרע ואכלּתם לחמכם 
לשבע וישבתם לבטח בארצכם... ונתּתי ׁשלֹום בארץ ּוׁשכבּתם ואין מחריד והׁשּבּתי חּיה 

רעה מן הארץ וחרב לא תעבור בארצכם וכו' וכו'.

בחינוך ילדנו ותלמידנו נקפיד להיצמד לחוקים וכללים חינוכיים 
שפעמים רבות אינם נלווים בטעם ודעת

מי מאתנו לא חפץ בכל הייעודים המובאים בפרשתנו?! ודאי שכולנו כאיש אחד רוצים 
לזכות באותו שפע גשמי ורוחני המובאים בכתוב! עלינו לזכור: 'חכמה בגויים תאמין...'! 
כללים,  חוקים,  ידי  על  ננווט  בנינו  חינוך  ניתן לקבל מהגויים אך את תחום  אכן  הבנה 

שלפעמים אינם מלווים בהסבר וטעמים.

דווקא הדבקות בחינוך מורשת - 'סבא' הבנוי על ניחוחות 'ישנים' של קיום הוראות מתוך 
התבטלות למורנו ורבותינו מתוך כבוד והערכה הדדית, הם יוליכונו להליכה והתקדמות 

רוחנית וגשמית!
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כולם מדברים על 'אחדות', מושג שהפך כמעט לקלישאה. האם יודעים אנו מה נדרש מכל 
־אחד ואחת מאתנו על מנת להגיע לאותה אחדות אמתית, שלא תהא חלילה, רק מן הפה ול

חוץ? הבה נסוב את גלגל הזמן לימי ההכנה של ישראל למתן תורה וניקח עמנו מתכון שוודאי 
יסייע לנו להבין ולו במעט, מה נדרש מאתנו, כגון: להגיע לאותה אחדות מיוחלת ולמה נזכה 

אם נעמול לקראתה...   

הכנות רוחניות והכנות גשמיות

אלו  הכנות  השבועות.  לחג  להכנות  קדחתניות  בהכנות  כולנו  מצויים  אנו  אלו  בימים 
כוללות הכנות גשמיות שהרי על הרגל הזה נאמר בתלמוד: 'אמר רבי אלעזר: הכל מודים 
להיערך  שיש  כולם  סוברים  תורה  מתן  חג  בעצרת,  דווקא  לכם...'  נמי  דבעינן  בעצרת 
מבחינה גשמית, ובעלות הבית אכן טורחות רבות למען השפע הגשמי שיוצג ברוב פאר 

על שולחן החג...

אך כמובן דרושה גם הכנה רוחנית. מהי אותה הכנה רוחנית שיש להיערך איתה לקראת 
קבלת בתורה?

נגד ההר', מובא  ישראל  'ויחן שם  נכתב בתורתנו:  רוחנית  הנכון לאותה הכנה  המתכון 
במדרש פסיקתא זוטרתא: 'שוין כולם בלב אחד.. כולם היו בלב אחד' הכנה של אחדות!

קלה  היתה  אחד'  ואיש  אחד  'בלב  פנימית,  לאחדות  אז,  ישראל  בני  של  ההגעה  האם 
לישראל?

חז"ל מדייקים, כי עם הגעתם נגד הר סיני לא החלה ההכנה לקבלת התורה וזאת מרוב 
עייפותם של ישראל. מדוע היו ישראל כה תשושים ועייפים? האם מעמל הדרך או אולי 

מעמל אחר...?

המסע שהביא למהפך מהקצה אל הקצה...

ננסה להיכנס לאותה אווירה עילאית ששררה בשדרות מחנה ישראל באותה שעה. ישראל 
למטרה,  הם מתקרבים  היום  וכל  יום  כל  יום.  וחמישה  כארבעים  זה  לצבאותם  צועדים 
והיא: קבלת התורה מאתו יתברך ממש. ההתקרבות היא פיזית אך בעיקר רוחנית. הם 

סופרים את הימים ואת השבועות אך גם ודאי את השעות.

המתכון הנכון לקבלת התורה 
הוא 'אחדות' 

במדבר
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והנה הם במסע האחרון: 'וּיסעּו מרפידים וּיבאּו מדּבר סיני וּיחנּו ּבּמדּבר וּיחן ׁשם יׂשראל 
נגד ההר' )שמות פרק י"ט פסוק ב'(. במהלך מסע זה, זוכים הם לעלות במעלות הקדושה. 

מתארים חז"ל את המהפך הרוחני שפעלו ישראל באותו מסע 'מרפידים - לנגד ההר':

שואל המדרש: 'וּיסעּו מרפידים וּיבאּו מדּבר סיני'. והלא כבר נאמר בפרשת מסעות, ויסעו 
מרפידים וּיבאּו מדּבר סיני, ומה ת"ל )מדוע שונה התורה שנית(? מתרץ המדרש: הקיש 
נסיעתם  אף  סיני בתשובה,  למדבר  ביאתם  סיני, מה  למדבר  לביאתם  נסיעתן מרפידים 

מרפידים בתשובה...' )מכילתא דרבי ישמעאל יתרו(.

רוחני  מהפך  נסיעה,  באותה  ישראל,  בקרב  שהתחוללה  רוחנית  קפיצה  מתארים  חז"ל 
של ממש. האם השפיעה קפיצה זו לעוד עשייה מעשית באותו יום נעלה א' סיון? היינו 
ממנו  ויבקשו  משה  רבם  אל  ירוצו  ישראל  זו,  מעין  רוחנית  התעוררות  שאחרי  מצפים 
מצוות ופעילויות רוחניות שיקדמו אותם עוד ועוד לקראת הר סיני? האם זה מה שקרה?

היגיעה הרוחנית של ישראל הביאה אותם ל'חולשא דאורחא'. 
מהי אותה חולשה?

הגמרא במסכת שבת עוסקת בארוכה בכל הקשור למעמד הר סיני. אחד הדברים שהגמרא 
מתייחסת, הינה אותה הגעה למדבר סיני: 'ּבחדׁש הּׁשליׁשי לצאת ּבני יׂשראל מארץ מצרים 
ּבּיֹום הּזה ּבאּו מדּבר סיני'. וכך מבארת הגמרא שם: 'תנו רבנן: בששי בחדש ניתנו עשרת 
הדברות לישראל... אמר רבא: דכולי עלמא - בראש חדש אתו למדבר סיני, כתיב הכא 
ביום הזה באו מדבר סיני, וכתיב התם החדש הזה לכם ראש חדשים, מה להלן - ראש 
חדש, אף כאן - ראש חדש... רבי יוסי סבר: בחד בשבא )ביום ראשון בשבוע( איקבע ירחא 
- משום חולשא דאורחא'  ולא מידי  ובחד בשבא לא אמר להו  סיון(,  )נקבע ראש חדש 

)תלמוד בבלי מסכת שבת דף פ"ו עמוד ב'(.

נגד  וחנו  בו הגיעו למדבר סיני  יום  כי באותו  בסיום ציטוט מדברי הגמרא למדים אנו 
ההר משה לא אמר להם שום ציווי ושום הוראה והכנה לקראת המעמד הנשגב. מדוע? 

מסבירים חז"ל: משום 'חולשא דאורחא'!

אנרגיות  לקבל  צריכים  היו  לכאורה  ישראל?  עם  חולשה שפקדה לפתע את  אותה  מהי 
חיוביות וזרימת אדרנלין חיובי בדמם ולרוץ אל רבם משה ולבקש הוראות ומצוות?

דאורחא'  'חולשא   – במושג   :10 עמ'  )מתורגם(  כ"ח  כרך  בלקוטי-שיחות  הרבי  מבאר 
לחולשה  בעיקר  אלא  בדרך,  הגשמית  ההליכה  עקב  הגוף  לחולשת  חז"ל  מתכוונים  אין 
הרוחנית... אדם פוסע ממצב )מקום( אחד ברוחניות למקום אחר גבוה יותר. הליכה כזאת 
אפשרית על ידי עבודה על המידות שבלב ושינוי הבנה שכלית שבמוח. כל אלו נכללים 

'בהליכה רוחנית'.
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ישראל ביציאתם מארץ מצרים היו שקועים ב'מ"ט שערי טומאה', ומשם בכל יום מימי 
וגוי קדוש'! מהלך  הספירה התעלו מדרגה לדרגה... עד להגעתן לדרגת 'ממלכת כהנים 
המסעות הללו – העליות בעבודת ה' - נעשו באופן מסודר של התעלות מדרגה לדרגה, 
אך העלייה במסע זה האחרון מרפידים להר סיני היתה באופן של עיקרי! הם פעלו שינוי 
עיקרי ועברו 'מרחק' רב ברוחניות. ודאי שהתוצאה של אותו שינוי היה כרוך ב'טירחא' 

ויגיעה רבה בעבודת ה', שחז"ל מכנים אותה: 'כחולשא דאורחא'.

אכן חניה זו הייתה באחדות גמורה, 
דבר שהביא את אותה 'חולשא דאורחא'

ממשיך ומבאר הרבי: כנזכר הייחודיות של המסע האחרון של ישראל, בהגיעם להר סיני, 
מתארים חז"ל: 'כאיש אחד בלב אחד'. ומה, שאר החניות היו בכעס מחלוקת ותרעומת?

אלא שעלינו לדעת שבורא העולם הטביע בכל אחד ואחת מאתנו – 'אין דיעותיהן שוות' 
ויותר מכך גם בתורה ובהלכה ישנן מחלוקות ויש מטהרין ויש המטמאין יש המכשירין 
ויש הפוסלין וכו'... ועל כך נאמר 'אלו ואלו דברי אלוקים חיים'. א"כ שאר כל החניות היו 

בבחינת מחלוקות לשם שמים.

הטבע  היפך  ממש  מהותי  שינוי  אצלם  חל  ההר',  'נגד  ועמדו  ישראל  הגיעו  כאשר  אך 
והתבטלו אצלם כל המחלוקות ונפעל אצלם: 'כאיש אחד בלב אחד'! אחדות מוחלטת!

מובן ששינוי ומהפך מעין זה, גרם להם טרחה רוחנית הכוללת שינוי מנטלי, שכלי ורגשי, 
אצלם  לבטל  להם  מוחלטת שסייע  פנימית  אחדות  המרכזית של  למטרה  אותם  שהביא 
כל מחלוקת וחילוקי דעות וגם היא נעשית לשם שמים... מסיבה זו, נגרמה להם עייפות 

המכונה: 'חולשא דאורחא'!

דווקא בראש חדש סיון, 
נפעלה אצל ישראל ההכנה הגדולה ביותר לקבלת התורה

התורה.  ולקבלת  לאחדות  ביותר  הראוי  המתכון  הוא  דאורחא'  'חולשא  של  המציאות 
אחד  בלב  אחד  איש  של  למצב  ולהגיע  ישראל  בקרב  והמוחלטת  ההדדית  ההתבטלות 
התגלתה  בכך  מימך,  ושואב  עצך  חוטב  דרגת  עד  רבינו  ממשה  ישראל  כל  את  הכולל 
אצל כל אחד ואחת נקודת אחדות אחת ומשותפת, נקודה היהודית המצויה פנימה והיא 
שימשה את ההכנה הטובה ביותר לקבלת התורה וגילוי השכינה שהיתה במעמד הר סיני.



125

תהילות ישראל • לזכרו של איש החינוך הרב ישראל ברוך ע"ה זלמנוביץ

'אחדות' אינה סיסמה! אלא הפעלת עבודה עמל ויגע בביטול ה'אני' 
ורצון למצוא את המאחד בין כולנו

'עשרת  ושמיעת  התורה  קבלת  הגדול  ליום  הקדחתניות  בהכנות  עסוקים  בהיותנו  עתה 
הדיברות', ננסה להפנים את הצורך הכל-כך חשוב והיא האחדות בינינו. עלינו לדעת כי 
אם נפנים באמת את מעלת חשיבותה של אותה אחדות אמיתית, נהיה מוכנים להגדיש 
את העמל והיגע להשגת מטרתה. כי התשלום והשכר יהיו של גילויו של רבנו ושמיעתה 

של תורה חדשה... שיהיה לאין שיעור על המאמץ והיגע...

שנזכה אכן לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות! אמן!
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כולם מדברים על 'אחדות', מושג שהפך כמעט לקלישאה. האם יודעים אנו מה נדרש מכל 
אחד ואחת מאתנו על מנת להגיע לאותה אחדות אמתית, שלא תהא חלילה, רק מן הפה 
עמנו מתכון  וניקח  תורה  למתן  ישראל  לימי ההכנה של  הזמן  גלגל  נסוב את  ולחוץ? הבה 
שוודאי יסייע לנו להבין ולו במעט, מה נדרש מאתנו, כגון: להגיע לאותה אחדות מיוחלת ולמה 

נזכה אם נעמול לקראתה...   

פרשת 'סוטה' נאמרת בסימן של כפילויות לשוניות הרומזות על הכוח החיובי הטמון בה

הקורא את פרשת סוטה נוכח, כי ישנן כפילויות של מילים וביטויים בלשון הכתוב, נביא 
כאן מספר דוגמאות:

שתי  מובאות  זה  בציטוט  אׁשּתֹו'.  תׂשטה  ּכי  איׁש  איׁש  ואמרת  ישראל  ּבני  אל  ּדּבר  א. 
כפילויות: הראשונה - ּדּבר... ואמרת. הכפילות השניה – במילים איׁש איׁש.

ב. דוגמה נוספת "ועבר עליו רוח קנאה וקּנא את אשתו והוא נטמָאה או עבר עליו רּוח 
קנָאה וקּנא את אׁשּתֹו והיא לא נטמאה": הפסוק כולו מצביע על שני קצוות שונים במצב 

האשה.

ג. דוגמה אחרונה – '...ואמרה האּׁשה ָאמן ָאמן' – כפילות אמירתה של האישה ואישורה 
לדברי הכהן.

המעיינים בדברי הכתוב ימצאו בוודאי עוד כהנה וכהנה כפילויות לשוניות המעידות כי 
התורה באה להדגיש שיש כאן חשד וקינאה לאשתו, דבר העלול לגרום להרס ואבדון...

מאידך, בכפילות הלשונית הזו באה התורה גם להדגיש כי ישנו פוטנציאל חיובי באותה 
קינאה של הבעל. יכולה להתחולל כאן זריעה מחודשת ולבלוב ואף צמיחה חדשה בחיי 
הנישואין של בני הזוג העומדים לפי הכהן נוכח שער 'ניקנור' בתוככי בית המקדש לפני 

ה'.

פרשת סוטה מלמדת אותנו כי 
'משבר' יכול להוות 'מנוף' 

נשא
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לכפילויות אלו מתייחס ה'אורח חיים' הקדוש וכך כותב:

ּדּבר אל בני ישראל וָאמרּת איש איש וגו'. כפל לומר - ּדּבר... וָאמרּת, גם שינה את לשונו, 
גם כפל לומר – איׁש איׁש לצד שיש ב' הדרגות בסוטות, א' נקיה ואחת טמאה, הטמאה 
תצבה בטנה ותפול ירכה וגו', והטהורה משבחת ונזרעה זרע, לזה אמר דיבור ואמירה, 
יקנא לה בעלה, כי ה' יתמוך לבה ביעודים  דיבור לטמאה, ואמירה רכה לטהורה אשר 

הנאמרים אם לא נטמאה האשה' )עד כאן דברי האורח חיים הקדוש(.

רואים אנו שכפילות הלשון מוכיחה שהתורה עם פתיחת הנושא מראה כי אין על האישה 
הטהורה לחשוש מהגעה למקדש ולהיבדק באותן מים: 'אם לא ׁשכב איׁש אתך ואם לא 
הּמרים  שתנקה  רק  ולא  האּלה  המאררים  הּמרים  מּמי  הּנקי  איׁשך  ּתחת  טמאה  שטית 
המאררים האּלה, אלא מובטחת אותה אישה: 'ואם לא נטמָאה האּׁשה ּוטהרה הוא ונּקתה 
ונזרעה זרע'. מובטחת אותה אישה, לא רק שלא תיפול שערה אחת משערות ראשה, אלא 

תזכה היא, להבטחה מפי הגבורה: 'ונּקתה ונזרעה זרע'.

'ונּקתה ונזרעה זרע' - מבטיחה התורה לאותה אישה. מה טמון באותה ההבטחה?

חכמינו בדרשותיהם הרבו להסביר למה התכוונה התורה בהבטחתה לאותה אישה: 'ונקת 
ונזרעה זרע'.

האישה  לה  שזוכה  השכר  מה  תנאים  מחלוקת  מובאת  סוטה,  מסכת  התלמודי,  במקור 
שנוקתה מהמים המאוררים:

'ונּקתה ונזרעה זרע' – שאם היתה עקרה נפקדת, דברי ר' עקיבא; אמר לו ר' ישמעאל: אם 
כן, יסתרו כל העקרות ויפקדו, וזו הואיל ולא נסתרה הפסידה! אם כן, מה תלמוד לומר 
ונקתה ונזרעה זרע? שאם היתה יולדת בצער יולדת בריוח, נקבות - יולדת זכרים, קצרים 

- יולדת ארוכים, שחורים - יולדת לבנים' )תלמוד בבלי מסכת סוטה דף כ"ו עמוד א'(.

במקור מדרשי ספרי זוטרא מובאים עוד כמה פירושים:

'ונזרעה זרע', ר"א אומר כדאי הוא הצער שינתן לה שכרה בנים שאם היתה עקרה נפקדת. 
ר' יהודה אומר היתה יולדת כעורים תלד נאים, שחורים תלד לבנים, קצרים תלד ארוכים, 
נקבות תלד זכרים, היתה יולדת לשתי שנים יולדת בכל שנה, יולדת אחד תלד שנים שנים. 
ר' שמעון אומר אין נותנין לעבירה שכר אלא לפי שהיתה אסורה לזרע לשעבר יכול תהא 

כן לעתיד ת"ל ונזרעה זרע מותרת היא לזרע מעתה )ספרי זוטא פרק ה'(.

אישה  אותה  תזכה  להן  דוגמאות  של  רב  מספר  כאן  יש  שהבאנו  המקורות  שני  פי  על 
זאת  רק  ולא  תחלואים  מאותם  נוקתה  'נקיה'  בהיותה  ה',  בית  לנוכח  בעלה  לה  שקינא 
אלא נתברכה היא בברכות עד בלי די, ונהפוך הוא, במקום 'וצבתה בטנּה ונפלה ירכּה'... 

נטהרה 'ונּקתה ונזרעה זרע'.
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רש"י הקדוש בוחר בדווקא את הפירוש: 'אם היתה יולדת בצער תלד בריוח, אם היתה 
יולדת שחורים יולדת לבנים'

רש"י, המפרש על פי פשוטו של מקרא, בוחר בדווקא בפירוש: 'אם היתה יולדת בצער 
שהובא  בפירוש  בחר  לא  מדוע   – לבנים'  יולדת  שחורים  יולדת  היתה  אם  בריוח,  תלד 
בגמרא בשם רבי עקיבא – 'שאם היתה עקרה נפקדת', שהיא לכאורה ברכה הרבה יותר 

דרמטית לאותה אישה?

עונה על כך הרבי בלקוטי שיחות כרך כ"ח )מתורגם( עמ' 41:

לשון  על  המתעוררת  פשוטה  שאלה  על  הוא  עונה  שנקט  הדוגמאות  את  בבחרו  רש"י 
הפסוקים ומהלך הדברים. בעת השבעת האישה נוכח בית ה' משביעה הכהן ומונה את 
מים.  אותם  לה  לגרום  עלולים  מה  ומאידך  חשודה  היא  בהן  למעשיה  הנוגעים  פרטים 

אמירות האמורות לאיים ולהפחידה שאכן תודה ולא ימחק שמו של ה'.

בדברי הכהן, בשבועתו לאישה ישנם אזכורים הבאים:

המָאררים  הּמרים  מּמי  הּנקי  איׁשך  ּתחת  טמָאה  ׂשטית  לא  ואם  הּכהן...  אתּה  והׁשּביע 
האלה... ואת ּכי ׂשטית ּתחת איׁשך וכי נטמאת... והׁשּביע הּכהן את האּׁשה ּבׁשבעת הָא
לה ואמר הכהן... ּבתת ה' את ירכך נפלת ואת ּבטנך צבה... ּובאּו המים המאררים האּלה 

במעיך לצּבֹות ּבטן ולנפל ירך...

הקושי של רש"י: לאורך כל השבועה שמשבעים את האישה לא נמצאת ההבטחה שמוזכרת 
בסוף עניינו: 'ונּקתה ונזרעה זרע'? מדוע אין הדבר מוזכר בשבועת הכהן?

על מנת לענות על הקושי בפשוטו של מקרא מביא רש"י בדבריו: ונקתה האישה ממים 
המאררים ולא עוד אלא ונזרעה זרע 'אם היתה יולדת בצער תלד בריווח, אם היתה יולדת 

שחורים יולדת לבנים'.

'ונזרעה זרע' אין התורה  מבאר הרבי ומחדש בדעת רש"י: בכך מדגיש רש"י, שבמילים 
מתכוונת להוסיף ולציין )רק( שכר רגיל שמקבלת אישה זו על קלונה, אלא שזוהי תוצאה 
לאותה  יגרמו  לא  בלבד שהמים  זו  לא  כלומר:  עצמם.  המאררים'  'הּמרים  של  והשפעה 
'ולא  – )מדגיש רש"י(  אישה פורענות ותתבטל תכונתם כ'ּמרים המָאררים', אלא להיפך 

עוד אלא' – ממים אלו יגרמו לברכה, מאררים ל- ונזרעה זרע'.

יולדת שחורים  היתה  בריוח, אם  יולדת בצער תלד  היתה  'אם  בפירוש:  רש"י  לכן בחר 
של  ישירה  השפעה  היא  זרע'  'ונזרעה  רש"י  של  לדעתו  ב'ספרי'.  המובא  לבנים'  יולדת 
המים המאררים. לא זו בלבד שלא יגרמו אותם מים חלילה, להסתלקותה מן העולם, אלא 
להיפך. השפעתם תהיה ברוכה 'ונזרעה זרע' שהוא בניגוד לצער. 'אם היתה יולדת בצער 
תלד בריוח', ובדומה לכך 'אם היתה יולדת שחורים יולדת לבנים'. בניגוד לשחרות הפנים 
המאררים  המים  בּה  ּובאּו  ּבאיׁשּה  מעל  'וּתמעל  היסורים:  עקב  להיגרם  עלולה  שהיתה 

למרים וצבתה בטנּה ונפלה ירכּה'.
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אולם כל הדוגמאות שנקטו חז"ל, כמו: במקום 'נקבות יולדת זכרים, במקום קצרים יולדת 
ארוכים וכדו' – מבאר הרבי – אינם קשורים באופן ישיר לשתיית המים המאררים. לכן 

בחר רש"י בדוגמאות שיש בהן קשר למהפך שהמים עצמם חוללו.

מ'אישה סוטה' תלמד האישה – עקרת הבית. ניתן להניף 'משבר', לעלות ולגבוה בעזרתו

עלינו ללמוד כי חיינו בנויים ממעגלים של גרף של עליות ומורדות, גלגל ענק גדול במגרש 
המשחקים. כשאנו נמצאים בגובה ורואים את כל העולם 'מלמעלה' – אל נכנס לשאננות 
ואופוריה, אלא נודה לבורא שזיכנו. אך גם אם חלילה 'נפלנו' בעתות משבר, עלינו לנצל 
נהפוך  ואת הצרה  בורא העולם לערוך מהפך  בנו, שזיכנו  דווקא את הכוחות הטמונים 
מרירות  של  חיים   – מאררים  מים  להפוך  יכולה  אישה  כי  מלמדת  סוטה  אישה  לצוהר. 

למתיקות ולהקרין אור יקרות לתוך ביתנו ועל כך שמה: 'עקרת הבית' – עיקרו של בית.
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מי מאתנו לא מכיר את לשון הכתוב: 'ּכי הּׁשחד יעּור ּפקחים ויסּלף ּדברי צּדיקים', בעליה של 
אותה נטייה לתאוות בצע וממון, עולת להן פרשיות של שוחד, הגורמות לסילוף האמת. עיוות 
הצדק והיושר נמצא לא רק אצל פשוטי עם, אלא שהוא עלול להטות את שיקול דעתם של 

צדיקים וחכמים, הכיצד? 

פרשתנו פרשת 'שלח' מנגישה אותנו לאחת מפרשיות השוחד החמורות, השפעתה ניכרת 
עד ימינו, 'אתם בכיתם בכיה של חנם - ואני קובע לכם בכיה לדורות'.

שנים עשר אנשים נשלחו למשימת ריגול. הם נבחרו בקפידה יתרה שהרי נתמנו על ידי 
משה רבינו נשיא הדור. בחירתם נבעה מכך שזכו לדרגת צדיקים ועיני העדה.

השאלה המתפרצת מאליה: כיצד קרה שאחרי ארבעים יום ששבו מתור הארץ, נהפכת 
לדיוטה  מגיעים  משה  מאת  ביציאתם  שהיו  ושמימית  נעלית  מדרגה  פיה?  על  הקערה 
אף  אלא  זאת,  רק  ולא  ודבש,  חלב  זבת  ארץ  דיבת  את  הם  מוציאים  ביותר:  הנמוכה 

ממרידים הם את כל העדה כנגד משלחם רעיא מהימנא?

ׁשלחלך – לדעתך! מדוע נתן 'יודע הדעות' מקום של בחירה?

בסדרה הקודמת קראנו על ההכנות לכניסה המידית לארץ נושבת: וּיאמר מׁשה לחבב בן 
רעּואל הּמדיני חתן מׁשה נסעים אנחנּו אל הּמקֹום אׁשר ָאמר ה' אתֹו אּתן לכם וגו'. הנה 
זבת חלב  ישראל לדרוך על רגבי הארץ המובטחת, ארץ  יזכו רגליהם של  זמן קט  עוד 

ודבש.

לארץ  הם  הולכים  כי  הגבורה  מפי  מפורשות  פעמים  מספר  שמע  ישראל  שעם  למרות 
וביקשו קודם לתור את  טובה, כפרו בכל הניסים והטובות שזכו להם עד עתה, ערערו 

הארץ.

כיצד נהיה חדורי מטרה 
בשליחות חיינו? 

שלח
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ידיים  היה להרפות  כל מבוקשם  ולב,  כליות  לבוחן  היא  גלויה  אלא, שמחשבתם הרעה 
להכניס פחד בלבבות ישראל ולהישאר במדבר.

מביא על כך המדרש:

ׁשלח לך אנׁשים - אף על פי שאמר הקדוש ברוך הוא: שלח לך אנׁשים, לא היה מן הקדוש 
ברוך הוא שילכו. למה? שכבר אמר להן הקדוש ברוך הוא שבחה של א"י: "ּכי ה' אלהיך 
)דברים  ּובהר"  יוצאים ּבּבקעה  ּותהומות  מים מעינות  נחלי  טֹובה ארץ  אל ארץ  מביאך 
פרק ח' פסוק ז'(. וכן בהיותם בארץ מצרים נאמר: וארד להּצילֹו מּיד מצרים ּולהעלתֹו מן 

הארץ ההוא אל ארץ טֹובה ּורחבה אל ארץ זבת חלב ּודבׁש )שמות פרק ג'(.

אלא ישראל הן בקשו הדברים הללו שבשעה שהגיעו לירש את התחומין, אמר להם הקדוש 
ברוך הוא: "ראה נתן ה' אלקיך לפניך את הָארץ עלה רׁש ּכאׁשר ּדּבר ה' אלקי אבתיך לך 
אל ּתירא ואל ּתחת" )דברים פרק א' פסוק כ"א(. באותה שעה נתקרבו ישראל אצל משה 
שנאמר: "וּתקרבּון אלי ּכּלכם וּתאמרּו נׁשלחה אנׁשים לפנינּו ויחּפרּו לנּו את הארץ וישבו 
אותנו ּדבר את הּדרך אׁשר נעלה ּבּה ואת הערים אׁשר נבא אליהן" )דברים פרק א' פסוק 

כ"ב(. ובספר תהילים כתב על כך דוד המלך: "ּובתֹורתֹו מאנּו ללכת" )תהלים פרק ע"ח(.

ר' יהושע אומר למה היו דומין? למלך שזימן לבנו אשה נאה ובת טובים ועשירה. א"ל 
המלך: 'זמנתי לך אשה נאה ובת טובים ועשירה'! א"ל הבן: 'אלך ואראה אותה'! שלא היה 
מאמין לאביו. מיד הוקשה הדבר והרע לאביו אמר אביו:'מה אעשה? אם אומר לו איני 
מראה אותה לך עכשיו הוא אומר כעורה היתה'! לפיכך לא רצה להראותה. לסוף א"ל: 
'ראה אותה ותדע אם כזבתי לך ובשביל שלא האמנת בי קונם )הנני נשבע( שאין אתה 

רואה אותה בביתך אלא לבנך אני נותנה'!

וכך הקדוש ברוך הוא אמר לישראל טובה הארץ ולא האמינו, אלא אמרו: נשלחה אנשים 
לפנינו ויחפרו לנו. אמר הקדוש ברוך הוא: 'אם מעכב אני עליהם הם אומרים על שאינה 
לתוכה'!  נכנס  מהם  אחד  שאין  ובשבועה  אותה  יראו  אלא  לנו  אותה  הראה  לא  טובה 

שנאמר: אם יראו את הארץ אׁשר נׁשּבעּתי לאבתם וכל מנאצי לא יראוה.

ואכן משה מקבל את בקשתם ופונה אל ה': האם להיענות לבקשתם של ישראל – ללכת 
ולתור את ארץ ישראל? וה' עונה לו על פי דברי המדרש:

לי  אפשר  אמר:  ותוהא,  עומד  משה  התחיל  לפנינו  אנשים  נשלחה  למשה  שאמרו  'כיון 
לעשות דבר עד שאמלך בהקב"ה. הלך ונמלך. א"ל כך וכך בניך מבקשים. א"ל הקדוש 
ברוך הוא אין זה תחלה להם עד שהם במצרים הלעיגו לי שנא' )הושע ז( 'זו לעגם בארץ 
מצרים' למודים הם לכך איני צריך לנסותם שכתוב )דניאל ב( 'ידע מה בחשוכה ונהורא 
עמיה שרא'. א"ל הקדוש ברוך הוא משה יודע אני מה הם אלא אם בקשת שלח לך לעצמך. 
מנין? שכן כתיב: 'אלה שמות האנשים אשר שלח משה לתור' )במדבר רבה )וילנא( פרשת 

שלח פרשה טז(.
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האם זו לא הייתה בקשה לגיטימית – לתור ולרגל את ארץ אויב?

אלא שיש להעלות כמה שאלות מבררות:

אין מלאכת  ולתור את הארץ? האם  ועל עצם הבקשה ללכת  ה'  יצא קצפו של  על מה 
הריגול מהווה חלק מטכסיסי המלחמה והכיבוש? ויותר מכך: הלא משה רבינו משלחם 
ומוסר בידם מספר בירורים שעליהם לבחון בעת תורם את הארץ כפי שהדברים מובאים 

במפורש בציווי משה טרם צאתם!

ּוראיתם את הארץ מה הוא ואת העם הּיׁשב עליה החזק הּוא הרפה המעט הּוא אם רב?

יֹוׁשב ּבהּנה  ּומה הארץ אׁשר הּוא יׁשב ּבּה הטֹובה הוא אם רעה ּומה הערים אׁשר הּוא 
הבמחנים אם ּבמבצרים?

ּומה הארץ הּׁשמנה הוא אם רזה היש בה עץ אם אין? והתחּזקּתם ּולקחּתם מּפרי הָארץ...!

א"כ מהי הטענה כלפי המרגלים, שהביאו את מענם לפני משלחם משה?

והרמב"ן מתייחס לדברים בראשית דבריו לפרשתנו:

)דברים  הדבר  בעיני  וייטב  שנאמר  בענין,  חטא  עצמו  משה  כן  אם  לשאול,  כאן  '...ויש 
שנאמר  אחר  יט(  )פסוק  רעה"  אם  היא  "הטובה  הארץ  בענין  להם  אמר  ולמה  כג(.  א 
לו מתחלה שהיא טובה ורחבה. ועוד מה עשו המרגלים, כי משה אמר להם )פסוק יח( 
וראיתם את הארץ מה היא ואת העם היושב עליה החזק הוא הרפה המעט הוא אם רב, 
ואמר להם בערים )פסוק יט( הבמחנים אם במבצרים, ועל כל פנים היו צריכין להשיבו על 
מה שצוה אותם. ומה פשעם ומה חטאתם כשאמרו לו )פסוק כח( אפס כי עז העם והערים 

בצורות גדולות, וכי על מנת שיעידו לו שקר שלח אותם?

...כי ישראל אמרו כדרך כל הבאים להלחם בארץ נכריה ששולחים לפניהם אנשים לדעת 
הדרכים ומבוא הערים ובשובם ילכו התרים בראש הצבא להורות לפניהם הדרכים, כענין 
שנאמר )שופטים א כד( הראנו נא את מבוא העיר, ושיתנו להם עצה באיזו עיר ילחמו 
תחלה ומאיזה צד יהיה נוח לכבוש את הארץ, וכך אמרו בפירוש )דברים א כב( וישיבו 
אליהן  נבא  אשר  הערים  כלומר  וגו',  הערים  ואת  בה  נעלה  אשר  הדרך  את  דבר  אותנו 
עוד משה  וכן עשה  כובשי ארצות,  בכל  הגונה  וזו עצה  נבא בכל הארץ.  ומשם  תחילה 
עצמו שנאמר )להלן כא לב( וישלח משה לרגל את יעזר, וכן ביהושע בן נון )יהושע ב א( 
שנים אנשים מרגלים, ועל כן היה טוב בעיני משה. כי הכתוב לא יסמוך בכל מעשיו על 
הנס, אבל יצוה בנלחמים להחלץ ולהשמר ולארוב, כאשר בא הכתוב במלחמת העי )שם 
ח ב( שהיתה על פי השם ובמקומות רבים. אז נמלך משה בשכינה, ונתן לו השם רשות 
פיהם תתיעצו  ועל  לכם  ויגידו  וידעוה  כנען,  ויתורו את ארץ  אנשים  לך  לו שלח  ואמר 

בענין הכבוש'.

יש טענות על המרגלים,  – מדוע  ונהירה את התמיה  הרמב"ן אכן העלה בצורה ברורה 
בשובם מתור הארץ כשמוסרים את האינפורמציה שנתבקשו?
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מטרת השליחות – להאזין ולשמוע

רבות התשובות לבירור הדברים, מה היה חטאם הנוראי של המרגלים, ומה היו המניעים 
האמיתיים שגרמו להם להשתמש בביטויים נוראיים כמו:

'לא נּוכל לעלֹות אלהעם ּכי חזק הּוא מּמּנּו'.

'וּיציאּו ּדּבת הָארץ אׁשר ּתרּו אותּה אל ּבני ישראל לאמר הארץ אׁשר עברנּו בּה לתּור 
אותה ארץ אכלת יֹוׁשביה'.

נענה על הדברים בעזרת דבריו המופלאים של הרבי המובאים בלקוטי-שיחות כרך כ"ג 
'וּיאמרּו ּכל אׁשר ּדּבר ה' נעׂשה  )עמוד 108(. הרבי מקשר את ההתניה לקבלת התורה: 

ונשמע'. הקדמת נעשה לנשמע, דבר המראה על קבלת עול.

אך אין מספיק ב'נעשה' בלבד, יש צורך גם ב'נשמע'. כך הדברים גם לגבי כניסתם של 
ישראל לארץ המובטחת. אמנם ה' אמר לישראל כי עומדים הם להיכנס 'אל ארץ טֹובה 
ורחבה אל ארץ זבת חלב ּודבׁש', אך ה' רוצה שעם ישראל ידע את מעלתה של הארץ לא 
רק מתוך אמונה אלא שיהא זה גם בהבנתם ובשכלם שאכן היא ארץ טובה ורחבה. לכן 
ציווה ה' את משה שישראל יביאו מפרי הארץ: והתחּזקּתם ּולקחּתם מּפרי הָארץ, זאת על 

מנת שכל ישראל יראו ויחושו וימששו בידם את פרי הארץ.

נעלה  'עלה  שכלם:  בתפיסת  ביטחונם  חיזוק  ממשה  שקיבלו  ההוראות  כל  לגבי  גם  כך 
וירשנו אתּה ּכי יכֹול נּוכל לּה'.

טעותם של המרגלים – ממשיך ומבאר הרבי, היא שהוסיפו על העובדות את מסקנתם: 
'לא נּוכל לעלֹות...'. על כך לא נשאלו מאת משלחם משה רבינו: האם נוכל לעלות? האם 
נוכל לכבוש את הארץ אם לאו? שליחותם היתה אך ורק לאתר את המקום שממנו יקל 

לכובשה!

וזאת  הטבע,  בדרך  גם  לּה'  נּוכל  יכֹול  'ּכי  הוכחה שאכן  מהווה  עצם שליחותם  אדרבה, 
היתה מטרת שליחותם, כי אם היו נכנסים והיה זה רק באופן ניסי, לא היה צורך ומקום 

לשליחותם.

'ׁשלחלך' הינה הוראה תמידית ומהווה נר לרגלינו

מכאן הוראה לחיינו, מסיים הרבי: תורה היא מלשון הוראה. בתורה ישנה הדרכה כיצד 
להימנע מטעותם של המרגלים.

רוב חיינו אנחנו בעשייה, בחלק של 'נעשה', ועלינו להפנים את מחויבותנו גם 'בנשמע'. 
עלינו לזכור כל הזמן שאנחנו בשליחות משה רבינו, אנו מבצעים את הדברים, כי כך רצון 

הבורא המובא לנו על ידי משה רבינו שבדור.



134

תהילות ישראל • חינוך בראי הפרשה

כאשר אדם עוסק בדבר רק כי טוב לו! נח לו! יש לו סיפוק ותענוג )בוודאי חשוב שיהיו 
כל ההרגשות הללו(, אך ישנו חשש של נטיות צדדיות המשחדות אותו וגורמות לו להטות 

את המציאות.

למרות שאותם שליחים נבחרו בקפידה לשליחות זו על ידי משה בירור אחר בירור ואף 
היו חכמים וצדיקים, למרות זאת לא התבטלו למשה רבינו ובזאת היתה מפלתם, כי היו 

משוחדים לעניינים צדדיים, דבר שגרם לנזק להם ולכל הדור...

מכאן נלמד כי הדרך שלא נאבד את העיקר היא בכך שנדע שאנחנו בשליחות תמידית. 
עלינו להיצמד להוראות רבנו נשיאנו משה רבנו שבדור. על יד כך נזכה להיכנס בשלווה 
ובביטחון לארץ המובטחת 'ארץ אׁשרה' אלהיך ּדרׁש אתּה ּתמיד עיני ה' אלקיך ּבּה מרשית 

הּׁשנה ועד ַאחרית ׁשנה'.
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כקלישאה  לבקרים,  חדשים  העולה  והסתה,  ניגוח  כמושג  משמש  קולקטיבית'  'ענישה 
היושבים  כנגד אחיהם  בו  ופוליטיקאים המשתמשים  בחרצובת לשונם של אנשי תקשורת 
באותו חבל ארץ. במצב הטוב, כרגשי נחיתות והלקאה עצמית ובמקרה הרע, כשנאה בלי 

גבולות לכל אידאה שיש בה ריח פטריוטיות

כקלישאה  לבקרים,  חדשים  העולה  והסתה,  ניגוח  כמושג  משמש  קולקטיבית'  'ענישה 
בחרצובת לשונם של אנשי תקשורת ופוליטיקאים המשתמשים בו כנגד אחיהם היושבים 
באותו חבל ארץ. במצב הטוב, כרגשי נחיתות והלקאה עצמית ובמקרה הרע, כשנאה בלי 

גבולות לכל אידאה שיש בה ריח פטריוטיות.

אנו  כאשר  ונשנה  חוזר  שימוש  של  היסטריה  באותה  נגועים  אנו  שגם  האמת  על  נודה 
לפעמים בין אלו 'המחטיפים' עונש קולקטיבי, בקרב ילדנו או בכיתתנו או שאנו בין אלו 

החוטפים עונש כזה, למשל, מהרשות המקומית בה אנו גרים וכדו'.

סדרת השבוע, פרשת 'קרח' מזמנת אותנו ל'מפגש' ודוגמה נפלאה של חשש על הטלת 
עונש כללי מאת בורא העולם על כלל עדת ישראל ומול אותו חשש עולה צעקה פנימית 
של משה רבינו ואהרון כנזכר בלשון הכתוב: וּיּפלּו על ּפניהם וּיאמרּו אל אלקי הרּוחת לכל

ּבׂשר האיׁש אחד יחטא ועל ּכל העדה ּתקצף?!

צעקה שקיבלה מענה מאוד מעניין מאתו יתברך...

האיׁש אחד יחטא ועל ּכל העדה ּתקצף?

בפרשתנו קוראים אנו על העוצמתיות הכריזמטית, הבלתי מובנת של קרח המצליח לרכז 
להוביל בדרך  הוא הצליח  ראובן.  כך את שכניו משבט  ואחר  ניכר משבטו  סביבו חלק 

מחלקתו גם מאתים וחמישים ראשי עדה ואנשי שם.

מה ראה קרח לחלוק על משה ואהרון? מביא רש"י בשם חז"ל:

'מה ראה קרח לחלוק עם משה? נתקנא על נשיאותו של אליצפן בן עוזיאל שמינהו משה 
נשיא על בני קהת על פי הדבור. אמר קרח, אחי אבא ארבעה היו, שנאמר )שמות ו, יח( 
וגו'. עמרם הבכור נטלו שני בניו גדולה, אחד מלך ואחד כהן גדול, מי ראוי  ובני קהת 
ליטול את השניה? לא אני? שאני בן יצהר שהוא שני לעמרם, והוא מנה נשיא את בן אחיו 

הקטן מכולם?!

הפרדה בין 'המחטיא' 
לנגררים אחריו 

קרח
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הריני חולק עליו ומבטל את דבריו! מה עשה? עמד וכנס מאתים חמישים ראשי סנהדראות, 
רובן משבט ראובן שכניו, והם אליצור בן שדיאור וחביריו וכיוצא בו, שנאמר נשיאי עדה 
קריאי מועד... והלבישן טליתות שכולן תכלת. באו ועמדו לפני משה. אמרו לו )למשה( 
טלית שכולה של תכלת חייבת בציצית או פטורה? אמר להם: חייבת! התחילו לשחק עליו, 
אפשר טלית של מין אחר חוט אחד של תכלת פוטרה, זו שכולה תכלת לא תפטור את 

עצמה...?!' )רש"י במדבר פרק ט"ז(.

יוצאים חוצץ נגד משה ואהרון  והדברים הולכים ומסתבכים... קרח ועדתו דתן ואבירם 
וחולקים עליהם במצח נחושה לפני קהל עם ועדה: 'וּיקהל עליהם קרח את ּכל העדה אל 

פתח אהל מֹועד'. 

התגובה לא איחרה לבוא! 'וידּבר ה' אל מׁשה ואל אהרן לאמר: הּבדלּו מּתֹוך העדה הּזאת 
ואכּלה אתם ּכרגע!'.

רגע קט וחלילה לא היה נשאר מישראל... וכותב על כך הכתר יונתן: 'הבדלו מתוך העדה 
הזאת ואכלה אותם כשעה קלה'.

האם מסכימים לזאת משה ואהרון?! חלילה...!

העדה  כל  ועל  יחטא  אחד  האיׁש  ּבׂשר  לכל  הרּוחת  אלקי  אל  וּיאמרּו  ּפניהם  על  וּיּפלּו 
תקצף'?

אלקי הרּוחת – מביא על כך האלשיך הקדוש: 'אלקי הרּוחת לכל ּבׂשר. ואין הראוי לכל 
בדיוק  מי  יודע  העולם  בורא  אתה   – בבשר...'  מלובשות  שהרוחות  גם  ממך,  נעלם  אחד 

הממריד והחוטא!

ההבדל בין אומה ש'חטאה' לאומה ש'סרחה'

ראינו שמשה ואהרון נופלים על פניהם וצועקים צעקה נוראית מקירות לבם טוענים את 
הטענה: 'אלקי הרּוחת לכל ּבׂשר- ובגלל זאת: האיׁש אחד יחטא ועל ּכל העדה ּתקצף?

וארון  משה  משתמשים  טענה  באיזו  ּבׂשר'-  לכל  הרּוחת  'אלקי  בביטוי:  הם  משתמשים 
לבטל את הגזרה הנוראית שעמדה להיגזר על עדת קרח כולה, גם על הנספחים והנלווים 

עדה שלימה?

מבאר את הדברים רש"י על ידי משל למלך...

'יודע מחשבות. אין מדתך כמדת בשר ודם, מלך בשר ודם שסרחה עליו מקצת מדינה אינו 
יודע מי החוטא, לפיכך כשהוא כועס נפרע מכולם, אבל אתה לפניך גלויות כל המחשבות 

ויודע אתה מי החוטא'.

אתה לא כמלך בשר ודם! אתה יודע להבדיל בין אלו ש'חטאו' שהם הפושעים לבין אלו 
שנגררים שהם ה'סורחים'.

של  בגדר  היו  לא  קרח  מובן, שעדת  זה  ממשל  ח"י:  בכרך  שיחות  בלקוטי  הרבי  מבאר 
 - ידי מסיתם  על  לכך  ונגררו  נתפתו  הוא, אלא  ברוך  בכוונה למרוד בקדוש  'חוטאים'- 
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זאת כלשון המשל ברש"י  'חוטא'! הם עשו   – בסיווג של  לכן אל עליהם להיכלל  קרח! 
בדרגת 'סרחו' – 'שסרחה עליו מקצת מדינה'.

ממשיך הרבי: וזאת היתה טענת משה ואהרון: כיוון שהקדוש ברוך הוא – 'יודע מחשבות', 
ודאי יודע להבדיל בין אלו שהם בדרגת 'חוטא' – קרח – 'האיׁש אחד יחטא', והוא גרם 
'לסירחון' של שאר העדה, והרי צריך ה' להפריד גם בין העונשים. יש להפריד בין העונש 

לחוטא לעונש של הנגרר ולהעניש בעונש של כליה רק את קרח!

טענת משה ואהרון מתקבלת, אלא... שלא רק אחד חטא...

אלו  בין  הבדלה  לערוך  שיש  ואהרון  משה  של  טענתם  את  מקבל  ולב  כליות  בוחן  אכן 
החוטאים לנגררים אך בדבריו של הקדוש ברוך הוא ישנו חידוש מפתיע...

וידּבר ה' אל מׁשה ּלאמר... ּדּבר אל העדה לאמר העלּו מּסביב למׁשּכן קרח ּדתן ואבירם'.

אומר להם ה': אכן משה ואהרון ערכתם חלוקה נכונה בין המסיתים והחוטאים לבין אלו 
שרק נגררו! אך מחדש להם ה' שיש לכלול במסיתים גם את דתן ואבירם!

כיצד נהגו דתן ואבירם כשמשה בכבודו בעצמו מחתת רגליו אליהם? - 'וּיקם מׁשה וּילך 
אל ּדתן ואבירם...', אלא שהם במצח נחושה יוצאים בהתרסה כלפי מנהיג, הרבי של הדור: 

'ודתן ואבירם יצאּו נּצבים ּפתח ָאהליהם'.

'אמר  משה  של  לטענתו  "ובתשובה   :54 עמ'  י"ג  כרך  שיחות  בלקוטי  הרבי  כותב  וכך 
הקדוש ברוך הוא יפה אמרת' והכוונה בזה לכללות טענתו של משה שאין להעניש אלא 
את 'החוטא' ולא את אלו שרק 'סרחו'. אולם, בנוגע לפרט, אין הדבר כמו שמשה הי' יודע 
וסבור שהי' חוטא אחר, אלא ש"אני יודע ומודיע מי חטא" – שלא קרח בלבד חטא אלא 
גם דתן ואבירם חטאו", ולכן ממשיך: 'ּדּבר אלהעדה לאמר העלּו מּסביב למׁשּכן קרח ּדתן 

ואבירם', גם הם מתווספים אל קרח בהגדרת חוטאים! 

מסיים הרבי את דבריו: מדרכו של משה רבינו, הרבי שבדור, יש ללמוד עד כמה עלינו 
לפעול ולהשריש בתוכנו את המידה היקרה: לדון את חברנו לכף זכות!

וודאי עלינו להשתדל להיות זהירים ב'עינינו השמאלית' – כשבאים אנו להעניש, ולא רק 
הבחנה  לערוך  אלא  להכליל,  לא  להשתדל  עלינו  נתון,  מצב  ולבחון  לדון  אלא  להעניש 

ברורה בין אלו שהיו 'במעל' )אם אכן נעשה( לבין אלו שנגררו...

ונזכה ל'עין בעין יראה  ונזכה כולנו שבורא עולם יקח את מבטנו החיובי כעולה וכליל 
לציון...' אמן!
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בימים אלו יושבים אנשי ונשות חינוך ועורכים בינם לבין עצמם את החשבון השנתי, 
מעין ספירת מלאי העולים וצפים רגשות סיפוק של 'סוף'. לחניכים יש מעט שחרור 
מהלחץ של המוסד הלימודי, ולנו עובדי החינוך 'שלוחי דרבנן', מגיעה מנוחה, אגירת 
כוחות לשנה החדשה  • יחד עם זאת, ישנן עוד תהיות והרהורים: לחלק מתלמדנו 
לא הצלחנו לסייע ולערוך ולו במעט שינוי חינוכי או לימודי. דבר היוצר בנו תסכול 

– האם יגענו ועמלנו לשווא?

בימים אלו יושבים אנשי ונשות חינוך ועורכים בינם לבין עצמם את החשבון השנתי, מעין 
ספירת מלאי העולים וצפים רגשות סיפוק של 'סוף'. לחניכים יש מעט שחרור מהלחץ של 
המוסד הלימודי, ולנו עובדי החינוך 'שלוחי דרבנן', מגיעה מנוחה... אגירת כוחות לשנה 

החדשה...

יחד עם זאת, ישנן עוד תהיות והרהורים שעולים, הרהורים מסוג שונה, הבאים ממקום 
'לגעת',  ועמלנו  ניסינו  שבה  הלימוד  מכיתת  בסיטואציות  נזכרים  אנו  מעט.  מטריד 
'להשפיע'... אולם, לחלק מתלמדנו לא הצלחנו לסייע ולערוך ולו במעט שינוי חינוכי או 

לימודי... דבר היוצר בנו תסכול – האם יגענו ועמלנו לשווא?

יגענו  רק שלא  'זאת חקת התורה' שלא  וההחלטית הנלמדת מפרשת  הניצחת  התשובה 
לריק, אלא שהועלנו ועוד איך....!

'זאת חּקת הּתֹורה' ולא 'זאת חּקת הפרה'

נקט  מדוע  תמיהתם:  את  מעלים  ה'סדרה',  בפתיחת  המובאים  הדרשנות  וכן  הפרשנות 
הכתוב בלשון: 'זאת חּקת הּתֹורה' ולא נקט במטבע הלשוני הקיים: 'זאת חּקת הּפסח' וכך 

היה לכאורה היה צריך להיכתב בציווי חוק – פרה אדומה: 'זאת חּקת הפרה'?

וכך כותב האורח חיים הקדוש: "זאת חּקת הּתֹורה". צריך לדעת למה כינה למצוה זו שם 
כללות התורה, שהיה לו לומר זאת חקה וגו' או זאת חקת הטומאה או חקת הטהרה כדרך 
אומרו )שמות יב( 'זאת חקת הפסח' )כן מביא את התמיה אדמו"ר הזקן בפרשה החסידית 

ליקוטי תורה לפרשתנו(.

נגיעה קטנה בזולת היא
 דבר רב משמעות 

חוקת
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התורה  בדבריה  שאכן  מבאר  לפרשתנו  הראשון  במאמרו  תורה  בליקוטי  הזקן  אדמו"ר 
כולה:   התורה  מצוות  כל  ויסוד  הבסיס  מצוי  האדומה,  הפרה  מצוות  שבחוקת  מדגישה 

"..בפרה אדומה שעליה נאמר "זאת חּקת הּתֹורה", שהיא גם כן כללות התורה..."

חוקת פרה אדומה, שאפילו שלמה המלך החכם באדם התבטא:  אודות  כל הנאמר  עם 
זה,  וחוק  ממצווה  ללמוד  מה  יש  ז'(.  פרק  )קהלת  ממני"  רחוקה  והיא  אחכמה  אמרתי 
שבהרי התורה נקטה בלשון "חּקת הּתֹורה", שדרכה יש וניתן להבין את כל התורה כולה 

ועלינו להתבונן מה ניתן כן ללמוד מאותה מצווה – פרה אדומה?

עלינו לחוש התבטלות, גם במצוות הניתנות להבנה והשגה

אדמו"ר הזקן, בפרשה החסידית על פרשתנו, מביא את ההקשר הלשוני בין מצוות פרה 
אדומה, שהוגדרה על יד התורה – "חּקת הּתֹורה", לבין לשון שם העצם – 'אותיות החקיקה' 

אותיות הנחקקות באבן ובסלע.

יש לערוך הבחנה בין אותיות שנכתבות על גבי קלף בכתיבת ספר תורה וכדומה, שאותו 
רישום בדיו, הרי הוא מסתיר ומכסה באותיות דיו שחור, את הקלף עליהן הן כתובות, 
כדבר נפרד ואף ניתן להסרה. מה שאין כן אותיות הנחרטות באבן המייצגות את התוכן, 

הרי הן חלק בלתי נפרד מחומר הגלם שממנו הן ניבנו וסודרו למשמעות ותוכן.

א"כ, ישנם מצוות שקיומן מובן בשכלנו, שהגדרתן בסוגי הקטגוריות 'משפטים' ו'העדות'. 
לעומתן, ישנן מצוות המוגדרות כ'חוקים', מצוות שאין שכלנו מבינם: מצות 'לבוש בגד 
שעטנז', או אכילת חזיר ומצוות הקשורות למכלול טומאה וטהרה, הנחשבות לחוק. קיומן 
מתבצע ללא הבנה ומתוך קבלת עול ותמיהתן של אומת העולם והשטן, כלשונו של רש"י: 
"זאת חּקת הּתֹורה" – לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל לומר מה המצווה הזאת 

ומה טעם יש בה, לפיכך כתב בה חקה, גזירה היא מלפני ואין לך רשות להרהר אחריה.

'פרה אדומה' שעליה נאמר: "חּקת הּתֹורה"  'חוקים' שנכללת בה מצוות  'מחלקת  אותה 
כי  המוכיח  דבר  תוספות.  וללא  וביה  מינה  החקוקות  החקיקה  לאותיות  היא  משולה 
המקיימן הינו מצוי בחיבור מוחלט והתבטלות לאור אין סוף, ללא תערובת של דברים 

אנושיים של שכל והבנה ומכאן קבלת המטבע הלשוני: "חּקת הּתֹורה".

גם במסגרת מצוות הנחשבות ל'חוקים' והן בבחינת למעלה מטעם ודעת, ישנו מדרג של 
הבנה...

עד כה משתמע לכאורה שכל המצוות המוגדרות כ'חוקים', מורכבות מאותן החוסר הבנה 
הבנה והשגה במידה שווה. אלא, שהתורה הפנימית מגיעה ל'עומק רום' ומוצאת חלוקה 
באותה מחלקת 'חוקים' בדרגת האי – הבנה ובקיומן, המראה על שוני בהתקשרות וגודל 

ההתבטלות לאור האין סוף בקיומן של אותן מצוות.

תמיהה:  תחילה  ומעלה   )128 עמ'  )מתורגם  ח'  כרך  שיחות  בליקוטי  הרבי  מבאר  וכך 
מלשון הכתוב: "זאת חּקת הּתֹורה" נראה שרק פרה אדומה היא היחידה המוגדרת כ'חוקה' 

ולעומת זאת, לכאורה ישנן עוד מצוות שהן 'חוקים', אכילת חזיר ולבישת שעטנז?
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על מנת לענות על התמיה, מבאר הרבי שישנם שני סוגי חוקים: הראשונה – שאכן כן ניתן 
'חוקים', אך עדיין יש עליהן שאלות וקשיים. לעומתן, ישנה  להבינן למרות שהם בגדר 
מצווה אחת והיא 'פרה אדומה', שאודתה נכתב בתורה את מילת הבררה: "זאת" – "זאת 

חוקת הּתֹורה" – היא היחידה שאינה מתקבלת כלל על פי השכל!

בהמשך הדברים מבאר )שם עמ' 131(, כי על ידי תורת החסידות ניתן להבחין שבאותיות 
זה  הינו  הראשון  המדרג  דרגות:  שתי  ישנן  'החוקים'  מצוות  על  הרומזות  'החקיקה', 
שתיארנו לעיל, אותיות חקיקה שחקוקות באבן טובה. אולם ישנו מדרג נעלה של אותיות 
חקיקה שחקוקות באבן, אך חקיקתן הינה מעבר לעבר, כמו שהיו בלוחות הברית. סוג 
חקיקה זה רומז על מצוות 'פרה אדומה' שעליה נכתב "זאת חּקת הּתֹורה" – שממנה ניתן 
ללמוד על כלל מצוות התורה, שגם קיום מצוות בסוגי 'עדות' ו'משפטים', שבהן ישנו שכל 

והבנה, עליינו לקיימן מתוך קבלת עול והתבטלות מוחלטת!

ממצוות 'פרה אדומה' המטהרת 'טמאי מתים' – נלמד כיצד רק 'נגיעה' ולו הקלה מחוללת 
מהפך ב'טהורים'

מת.  טומאת   – ביותר  הקשה  מהטומאה  להיטהר  אנו  זוכים  אדומה  פרה  אפר  ידי  על 
בהקשר לכללות הטומאה מעלה 'איוב' ושואל את השאלה ואף מעורר את התקווה: "מי 

יתן טהֹור מּטמא..."

מביא על כך המדרש: "מי יתן טהור מטמא לא אחד" )איוב יד: ד(, כגון אברהם מתרח, 
חזקיה מאחז, ומרדכי משמעי... מי עשה כן? מי צוה כן? מי גזר כן? לא אחד?! לא יחידו 
של עולם?! כתוב עוד – בהרת כגריס טמא פרח בכולו טהור. מי עשה כן? מי צוה כן? 
– כל העסוקין בפרה מתחילה ועד סוף  ... כתוב עוד  יחידו של עולם?!  גזר כן? לא  מי 
מטמאין בבגדים, היא עצמה מטהרת טמאים. אלא אמר הקדוש ברוך הוא: חוקה חקקתי 
וגזירה גזרתי ואין לך רשות לעבור על גזירתי, "זאת חּקת הּתֹורה". )פסיקתא דרב כהנא 

)מנדלבוים( פיסקא ד - פרה אדומה(

הרבי מדייק בלשון המדרש )ליקוטי שיחות כרך י"א( מכך שהמדרש מסיים בלשון הפסוק 
אדומה'  'פרה  ממצוות  להסיק  שניתן  הרי  הּתֹורה",  חּקת  "זאת  פרשתנו  את  המתחיל 
לכללות עניני הטומאה והטהרה, שהמקיימן נקשר לאותה חוקה וגזרה שנגזרו על ידי ה' 

רצון העליון'.

כמו שבכללי הלכות 'טומאה', אדם נטמא כולו, גם אם נגעה בו הטומאה רק מחלק קטן 
שבגופו, על אחת כמה וכמה בענייני טהרה.

כך הכלל בענייני 'טהרה' – אדם המתעסק במהלך חייו ב'הפצת המעיינות', בקירוב יהודים 
ואפילו יש בפועלו ולו רק 'נגיעה' קלה בנשמה של הזולת, הרי שבכך גרם הוא למהפך 

אצל אותו אדם וחולל בו שינוי המעלה אותו מעומק שאול לעומק רום.

עלינו להפנים ולהסיק ש'נגיעה' בתלמידנו, ולו במעט חוללה בו 'מהפכה'.
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בשלהי שנת חינוך מבורכת, נדע לשאוב כוחות מעמלנו החינוכי ובטוחים אנו בעזרת ה', 
כי כל תלמידי היכל כיתתנו קיבלו מאתנו מנת קורטוב של ידע וחינוך ובפרט חיקוי חיובי 

לחייהם העתידיים.

חיוביים  כוחות  לקבל  ונזכה  טובים'  'פירות  יפיק  ובוודאי  לשווא  היה  לא  ודאי  עמלנו 
לקראת המלאכה הכל כך יקרה וחשובה – הלא היא מלאכת חינוך ילדי ישראל.



142

תהילות ישראל • חינוך בראי הפרשה

כאשר נולד תינוק, הקדוש ברוך הוא טבע בהוריו את היכולות לדאגה למזונו ולשאר 
צרכיו, שיביאו בעזרת ה' להתפתחותו הגופנית השכלית והרוחנית. עם התפתחותו 
נמשיך  אנו  הערכיים.  המוטיבים  סביב  ויותר  יותר  ונסוב  הולך  הליווי  כיוון  בשנים 
ונעקוב במשנה זהירות על סוג ה'חברה' שבסביבתם עסוק ומבלה בשעות הפנאי 

וכו' • מידות ותכונות עוברות בגנים המשפחתיים

ולשאר  למזונו  לדאגה  היכולות  את  בהוריו  טבע  הוא  ברוך  הקדוש  תינוק,  נולד  כאשר 
צרכיו שיביאו בעזרת ה' להתפתחותו הגופנית השכלית והרוחנית. עם התפתחותו בשנים 
כיוון הליווי הולך ונסוב יותר ויותר סביב המוטיבים הערכיים. אנו נמשיך ונעקוב במשנה 

זהירות על סוג ה'חברה' שבסביבתם עסוק ומבלה בשעות הפנאי וכו'.

שלמד  והמשניות  הגמרא  דפי  מספר  הספק  אחר  עוקבים  פחות  אנו  בשנים  שגדל  ככל 
ויותר ממקדים את תשומת לבנו אחר אלו דעות נטיית לבו של בנינו המתבגר, במיוחד 
בעת שהותו במוסדות החינוך השונים. אנו נעקוב למשל, אחר איזו 'אסכולה' אידאולוגית 

פנים 'חבדי"ת' משאלת לבו, ועוד כהנה וכהנה ...

הורים יקרים!
אם דואגים וחרדים אנחנו להשפעה לא רצויה, העלולה לשבש את גדילתו והתפתחותו 
יקשה  ילדנו  של  ו'אידאולוגיות'  'דעות'  של  עיצובן  על  שנבין:  כדאי  ילדנו,  של  הרצויה 
עלינו מאוד להשפיע, וזאת כי 'דעות' אינן עוברות בגנים הטבעיים מאב לבן. נדע שילדנו 
מושפעים יותר בעת שהותם בקרבתם לסביבה חברתית ויוצרים לעצמם בסיס אוטונומי 

עצמאי, שאין עלינו להתערב ואולי גם לא נוכל....

מידות  ביותר!  הדומיננטיים  והגורמים  משפיעים  ההורים  אנו  מידותיהם,  באופי  דווקא 
שרוכשים ילדינו הינן חלק בלתי נפרד מה'די. אי. אן' הגרעיני העוברים מהורים לבניהם. 
שגם  נזכה  ו'רחמנים'...  'עדינים'  חסד',  'בעלי  שהינם  כהורים  דוגמא  לשמש  נשכיל  אם 
ילדנו יהיו כאלו, הם יורשים זאת אוטומטית מאתנו... ואם חלילה נהווה עבורם דוגמה 

הפוכה... יושפעו בהתאם...

מידות ותכונות עוברות בגנים
 המשפחתיים  

פינחס
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זלזולם  זכה פנחס בשל קנאותו לה' אל אף  ולהסיק, מהברכה לה  ניתן ללמוד  זאת  כל 
וחשדנותם של השבטים.

ומיחס את  חוזר הכתוב  ַאהרן הּכהן הׁשיב את חמתי..." לשם מה  ּבן  ּבן אלעזר  "ּפינחס 
פנחס?

עם ראשיתה של הסדרה, קוראים אנו על המתנה היקרה והלא שגרתית לה זוכה פנחס, 
נכדו של אהרון הכהן.

קנאתי  את  ּבקנאֹו  יׂשראל  ּבני  מעל  חמתי  את  הׁשיב  הּכהן  ַאהרן  ּבן  אלעזר  ּבן  "ּפינחס 
בתוכם ולא כּליתי את ּבני יׂשראל בקנאתי: לכן אמר הנני נתן לֹו את ּבריתי ׁשלֹום: והיתה 

ּלֹו ּולזרעֹו ַאחריו ּברית ּכהּנת עֹולם ּתחת אׁשר קּנא לאלקיו ויכּפר על ּבני יׂשראל:"

שואלים הפרשנים והדרשנים: לשם מה מוסיפה התורה את יחוסו של פנחס, מדוע מוסיפה 
התורה את שמות אביו אלעזר ושם סבו אהרון? אל אף שיוחס כבר בעת המעשה, בסוף 

פרשת 'בלק'?

וכך מובא במדרש 'ספרי' על אתר: "...בא לו שבטו של שמעון אצל שבטו של לוי אמר 
לו: וכי בן בתו של פוטי הזה מבקש לעקור שבט אחד מישראל וכי אין אנו יודעים בן 
מי הוא?! כיון שראה המקום שהכל מזלזלים בו התחיל מייחסו לשבח שנאמר "ּפינחס 
בן אלעזר בן אהרן הּכהן הׁשיב את חמתי מעל ּבני ישראל ּבקנאֹו את קנאתי ּבתֹוכם ולא 
כיליתי את ּבני ישראל בקנאתי", כהן בן כהן, קנאי בן קנאי, משיב חימה בן משיב חימה, 

השיב את חמתי מעל בני ישראל")ספרי במדבר פרשת בלק פיסקא קלא(

ורש"י בראשית הפרשה מפרש: "ּפינחס ּבן אלעזר ּבן ַאהרן הּכהן" – לפי שהיו השבטים 
מבזים אותו, הראיתם בן פוטי זה שפיטם אבי אמו עגלים לעבודה זרה והרג נשיא שבט 

מישראל, לפיכך בא הכתוב ויחסו אחר אהרן.

מי בדיוק ביזה את פנחס ולמה? למדנו מתשובת המדרש ובפשוטו של מקרא, על פי רש"י, 
כי יחוסו הנשנה שוב, נובע מבזוי וזלזול שהחל 'להתגלגל' במחנה ישראל כלפי פנחס: 
'הראיתם בן פוטי זה שפיטם אבי אמו עגלים לעבודה זרה והרג נשיא שבט מישראל' – 
כלומר החלו מרננים ומבזים: 'אין כאן לא אמת ולא קנאות אלא מעשה חלילה, של הרג 

ורצח לא של אדם מהשורה אלא רצח בדם קר של נשיא בישראל?!'.

במה תלו השבטים את זלזולם ? עלינו להקדים ולבאר כי אביו אלעזר לקח אל בת יתרו 
וכך כותב המדרש: "...ואלעזר ּבן ַאהרן לקח לֹו מּבנֹות ּפּוטיאל לֹו לאּׁשה וּתלד לֹו את ּפ
ינחס", בת פוטיאל לא נאמר! אלא מבנות פוטיאל, שהיתה אשתו משתי משפחות: מצד 

אחד משבט יוסף, שפטפט ביצרו, ומצד אחר מיתרו, שפטם עגלים לעבודה זרה.

אם כן מה היתה כוונת הזלזול בפנחס והחשד שהעלו בו המגנים? מסבירים פרשני רש"י: 
... אפשר לומר לפי עניות דעתי ... ולכן אמרו כי מעשה זו שהרג את הנפש, בא לו מצד 
שהוא בא מצד אמו מעובדי ע"א אשר נקל להם לשפוך דם, ולכן יחסו אחר אהרן, כי מצד 

שהוא קנאי בן קנאי עשה מעשה זו. )'אפריון' במדבר פרשת פנחס(
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כלומר: היות ואבי אמו של פנחס, יתרו היה עובד עבודה זרה, ואלו העובדים עבודה זרה 
הרי ידם 'קלה על ההדק', טענו השבטים כי פנחס הרג את נשיא שבט שמעון לא מקנאות 

אמתית, אלא ממניעים אישיים שהיה זרע ליתרו גדול עובדי העבודה זרה!

אולם, מהי ההדגשה בטענת השבטים כי סבו של פנחס היה מפטם עגלים לעבודה זרה? 
השבטים בטענתם, התכוונו להגן על כבודו של משה רבם וכלל עדת ישראל ולהראות את 

אכזריותו של פנחס.

מבאר הרבי בליקוטי שיחות כרך ח' )מתורגם עמוד 166(: נשיא שבט שמעון מביא את 
המדיינית לפני משה ולעיני כל עדת ישראל, רק פנחס פועל ומעלה את הצורך לפגוע בו. 
התנהגות זו של פנחס, יצרה מציאות שפגעה ברבם של ישראל, שהרי כולם שמעו את 
ההלכה למשה מסיני: 'שהבועל ארמית קניאין פוגעים בו'! והרי כולם שמעו זאת מרבם 

משה )הלכה למשה מסיני( וא"כ גם משה ידע הלכה זו.

הסיקו השבטים שבמעשה זה של פנחס, ישנו זלזול בכבודו של משה ובכבוד עדת ישראל 
התנהגות זו גרמה לתרעומת לגלוג על הנהגתו של פנחס. והשבטים העלו טענה: הריגת 
)יתרו(  'אבי אמו'  היה מעורב במעשהו מניע אחר:  ה', אלא  נבעה רק מקנאת  לא  זמרי 
פיטם עגלים לעבודה זרה, מעשה הפיטום נעשה כפעולה של אכזריות האכלתו ופיטומו 
על מנת שלבסוף ישחטוהו – מעשה אכזרי שאין דומה לו. היסקו השבטים: אם הסב, יתרו 

התנהג עם תכונות אכזריות, ודאי גם נכדו, פנחס נוהג כך.

מן  איש  זה  היה  ואם  בישראל',  נשיא  'שהרג  דייקו השבטים  ושואל הרבי: מדוע  מוסיף 
המניין אין נחשבת זו הריגה? מבאר הרבי: תפקיד הנשיא דאגה לשבטו וכמו שכותב רש"י 
בפרשת מסעי: 'כל נשיא ונשיא אפוטרופוס לשבטו'. וכך גם היה בהבנתם של השבטים 
בפירוש מעשיו של הנשיא זמרי בלוקחו את המדינית והצגתה לפני משה. הצלת בני שבטו 
רצה  במעשיו  אלא  בו',  פוגעין  'שקנאין  ההלכה:  את  ידע  זמרי  שגם  הרבי,  יתכן, מעלה 
למסור את נפשו. שהרי בעשיית 'מעשה זימרי', העלה טענה כנגד משה: 'שהרי גם הוא 
נשוי למדיינית... )כידוע( ובמעשהו ממש מסר את נפשו ובכך ביטא את מ'עשה החסד', 
שרצה לפעול על בני שבטו )לכאורה(. ולכן בטאו השבטים באומרם: 'נשיא שבט שמעון' 
עוד יותר את קיצוניות האכזריות )כביכול( במעשי פנחס שלא רק שפעל בגלל היותו נכד 

של יתרו האכזרי, אלא גם פגע באדם שהוא 'נשיא' – איש 'החסד'?!

דיוק בטענת השבטים: 'אבי אמו' – דווקא דומה לתכונות של אמו!

הוא  הלא  אלעזר,  אביו  מצד  הסבא  אחר  נטו  לא  השבטים  מדוע  תמיהה:  הרבי  מעורר 
ורודף שלום'? והשבטים תלו את תכונות פנחס, באבי  'אוהב שלום  אהרון, איש החסד: 
אמו? מבאר הרבי היות ובידנו נקוט הכלל : 'אשה מזרעת תחילה יולדת זכר' אזי תכונות 
הבנים נוטות אחר האם ואמו של פנחס לקחה את תכונותיה מאביה. שהרי: 'איש מזריע 

תחילה יולדת נקבה' וזו אמו של פנחס, שירשה את התכונות והגנים מאביה יתרו!



145

תהילות ישראל • לזכרו של איש החינוך הרב ישראל ברוך ע"ה זלמנוביץ

"ּפינחס ּבן אלעזר בן אהרן הּכהן". השיב בורא  על כך באה הישנות הייחוס בפרשתנו: 
העולם לכל המלעיגים והמלעיזים: 'ּפינחס ּבן אלעזר בן אהרן הּכהן' – קנאתו של פנחס 
רצה  פנחס  שלום.  ורודף  שלום  אוהב  אהרון,  של  בנו  אלעזר  בן  בהיותו  ורק  אך  נבעה 
לעשות שלום בין הקדוש ברוך הוא לבניו: "הׁשיב את חמתי מעל בני ישראל ּבקנאֹו את 
קנאתי בתוכם ולא כּליתי את בני ישראל בקנאתי". לכן יחסו הכתוב לאהרון שהוא כהן 

להבדיל מכהן מדיין שמפטם לעבודה זרה באכזריות...

דעות ואידאות אינן עוברות בגנים מאב לבן. מידות – כן!

ודעות  זרה, פעולה הקשורה לאמונות  אמנם סבו של פנחס היה מפטם עגלים לעבודה 
יכול להחזיק באידאולוגיה מסוימת אך בנו  אלו, אינם עוברים מירושה מאב לבן. האב 
ייטה לכיוון אחר. לכן ההדגשה של השבטים לא היתה בכך שהסב עובד עבודה זרה, כומר 
גדול בעבודתו. ההדגשה היתה בקשר למידותיו: אכזריותו – מפטם על מנת לשוחטם מיד 

לאחר מכן...

כאן בא הקדוש ברוך הוא ופסק! הנהגתו של פנחס היתה ממידת הרחמנות והמברך את 
עמו בשלום! לכן זכה למתנת כהונת עולם: "...לכן אמר הנני נתן לֹו את ּבריתי ׁשלֹום ... 
והיתה ּלֹו ולזרעו אחריו ּברית ּכהּנת עֹולם ּתחת אׁשר קּנא לאלקיו ויכּפר על בני ישראל".

גם אנו נדע היטב להפנים בתפקידנו ה'הורי', כי אין ב'סלנו' אנרגיה עודפת השקעה של 
בדוגמה החינוכית  כוחותינו  מייטב  לנצל את  עלינו  אידאולוגיות.  בהזזה של  וכוח  מרץ 
להמעיט  נשתדל  הטובות.  והתכונות  המידות  בהשרשת  להתמיד  עלינו  ילדנו  בחינוך 
ללכת  נמשיך  מאתנו.  מושפעים  פחות  ילדנו  כך  וביו  כך  שבין  אידיאולוגים  בוויכוחים 
בדרכו של אהרון כהן גדול – 'אוהב שלום ורודף שלום', במיוחד 'בימי בין המצרים', נרבה 

אהבה ואחדות במחנינו!
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לנהוג  יש  חינוך:  בימים עברו היתה אמירה שגורה בלשונם המחודדת של מעצבי 
בשיטת 'המקל והגזר'. דרך חינוכית שכללה בתוכה מענה רך ומתק שפתיים מצד 
'המקל והשוט' היו מונחים על שולחן הקתדרה החינוכית • הזמנים  ומאידך,  אחד 
משתנים ומתחלפים להם ועמהם באים אמירות התואמות למציאות, מרבים לשמוע 
ואף להשמיע כי בימינו ישנו אך ורק כיוון חינוכי הולם אחד ויחיד המתאים להדרכת 

וחינוך ילדנו והוא: השימוש אך ורק ב'גזר' 

מרבים  למציאות,  התואמות  אמירות  באים  ועמהם  להם  ומתחלפים  משתנים  הזמנים 
המתאים  ויחיד  אחד  הולם  חינוכי  כיוון  ורק  אך  ישנו  בימינו  כי  להשמיע  ואף  לשמוע 
כאן  לשים  עלינו  עקא,  דא  אלא  ב'גזר'!  ורק  אך  השימוש  והוא:  ילדנו  וחינוך  להדרכת 

'נקודה'.

הבנת צרכי המחונך צריכה להיות מתוך מבט מאור פנים, הקשבה והאזנה... אין הכוונה 
להתרפסות, חנופה או במקרה גרוע יותר השלמה עם חוסר גבולות, חוצפה ודיבור של אי 
כבוד. לפעמים התנהגות זו עלולה להראות כהשלמה עם זלזול מצד תלמידים למוריהם, 

או להוריהם.

ברורות  אמירות  יביעו  וודאי  מוריהם  כי  ומצפים  מייחלים  ילדנו  בברור  לדעת  עלינו 
הכוללות – העמדת גבולות ויישום חוקים העתידים לחנך ולעצב באופן בריא את נפשם 
ורוחם של הילדים. ילד או נער המצוי בסביבה המשדרת אמירות קצרות וברורות במכלול 
הנושאים, מרגיש שאכן יכול הוא לסמוך על המבוגר המצוי בסביבתו ועל יד כך, יקל עליו 

להפנים בקלות יתר את המסרים החינוכיים ואף הלמידה תהיה לו לחווייתית ונעימה.

את הצורך בעמידה על כללים חינוכיים ושמירה קפדנית על יישומם, ניתן ללמוד משתי 
הפרשיות השבת: 'מטות – מסעי'.

דווקא 'מטה' המקל היבש 
והנוקשה גורם לרכות 

מטות – מסעי
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הקשר של פרשיות 'מטות מסעי' 
לזמן בהן נקראות – 'ימי בין המיצרים'

השל"ה הקדוש בדבריו לראש פרשת 'וישב' מבאר, כי ישנו קשר בין תוכן הפרשיות, לזמן 
ויען כי באלו פרשיות חלו ימי חנוכה או לפניהן או לאחריהן, ולכל   ..." בהן הנקראות: 
זמן ועת לכל חפץ, כי בודאי גלגול המועדים של כל השנה, הנה אלה מועדי ה', הן מועדי 
דרבנן או תעניות וט' באב, בכולן יש שייכות לאותן הפרשיות שחלות בהן..." )של"ה פרשת 

וישב מקץ ויגש הקדמה(

ובהתייחסו לפרשיות 'מטות, מסעי ודברים' הנקראות באופן תדיר בימי בין המצרים כותב 
השל"ה הקדוש: "פרשיות שלשה אלה, מטות ומסעי ודברים, הם תמיד בשבתות ש'בין 
המצרים', על כן בדבור אחד יהיו נאמרים, ובשם 'מלחמות ה'' יהיו נזכרים. כי החורבן 
נגד  מלחמה  איש  ה'  והגאולה  אש",  שלח  "ממרום  שכתוב  כמו  ישראל,  עם  ה'  מלחמת 

האומות, ויצא ה' ונלחם". )של"ה פרשת מטות הקדמה(

נמצאנו למדים על פי השל"ה, כי ישנו קשר תכני, בין הפרשיות לזמן בהן הן נקראות, 
ואותו כלל נגזר גם על פרשיות הנקראות בימי בין המיצרים.

מהם א"כ הקשרים התכנים של שתי הפרשיות, ל'ימי בין המצירים'?

הרבי בליקוטי שיחות כרך ח"י, בראשית דבריו מביא כמה הקשרים תכניים בין המסופר 
לימי  'מטות'  בין המיצרים'. הקשר המצוי בפרשת  'ימי  ולבין  – מסעי'  'מטות  בפרשיות 
הקשור  דיאלוג  משה,  לבין  הירדן  עבר  שבטי  בין  המתנהל  ודברים  בדין  הינו  החורבן 
כיבוש  ולא להשתתף עם אחיהם במלחמת  הירדן  ברצונם של השבטים להישאר בעבר 

הארץ.

כידוע, משה מגיב בחריפות על הצעתם במענה לשון קשה ובתשובתו מעלה את 'חטא 
המרגלים' וכך מתבטא משה בפרשת 'מטות': "וּיאמר מׁשה לבניגד ולבני ראּובן האחיכם 
יבאּו לּמלחמה ואּתם ּתׁשבּו פה: ולּמה תנואון תניאּון את לב ּבני יׂשראל מעבר אל הארץ 

אשר נתן להם ה': ּכה עׂשּו אבתיכם ּבׁשלחי אתם מּקדׁש ּברנע לראֹות את הארץ:"

וכאן ההקשר שבין המאורע המוזכר על ידי משה בפרשתנו, לימי החורבן. הגמרא במסכת 
תענית מביאה בהקשר לאותו חטא המרגלים ובכייתם לשווא: "...וכתיב ותשא כל העדה 
ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא. אמר רבה אמר רבי יוחנן: אותו לילה ליל תשעה 
באב היה. אמר להם הקדוש ברוך הוא: אתם בכיתם בכיה של חנם – ואני קובע לכם בכיה 

לדורות...".

גם בפרשת 'מסעי', ניתן למצוא את הקשר לאווירת הימים בהם אנו נמצאים, ימי חשבון 
'מסעי'  הרבי: בראשיתה של פרשת  ומבאר  כך ממשיך  בתי המקדש.  חורבנות  על  נפש 
מונה התורה את 'מ"ב מסעות' שעברו בני ישראל במשך ארבעים שנה בהם נסעו במדבר 

העמים.



148

תהילות ישראל • חינוך בראי הפרשה

מובא על כך במדרש: "אלה מסעי" משל למלך שהיה בנו חולה הוליכו למקום א' לרפואתו, 
כאן חששת את  הוקרנו,  כאן  ישנו,  כאן  ואומר  כל המסעות  מונה  אביו  כשחזרו התחיל 
ראשך, כך אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, מנה להם כל המקומות היכן הכעיסוני, לכך 

נאמר "אלה מסעי".

הכעס  הייתה  ולחורבן,  לגלות  הסיבה   – הכעיסוני'  'היכן  המשל  בלשון  המדרש  נוקט 
שהכעיסו את בורא העולם כבר עם יציאתם ממצרים, שלולי הכעיסו, היו נכנסים ישירות 

לארץ ישראל ובונים את המקדש הנצחי בגאולה השלימה והנצחית.

ראינו שישנו קשר תכני המצוי בשתי הסדרות – 'מטות מסעי', לזמן בהן נקראות. הקשר 
המתבונן  ביניהן.  גם  קיים  אלא שהקשר  נקראות,  בהן  לזמן  רק  אינו  הפרשות  שתי  בין 

בתוכן שתי הפרשיות נוכח לראות דווקא את המרחק התוכני הקיים ביניהן.

בצווים  עוסקת  'מטות'  פרשת  מתורגם(:   –  411 )עמ'  דבריו  בהמשך  הרבי  מבאר  כך 
מספר  עוד  וכן  וכו'(  וראובן  גד  בני  בבקשת  שצוין  )כפי  ה40  שנת  של  ובמאורעות 
התרחשויות שקרו באותה שנה. לעומתה, פרשת 'מסעי', עוסקת בראשיתה בסיכום כל 
המסעות שהתרחשו מצאת בני ישראל מארץ מצרים לאורך כל הנסיעות והחניות לאורך 

ה40 שנה כמסופר בחומשים הקודמים.

לכאורה מגמות הפוכות בשתי הסדרות? מבאר הרבי ומביא את הנאמר על ידי אדמו"ר 
הזקן בחלק ה'תניא' – ב'שער היחוד והאמונה' פרק א' על יסוד תורת הבעש"ט: 'שמו אשר 
יקראו לו בלשון הקודש הוא חייתו'. כך נאמר על שמות הסדרות: 'מטות' ו'מסעי'. תוכנה 

הפנימי של כל פרשה מהשתיים, נרמז בשמה.

ביאור פנימי ורב משמעות של המילה 'מטות' 
הנעלה אף מהמושג 'שבט'

לעם ישראל ישנם שני תארים: 'שבטים 'ו'מטות', שתי דרגות רוחניות ופנימיות של ישראל. 
כמו שבמובן הבוטני 'שבט' מוכיח על מציאות של ענף המחובר לעץ הנטוע באדמה ויש 
לו שורשים ממנו הינו יונק את מקור חיותו. כך במובן הנוסף של 'שבט' המתאר מציאות 
ירידתה, כאשר  רוחנית של הנשמה הישראלית במקור חוצבה בעולמות הרוחניים טרם 

מחוברת עדיין 'לאילנא דלעילא'. )עיין מאמרי אדמו"ר הזקן תקס"ב(

מגזע  שנכרת  ענף  של  מצב  תיאור  הינו  בוטנית,  מבחינה  'מטה'   – הביטוי  זאת  לעומת 
העץ ועתה נחשב למקל יבש ללא כל חיות הניכרת לעין. ובמובן הרוחני מתוארת הנשמה 
הישראלית בביטוי 'מטה' כאשר הנשמה יורדת )בעל כורחה( לשליחותה בעולם הזה. כאן 
נכנסת לגוף גשמי ועליה להילחם עם הנפש 'הראשונה' – 'נפש הבהמית'. את מלחמתה 
נגד הפיתויים של הגוף הגשמי והנפש הבהמית מנהלת הנפש האלוקית עם התנתקותה 

מ'אילנא דליעלא' על יד קיום התורה והמצוות.
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'הזקן  מול  במלחמתה  זקוקה  לה  הנעלים  הכוחות  את  האלוקית  הנפש  שואבת  מהיכן 
וכסיל' – יצר הרע בהיותה בערך של מרחק רוחני ממקור חיותה?

יבש,  מקל   – 'מטה'  בדרגת  רק  המצויה  האלוקית  הנפש  מקבלת  זה  את  הרבי:  מסביר 
מה'מסעי'. הנשמה בירידתה לעולם הזה היא בעצם צריכה לצאת מ'המצרים', המציינים 
את המסע הראשון – יציאה ממצרים. המטרה להגיע למסע ה42, 'ירדן יריחו'. )הרומז על 

גילוי משיח – בבחינת 'מורח ודיין'( ומשם לארץ ישראל – ארץ הקודש.

מזרז  זה  ויובש,  נוקשות  על  המראה  'מטה'  בדרגת  הנשמה  בהיות  דווקא  הרבי  מחדש 
ומסייע לתנועתיות ועלית מדרגה של הנשמה. התחברות לבעל הרצון על ידי קיום תורה 
ומצוות והעקשנות הנובעת, דווקא מריחוקה. אז, מופעלת תהליך של הנעה המוביל למסע 

והתקרבות למטרה הנכספת – הגעה למטרה והיא: 'ארץ נושבת'.

אלו  הם  פנים  מאור  עם  הנעשה  מתוך  ברורים,  וחוקים  כללים  בהבהרת  המלווה  חינוך 
שיגרמו לילדנו את ה'הנעה' והתקדמות לקראת המטרה החינוכית הרצויה...

כמו שבואר לעיל כי ירידת הנפש האלוקית אל עולם המעשה, נעשה על ידי והתנתקותה 
ממקור חיותה עד ירידה שהופכת אותה למעין 'מקל ומטה' שהיא בחינת כ'ענפים יבשים' 
המסמלים את המרחק הרוחני הכל כך רב, לעומת מצבה בהיותה 'למעלה' ענף רטוב לך 

ורך שהינו בדרגת 'שבט' .

היחידה  הדרך  היא  וצימאון,  ליובש  הגורם  הרב  הריחוק  דווקא  בנשמה:  גם  כך  כן  אם 
הגורמת לכסיפה ורצייה והתפתחותה הרוחנית של הנשמה המצויה בגופינו, הגורם למצב 
של 'אתהפכא' ממשית, מדרגה של 'ענף קשה' למצב של דרגה גבוהה הרבה יותר ממקום 

שהייתה קודם ירידתה אף מ'שבט'. )כנזכר לעיל(

כך בעניין חינוך והנהגת ילדינו: אם חפצנו לרוות בקורטוב של נחת יהודי אמתי ולראות 
הצלחה בעמלינו החינוכי, עלינו לגרום להנעה במוטיבציה אצל ילדנו. הנעה זו תתממש 
לא על ידי רפיון ורפיסות בכללי החינוך והמשמעת. אלא ההיפך היא תוגשם בהצבתם של 

כללים וחוקים ברורים ועמידה נחושה על ישומן הן מצד המחנכים והן מצד המחונכים.

אך כמובן נקפיד עם זאת, שאותן כללים וחוקים יעוברו במאור פנים ובאהבה. אז ודאי 
יתקבלו בהבנה אצל חניכינו ויהוו כמורה נבוכים לדור נבוך.

ונזכה שאכן דווקא ימים אלו של ירידה יהוו מקפצה לגאולה האמתית והשלמה בבניין 
בית המקדש השלישי והרבי בראשנו! אמן!
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כל הורה מן השורה מצפה שילדיו ילמדו אצל איש חינוך שידאג לילדיו, כאילו הם 
בניו ממש. כל תלמיד יחוש שהוא כמו: 'הבן יקיר...' אידיליה נפלאה • להפתעתנו, 
מעיון מעמיק שעורך הרבי בדברי רש"י על פסוק בפרשתנו: "וׁשּננּתם לבניך", מתברר 
כי ל'מטבע' ישנו גם צד שני, על כל תלמיד ומחונך לחוש כי מורהו ומחנכו הרי הוא 
כאביו ממש! אבא הינו דמות הדואגת לעתיד ילדיו. ממנו ניתן לצפות לקבל צידה 
ה'  עבודת  בדרך  לעזר  כלים  יקבלו  שממנו  האישית,  ההתפתחות  בתהליכי  לדרך 

ומיומנויות לימודיות המסיעות בהתפתחותם השכלית בכלל והתורנית בפרט' 

כל הורה מן השורה מצפה שילדיו ילמדו אצל איש חינוך שידאג לילדיו, כאילו הם בניו 
ממש. כל תלמיד יחוש שהוא כמו: "הבן יקיר..." אידיליה נפלאה...

להפתעתנו, מעיון מעמיק שעורך הרבי בדברי רש"י על פסוק בפרשתנו: "וׁשּננּתם לבניך", 
ומחנכו  מורהו  כי  לחוש  ומחונך  תלמיד  כל  על  שני,  צד  גם  ישנו  ל'מטבע'  כי  מתברר 
לצפות לקבל  ניתן  ילדיו. ממנו  לעתיד  הדואגת  דמות  הינו  כאביו ממש! אבא  הוא  הרי 
ה'  עבודת  בדרך  לעזר  כלים  יקבלו  האישית, שממנו  ההתפתחות  בתהליכי  לדרך  צידה 

ומיומנויות לימודיות המסיעות בהתפתחותם השכלית בכלל והתורנית בפרט.

הרגשה חיובית זו תביא להידוק הקשר החיובי שבין המורה לתלמידיו ותשרה אווירה של 
בניה ויצירתיות בהיכלי כותלי המוסד החינוכי בו למדים ומתחנכים ילדנו.

"וׁשּננּתם לבניך" מבאר רש"י: "לבניך" – אלו התלמידים! דווקא התלמידים ולא הבנים?! 
נלמדת  אב  הנדרשת מכל  בנינו,  עם  בחידוד ההבנה,  ושינונה  לימוד התורה  הציווי של 

מהמילים: "וׁשּננּתם לבניך", שלכאורה מובן וברור מאליו, מפשטותן של מילים.

אלא, מעיון בדרש מתברר שבמילה: "לבניך" – ישנה משמעות נוספת. וכך מובא במדרש 
בנים  קרויים  שהתלמידים  מקום  בכל  מוצא  אתה  וכן  תלמידיך,  אלו   – "לבניך"  ספרי: 
וכי  ג'(,  "וּיצאּו בני הּנביאים אׁשר ּבית אל אל אליׁשע" )מלכים ב פרק ב פסוק  שנאמר 
בני נביאים היו והלא תלמידים היו?! אלא מכאן לתלמידים שקרויים בנים, וכן הוא אומר 
"ויגשו בני הנביאים אׁשר ּביריחֹו אל אליׁשע וּיאמרּו אליו" )מלכים ב' פרק ב' פסוק ה'(, 

היחס ההדדי והדו–צדדי בין 
המורה לתלמידו 

ואתחנן
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וכי בני נביאים היו והלא תלמידים היו? אלא שהתלמידים קרויים בנים, וכן אתה מוצא 
בחזקיהו מלך יהודה שלמד כל התורה לישראל וקראם בנים שנאמר "ּבני עתה אל ּתּׁשלּו" 

)דברי הימים ב פרק כ"ט פסוק י"א(. ) ספרי דברים פרשת ואתחנן פיסקא ל"ד(

הינה מכוונת לפשוטו של מקרא, כפי שכותב בפרושו בראש ספר  פירושו  רש"י שדרך 
בראשית: "...יש מדרשי אגדה רבים וכבר סדרום רבותינו על מכונם בבראשית רבה )יט ו( 
ובשאר מדרשות ואני לא באתי אלא לפשוטו של מקרא ולאגדה המיישבת דברי המקרא 

דבר דבור על אופניו..." )רש"י בראשית פרק ג'(

אם רש"'י בחר שכוונת פשוטו של מקרא הינה "לבניך" – הם 'תלמידך'. יש להבין ולבאר 
את הדברים: מדוע הדגשת התורה היא על 'תלמידך' ולא כנשמע – 'בניך', ילדיך הטבעיים 
שנולדו ממך? הצורך בקיום ההבטחה של ה'סבא יעקב' לשבט שמעון: "אחּלקם ּביעקב 

ואפיצם בישראל" – שתהא להם פרנסה מלמוד תינוקות של בית רבן, זאת הסיבה...

הרבי בליקוטי שיחות כרך ט' )מתורגם עמ' 40( מחדש ומבאר את המקור לצורך לפרש 
את הפשט הלשוני במילים "וׁשּננּתם לבניך" הם תלמידך, המקור נמצא בהסברו של רש"י 
על הפסוק: "אחּלקם ּביעקב ואפיצם בישראל" המופיע בברכות יעקב לבניו: "...דבר אחר 

– אין לך עניים וסופרים ומלמדי תינוקות אלא משמעון.." )ע"כ לשון רש"י(

לבניך",  "וׁשּננּתם  שחיוב  כפשוטו  הפסוק  הסבר  את  מפרשים  היינו  אילו  הרבי:  מסביר 
ואז  הבן  של  אביו  על  רק  הינו  הלימוד  שחיוב  היתה  התוצאה  האבות,  אלו   – כפשוטו 
פרנסת מלמדי התינוקת היתה מקופחת. כי נותרו באמתחתם רק ילדים שאביהם נפטר 
ל"ע או ילדים שאבות הילדים הינם בדרגת עמי הארץ שאפילו את ילדיהם הקטנטנים 
כיצד הבטיח  זאת הפרשנות היתה צצה התמיהה  ואם אכן היתה  אינם מסוגלים ללמד. 

יעקב פרנסה לשבט שלם ללא יכולת יישומית?!

אלא חייבים אנו להסביר שמשמעות הציווי בפסוק "וׁשּננּתם לבניך", הוא לתלמידים, ואז 
כיוון שאין חובת האב ללמוד תורה דווקא עם בניו שלו, אזי על ידי כך הבטחנו וסייענו 
לפרנסתו של שבט שמעון, שאז כל אב ודאי ישכור מלמד לילדיו על מנת שיצמחו להיות 

גם בני תורה.

אלישע הנביא צועק בעת עליית רבו בסערה השמימה: "... אבי אבי רכב ישראל ּופרׁשיו". 
מכאן שעל כל תלמיד לחוש כי מורהו הרי הוא כאביו...

רש"י באותו פסוק בו הוא מוכיח שהפירוש לפסוק: "וׁשּננּתם לבניך" הוא תלמידך מכמה 
מקומות בתנ"ך ואחד מהם הוא ספר מלכים ב' פרק ב', בו מתוארת הדרמה האלוקית: 

הסתלקותו הפתאומית של רבו של הנביא אלישע – אליהו הנביא.

אלּיהו  וּיעל  ׁשניהם  ּבין  וּיפרדּו  אׁש  וסּוסי  רכבאׁש  והּנה  ודּבר  הלֹוך  הלכים  הּמה  "ויהי 
בסערה השמים: ואליׁשע ראה והּוא מצעק אבי אבי רכב ישראל ּופרׁשיו ולא ראהו עֹוד 

ויחזק ּבבגדיו וּיקרעם לשנים קרעים:"
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לה'  אתם  בנים  שנאמר  בנים,  קרוים  שהתלמידים  "...וכשם  פסוקינו:  על  רש"י  מבאר 
וגו'...". רש"י בדבריו ממשיך  ישראל  אלקיכם, כך הרב קרוי אב, שנאמר אבי אבי רכב 
ודו צדדי שצריך להיווצר בין הרב לתלמידו. ההוכחה מהנביא  לבאר את הקשר הרצוי 

אלישע שהיה מצעק: "אבי אבי רכב ישראל ופרשיו".

מבאר את הדברים הרבי בהמשך אותה שיחה )עמוד 46( "...כשם שהעובדה שהתלמידים 
זה מטיל על התלמידים התחייבות עצומה כלפי  )כלשון רש"י( הרי תואר  בנים  קרויים 
רבם – שנאמר "בנים אתם לה' אלוקיכם", דבר שמחייב אותם בשמירת כל המצוות בתור 

בניו, כך ההתחייבות בכבוד שחייבים התלמידים כלפי רבם שיחסם אליו כבנים.

גם על האב להיות באותה התחייבות כלפי תלמידיו. זאת למדין אנו מביטוייו של גדול 
ישראל  רכב  אבי  "אבי  תארים:  וכמה  בכמה  רבו  את  מכנה  אלישע  אלישע.  הנביאים 
ופרשיו". מבאר הרבי התואר "רכב ישראל", בא להדגיש שאליהו הנביא העתיר תפילות 
מלחמה  כרכב  להם  היה  בכך  הרי  מלחמותיהם.  את  ניצחו  כך  ידי  ועל  ישראל  עם  על 
ממש. כמו כן בהמשך לכינויים: "אבי אבי" הקשור לקשר הרוחני שבין הרב אליהו הנביא 
לתלמיד )בנו( אלישע, מופיע הכינוי: "רכב ישראל". מכאן לומד הרבי שעל הרב / המורה 
לשמש – כ'רכב' לתלמידיו מפני שהוא קיבל את הכינוי – 'אב'. מכאן שעל המורה להעניק 
בלימודיו את היכולות והמיומנויות הלימודיות והערכיות – 'לנצח' ב'מלחמות' / בקשיים 

ובאתגרים העלולים להתעורר בפניהם בעת לימודיהם עתה בהמשך התפתחותם.

לעצמינו  נחת  ונרבה  נרווה  ובכך  בפנינו  הניצבות  החינוך  מטרות  תהיה  זו  שאכן  נזכה 
ולילדנו ונבצע מתוך שמחה ובריאות את שליחותינו החינוכית.
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המטבע הלשוני – 'סיפורי סבתא', קיבל את הקונוטציה השלילית במרחב הביטוי הישראלי. 
היהודית.  בתרבותנו  יקרים  זיכרונות  גם  ישנן  'סיפורי סבתא'  למושג  זו האמת,  לא  אך 
בשנים עברו הייתה נוהגת האם היהודייה, לשבת ליד עריסת בנה ולספר ב'שפת האם' 
– 'לאדינו', 'אידיש' וכדו'. תוך שהיא קוראת בערגה ממדרשים עתיקי יומין את סיפורי 
התנ"ך ומעשיות חז"ל, וכך אט, אט, בנה נכנס לשינה מתוקה כשנרדם הוא עם זיכרונות 

של סיפורים ומעשיות שיישרו עליו שנת ישרים ערבה.

עם התחדשות העולם, טכנולוגית המקלה על חיינו תודה לא-ל, חושב 'העולם' המתחדש 
הטהור,  למחננו  אף  נכנס  זה  רוח  משב  וסבא,  אבא  בית  של  מ'הרוח'  להיפרד  גם  שיש 
באידאה הכרתית, שאל לנו להלהות, את ילדנו, תינוקות של בית רבן הרכים והטהורים, 
'רך'  כך  כל  בגיל  ובפרט  להכילם  ויכול  מסוגל  ילדנו  של  הגיונם  שאין  חז"ל  במעשיות 

וצעיר...

על  הדברים  את  להעמיד  במינה,  יקרה  הזדמנות  לידינו  מזמנת  'עקב',  פרשת  פרשתנו, 
דיוקם ולקבוע 'ביתדות ברזל' אחת ולתמיד את העבודה: לא רק שאותן מעשיות שיסודן 
תהוונה  הן  להיפך,  אלא  ילדינו,  של  והעדינה  הרכה  לנפשו  מזיקות  אינן  קודש  בהררי 
עבורו 'חומת מגן' מעולה מפני 'רוחות הפרצים' המנשבות ברחובותינו והן יהוו עבורו את 

הצידה לדרך בהתפתחותו הרוחנית..

"והיה עקב...", "עקב" –  משמעות כפולה: תיאור מצב ותיאור זמן

"והיה עקב ּתׁשמעּון את הּמׁשּפטים האּלה  'עקב' פותחת היא בהתניה:  פרשתנו, פרשת 
ּוׁשמרּתם ועׂשיתם אתם וׁשמר ה' אלהקיך לך אתהּברית ואתהחסד אׁשר נׁשּבע לאבתיך". 
ושמירת המשפטים. עלינו  והחסד, בשמיעה  הקדוש ברוך הוא מתנה את קבלת הברית 
לתת את הדעת לדיוק לשון הכתוב במילים "עקב ּתׁשמעּון", למה מרמז הכתוב במילה 

'עקב'?

המדרש תנחומא מבאר את משמעות המילה עקב כ'תיאור מצב': "והיה עקב ּתׁשמעּון" 
וגו' )דברים ז יב(. זה שאמר הכתוב "לּמה אירא ּבימי רע עֹון עקבי יסּוּבני" )תהלים מט 

עלינו לדאוג כי לא ינוס ליחם של 
'סיפורי הסבתא' 

עקב
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ו(. יתברך שמו של הקדוש ברוך הוא, שנתן תורה לישראל שבה שש מאות ושלש עשרה 
משליכים  אלא  מתייחסים(,  )אינם  בהן  משגיחים  אדם  בני  ואין  וחמורות,  קלות  מצוות 
אותם תחת עקבותיהם, כלומר שהן קלות לכך )בגלל שחושבים שהן לא חשובות(! דוד 
היה מתיירא מיום הדין, והיה אומר, ריבון העולמים איני מתיירא מן המצוות החמורות 
שבתורה שהן חמורות, ממה אני מתיירא מן הקלות, שמא עברתי על אחת מהן, אם עשיתי 
אם לאו, מפני שהיא קלה, ואתה אמרת הוי זהיר במצווה קלה כבמצווה חמורה, לכך אמר 

למה אירא בימי רע. )מדרש תנחומא )בובר( פרשת עקב(

על פי ביאור המדרש, המילה "עקב", מקבלת משמעות של 'תיאור מצב', מצוות שהאדם 
מעריכן כמצוות שאינן חשובות – כמו עקב רגלינו, לשון אי חשיבות ולכן טועה הוא ואינו 
מייחס להן את החשיבות הרצויה, ועל פי המדרש, אפילו דוד, מלכא משיחא, חשש שאולי 
יטעה בהן ולא ייתן להן את המעמד הראוי, ועלול הוא חלילה, להשליכן תחת עקביו. על 

כך נשא תפילה בספר תהילותיו: "עֹון עקבי יסּוּבני".

לעומת המדרש, המילה 'עקב' בביאור פנימיות התורה, מקבלת משמעות של 'תיאור זמן'.

'אור התורה' בראש פרשתנו מבאר שהמילה 'עקב', רומזת היא לזמן של עקבתא דמשיחא. 
אז בסוף ימי גלותנו, בודאי יהיה המצב של – 'ּתׁשמעּו'! כפי שהתורה הבטיחה בפרשת 
'אתם ניצבים': "וׁשבּת עד ה' אלהיך וׁשמעּת בקלֹו ּככל אׁשר אנכי מצּוך הּיֹום...". )דברים 

פרק ל'(

וכך גם פוסק הרמב"ם בידו החזקה: כל הנביאים כולן צוו על התשובה ואין ישראל נגאלין 
אלא בתשובה, וכבר הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותן ומיד הן 
נגאלין שנאמר והיה כי יבאו עליך כל הדברים וגו' ושבת עד ה' אלקיך ושב ה' אלקיך וגו'. 

)רמב"ם הלכות תשובה פרק ז' הלכה ה'(

פרשנות המילה 'עקב' מייחדת את דור עקבתא דמשיחא, שאז תקוים ההבטחה "וׁשמר 
ה' אלקיך לך את הּברית ואת החסד אׁשר נׁשּבע לאבתיך...", ראינו, כי התורה מבטיחה כי 
סוף ישראל לשוב בתשובה ומיד נגאלין. דווקא בתקופת סוף גלותנו, בעקבתא דמשיחא, 
מעלת עבודתם הרוחנית של היהודים שיזכו לחיות אז, תהיה נעלית לעין ארוך, מאותם 

אלו שזכו לחיות בעת שהמקדשות היו מכוננים בהדרתם.

מעלת עבודת היהודים באחרית הימים תתאפיין בהתבטלותם לאלוקות, לא מתוך ראיה 
קיום המצוות שלהם משולה לעבודתו של  כבזמן הבית.  לעין,  של האור אלוקי הנראה 
אדונו  את  עובד  פשוט'  'עבד  בהערה שם(,  כמוסבר  נאמן',  עבד  'של  )ולא  פשוט'  'עבד 
לא מתוך השגה, או הבנה של מטרת שימושו, עבודתו נעשית מתוך קבלת עול מוחלטת 

לאדונו, ללא הבנה וללא השגה.

תוך  יתברך,  הבורא  מצוות  את  יקיימו  דמשיחא,  עקבתא  בזמן  שיחיו  היהודים,  גם  כך 
האלוקית  ההשגחה  אור  את  שרואים  בגלל  לא  הנוראה,  הגלות  חשכת  בעוצמת  היותם 
הנעלה המשתלשל עליהם ממנו יתברך. ההיפך, הם יקיימו את המצוות מתוך התבטלות 
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דבר  והנפש,  הגוף  במסירות  וחשיכה,  פנים  בהסתר  מצויים  שיהיו  למרות  עול.  וקבלת 
שוודאי ייקר את פעולת המעשה ויביא את התוצאה המיוחלת, שמובאת בהמשך הפסוק: 
"וׁשמר ה' אלקיך לך את הּברית ואת החסד...", כל ייעודי הגאולה העתידיים בביאת משיח 

צדקנו.

בזמן  הגדולים  ליעודים  ישראל  זוכים  בעקביו,  דש  שאדם  המצוות  קיום  ידי  על  דווקא 
עקבתא דמשיחא

נשוב לתפילתו ובקשתו של דוד המלך בספר התהילים: "לּמה אירא ּבימי רע עֹון עקבי 
יסובני )תהלים פרק מ"ט(, דוד המלך על פי ביאור המדרש, אינו ירא מן המצוות 'החמורות' 

שבתורה אלא ירא וחושש מהמצוות הנחשבות ל'קלות'.

בליקוטי שיחות כרך י"ט )מתורגם עמ' 95( מדייק הרבי בדברי המדרש ושואל: ודאי דוד 
המלך נזהר, בקיומם של כל המצוות. כפי שבעצמו כותב בספרו: "ּגם עבּדך נזהר ּבהם 
בשמרם עקב רב" )תהלים פרק י"ט(, גם את המצוות הנחשבות 'עקב' שמר הוא שמירה 

רבה, אם כן כיצד יש לבאר את העלאת חששו: "עֹון עקבי יסּוּבני''?

'חמורות' מול  קיום מצוות  נחשד בעשיית חשבון של  ודאי לא  דוד המלך  מבאר הרבי: 
קיומן של מצוות הנחשבות 'קלות'. אלא, שכאן העלה דוד את החשש של העלאת סדר 
עדיפויות של זמן הקיום. כלומר, אדם עלול לערוך חשבון מוטעה. עליו קודם להשלים 
את קיום המצוות הנחשבות 'לראש' ורק לאחר מכן אם יוותר לו זמן יבצע את המצוות 

הנחשבות ל'עקב'.

על כך משיב הרבי: שאין נכון לנהוג כך גם עם ההיגיון ואפילו השכל של קדושה מעלה 
טענה מעין זו – שיש לו לקיים קודם את המצוות הנחשבות בעיני המקיים ל'ראש'.

האמת, קובע הרבי: עבודת ה' וקיום המצוות צריכה להתחיל אצל כל יהודי מתוך אמונה 
וקבלת עול פשוטה ולא להתעסק עם חישובים של שכל והגיון. רק כיהודי פועל מתוך 
זהירותו תהיה  אמונה, קבלת עול והתבטלות אזי, אין חשש שאכן יטעה בקיום מצוות. 
במשנה הקפדה בקיום מצוות 'קלות' כחמורות והוא לא ישליך את 'קלות', חלילה תחת 

עקביו...

ה'חשובות'?  המצוות  את  קודם  לקיים  שיש  הסדר  כי  אדם  סברא  יעלה  אם  נאמר  ומה 
)ישעיהו פרק מ"ב( מבארים  ּכי אם עבּדי..."  עּור  "מי  ישעיהו:  צווח הנביא  כך כבר  על 
שכל  ללא  ה',  מצוות  המקיימים  תמימים  ואנשים  הנביאים  על  מלעיגים  היו  הפרשנים: 
והגיון אלא מתוך אמונה וקבלת עול. על כך כינו אותם "מי עּור", 'עיוורים'! עושים את 

מעשיהם ללא מחשבה ושיקול דעת.

התוצאה: דווקא בדור של עקבתא דמשיחא שאז עם ישראל יתקיים תוך 'חשכת הגלות' 
מצויים  יהיו  שישראל  אז,  דווקא  רע",  "ּבימי  המלך  דוד  כהגדרת  ארץ',  יכסה  ו'חושך 
'ככבשה בין שבעים זאבים' למרות כל קשיי הפרנסה הגשמיים ונפילת ערכים והתפרקות 
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כמעט מוחלטת מכל דבר שנוגע לאידישקייט, בכל אופן יעמדו מתוך מסירות ויקיימו את 
כל המצוות. אז גם יזכו 'כמים פנים לפנים' גם להארה של שפע נעלה ומיוחד השמור לדור 
הגאולה: "וׁשמר ה' אלהקיך לך אתהּברית ואת החסד אׁשר נׁשּבע לאבתיך...", כי עבדו את 

ה' ללא התחשבנויות...

גם בדרך חינוך ילדנו מגיל הינקות עלינו להתחיל מתוך החדרת אמונה פשוטה – 'סיפורי 
סבתא'

מביא הרבי באותה שיחה כי כמו שיש לנהוג בקיומן של המצוות, כך עלינו לעבוד את ה' 
–  מתוך אמונה תמימה. על אותו קו חשיבה חייב לזרום בעורקנו בעת שאנו משמשים 

כמורי דרך בחינוך ילדנו כבעוד בהיותם כבר בגיל הינקות.

אדמו"ר הרש"ב:  כ"ק  בימי  הרבי בהקשר למעשיה שהתרחשה  דברי  את  בלשוננו  נביא 
מורי וחמי סיפר: כאשר היו ילדי הרבי הרש"ב )הרבי הריי"צ בתוכם( קטנים ורכים, שכר 
עניינים ביהדות שהם  אין לספר  – שלילדים רכים בשנים  זה סבר  עבורם מלמד. מלמד 
)חלילה( עלולים לגרום לפחד ובהלה מצד אחד או מפלאים מאידך )שאין מתקבלים על 
פי הגיון ושכל של הילד הרך(, כמו מופתים וכיוצא בהן. טען הוא: מעשיות אלו מתאימות 
דברים  רכים,  לילדים  אך  והבנתם.  שכלם  פי  על  וכדומ'  העניין  את  שיבינו  למבוגרים 
אלו עלולים לשבש את הגיון שכלם ולהרע את התפתחותם – טען המלמד! מסיים הרבי 

הריי"צ: מיד כשנודע לכ"ק האדמו"ר הרש"ב הדבר, מיד פיטר את אותו מלמד!

העוסקים  תנ"ך  וסיפורי  במעשיות  להתחיל  דווקא  המחנכים  על  להסיק:  עלינו  מכאן 
הרכים  לילדינו  לספר  יש  והגיון.  פי שכל  על  המובנים  דווקא  לאו  עול  וקבלת  באמונה 

עניני מופתים שמעל השכל.

כמו בעניין קיום מצוות התורה דווקא קיום הנובע מתוך קבלת עול ללא חישובים הוא 
זה שמאפיין את דורנו, דור עיקבתא דמשיחא, שדווקא על ידי הנהגה זו, דורנו יזכה לכל 
ילדי  את  ולחנך  להמשיך  יש  דווקא  כך  פרשתנו.  של  הראשון  בפסוק  כנזכר  היעודים, 
צבאות ה', על ידי הקראת והשמעתם של סיפורי האמונה מן התנ"ך, חז"ל ורבותינו נשיאנו 

וכדומה!

בדרך זו זוכים אנו ל'תמימים שמפעילים בגאון, בקדושה ובמסירות נפש, את כל 'מפעלי 
צבא שלוחי  לחילי  בקרוב  הם  יהפכו  וכך  הגלובוס  רחבי  ובכל  בארצנו הקדושה  הקיץ' 

הרבי מתוך בריאות ונחת חסידי! אמן!
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ווירטואלית, היא קובעת כי אדם הינו  'שופטים' מציבה לפנינו מראה  פרשתנו פרשת 
החיצונית  במשמעותו  האדם  באמת  האם  השדה".  עץ  הָאדם  "כי  השדה!  לעץ  דומה 
ובפרט הפנימית אכן דומה במהותו לעץ השדה?  התשובה: כן! כשמתבוננים לעומק 
ובפנימיות ובראיה חסידית נראה ששאיפתנו התמידית הינה אכן לזכות ולהדמות לעץ 

השדה... דווקא לאדם שדרגתו 'מדבר' יש מה ללמוד מדרגת ה'צומח'. 

פותחים בשעה טובה ומוצלחת שנה חדשה – על מה עלינו לתת את ה'פוקוס החינוכי'?

את ספסלי  ומוצלחת  טובה  וחבשו בשעה  אולפנה  לבתי  שילדינו שבו  זכינו  זה  בשבוע 
אף  ומגוונים.  שונים  בנושאים  רב  ידע  ירכשו  ודאי  הלימודים,  שנת  לאורך  הלימודים. 
ערכי  לרכוש  יזכו  הכל,  ומעל  דעת  תחומי  באותם  לימודיות  מיומנויות  בקניית  יעסקו 
הנהגה נאותים בתיקון המידות, על ידי למידה ישירה ופורמאלית מספרי ההלכה ומוסר 
מיוחדים  ושיעורים  התוועדויות  שיחות  ידי  על  ומאידך,  מחד,  החסידות  מתורת  וכמובן 

שמוקצים במערכת השעות וכדומה...

ומאמץ  זמן  יותר  ילדנו  בחינוך  להשקיע  יש  האם  הבירור:  שאלת  עולה  שכאן  אלא, 
ובכך בא  בהקניית דרכי חשיבה, הקניית חומר למידה עם כל המשתמע ומתלווה אליו 
לידי ביטוי השגנו החינוכי בסיומה של שנה, אם צלחנו בהצלחה את רף תכנון השנתי? או, 
שיש להשקיע יותר בהקניית ערכי התנהגות, שינוי המידות, השפעה מרבית ותשומת לב 
להנהגותיהם ומידותיהם של תלמידנו ובסיומה של שנה בזאת נראה את הצלחת חינוכנו? 
מהו אם כן המינון במשקל המאזניים הכל כך יקר?! על מנת להקל על הספק, באה התורה 

ומשמשת לנו כתמיד, 'מורה נבוכים'....

"ּכי האדם עץ הּׂשדה" – 'וכי אדם עץ השדה הוא'? שואל התלמוד! תמיהה שלכאורה לא 
מובנת.

וכי אדם עץ שדה  "ּכי האדם עץ הּׂשדה",  התלמוד במסכת תענית, מעלה את התמיהה 

כי הָאדם עץ השדה: האם עלינו 
להדמות לעצים? 

שופטים
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הוא? לכאורה אינה מובנת תמיהת התלמוד. שהרי אכן יש דברים המשותפים ודומים בין 
האדם לעץ השדה. כמו שעץ צומח, כך אף האדם גדל ומתפתח לאורך שנותיו. הענפים 
הרבות  ופעולותיהם  מעשיהם  את  האדם  בני  אצל  מייצגים  העץ,  של  והפירות  העלים 
ומגוונות, המשפיעות כענפים וכעלים, כזרועות ארוכות המסתעפות בתחומי החיים בהם 
פועל האדם. כפירות האילן ודאי קיימים באדם פירות רבים – צאצאים ועשייה רוחנית 
וערכית שהם תוצאה ישירה לעשייה ברכה כברכת ה'! א"כ מהי תמיהתה של הגמרא: וכי 

אדם עץ שדה הוא?

הגמרא משיבה על הקושיה: "ּכי מּמּנּו תאכל ואתֹו לא תכרת", וכתיב: "אתֹו תׁשחית וכרּת" 
הא כיצד? )עד כאן לשון הגמרא( על מנת לתרץ את הקושי מביאה )כדרך ושיטת הלימוד( 
סתירה בין שני כתובים. בפסוק אחד משתמע: שאין לכרות עצים בעת מצור על עיר של 

אויב. מאידך מפסוק עוקב, משמע הפוך! שכן ניתן לכרות ואף להשחית?

על כך עונה הגמרא את התירוץ הבא ועל ידו מתורצת הקושי הראשון: אם תלמיד חכם 
וכרת. )עד כאן לשון  – אתו תשחית  – ממנו תאכל ואתו לא תכרת, ואם לאו  הגון הוא 
הּׂשדה".  עץ  האדם  "ּכי  בכתוב  שמובאים  הדברים  לראשית  מתייחסת  הגמרא  הגמרא( 
כלומר: עלינו לקחת את ההשוואה בין האילן לאדם וליישמה באורך חיינו. הכיצד? בדרך 

הבחירה של משפיע ורב.

כאשר אתה בא לבחור משפיע עליך לבחון האם הוא תלמיד חכם הגון. אם כן הוא אזי 
"תאכל ממנו" – תלמד ממנו. ואם חלילה אינו... אזי אל לך ללמוד ולקבל ממנו.

ההשוואה שעורכת התורה בין ה"עץ" ל"אדם" אינה רק כמשל, אלא מצביעה על למידה 
איכותית מהותית שיש ללמוד מעץ השדה!

בקשר  הבא,  הבירור  את  מעלה   )135 עמ'  )מתורגם  כ"ד  כרך  שיחות   – בליקוטי  הרבי 
לשאלה ותירוץ הגמרא שראינו לעיל מתלמוד, מעלה מספר שאלות בירור:

א. מנוסח השאלה: וכי אדם..? משמע שהגמרא הבינה שבהשוואה שעורכת התורה בין 
'עץ ל'אדם' אינו מתבטא בכך 'עץ' כמשל שממנו ניתן ללמוד ולהסיק לגבינו, בני – האדם. 
אלא, ודאי מכך יש להסיק שהבנת הגמרא המתבררת מתוך תמיהתה היא שכל מהותו של 

האדם הינו 'עץ השדה' ויש לברר מהי אותה מהות המשותפת ונלמדת מהעץ?

ב. גם במענה הגמרה בהבאת הדוגמא של למידה מאישיותו של המשפיע – ת"ח, אינה 
מצביעה על השוואה מהותית הקשורה לפנימיות האדם? אם כן, עדיין שבה ועולה הקושיה 

על ההשוואה שערכה התורה בין 'עץ' ל'אדם' במה אכן יש כאן דמיון מהותי ופנימי?

בין המין  בין שתי רמות של סוגים המובדלים כל כך,  ניתן לערוך דמיון  ג. כיצד בכלל 
'מדבר' הנעלה, לבין דרגת ה'עץ' שהינו רק בדרגת 'צומח'?

'עץ השדה' – מתאפיין בתכונה נעלית שאינה קיימת לא בדרגת 'החי' ואפילו לא בדרגת 
'המדבר'.



159

תהילות ישראל • לזכרו של איש החינוך הרב ישראל ברוך ע"ה זלמנוביץ

מחדש הרבי: המעלה שישנה ב'עץ', ואותה יש לקחת אלינו בני אדם מן ה'מדבר' הינה: 
 : ב'מדבר'  לא  ואף  ה'חי'  בדרגת  לא  קיימת  אינה  אשר  נעלית  בתכונה  מתייחד  הצומח 
הצומח אינו מסתיר את מקום חיותו. ה'עץ' וכל המינים מהצומח, מראים לעיני כל, קבל 
עם ועדה: אנחנו מחוברים למקור חיותנו מעת היווצרותנו לאורך כל זמן חיותנו. מה שאין 
להיפרד  יכולים  הם  אך  מזון שמקורו מהאדמה,  ניזונים מאותו  הם  ו'המדבר':  ה'חי'  כן 

מאותו מקור ועלולים לשכוח חלילה מהיכן הגיעו ומהיכן חיותם...

בדרגת ה'אדם' ישנם את כל ארבעת סוגים המרכיבים את ה'עולם גדול', אך דווקא דרגת 
'הצומח' הינה החלק הקשור לפנימיותו ומהותו.. כ'עץ השדה'

מבאר הרבי: ידוע על פי החסידות שמידותיו של האדם הן החלק 'הצומח' שבנפש האדם. 
לגדלות,  מקטנות   – צמיחה  של  תהליך  קיים  מהולדתו  האדם  של  וברגשותיו  במידותיו 
מה שאין כן ב'שכלו' הנחשב על פי החסידות, לחלק ה'חי'. השכל הינו בחיות, כל הזמן 
מצוי הוא בתנועה מתמדת ובשינויים עד כדי כך שעל פי שכלו יכול הוא להעלות סברות 

הפוכות ורחוקות מאישיותו, רגשותיו ומידותיו.

כשם שה'עץ' והצומח ב'עולם הגדול' מתייחד בקשר והחיבור בל הנתק לשורשו מקור 
בהיותן  השכל,  פני  על  מעלתן  ה'אדם',   – קטן'  ש'בעולם  'המידות'  חלק  גם  כך  חיותו, 
מחוברות תמיד לשורשן. בכך אנו מסבירים את המציאות באופיין של סוגי בני אדם. אדם 

שהוא בעל חסד תמיד יהיה בעל אופי זה וכן בשאר המידות...

יש להבהיר: למרות זאת הצפייה היא שלאורך שנות חיינו נשנה את מידותינו: "..וידעת 
על  השכל  השלטת  ידי  על  על  ל"ט(,  פסוק  ד'  פרק  )דברים  לבבך..."  אל  והׁשבת  היום 
ויינטע במקום שני. דווקא שם יצליח  הרגש... כמו שנמצא באילן שייעקר ממקום אחד 

יותר ויתן פירות טובים מאשר מקום גידולו הראשוני.

שלימות ה'אדם' מתבטאת דווקא בתיקון המידות!

מכאן מובנת ההשוואה שעורכת התורה בין 'עץ' השדה' ל'אדם'. ראינו עד כה: שדווקא 
במידותיו מתבטא הקשר אל מהות ופנימיות נפשו, שהם משמשים כשרש ויסוד. על כן 
 – ה'צומח'  הינה בחלק  היא: שעבודתו הרוחנית העיקרית של האדם  המסקנה הנלמדת 
מידותיו והנהגותיו. קובע הרבי: העבודה הרוחנית העיקרית של האדם אינה כל כך בשכל 

אלא בעיקר בתקון, זיכוך ובירור המידות.

נשים גם אנו מחנכי ישראל, תלמידיה, את הדגש לא רק על הישגים לימודיים החשובים 
ובעלי ערך יקר מפז! עלינו לבדוק כל פעם מחדש האם אנו אכן דומים ל'עץ השדה'? האם 
אנחנו מיטיבים את הנהגותינו ומידותינו? רק כך נהיה מחוברים לשורש נפשנו האמיתית 

והפנימית!

כתיבה וחתימה טובה !
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רגע  אותו  ביצים.  או  האפרוחים  על  רובצת  אם  ורואה  ציפור  בקן  בדרכו  הפוגע  אדם 
'מגש כסף' קיום של  ממלאת אותו תחושת סיפוק של השגחה פרטית. הנה מונחת על 
והאבסולוטי  זה המבט היחיד  ייפלא מפז...! האמנם  אחת ממצוות התורה, ששכרה לא 
בן אבויה  ידועה מאידך המעשייה עם אלישע  שניתן להסיק ממצוות שילוח הקן? הרי 
והשלכותיה,  הקן  שילוח  מצוות  מקיים  עם  אקראי  מפגש  של  בעטיו  שדווקא  )'אחר'(, 

'נטרד מעולמו'...

'הצופן' הטמון במיוחדותה של מצוות שילוח הקן  והפרשנות עסקו בפיצוח  חז"ל  אכן, 
ואחת התהיות שהעלו: מדוע בחרה התורה דווקא במצוות שילוח הקן, כדוגמה למצווה 
מחוננת וקלה ליישום שבצידה נכתב גם השכר: "למען ייטב לך והארכּת ימים" ואמורה 
לשמש 'מקפצה' והגברת מוטיבציה למציאות של 'שרשרת' מצוות – מצווה גוררת מצווה?

מספר הסברים על מהותה של 
מצוות שילוח הקן – ותובנה הנלמדת

והמופלאות  הפלאיות  המצוות  אחת  במצוות.  ומרובה  רוויה  תצא'  'כי  פרשת  פרשתנו, 
הינה מצוות שילוח הקן: "ּכי יקרא קן צּפֹור לפניך ּבּדרך ּבכל עץ אֹו על הארץ אפרחים 
או ביצים והאם רבצת על האפרחים אֹו על הּביצים לא תּקח האם על הּבנים: ׁשּלח ּתׁשּלח 

את האם ואתהּבנים ּתּקח לך למען ִייטב לך והארכּת ימים".

רבינו בחיי מביא מספר טעמים פרשניים ודרשנים, על מהותה של המצווה:

ושלא לעקרו, שאע"פ שהתירה תורה שחיטת  יצוה הכתוב בקיום המין  א. ע"ד הפשט: 
בעלי חיים לתועלת האדם, לא תתיר ההשחתה והעקירה בהם, ואילו לקח האם עם הבנים 
כאחד הוא כאילו הכרית המין ההוא. ואמר: למען ייטב לך, שהשם יחמול עליך והארכת 

ימים, כאשר לא הכרתת כל המין ועזבת האם ולא עקרת המין.

'רחמנות', או אולי חלילה 'אכזריות'? 
מהי התובנה הניצבת בפנינו? 

כי תצא
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ב. והרמב"ם ז"ל: נתן טעם במצוה בפרק מ"ח מספר המורה שהוא כדי שלא תצטער האם 
בראית לקיחת הבנים, שאלו לקח הבנים בפני האם היתה האם מצטערת... ואם בבהמות 
וזה כדי שנתרחק ממדת האכזריות  ועופות חסה התורה כל שכן בבני אדם, ואם כן זה 

ושנתנהג במדת הרחמנות.

ג. וע"ד המדרש: )תנחומא ב( "ׁשּלח ּתׁשּלח את האם ואת הּבנים ּתּקח לך", אין לך קלה 
בכל המצות משלוח הקן! ומה שכרה? "ׁשּלח ּתׁשּלח את האם ואת הּבנים ּתּקח לך למען 
ייטב לך והארכּת ימים". משל למה הדבר דומה, למלך שהכניס פועלים לשדהו לנטוע ולא 
גלה להן שכר נטיעתן, לערב כל מי שנטע אילן אחד נתן זהוב אחד, התחילו הכל תמהין, 
ומה זה שלא נטע אלא אילן אחד קל ופחות נותן לו זהוב אחד, אנו שנטענו הרבה על אחת 
כמה וכמה, כך שלוח הקן שאין בו חסרון כיס שכרו כך, שאר מצות שיש בהן חסרון כיס 

וטורח והצלת נפשות על אחת כמה וכמה...

ד. ומצינו שלמה המלך שהשוה שתי מצות אלו כאחת, הוא שאמר: )משלי ל, יז( "עין תלעג 
לאב ותבּוז ליּקהת אם יקרוה ערבי נחל ויאכלּוה בני נׁשר", ואמרו בירושלמי: )פ"ק דפאה( 
עין תלעג לאב, זה כבד אב ואם, ותבוז ליקהת אם, זה שלוח הקן, שהתורה פירשה שכרן 

ובא שלמה ופירש עונשן.

ה. וע"ד השכל: שלח תשלח את האם, טעם המצוה ללמדנו על מדת הרחמנות, ושנתרחק 
)ויקרא כב, כח( "לשחוט  מן האכזריות שהיא תכונה רעה בנפש, וכענין שאסרה תורה: 
אותו ואת בנו ביום אחד", וכענין שנצטוינו בתורה שבעל פה דרך רחמנות לא דרך אכזריות 

בשחיטה בצואר ולא מן העורף, והוא דעת הרב בספר המורה, וכבר הזכרתיו למעלה.

ו. ומצאתי במדרש באלה הדברים רבה: )ו, ג( מצות שלוח הקן שכרה בנים, אמר הקדוש 
ברוך הוא: אם אין לך בנים, אני נותן לך בנים, מנין, שנאמר: שלח תשלח את האם ואת 
הבנים תקח לך, שלח תשלח את האם, ומה שכר אתה נוטל, את הבנים תקח לך, לכך חתם 
זו בשכרה למען ייטב לך והארכת ימים. ואמרו במסכת נדה )ע ב( פרק תינוקת:  מצוה 
מה יעשה אדם ויחכם, יבקש רחמים ממי שהחכמה שלו, שנאמר: )משלי ב, ו( "כי ה' יתן 
חכמה". מה יעשה אדם ויהיו לו בנים, יבקש רחמים ממי שהבנים שלו, שנאמר: )תהלים 

קכז, ג( "הנה נחלת ה' בנים". )ע"כ ציטוט מדברי הבחיי(

היכולת  את  המפרים  ראיה  וכיווני  שונים  הבטים  בפרשנותו  מביא  כמנהגו  בחיי  רבינו 
לראות דבר מן הכתוב במבט רחב המעורר בעקבותיו חשיבה רחבה ומעמיקה. אכן גם 

בעניינו, הבחיי נתן בפנינו כיוונים רחבים של השקפה תורנית במיוחדותה של המצווה.

ומספר תובנות עולות מקריאת הדברים: התובנה הראשונה: מצוות שילוח הקן הינה קלה 
לקיום וביצוע ולמרות זאת, שכר רב צפון למקיימה. התובנה הנוספת: במהות המצווה 
ישנו מסר ברור העולה וצף כמעט בכל ששת הטעמים שבדברי הבחיי – חינוך לרחמנות. 

עלינו לסגל את דרך הרחמנות כמוטיב פנימי ומהותי בהנהגתנו ולהנחילה לילדנו.
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האם השכר המובטח למקיימה הינו שכר מידי וארצי גשמי? 
או רק הבטחה עתידית לעולם הבא?

בעניין חלות שכר מקיים מצוות שילוח הקן: "למען ייטב לך" הינו רק לעולם שכולו טוב 
– עולם הבא! במדרש רות מובאת דעתו של גדול התנאים רבי עקיבא: השכר "למען ייטב 

לך" הינו רק לעולם שכולו טוב – עולם הבא!

אבויה  בן  לאלישע  גרם  )מה  הזה  המעשה  לו  היה  ומהיכן  ו(  פרשה  )לרנר  רבה:  רות 
לפרוש?( אמרו, פעם אחת היה יושב ושונה בבקעת גינוסר, וראה אדם אחד שעולה לראש 
הדקל ונטל את האם על הבנים וירד בשלום. ובמוצאי שבת, ראה אדם אחד עולה לראש 
הדקל ושלח ]את[ האם ונטל ]את[ הבנים וירד והכישו נחש ומת. אמר כתוב: "ׁשּלח תשלח 
את האם ואת הּבנים ּתּקח לך למען ייטב לך והארכּת ימים" )דברים כב ז( היכן הוא טובו 
של זה? והיכן אריכות ימיו של זה? ולא ידע שדרשה ר' עקיבא בצבורא למען ייטב לך – 

בעולם שכולו טוב, והארכת ימים – בעולם שכולו ארוך. )ע"כ המדרש(

רש"י סובר שהשכר של מצוות שילוח הקן, הוא עכשווי ומציאותי למקיימה, כאן בעולם 
הגשמי: "למען ייטב לך" – אם מצוה קלה שאין בה חסרון כיס, אמרה תורה למען ייטב לך 
והארכת ימים, קל וחומר למתן שכרן של מצות חמורות. "ּכי תבנה בית חדׁש" – אם קיימת 
מצות שלוח הקן סופך לבנות בית חדש ותקיים מצות מעקה, שמצווה גוררת מצוה, ותגיע 

לכרם ושדה ולבגדים נאים, לכך נסמכו פרשיות הללו. )ע"כ פירוש רש"י(

וכך כותב הרבי במפורש בליקוטי שיחות בכרך ט' )מתורגם עמוד 139( בהערה שם כותב: 
'והארכּת ימים' הינו מאותו סוג – "למען ייטב לך" הינו בעולם הזה!

האם יש בגדרי המצווה חיוב לקחת את הבנים?

ראינו א"כ כי מבטו של הרבי בדברי רש"י הלומד את הדברים בדרך פשוטו של מקרא, 
כי מסמיכות שני העניינים: 'שילוח הקן' ובניית בית חדש: '..אם קיימת מצות שלוח הקן 

סופך לבנות בית חדש ותקיים מצות מעקה..'

– האם  144(: החקירה  )עמ'  יאיר'  'החוות  זה הרבי את חקירתו של בעל  בעניין  מוסיף 
שבכל  או  הבנים?  את  לוקחים  כאשר  רק  כחובה  חלה  האם"  את  ּתׁשּלח  "ׁשּלח  מצוות: 
פעם שנקרים לקן שהאם רובצת על הבנים, חל החיוב גם כאשר לא מתכוונים לקחת את 

הבנים?

הרבי קובע את שיטתו לפי דברי רש"י הסובר כי מצווה קלה היא משמע שישנו תנאי 
בחיוב המצווה והתנאי הוא אך ורק אם הנך מתעתד לקחת את הבנים! כי בכך באה לידי 
זכית בביצים או באפרוחים(  כיס, )שהרי  'מצווה קלה' שאין בה חיסרון  משמעות חז"ל 
השכר הגשמי בעולם הזה 'מתגלגל' במצווה גוררת מצווה... ו'בבית חדש' ישנם שני סוגי 

– שכר..!
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השכר הגשמי של מקיים מצוות שילוח הקן אינו מסתיים בלקיחת הביצים או האפרוחים, 
כאמור מסמיכות הדברים לנושא: "ּכי תבנה בית חדׁש ועׂשית מעקה לגּגך" כוונת הדברים 
'מצווה גוררת מצווה' היא כי 'בבית חדש' ישנם שני סוגי שכר. הראשון יעוד גשמי – תזכה 
לבנות בית חדש משלך )מי מאתנו בדורנו, לא מבין את המעלה של דירה משלו(. כמו כן, 
ישנו שכר נוסף: זוכה הוא לקיום מצווה רוחנית והיא: "ועׂשית מעקה לגּגך". בזה ישנה 
הלימה ושוויון בין שתי המצוות. כמו במצוות שילוח הקן השכר בתוכו )כלול בה( קבלת 

האפרוחים כך גם בזכיה בבית חדש אז בדווקא מתחייב במעקה!

הרבי מוסיף חידוש נוסף בהשוואה בין שתי המצוות. כמו שב'בית חדש' החיוב במצוות 
בניית המעקה הינו סילוק של דמים – מניעת אכזריות )חלילה( "ולא תׂשים ּדמים ּבביתך 

כי יפול הּנופל מּמּנּו", כך במצוות 'שילוח הקן' ישנו חינוך למניעת אכזריות!

התורה מחנכת אותנו מקיומה של מצווה קלה – לחיינו! להיגרר לתנועה של עשיית עוד 
ועוד מצוות...

ה' הרצון  יתעורר בעזרת  ועלייתן למודעות הפנימית,  קיום מצוות קלות  ידי  על  דווקא 
הנשמה  עצם  את  מעורר  מצוות  של  בקיומן  הרצון  גילוי  חמורות.  מצוות  של  לקיומן 
להעלותה על מסילת 'רכבת המצוות' ודווקא בעת זו, חודש אלול, היא עת של התעוררות, 

של קבלת החלטות טובות, לקראת הבאות.

עצם ההחלטה להיטיב מכאן ולהבא את התנהלותנו, בבחינת: 'מצוה גוררת מצוה', תביא 
את כלל ישראל לזכות לכתיבה וחתימה טובה ולשנה טובה ומתוקה!
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'כשחקנים',  בהן  אנו  שותפים  רבות  פעמים  להתרחשויות,  אנו  חשופים  חיינו  לאורך 
פעמים אחרות אנו רק נחשבים 'כצופים' מרחוק • המשותף לשני אופני ההתרחשות 
הוא שבזמן מרוץ החיים אין אנו עוצרים ולו לרגע ומנסים להתבונן: מה קרה או קורה 
כאן? האם הדברים מכוונים אלי? כאדם שראה או חווה... מה עתה עלי לעשות? מה 
עלי 'לקחת' ולהסיק להמשך חיי? אנחנו לא עוצרים והדברים ממשיכים לעבור לידנו, 

המסרים שנשלחו אלינו מתמוססים והולכים

לאורך חיינו חשופים אנו להתרחשויות, פעמים רבות שותפים אנו בהן 'כשחקנים', פעמים 
אחרות אנו רק נחשבים 'כצופים' מרחוק. המשותף לשני אופני ההתרחשות הוא שבזמן 
ולו לרגע ומנסים להתבונן: מה קרה או קורה כאן? האם  מרוץ החיים אין אנו עוצרים 
'לקחת'  הדברים מכוונים אלי? כאדם שראה או חווה... מה עתה עלי לעשות? מה עלי 
המסרים  לידנו,  לעבור  ממשיכים  והדברים  עוצרים  לא  אנחנו  חיי?  להמשך  ולהסיק 

שנשלחו אלינו מתמוססים והולכים..

השבת נקרא את פרשת התוכחה המופיעה דווקא, בעלייה החשובה – 'שישי' )ובפרשת 
בחקתי מופיעה 'בשלישי'( האם גם כאן יש מעין חלילה זריעת מלח על פצעינו... או יש 
כאן סיפור אחר לגמרי, מסכת של ברכות נעלות ביותר. עלינו רק לעצור לנשום עמוק 
ביינה של  מולנו  ולראות את הברכות המסתתרות מאחורי פשוטו של מקרא המופיעה 

תורה.

א"כ מה נוכל ללמוד מדברי התוכחה וליישמם באורח חיינו במרוצת החיים והכל מתוך 
ראייה חיובית...

מה טיבה של פרשת 'דברי הברית' והתוכחה המופיעים בפרשתנו, האם הם דברי קללה 
הקשים ומרים כלענה? או שיש בהן משמעות נוספת?!

השבת נקרא את פרשת 'כי תבא', פרשה הפותחת במילה 'והיה', מילה המורה על לשון 
התיישבות  אלא  כניסה  רק  ולא  הקודש  ארץ  למרחבי  הכניסה  היא  אכן שמחה  שמחה. 

קללות, עונשים? אלו בעצם 
השפעות וברכות 

כי תבוא
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בנחלה וזכות לטעת וכו' וכן להביא מבכורי הפרדס, פירות שבעת המינים, סלסלה לבית 
המקדש.. אכן שמחה גדולה ולואי שגם אנו נזכה לה...

לשון  'והיה',   – בלשון  הפתיחה  מתאימה  הפרשה  לכל  האם  התמיהה:  לה  צצה  אולם, 
שמחה? הרי דברי תוכחה קשים כלענה מובאים בהמשכה, אם כן כיצד מתאימים לדברי 
'התוכחה' עצמה מתחילה במילה:  'קללה' – מטבע לשון שמשמעותו שמחה )כן פרשת 

"והיה אם לא תׁשמע ּבקֹול..."(?

בחרה  יותר מהפתיחה שבה  פתיח מתאים  אין  היא שאכן  למבוכה שהועלתה  התשובה 
התורה לפתוח: לשון שמחה, גם אם בתוכה מופיעים דברים שאינם כלל קלים לשמיעה 
הברית'  ב'דברי  ומעמיק  הלומד  הנכון!  לתדר  הדברים  את  לכוונן  עלינו  ולהאזנה! 

בפנימיותם, אזי תהינה אזניו קרויות לברכות נעלות...!

אכן הדברים מופיעים בספר החשוב לכל חסיד חב"ד – ספר ליקוט 'היום יום' של רבנו 
בתאריך י"ז אלול )שבוע זה(.

אדמו"ר האמצעי בנו של אדמו"ר הזקן, עוד בהיותו טרם גיל בר מצווה, כמעט שלא יכול 
היה לצום ממחלה שנגרמה לו עקב שמיעת פרשת התוכחה לא מאביו אלא מבעל קורא 
אחר. כשנשאל מאת אביו: 'מה שונה היה השנה'? ענה אדמו"ר האמצעי: שאבא קורא הרי 

אני שומע רק ברכות!

ממעשיה שהובאה בספר 'היום יום' הקשורה לנשיאנו רבותינו ודאי יש פסק ברור: ב'דברי 
הברית', ניתנו ברכות! אך ורק ברכות! על פי הרובד הגלוי הנחשף לעינינו ב'דברי הברית' 

–  מתגלה 'גלות' המרה והקשה שהתרחשה עלינו למעלה מאלפיים וחמש מאות שנה.

קשות  ונעשות  ההולכות  הקללות  התרחשות  סדר  את  רואה  התוכחה  דברי  את  הקורא 
יותר ויותר עם התקדמות קריאת הפסוקים. בראשית דברי הברית מובאות האזהרות על 
אי קיום המצוות – עונשים שעלולים להתרחש ולהתחולל על עם ישראל, בהיותם עדיין 

על אדמתם.

עד  ויותר,  יותר  ונוראיים  קשים  ונעשים  הולכים  העונשים  וחומרת מעשיהם,  הרעה  עם 
חורבנם של שני בתי ה' והגלייתם של ישראל מעל אדמתם ומכירתם לעבדים תחת שלטון 
ידעת אתה ואבתיך  ּגֹוי אׁשר לא  "יֹולך ה' אתך ואת מלּכך אׁשר ּתקים עליך אל  אוייב: 

ועבדת ּׁשם אלקים אחרים עץ וָאבן".

הפרשנות מפרשת שעם ישראל הוזהר על התרחשות עונש גלות העלול 'לפול' עליהם אם 
מצבם הרוחני ימשיך ותידרדר. הם מציינים שאכן כך קרה וכך התרחש בפועל!

נביא שתי דוגמאות לפרשנות: הראשון – הרמב"ן: )רמב"ן דברים פרק כח( ...ואמר ישא ה' 
עליך גוי מרחוק )פסוק מט(, כי באו אספסינוס וטיטוס בנו עם חיל גדול מרומיים בארץ 
ולכדו כל ערי יהודה הבצורות, והצר להם מאד כאשר ידוע בספרים שלכדו גם חומות 
ירושלים ולא נשאר רק בית המקדש וחומת העזרה, והיו אוכלים בשר בניהם ובנותיהם. 
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וכאשר נלכדה גם היא אז נתקיים ונסחתם מעל האדמה, ואז שבו הרומיים לארצם ובידם 
גלות ירושלים וביד עמים רבים אשר אתם מיון ומצרים וארם ויתר עמים רבים, ונתקיים 
)פסוק סד( והפיצך ה' בכל העמים וגו'. הכתובים הבאים אחר כן עונשם בגלות, וכן והיו 
חייך תלאים לך מנגד )פסוק סו( מפני פחדותינו בגלות ביד העמים הגוזרים עלינו גזירות 
תמיד. והנכון, שהוא רמז לדורות ההם שהיו בזמן חרבן הבית השני, כי היו מתנכלים להם 
זה  שהיה  באניות,  מצרים  ה'  והשיבך  סח(  )פסוק  אחריו  אמר  כן  על  לגמרי,  להאבידם 

כאשר כלו להוציאם מן הארץ... )ע"כ לשון דברי הרמב"ן(

השני – האלשיך הקדוש: ...ואחר כך יולך ה' אותך ואת מלכך הוא אגריפס המלך, על ידי 
המלך טיטוס. ואמר אשר תקים שהקימוהו מעצמם שלא כדין שלא היתה אמו מישראל. 
והנה בלכתך שמה לפי הטבע היית עדי אובד מהעולם הזה ומעולם הבא, לולא ה' היה לך 
להצילך שישלח שם עמך את שכינתו להיות עמך להנהיגך. וזהו אומרו 'ועבדת' כלומר 
והיית עובד שם אלהים אחרים עץ ואבן, באופן שהיית נאבד מהעולם הבא וגם מהעולם 

הזה בעון ההוא... )ע"כ לשון האלשיך(

לפי שני הפרשנים הנ"ל, נראה כי מזהים הם במפורש שעונשם של ישראל עקב הזהרת 
דברי התוכחה אכן התממשו בפועל והדברים מוסבים לדעתם לחורבן הבית השני וגלות 
ואכן  ישראל..  בני  חטאי  על  ועונש  כעס  לביטוי  כשיא  משמשת  הגלות  כלומר  רומי... 

לצערנו עד עתה בחלוף יותר מאלפיים שנה לא נושענו...!

מתחרט  הוא  ברוך  הקדוש  ואף  ונקמה.  עונש  אינו  בגלות  והיסורים  הקללות  התוכחה, 
)כביכול(.

מבאר הרבי בליקוטי שיחות כרך כ"ד )מתורגם עמ' 198(: מטרת ייסורי הגלות המוזכרים 
בתוכחה, אינם חלילה לשם נקמה בעם ישראל או על מנת להענישם, זו לא המטרה! אלא 

שכל מטרת הגלות והצער המתלווה אליה הינם כוח המעמיד )להפתעתנו( את ישראל.

כותב הרש"י בפרשת ניצבים: ...ומדרש אגדה למה נסמכה פרשת אתם נצבים לקללות, 
לפי ששמעו ישראל מאה קללות חסר שתים, חוץ ממ"ט שבתורת כהנים, הוריקו פניהם 
הכעסתם  הרבה  היום,  נצבים  אתם  לפייסם  משה  התחיל  באלו,  לעמוד  יוכל  מי  ואמרו 
למקום ולא עשה אתכם כלייה והרי אתם קיימים לפניו. היום - כיום הזה שהוא קיים והוא 
מאפיל ומאיר, כך האיר לכם וכך עתיד להאיר לכם, והקללות והיסורין מקיימין אתכם 

ומציבין אתכם לפניו.

ממשיך הרבי ומצטט את דברי חז"ל המופיעים במסכת סוכה: ...אמר רב חנא בר אחא, 
אמרי בי רב: ארבעה מתחרט עליהן הקדוש ברוך הוא שבראם, ואלו הן: גלות, כשדים, 
וגו'.  – דכתיב ועתה מה לי פה נאם ה' כי לקח עמי חנם  ויצר הרע. גלות  וישמעאלים, 

)תלמוד בבלי מסכת סוכה דף נ"ב עמוד ב'(

מכך מסיק הרבי: שגלות אינה טובה לישראל, כי אם אכן היתה צומחת תועלת לישראל 
מהגלות, מדוע הקדוש ברוך כביכול מתחרט עליה?
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השוני הקיים בנוסח הגרסה של חרטת הקדוש ברוך הוא בין התלמוד הבבלי לירושלמי

על מנת לבאר את הדברים, מקדים הרבי ומדייק בשוני הקיים בין גרסת הבבלי שהובאה 
רבי  יאיר בשם  בן  יהושע  ...רבי  לעניינינו:  מכך  והמשתמע  הירושלמי  גרסת  לבין  לעיל 
פינחס בן יאיר שלשה ברא הקדוש ברוך הוא ותהא שבראן ואלו הן כשדים וישמעאלים 

ויצר הרע. כשדים... )תלמוד ירושלמי מסכת תענית פרק ג הלכה ד(

שלושה  מזכיר  הוא  הגלות.  והיא:  הזכיר  שבבלי  אחד  דבר  משמיט  הירושלמי  התלמוד 
ובתוכם יצר הרע.

מבאר הרבי: לדעת הירושלמי הגלות ויצר הרע חד הם! הגורם להיווצרותה של הגלות 
הינו יצר הרע שמכשיל את האדם וגורם להיווצרותה של הגלות. לכן, משמיט הירושלמי 

את התוצאה של 'היצר הרע' – 'הגלות' וכן מביא את 'היצר הרע' הגורם ומחולל הגלות!

הינו  )כך  דבר...  כל  על  חיובי  באופן  תמיד  הינו  לבבלי,  בניגוד  הירושלמי  תלמוד  מבט 
המבט על השוני בין שני התלמודים( גם כאן הירושלמי לא מנה את 'הגלות' בין הדברים 
הדברים  לשלוש  בניגוד  'הגלות'  אכן  כי  הוא,  ברוך  הקדוש  כביכול  מתחרט  שעליהם 
ה'גלות',  כן,  חיוב, מה שאין  שימוש  בהן  ויהיה  לטובה  לסוף  יתהפכו  שהביא, שבעתיד 
לדעת הירושלמי, לא יהיה בה שום דבר חיובי ושום תיקון בעתיד. לכן, הירושלמי משמיט 

אותה ברשימת הדברים הנמנים.

כאן באה לידי ביטוי השוני ב'ראייה' שבין התלמודים: ראיית התלמוד הירושלמי, הרואה 
את העתיד כאילו כבר קיים וניצב עתה, אין ל'גלות' שום עניין חיובי וגם לא בעתיד, לכן לא 
מנה אותו. תלמוד הבבלי שעליו נדרש לשון הכתוב בספר תהילים: "...הֹוׁשיבני במשחכים 
ּכמתי עֹולם", )תהלים פרק קמ"ג( ולכן ראייתו הינו תמיד ראייה העכשווית והקשה את 
ההווה ה'גלות' הינו מצב קשה ולכן יש להתחרט עליו ומונה אותו בין הארבעה לא רק 

זאת, אף מונה אותו ראשון.

לאי מהזכורות של  ישנם שני טעמים  פי הסברו של הרבי:  הירושלמי על  לסיכום דברי 
'הגלות':

1. הגלות הינה תוצאה של היצר הרע שדרדר את האומה הישראלית עד לחורבן 'הבתים', 
והגליית ישראל מעל אדמתם והוזכר ונמנה הגורם ולאין טעם להזכיר את התוצאה.

2. 'הגלות' אין לה תכלית ותיקון בעתיד בניגוד ל'יצר הרע', 'לכשדים' ו'לישמעלים'. ומבט 
הירושלמי כרואה את הטוב העתידי כמתרחש כבר עכשיו, לכן לא מנה אותה.

הראייה על כל דבר צריכה שתהא מתוך הסתכלות פנימית וראיה חיובית! 'הקללות' הן 
'ברכות' ו'הצרות' הינן שער לברכה והרחבה...

שהתוכחה  מהדברים  אחד  אכן  היא  הגלות  ולזכור:  לדעת  שעלינו  ואומר  הרבי  מסיק 
עוסקת בהן, אך הקדוש ברוך הוא מתחרט עליה כי באמת הפנימית הצרופה אין לה כל 

תכלית וגם לא בעת תיקון העולם לעתיד לבוא.



168

תהילות ישראל • חינוך בראי הפרשה

אם בורא עולם מתחרט על יצירתה של 'הגלות' ודאי שעל כל יהודי להרגיש ולחוש שאין 
ולזכות לשוב לעת  ולזעוק לביטולה  כן: עלינו להתפלל  – לעם. על  נורמלי  זמן  ה'גלות' 

נורמלי בו עם יושב על אדמתו ובורא העולם גם הוא שוכן הנכון במשכנו, בית המקדש.

כמו כן עלינו להתבונן על כל דבר ועל כל התרחשות, גם אם על פני הדברים הם נראים 
בעייתיים ואף מלווים בכאב חלילה או צער...

נשתדל לכנוס את כל כוחותינו ולעלות עם 'ראשנו' מעל מי ה'מבול' המאיימים על חיינו 
הנורמטיביים ולהאמין שבמהרה נראה את הטוב הצפוי לבוא עלינו... ואכן הוא בא יבוא!

שנה טובה ומתוקה!
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ימי 'ראש השנה' מרובים בחדווה 
ושמחה. מה המקור? 

ראש השנה

'ראש השנה' יום בו נכתיר את מלך מלכי המלכים עלינו למלך, הולך ומתקרב – מי לא 
ירא? מי לא ירעד ויזע? להפתעת המתבונן מהצד, נגלות, מראות, לכאורה שאינן תואמות 
את 'רוח' ימים אלו. אנשים מן השורה 'כחול אשר על שפת הים' דוחפים לפניהם עגלות 

עמוסות , תודה לא-ל, המלאות לעומסה בכל טוב הארץ

'ראש השנה' יום בו נכתיר את מלך מלכי המלכים עלינו למלך, הולך ומתקרב – מי לא 
ירא? מי לא ירעד ויזע?

אלו.  ימים  'רוח'  את  תואמות  שאינן  לכאורה  מראות,  נגלות,  מהצד,  המתבונן  להפתעת 
אנשים מן השורה 'כחול אשר על שפת הים' דוחפים לפניהם עגלות עמוסות , תודה לא-ל, 
המלאות לעומסה בכל טוב הארץ. עם ישראל ב"ה שולף בחסד ופותח את לבבו וארנקו... 
מכין בהוד הדר ופאר את שולחנו ולא שוכח גם את הנצרכים והנזקקים שגם הם יחוגו 

בשפע וטוב טעם את יום הדין!

'ימי דין' ויראה, מהיכן לקחו  48 השעות של 'ראש השנה' הם  מה קורה כאן? אם אכן, 
ישראל הקדושים את מנהגם דווקא, במעמד של ימי משפט ודין אלו, להרבות באכילה 

ושתיה ואמירת 'לחיים' רמה?!

"אתם נּצבים הּיֹום ּכּלכם לפני ה' אלקיכם" – נּצבים בבניין 'נפעל' נעמדים על ידי השופט 
הגדול.

'נצבים'. מבאר אדמו"ר הזקן בליקוטי  בשבת הסמוכה לראש השנה קוראים את פרשת 
תורה וכך גם מבוא בזהר: המילה 'הּיֹום' המופיעה בפסוק הראשון של הפרשה – "אתם 

נצבים הּיֹום ּכּלכם לפני ה' אלקיכם" רומזת על יום 'ראש השנה' – 'יומא דינא'.

את הכוח לעמוד ולהיות ניצב מול השופט הגדול, מלך מלכי המלכים, במשפט יום הדין, 
פעולת  של  מלמעלה  הארה  כאן  ישנה  אז  'ּכּלכם',   – והאחדות  השותפות  ידי  על  ניתן 
בביטחון  נצבים  לעמוד  הכוח  את  בנו  נותן  בכבודו  ה'  נפעל  בבניין  'נּצבים',  העמדה: 

ובאמונה שאכן נזכה בדין!
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הכוח הראשוני בא דווקא, על ידי שאנו מתכנסים לסעודות ראש השנה 'כאיש אחד ובלב 
אחד' ואומרים 'לחיים' ובכך מוסיפים ומחזקים את עבודת – 'אתם נצבים'...

 

מביא הרבי בליקוטי שיחות כרך י"ט: )מתורגם עמ' 304( הכוח לפעול גם בהיותנו אנשים 
גשמיים באופן שנזכה לערות עלינו אור מלמעלה ביום הדין נובע בראשונה מתוך הכלל: 
'...ישראל דקדשינהו לזמנים..' עם ישראל, בית דין הם הקובעים את תאריך החגים! )בניגוד 

לשבת(. ולכן בברכות ראש השנה הנוסח הברכה: 'מקדש ישראל ויום הזיכרון'.

מוסיף הרבי: יותר מכך! על ידי שיהודים מתאספים יחד 'כאיש אחד בלב אחד' למטרה 
אחת, שאת שמחת חג מציינים בישיבה בצוותא סביב שולחן החג. שמחים ואוכלים ומודים 
לה' בשירות ותשבחות ובמיוחד, אוכלים מאכלים גשמיים )ומרבים בכך(, שהופכים ל'דם 
ובשר כבשרו' ובמיוחד על ידי אמירת: 'לחיים' וכמאמר חז"ל: 'גדולה לגימה שמקרבת', 
)סנהדרין דף קג ע"ב( על ידי כך: מחזקים במעשיהם הגשמיים את הארה של מעלה להיות 

'נצבים' בדין.

"וּיאמר להם לכּו אכלּו  ידי עזרא הסופר:  במיוחד שעל ראש השנה נאמר בכתובים על 
משמנים ּוׁשתּו ממתּקים וׁשלחּו מנֹות לאין נכֹון לֹו ּכי קדֹוׁש הּיֹום לאדנינּו וַאל ּתעצבּו ּכי 

חדות ה' היא מעוזכם". 

הוראות  ומורים  השנה  ראש  של  השני  ביום  ישראל  את  מכנסים  ונחמיה  הסופר  עזרא 
הקשורות כבר לחג הסוכות! מה הדבר בא מלמדנו?

הגרים בחוץ לארץ רגילים לחגים בני יומיים, אנו, יושבי ארץ הקודש זוכים לזאת רק פעם 
יחידה ובראשה של שנה המתחלת ב-48 שעות של ימים טובים.

חג  ישנו  ישראל  בארץ  מדוע  הדברים,  בביאור  העוסק  ההלכתי  לדיון  נכנס  לא  בדברנו 
הנמשך כ'יום האריכתא' של יומיים )כמו בגלויות(.

נשוב לימים קדמוניים במנהרת הזמן, לימי ראשית עליית עזרא, שנותיו הראשונות של 
ראש  חג  של  בעיצומו  המתבצעת  מעניינת  התכנסות  מתוארת  נחמיה  בספר  שני.  בית 
השנה הנחוג באותה שנה יומיים! )עוד לפני הגזרה שקבעה שחג ראש השנה יחוג יומיים(

נביא חלק מהכתובים מאותה התרחשות: "ויאספו כל העם כאיש אחד אל הרחוב אשר 
את  ה'  צּוה  אׁשר  מׁשה  ּתֹורת  ספר  את  להביא  הּספר  לעזרא  וּיאמרּו  המים  שער  לפני 
ישראל: ויביא עזרא הכהן את התורה לפני הקהל מאיׁש ועד אּׁשה וכל מבין לשמע ביום 
אחד לחודש השביעי ... וּיאמר להם לכּו אכלּו מׁשמּנים ּוׁשתּו ממתּקים ושילחו מנֹות לאין 
נכון לֹו ּכי קדֹוׁש היום לאדנינּו ואל ּתעצבּו כי חדות ה' היא מעוזכם: וילכו כל העם לאכל 
ולשתות ולשלוח מנֹות ולעׂשֹות ׂשמחה גדֹולה ּכי הבינו ּבּדברים אׁשר הֹודיעּו להם: וביום 
השני נאספּו ראׁשי הָאבֹות לכל העם הּכהנים והלוּים אל עזרא הספר ּולהׂשּכיל אל ּדברי 
התורה: וּימצאּו ּכתּוב ּבּתֹורה אׁשר צּוה ה' ּביד מׁשה אׁשר יׁשבּו בני ישראל בסוכות בחודש 
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הּׁשביעי: ואׁשר יׁשמיעּו ויעבירּו קֹול ּבכל עריהם ּובירּוׁשלם לאמר צאּו ההר והביאו עלי 
זית ועלי עץ ׁשמן ועלי הדס ועלי תמרים ועלי עץ עבות לעשות סוכות ככתוב: ויצאו העם 
ויביאו וּיעׂשּו להם סוּכֹות איׁש על גגו ּובחצרותיהם ּובחצרֹות ּבית האלוקים וברחוב שער 
המים ּוברחֹוב ׁשער אפרים: וּיעׂשּו כל הּקהל הּׁשבים מן הּׁשבי סוּכֹות וּיׁשבּו בּסוּכֹות ּכי לא 
עשו מימי יהושע בן נון כן בני ישראל עד הּיֹום ההּוא וּתהי ׂשמחה ּגדֹולה מאד: )נחמיה 

פרק ח'(

הרבי בהמשך דבריו מתייחס למספר אנקדוטות מהדברים המצוטטים: העם אשר שב זה 
לא מכבר מן הגלות והזקנים שבהם שראו במו עיניהם את להבות המקדש הבוער ומאידך, 
ולקבל  לשמוע  הם,  וכמהים  צמאים  הבית.  בניין  את  בעיניהם  שוב  לראות  זוכים  כעת 
עיר  של  ברחובה  העם  את  מכנסים  ונחמיה  עזרא  מנהיגיהם.  מעת  ה'  ומצוות  הוראות 
–  "אל הרחֹוב אשר לפני ׁשער המים", והם מעלים בקשה לשמוע את דבר ה' – "ויאמרו 

לעזרא הּספר להביא את ספר ּתֹורת מׁשה אׁשר צּוה ה' את ישראל".

מאורע ההתכנסות מתרחש באחד בתשרי – "...ּביֹום אחד לחודׁש השביעי..." תגובת העם 
השומעים את דברי התורה בהקשר יום הדין הינו בכי וצער ביודעם את מצבם הרוחני: 
"ויאמר נחמיה הּוא הּתרׁשתא ועזרא הּכהן הּספר והלוּים הּמבינים את העם לכל העם היום 
קדש הוא לה' אלקיכם אל תתאבלו ואל ּתבּכּו ּכי בֹוכים ּכלהעם ּכׁשמעם את ּדברי הּתֹורה". 
תגובתם של עזרא ונחמיה למבכים ביום החג: "וּיאמר נחמיה הּוא הּתרׁשתא ועזרא הּכהן 
הּספר והלוּים הּמבינים את העם לכל העם הּיֹום קדׁש הּוא לה' אלקיכם אל תתאבלו ואל 

ּתבּכּו ּכי בֹוכים ּכל העם ּכׁשמעם את ּדברי הּתֹורה".

לא רק זאת אלא העם מצווים לשוב לבתיהם ולחוג מתוך בטחון ואמונה כי ביום הדין 
הם עומדים – נצבים ובטוחים בזיכויים המוחלט לחיים ולשלום: "וּיאמר להם לכּו אכלּו 
משמנים ושתו ממתּקים וׁשלחּו מנֹות לאין נכֹון לֹו ּכי קדֹוׁש הּיֹום לאדנינּו ואל ּתעצבּו ּכי 
חדות ה' היא מעוזכם ... וּילכּו כל העם לאכל ולׁשּתֹות ּולׁשּלח מנֹות ולעׂשֹות ׂשמחה גדולה 

כי הבינו ּבּדברים אשר הֹודיעּו להם".

ראׁשי  נאספּו  הּׁשני  ומפתיע..."ּובּיֹום  הולך  נחמיה  בספר  המתגלגל  האירוע  המשך  אך 
האבות לכל העם הּכהנים והלוּים אל עזרא הּספר ּולהׂשּכיל אל ּדברי הּתֹורה".

הכתוב ממשיך בתיאורו על התרחשות שהתקיימה ביום שני – "ּובּיֹום הּׁשני נאספּו ראשי 
האבות לכל העם הּכהנים והלוּים אל עזרא הּספר ּולהׂשּכיל אל ּדברי הּתֹורה". על איזה 

יום שני מדבר הכתוב?

רש"י קובע: 'וביום השני – של ראש השנה', מדובר ביום השני של ראש השנה – "ּובּיֹום 
השני נאספּו ראׁשי האבות לכלהעם הּכהנים והלוּים אל עזרא הּספר ּולהׂשּכיל אל ּדברי 

התורה".

תמיד  יחוג  השנה  הגזרה שראש  לפני  עוד  חג,  ימי  שני  אז  נחוגו  מדוע  דנים  הפרשנים 
יומיים בארץ ישראל.
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'תוספות הראש' מתייחס לכך וקובע – שהסיבה לשני ימי חג הוא משום שראש השנה חל 
בר"ח והיות ו'אלול' אותה שנה, היה חודש 'מעובר' נחוגו שני ימי חג בראש השנה!

וכך כותב: )תוספות הרא"ש מסכת ראש השנה דף יט עמוד ב( מימות עזרא ואילך לא 
מצינו אלול מעובר. משמע דבימות עזרא היה מעובר וקצת משמע כן בעזרא דכתיב ויגע 
ביום אחד לחדש השביעי  בו  וקרא  ויבא עזרא הכהן את התורה  וכתיב  החדש השביעי 
וכתיב וביום השני נאספו ראשי האבות לכל העם הכהנים הלוים אל עזרא הסופר, משמע 

שעשו שני ימים ראש השנה.

נחזור להתכנסות השניה – יום שני של ראש השנה, בימי עזרא ונחמיה. על מה ידברו שני 
מנהיגי הדור? וכך מתאורים הדברים בספר נחמיה: "ּובּיֹום הּׁשני נאספּו ראׁשי האבות לכל 
וּימצאּו ּכתּוב ּבּתֹורה  ּולהׂשּכיל אל ּדברי הּתֹורה:  והלוּים אל עזרא הּספר  העם הּכהנים 
אשר צּוה ה' ביד מׁשה אׁשר יׁשבּו בני ישראל ּבּסּכֹות ּבחג ּבחדׁש הּׁשביעי: ואׁשר ישמיעו 
ויעבירּו קֹול בכל עריהם ובירושלים לאמר צאּו ההר והביאּו עלי זית ועלי עץ ׁשמן ועלי 

הדס ועלי תמרים ועלי עץ עבת לעשות סוּכות.

עזרא ונחמיה בעטיו של יום חג, יום שני של ימי הדין, משמיעים לעם את מצוות חג סוכות! 
העם מצווה לעלות להר ולהביא את ארבעת המינים וסכך לסוכה. אל דאגה! הם לא צוו 
להם  להורות  ונחמיה  עזרא  המנהיגים,  רצון  טוב!  יום  של  בעיצמו  בפועל  זאת  לעשות 
להרבות במצוות בהחלטות טובות בעיצומם של ימי הדין, ולו רק במחשבה.. ו'מחשבה 
טובה מצרפה ה' למעשה'. אכן נחשב הדבר כאילו עשו זאת בפועל: "וּיצאּו העם ויביאו 
ּוברחֹוב ׁשער המים  ּבית האלקים  ּובחצרֹות  ּובחצרתיהם  ּגּגֹו  על  איש  סּכֹות  להם  וּיעׂשּו 

וברחוב ׁשער אפרים".

מעובדות מעשיות הכתובות בפרוטרוט בחלק 'הכתובים' שבתנ"ך נסיק: על כל איש אישה 
וטף להרבות בשמחת חג בשני ימי ראש השנה...

נצבים  להיות   – בחיינו  וליישמם  בתנ"ך  בכתובים  שנכתבו  ההוראות  את  לקחת  עלינו 
ובממתקים  ולהרבות במשמנים  והדין  ביום המשפט  ולשלום  לחיים  ובטוחים בכתיבתנו 
ב'ראש השנה'. כמו אז בימי שיבת ציון בראשית בית שני גם עתה נרבה אמונה ובטחון כי 
כך צוונו: "אכלו משמנים ּוׁשתּו ממתּקים וׁשלחּו מנֹות לאין נכֹון לֹו ּכיקדֹוׁש הּיֹום לאדנינּו 

ואל ּתעצבּו ּכי חדות ה' היא מעּזכם".

ולא רק זאת, אלא שכבר ביום ראש השנה יום שעליו נאמר: "ּתקעּו בחדׁש ׁשֹופר ּבּכסה 
ל'חג   – היא  רומזת  'חּגנּו'  המילה  כי  החסידות,  מבארת  פא(  פרק  )תהלים  חגנו",  ליום 

הסוכות', יום שמחתנו, שמתכסה בראש השנה והשמחה מתפרצת בגלוי בחג סוכות.

בהיפוך  'ּכסה'  הנ"ל:  לפסוק  ופנימי  נוסף  פירוש  קיבלנו  נחמיה  בספר  המתואר  פי  על 
אותיות קיבלנו את המילה 'סכה' שאודותיה דרשו ועסקו בימי עזרא ביום השני של ראש 
השנה. מכאן נסיק: שכבר בראש השנה עלינו לתכנן את הנצרך ברוחניות בחג הסוכות, 
אך יותר מכך נחשוב על גשמיות, ארבעת המינים ובניית סוכה ויותר כך עלינו לחשוב על 

אחינו עם ישראל הנצרכים לצרכי החג!
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יהי רצון שכן תהיה לנו, כלל עם ישראל ללא יוצא מן הכלל, כתיבה וחתימה ל'חיים טובים ולשלום' 
ונוכיח זאת בעת ישיבתנו סביב שולחן ראש השנה. נחוג את החג מתוך 'שבת אחים גם יחד' מתוך 

שלום אחדות ובריאות, כציון פתיחה לשנה טובה ומתוקה – שנת תשע"ט הבא עלינו לטובה!
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מקושי,  מייגע  טיפוס  של  בעיצומו  ומצויים  אנו  הרים  מטפסי  כי  לעצמנו  נדמיין  הבה 
רוטטים בחיל ורעדה בכל עת שמבטנו נקלע בתהום הפעורה תחתינו... אך עוד כמה 
... נזכה שרגלינו תדרכנה בקרקע בטוחה בפסגתו של  דילוגים ואופ... מגיעים למטרה 
 – התוהו הפעור תחתנו  חלל  את  צעקת ההצלחה שתפלח  הד של  ישמע  אז  ההר.. 

'הצלחנו...'! האם בהגיענו לפסגתו של הר אכן הגיענו לשיא...? 

הנמשל לתיאור העלייה במעלה התלול והחלקלק של ההר וההצלחה לכבוש את פסגתו, 
הינו בעצם מראה ותשקיף להוויית חיינו הרוחנית לה זכינו בימי תשרי עד כה.

בשבועיים אחרונים אכן עברינו במספר 'ציוני דרך' רוחניים נעלים. ראשיתם היו ימי חודש 
אלול ימי הסליחות והרחמים, ובהם זכינו להארת פנים צהובות ממלכו של עולם, המשכנו 
בניסקתנו  המשכנו  עולם.  של  מלכו  את  עלינו  המלכנו  בו  השנה'  'ראש  חג  של  לימיו 
הרוחנית, לעשרת ימי תשובה קראנו אל בוראנו בהיותו קרוב.... עד שהגיענו לשיאו של 
וסליחה,  כפרה  יום  הכיפורים'  'יום   – ה'פסיגה'  אל  והמפרך  קל  הלא  הרוחני'  ה'טיפוס 

שגולת כותרתו הכרזתנו בקול ניחר: 'ה' הוא האלוקים'...!

האם בכך אכן מימשנו את התקדמותנו וטיפוסינו הרוחנית? התשובה היא לא! אכן ישנה 
'תחנה' רוחנית נוספת שממנה ניתן לעלות לגבהים רוחניים שעד עתה לא הגענו ואף לא 

טעמנו בחגי תשרי...

ב'תחנה הרוחנית' הבאה ישנן שלוש מצוות: המצווה הראשונה הינה מצוות בניה וישיבה 
קדישין  עילאין  האושפיזין  את  במדורם  ולקבל  בסוכה  לשבת  זוכים  ישראל  כל  בסוכה. 
מצווה  ובאחדות.  בצוותא  הסועדים  ומקורבים  משפחה  בני  חומר:  קרוצי  אורחים  ואף 
נוספת וייחודית ישנה בחג הסוכות והיא נטילת ארבעת המינים. במצווה זו אוגדים אנו 
והמצווה השלישית  אגודים כחטיבה אחת.  ומברכים עליהם כשהם  את ארבעת המינים 
שזוכים בחג הסוכות זמן שמחתנו, הינה השמחה בטהרתה איסוף של שימחה והמשכתה 

לשנה כולה.

אחרי שמגיעים 'לפסגה' 
האם ניתן לטפס עוד? 

סוכות
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אפיונן של שתי המצוות המאחדות והמלכדות, האם קיים גם שוני ביניהן?

"ּבּסוּכות  מאתנו:  ואחת  אחד  מכל  דורשת  התורה  באחדות  בסוכה  ישיבה  מצוות  לגבי 
תשבו ׁשבעת ימים כל האזרח בישראל יׁשבּו ּבּסוּכות". )ויקרא פרק כ"ג( בפסוק זה התורה 
"כל האזרח בישראל" תואר המציין את הנאספים בסוכה אחת,   – ייחודי  נקטה בביטוי 

צדיקים לצד גרים... אחדות מושלמת כולם בשווה – אזרחים!

כיצד  חז"ל  ב'אחדותם', אחדות הנלמדת בדברי  ידועה לכל  'ארבעת המינים'  גם מצוות 
מתאגדים סוגים שונים ומובדלים אם בטעם ואם בריח וכמובן בצורתם ומקום גדילתם 
הגורם לבידולו אחד, אך הם מתאחדים, כאילו מכרזים: 'לימדו מאתנו כיצד ניתן לגשר – 

לוותר ולהתאחד.. למרות..'.

אך האם קיים שוני בין שתי סוגי המצוות? הבה נעיין במדרש ההלכתי שמובא לפנינו:

רבי אליעזר אומר כשם שאין אדם יוצא ידי חובתו ביום טוב הראשון של חג בלולבו של 
חברו כך אין אדם יוצא ידי חובתו ביום טוב הראשון של חג בסוכתו של חברו שנאמר: 
"חג הּסוּכות ּתעׂשה לך". )דברים פרק ט"ז( חכמים אומרים בלולבו של חברו אינו יוצא 
שנאמר: "ּולקחּתם לכם ּבּיֹום הראׁשֹון ּפרי עץ הדר ּכּפת ּתמרים וענף עץ עבת וערבי נחל", 
יוצא )אדם( בסוכתו של חברו שנאמר:  )ויקרא פרק כג( לכל אחד ואחד! )לעומת זאת( 
"כל האזרח בישראל יׁשבּו ּבּסוּכות" – כל ישראל ישבו בסוכה אחת. )ספרי דברים פרשת 

ראה פיסקא ק"מ(

אכן לפי דעת חכמים המופיעה ב'ספרי', קיים הבדל בין מצוות נטילת ארבעת המינים לבין 
ישיבה בסוכה. במצוות נטילת לולב חייבים כל ארבעת המינים להיות ביום הראשון של חג 
'שלו' ממש, אין הנוטל יכול לצאת בארבעת המינים שאולים ודאי לא שנגזלו. לעומת זאת, 

לדעת חכמים, אדם אכן יכול לצאת ידי חובה במצוות ישיבה בסוכה השאולה מחברו.

השאלה שצצה ועולה מה היא סברתם חכמים? הרי גם במצוות ישיבה בסוכה, דרישת 
התורה "חג הּסוּכות ּתעׂשה לך" שתהיה שלך ולא שאולה?

התשובה לשאלתנו טמונה בשלושה עניינים נעלים ופנימיים שקיימים בשלושת חגי תשרי.

על מנת להסביר את דעתם של חכמים העורכים הבדל בין מצוות נטילת ארבעת המינים 
ביום הראשון האסורה בלקיחה בהשאלה, מה שאין כן במצוות ישיבה בסוכה. על מנת 
להשיב על שאלתנו, נסתייע בהסברו הבהיר של הרבי המובא בליקוטי שיחות כרך י"ט: 
)מתורגם עמוד 397( הרבי מוצא שלושה עניינים רוחניים המתקבצים בשלושת חגי תשרי.

ידי  על  המלך  המלכת  עניין  בגלוי  ניכר   – השנה  בראש  לאחד:  אחד  הדברים  את  נמנה 
שופר ואמירתן של מלכויות – המליכוני עליכם. יום הכיפורים – הינו יום התשובה, קץ 
ומחילה וסליחה לעובר על מצוות המלך, ומתגלה בו הקשר העצמותי הקיים בין מלכו 
של עולם שרק המלכנו בראש השנה לבין נתיניו, שהוא נעלה אף יותר בהתניה של קיום 
מצוותיו. חג הסוכות – 'זמן שמחתנו', מתגלה בו 'הכיסוי' שהיה נכסה בימי ראש השנה 
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ויום הכיפורים, כנזכרת בתהילות דוד – "ּבּכסה ליֹום חּגנו", )תהלים פרק פ"א( ביושבנו 
בסוכה מתוך שמחה ואחדות מתגלה ומוסר אותו כיסוי ואז פורץ החוצה אותו אור יקרות 
של כל עבודתנו... אור נעלה של שני העניינים שהשגנו בעמל וביזע, בימי ראש השנה ויום 

הכיפורים.

נשאלת השאלה: האם עד כאן ולא יותר? האם ישנה 'פסגה רוחנית' גבוהה יותר שניתן 
לנסוק אליה למעלה אף מאותו רגע עילאי ומרטיט: 'ה' הוא הוא האלוקים'! בסיום יום 

כפרה ומחילה?

בחג הסוכות אכן ישנן ההתכנסות של שלוש הפסגות הרוחניות

הרבי ממשיך ומבאר: לגבי הישיבה בסוכה התורה מתארת את העובדה "ּבּסוּכות תשבו 
ׁשבעת ימים כל האזרח בישראל" – בעת ישיבתנו בסוכה אין אנו מובדלים איש מרעהו 
מרמתו הרוחנית ומידת צדקתו בקיום המצות ודבקותו בלימוד התורה. על כך התבטאה 

תורתנו: "כל האזרח" באחדות ואחת, 'שהרי כל ישראל ראויים ליישב בסוכה אחת'!

בתפילה  שהעתרנו  השנה,  ראש  תפילות  של  בעצמן  בהיותנו  מקביל  זה  רוחני  מצב 
והמלכנו עלינו ברצון את מלכו של עולם, מעמד שנעשה באחדות ללא הבדל מעמד רוחני 

בין מתפלל לרעהו.

המצווה השנייה שמקיימים אנו בחג – הינה 'נטילת ארבעת המינים'. אנו אוחזים בידנו את 
הלולב ככידון הצועדים עלי קרב...

תיאור הדברים מובאים במדרש תנחומא: כך אין אדם מישראל צריך להלל בלולב גזול 
אלא א"כ לוקח אותו בדמים שנאמר: "ּולקחּתם לכם ּבּיֹום הראׁשֹון" ... במי הכתוב מדבר? 
בישראל ובעכו"ם? שהקב"ה דן אותם ביום הכפורים אלו ואלו נכנסים לפני המלך לדין 
ואין אנו יודעין מי היה מנצח, משל למה הדבר דומה? לשני בני אדם שנכנסו לדין לפני 
המלך ולא היה יודע אדם מה ביניהם, אלא המלך בלבד, דן המלך אותן ולא היו יודעין 
הבריות מי נוצח לחברו? אמר המלך כל מי שהוא יוצא ובידו אגין )כדונים המגינים( הוו 
יודעין שהוא נצח. כך ישראל ועכו"ם נכנסין לדין ביום הכפורים ואין הבריות יודעין מי 
נצח, אמר הקדוש ברוך הוא טלו לולביכם בידכם שידעו הכל שאתם זכיתם בדין... )מדרש 

תנחומא פרשת אמור(.

ביום הכיפורים נידונים גם אומות העולם ולהבדיל ישראל ואין אנו יודעים מי יצא זכאי 
לולביהם  עם  יוצאים  ישראל  שעם  בעת  הסוכות,  חג  של  בעצומו  מתגלה  הדבר  בדין? 
יום  הנעלה,  יום  של  הכיסוי  מתגלה  בכך  המנצחים!  שאנו  ומכריזים  ככידונים  בידיהם 

הכיפורים.

ועבּדך  ּוביּתך  ּובנך  ַאּתה  ּבחּגך  "וׂשמחּת  החג:  שמחת   – סוכות  של  השלישית  המצוות 
אלקיך  לה'  תחוג  ימים  ׁשבעת   ... ּבׁשעריך  אׁשר  והַאלמנה  והּיתֹום  והּגר  והּלוי  ואמתך 
במקום אשר יבחר ה' כי יברכך ה' אלקיך בכל תבואתך ובכל מעשה ידיך והיית אך שמח". 

)דברים פרק ט"ז(
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בשמחה נעלית זו שישראל חוגגים שמחים 'בשמחת בית השואבה', מבטאים הם בגלוי את 
עצם התקשרותם העצמית שהייתה בכיסויה בימי ראש השנה ויום הכיפורים ועתה פורצת 
אותה התקשרות שהיא למעלה מהבקשה שה' ימלוך עלינו ואף למעלה מבקשת התשובה 
והסליחה בעצומו של יום הכיפורים. ישנה כאן התגלות ה'יחידה' ב'יחידה' קודשא בריך 

הוא וישראל חד הם!

המעלות  שלוש  כל  של  מעלתם  את  אנו  מגוללים  הסוכות  שבחג  למדים  נמצאנו  בכך 
שישנם בחגי תשרי, עד לקשר עצמותי שנעלה אף מעיצומו של יום התשובה שאז הקשר 

של ישראל היה רק באופן הנכסה וגילויו הינו בעת וזמן שמחתנו...

האחדות והקשר העצמותי הקיים בין ישראל לבורא העולם, אחדות שאין אחדות גדולה 
ממנה גורמת: 'לסוכה שאולה' כאילו שלו ממש.

עתה נחזור לראשית דברנו: העלנו את הצורך בהסבר דעת חכמים, בהבדל ההלכתי הקיים 
בין מצוות ארבעת המינים שפסולים בשאילה, ביום הראשון של סוכות, לבין ישיבה בסוכה 

שאולה הכשרה ביום הראשון – שאלנו מה ההבדל?

התירוץ והביאור מצוי בדברינו הקודמים: בעת ישיבתנו בסוכה מתוך אחדות גמורה ללא 
מעמד בבחינת 'ראויים כל ישראל לשבת בסוכה אחת', דבר זה גורם לאחדות ושותפות 
ייחודית לאהבת ישראל כזו שאף השייך ממונית לזולת, הופך להיות בעקבות אחדותנו 

השלימה לרכוש משותף – כאילו היא הופכת להיות של רעהו!

מצויים אנו בעיצומם של ימי חג הסוכות, עלינו ל'חטוף' כפשוטם של דברים את הרגעים 
והשעות והימים הנעלים של ימות החג. זמן המגלה ומממש את תמצית עבודתנו המפרכת 

בשאיפתנו להגיע לפסגות רוחניות נעלות.

השמחה הפורצת כל 'גדר', ישיבה בסוכה מתוך אחדות במחיצתם רבותינו נשיאנו ובראש 
רבנו, וזיכויים של אחינו היהודים ביציאתנו ל'מבצעים' עם ארבעת המינים יביאונו ללא 
ספק לקבלתם של 'דליים' ואף 'חביות' שפע והשפעה של גשמיות ורוחניות לקראת השנה 
החדשה המאירה פניה לקראתנו... מתוך בריאות ושמחה אמתית ובבניין הבית השלישי 

– 'מקדש ה' כוננו ידך'. אמן!





"חידושים וביאורים"
מפרי עטו
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במאמרנו זה, ננסה לגעת ולו בקצה קצהו של מושג טמיר זה, כפי שמשתמע במספר 
מאמרים בתורתו של רבינו אדמו”ר הזקן, בתורה אור ובלקוטי תורה ובמספר הנחות 

בספרי מאמריו הקדושים.

ננסה להתמקד במספר היבטים הניתנים להילמד מאותם מאמרים שבחר אדמו”ר הזקן 
‘רצוא ושוב’, ונשתדל אף להעלות את הלקחים המעשיים הניתנים  להשתמש במושג: 

להפקה בעבודת ה’.

א. מקור המושג - ‘רצוא ושוב’ בכתובים

בנ”ך מופיע המושג ‘רצוא ושוב’ בנביא יחזקאל, בפתיחת הספר, הנביא מתנבא מראה 
אלוקי, “מראה מרכבת יחזקאל”, המתואר על ידו בתיאור ארוך ומפורט.

נבואה נשגבה, מופיעה התייחסותו לתנועתם של חיות  בין הדברים המובאים באותה 
ְכַּגֲחֵלי־ֵאׁש ְבָּערֹות ְכַּמְרֵאה ַהלּפדים היא מתהלכת ֵבּין  הקודש: “ּוְדמּות ַהחיות ַמְרֵאיֶהם 

ַהחיות ְונַגּה ָלֵאׁש ּוִמן־ָהֵאׁש יֹוֵצא ָבָרק ְוַהחיות ָרצֹוא ָוׁשֹוב ְכַּמְרֵאה ַהָבּזק1.

ומבאר שם רש”י את התופעה של “רצוא” ו”שוב”:

שיוצאה  הכבשן  כלהבת  ו’שוב’  ‘רצוא’  רבותינו  “פירשו   - הבזק”  כמראה  ושוב  “רצוא 
תמיד מפי הכבשן וממהרות לחזור וליכנס כך כשמוציאות ראשן מתחת הרקיע הנטויה 
למעלה מהן כמו שמפורש בענין נרתעות מפני השכינה שלמעלה מן הרקיע וממהרות 

להשיב את ראשן2”

‘חיות הקודש’, שהן באופן תנועתי  א”כ על פי הסבר רש”י, ישנו תיאור של התנהגות 
בחזרה למצב של  ומיד שבות  מן הרקיע שעליהן  מוציאות את ראשן למעלה  תמידי, 

מרגוע וחוזר חלילה. תנועה זו מכונה בפי הנביא: ‘רצוא’ ו’שוב’.

1. יחזקאל א', יג - יד.

2. שם, פסוק יד.

 קובץ “הערות התמימים ואנ”ש”
 ‘רחובות הנהר’

 חיים מתוך רצוא’ ו’שוב’
 

מעין פתיחה \\ אחד המושגים השגורים בשפתנו החסידית הוא: ‘רצוא ושוב’
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ב. ב’ תנועות “רצוא ושוב”

את שאלת הבירור הזו, מעלה בעצמו רבינו, בתורה אור במאמר לפרשת יתרו3 בד”ה 
“וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת קול השופר וגו4’”

במאמר זה, מעלה אדמו”ר הזקן את השאלה: “ומהו עניין “רצוא” ו”שוב”?”

במענה לכך מקדים בביאור הפסוק מהכתובים: “...עשה שלום במרומיו5”

שלום עושה הוא בין “אש” ו”מים”, שהמים אינם מכבים את האש. ויש לבאר: וכי למעלה 
במרומיו יש “אש” ו”מים”? ומהו שלא מכבין את ה”אש” עד שיש צורך לעשות ביניהם 

שלום”? עכ”ל.

וממשיך רבינו ומשיב: “אך העניין ד’אש’ ו’מים’ הן בחינת ‘רצוא’ ו’שוב’ וכנודע שיסוד 
ה’אש’ )הוא( בלב ששם מקור הצימאון בבחינת ‘אש’. ומביא בשם ספר יצירה: “אם רץ 

לבך שוב לאחד”6 עכ”ל.

להתדבקות  ורצון  התלהבות  ישנם  פנימה,  שבלבנו  רבינו,  מבאר  פשוטות:  במילים 
הבוערים כשלהבת אש, בבחינת רצון וכסיפה, לעלות ולהתעלות מעלה בתנועת “רצוא”, 
להתאחד באור האין סוף, שאין לו סוף ותכלה ובהמשך להתבוננות זוכים להגיע לאותה 

בחינה של “אש” בבחינת “רצוא”.

אך עלינו לזכור - תנועתיות זו, של רצון ומרוצה, אינה נמשכת לעד, כפי שראינו אצל 
“חיות הקודש” שגם הן לאחר ההצצה, בהגבהת ראשן מעל הרקיע, מיד שבות ומנמיכות 

ראשן, וזאת כדי שלא תתכלינה באור אין סוף.

קיבלה את השם:  והבנה,  יישום  בבחינת  זו של התכווצות למימדים האמתיים  תנועה 
לבך שוב  רץ  “אם  הנ”ל:  יצירה  רומז לשון ספר  וחזרה,  “שוב”  תנועה של  על  “שוב”. 

לאחד”. ומהי בעצם, אותה תנועת “שוב”?

מבאר על כך אדמו”ר הזקן: “...ובחינת “שוב” הזה הינו מבחינת יסוד ה”מים” שבמוח 
בחינת “חכמה” – כח-מה...” עכ”ל.

בחינת  של  התבטלות  אותה  כך  נמוך,  למקום  גבוה  ממקום  יורדים  מים  מה  כלומר: 
“מה” כלשון הכתוב: “ְוַנְחנּו ָמה”7 שמקורה במוח, גורמת לאותה תנועת “שוב”. שאותה 
התלהבות בבחינת “רצוא” תתועל למקום של מנוחה והשקט, כפי שיתבאר אי”ה בהמשך.

האם המים שבמוח יצליחו לכבות באופן כליל את אותה התלהבות ו”אש” שבלב?

עונה על כך רבינו שאין במוח, היינו בחינת “המים”, את הכח להשקיט את אותו צימאון 
שהחל מפעם בלב מתוך תשוקה וריצה.

3. תורה אור המאמר האחרון 

4. שמות כ, טו. 

5. איוב כה, ב. 

6. יצירה פ"א מ"ח. 

7. במדבר ז, טז, 
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בלבו של האדם עדיין קיימים התעוררות תשוקה ורצון להתכללות, הבוערים לכסיפה 
בעירה  של  תמידית  תנועתיות  לה  מתרחשת  כך  ה”אש”.  במדורת  להוסיף  מחודשת, 
והשתוקקות מצד ה’אש’ הבוערת בלב, להתדבק באור אין סוף. מאידך, ישנה התעוררות 
של התנועה ההופכית, תנועת ה”שוב” הבאה מהמוח, מקום משכן הקרירות וההתבטלות 
לאנשים  שייכת  ו”שוב”  ה”רצוא”  תנועת  של  זו  עבודה  האם  ה”מים”.  מצד  המגיעות 

בדרגתנו וכערכינו?

וכך כותב אדמו”ר הזקן: “אך הנה כל זה הוא במעלת ומדרגות רוחניות, במעלת הצדיקים 
ההולכים לפני האלוקים ומעלת מלאכי השרת, אך לא כל אדם זוכה לזה שיערה עליו 
רוח ממרום לבוא לבחינת ומדרגה זו להיות תמיד בבחינת “הלוך ונסוע הנגבה”)48(8 

עכ”ל.

ג. נתינת התורה פה למטה היא הכוח לפעול את ה”רצוא” וה”שוב” 

וממשיך רבינו, כאשר נענה על שאלת הבירור הנ”ל, נבין גם עניין עקרוני והוא - הטעם 
שניתנה התורה לישראל במצוות גשמיות. וכך מסביר אדמו”ר הזקן כשנתבונן בהרכב 
המצוות, ניווכח שבמצוות התורה יש את אותם המוטיבים הנ”ל - “אש” ו”מים”, )כידוע 
וכן בשמים, בחינת חסד מימין המורכבת ממחנה  ומבואר במספר מקומות באריכות( 
מיכאל שהוא בחינת “מים”, ומשמאל מחנה גבריאל שהוא בחינת גבורה, צמצום – “אש”, 

ואין המים מכבים את האש, כנזכר לעיל בבחינת:

“...עשה שלום במרומיו”. ואותם מרכיבים של “אש” ו”מים”, שהן שתי התנועות ד”רצוא” 
ו”שוב” ירדו והתלבשו במצוות התורה.

ובקיום המצוות בפועל בעשייה גשמית, כאן למטה, מקבלים אנו את התנועתיות של 
בערכנו  באנשים  גם  ה’,  עבודת  בדרך  מאתנו  המצופה  את  שמביאה  ו”שוב”  “רצוא” 
ובדרגתנו. וכך מבאר רבינו - התורה נמשלה ל”מים”9, ולא רק זה, אלא היא בחינת “מים 
עליונים” שירדו מלמעלה למטה ועל אף ירידתם נשארו אותם המים אף למטה, למרות 
שקיבלו את השם: “מים תחתונים”, מסביר רבינו “מים עליונים” הם בבחינת “י’ עילאה”, 
“אורייתא מחכמה  בבחינת  התורה,  ושורש  עילאה”, שהיא מקור  “חכמה  בחינת  היינו 

נפקת10”.

ואותם “מים עליונים” השתלשלו למטה בבחינת “י’ תתאה”, יש להעיר, שהטעם שאופן 
ירידת התורה למטה לתחתונים, נמשלה דווקא למים ולא לדברים אחרים )למשל אור( 
הוא כי אור שנמצא במקורו, אינו אותו אור שמשתלשל למטה אלא הוא הולך ומצטמצם 
מים  אותם  הם  למטה  ממעלה  שיורדים  מים  כן  שאין  מה,  אחרת.  למהות  שהופך  עד 
ממש כפי שהיו למעלה, בדיוק כמו שהתורה היא אותה התורה שהייתה בעליונים אע”פ 

שירדה למטה והתלבשה בהוראות, דינים והלכות בעניינים גשמיים.

ברמ”ח  ביטוי  לידי  באים  )אשר  אלו  תחתונים”  ש”מים  הזקן  אדמו”ר  ומבאר  ממשיך 

8. בראשית יב, ט. 

9. מסכתות קטנות מסכת דרך ארץ ז, ה"א. בראשית רבה פרשה מא, ט. 

10. זהר פרשת משפטים )דף קכו, א(. 
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מצוות עשה, רמ”ח פקודין, שהם רמ”ח אברין דמלכא11(  מסמלים את עניין המשכת 
החסד בבחינת ימין, “מים” היורדים מלמעלה למטה, שהם מסמלים את

הקודמת  ה”רצוא”  תנועת  ישנה  שראשית  באריכות,  יוסבר  בהמשך  ה”שוב”.  בחינת 
וחסדים,  ומוסיף הרבי, שבאותן מצוות, שהן בבחינת המשכות  לאותה תנועת “שוב”. 

בחינת “מים” כנ”ל, ישנה גם את בחינת הצמצומים )אשר הם דיני התורה, שהם

המצוות  קיום  של  ההלכתית  המסגרת  את  הקובעים  “אש”(,  בחינת  גבורות,  בחינת 
המלוות את דרכי הביצוע בפועל של אותן מצוות. 

ואדמו”ר הזקן מביא לכך שתי דוגמאות:

א. דין סוכה הגבוהה למעלה מעשרים אמה שהיא פסולה.

ב. מצוות ציצית שהפתילות צריכות להיות שלמות.

אותם  אנו את  פועלים  גשמי,  בגוף  בפועל, למטה,  ונמצאנו למדים, שבקיום המצוות 
עניינים נעלים של “רצוא ושוב”, כפי שנפעלים למעלה, בבחינת מחנה מיכאל - “מים” 
ה”אש”  בין  שלום  ונעשה  ה”אש”,  את  מכבים  ה”מים”  שאין  “אש”,   - גבריאל  ומחנה 

וה”מים”, כנזכר בראשית דברינו.

סיכום הדברים עד כה: למדנו להכיר את המושג “רצוא” ו”שוב”, וכן כיצד הוא בא לידי 
ביטוי בעבודתנו היום-יומית, בקיום המצוות בפועל. עתה, נעמוד על הבירור, עד היכן 
“חקה חקקתי  בבחינת  בתוך מציאות התורה,  ומחויבת  נצרכת  ושוב”  ה”רצוא  עבודת 

גזירה גזרתי אי אתה רשאי לעבור על גזרתי”12 .

ד. “רצוא” ו”שוב” בכללות התורה וקיום המצוות

בעצם הימצאותן של ה”רצוא” ו”שוב” בכללות התורה כולה, ניתן להיווכח מדברי

רבינו, במאמרו בלקוטי - תורה13 ד”ה: “זאת חקת התורה אשר צוה ה’ לאמר וגו’”14 . 
בדבריו, עוסק אדמו”ר הזקן בביאור משמעות המילה “חוקה”, המופיעה בציווי התורה 

על פרה אדומה, שדווקא במצווה זו, בחרה התורה להשתמש במילה: חוקה -

“חקת התורה” ולא חקת הפרה. מכאן מסיק רבינו הזקן, שאם נתבונן במהות מצוות פרה 
אדומה, )עד כמה שניתן( יהיה ניתן להסיק ממצווה זו מאותם עניינים המייחדים אותה, 

לכללות התורה וקיום מצוותיה.

וכך מביא רבינו בדבריו: “שכללות עניין המצוות הינה שעל ידן נמשכת לאדם בחינת 
ומדרגת מה שכתוב בחיות הקודש “והחיות רצוא ושוב” וזה מה שכתוב באברהם אבינו: 
“הלוך ונסוע הנגבה” והוא גם מה שכתוב בספר יצירה: “ואם רץ לבך שוב לאחד” עכ”ל.

11. תניא פ"ד. 

12. במדבר רבה פרשה יט, א. 

13. שם דף נ"ו, א.

14. במדבר יט, ב. 
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לאחר שאדמו”ר הזקן קובע את הצורך בשתי תנועות, “רצוא” ו”שוב”, הקיימות בכללות 
מצוות התורה ושלכן השתמשה התורה במונח - “חקת התורה”, דבר המעיד על הצורך 
אך  במאמר(.  באריכות  )כמבואר  וחקיקה,  חוק  כדי  עד  הללו  תנועות  של  התמידי, 

מתעוררת השאלה: כיצד ניתן להגיע לאותן שתי תנועות ?

ועל כך מתרץ רבינו, וזו לשונו: “הוא על ידי קיום המצוות דכתיב “אש דת למו”15 - 
“ימינו” בחינת “מים” וגם “אש” ו”דת”, כוללם יחד. ועל ידי זה יבוא אדם

לבחינת, “רצוא” ו”שוב” שהן בחינת “אש” ו”מים”, שהן )כאמור( כללות התורה כולה”. 
עכ”ל. וממשיך ומבאר “והנה מצוות פרה אדומה הוא כללות עניין דבחינת זה, בחינת 

“רצוא” ו”שוב”. ה”רצוא” - זהו עניין שריפת הפרה לאפר - “ושרף את הפרה”16.

17 ולכן נאמר דייקא - “זאת חקת  וה”שוב” - זהו עניין “ונתן עליו מים חיים אל-כלי” 
התורה” עכ”ל.

א”כ נמצאנו למדים, שבעשיית מצוות פרה אדומה, ישנן אותן שתי תנועות של “רצוא” 
ו”שוב”. אך לא רק בפרה אדומה הן קיימות אלא גם בכל מצווה ומצווה.

וכך כותב רבינו: “והנה בכל מצוות יש ג”כ בחינת “אש” ו”מים” ולכן על ידי קיום כל 
והמוח  מהלב  )בו(  כלול  אבר  כל  גם  כי  ו”שוב”,  “רצוא”  לבחינת  האדם  יבוא  מצווה 
רק ששם, )בכל מצווה( הוא בבחינה פרטית, אלא שבמצוות פרה אדומה הוא בבחינת 

כללות ייחוד זה” )ע”כ לשונו(.

ה. ממצוות פרה אדומה לומדים שאחרי ה”שוב” יש צורך ב”רצוא” 

מסדר הפעולות שבמצוות שריפת הפרה, למדים אנו שני דברים: הא’ - שבכל מצווה 
סדר   - והב’  וחקיקה.  חוק  בבחינת  והם  ה”רצוא”  וישנו  ה”שוב”  ישנו  בתורה  ומצווה 
ו”שוב” שקודם  “רצוא”  הפעולות במצוות פרה מתווה את הסדר שבין שתי התנועות 
ה”שוב”:  אח”כ  ורק  ה”אש”  ידי  על  לאפר  והפיכתה  הפרה  שריפת  בבחינת  ה”רצוא”, 
“ונתן עליו מים חיים אל כלי” שנתינת המים אל כלי, מוכיחה על תנועת ה”שוב” הקיימת 
במצוות פרה אדומה, וממנה מסיקים אנו, לבחינת קיום כל המצוות המעשיות שבתורה.

אך בכך אין עבודתנו תמה, גם לאחר שהגענו לעבודה המעשית בקיום המצוות יש צורך 
שוב בהתלהבות מחודשת בבחינת: “רצוא” מחודש וחוזר חלילה. וכך כותב רבינו הזקן: 
“אך הנה המשכה זו ד”מים חיים” הוא “אל כלי” דוקא שהם “מעשה המצות” שהם בחינת 

“כלים” כי רמ”ח מ”ע נקראים רמ”ח אברים דמלכא.

שכל מצוה ומצוה היא בחינת איבר ו”כלי” מיוחד לגילוי אור )האלוקי(, כמו בתפילין 
והיינו  וכ”ז הוא בחי’ “שוב לאחד”  כו’...  ובצדקה בבחינת חסד  הגילוי בבחינת מוחין 
שלאחר בחינת ה”רצוא” שהוא עניין “אפר הפרה” צ”ל בחי’ “שוב” להמשיך גילוי אור 
א”ס ב”ה מלמעלה למטה ע”י עסק התומ”צ והמשכה זו היא ממקור מים חיים” ממש 

15. דברים לג, ב. 

16. במדבר יט, ה. 

17. שם יט, יז. 
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שהוא בחי’ מקור התורה א”ס ב”ה כי רוח אייתי רוח ואמשיך רוח 18 שע”י אם רץ לבך כו’ 
ואתהפכא חשוכא לנהורא19 דנה”ב שזהו בחי’ תשובה עי”ז ממשיך מבחי’ מקור מים חיים 
כו’ ולכן צ”ל נתינת ה”אפר ע”ג המים” כי גם אחר בחי’ “שוב”, מ”מ צ”ל ניכר “רישומו 

של הרצוא”, כי צ”ל תמיד “רצוא ושוב עכ”ל.

המצוות  בכללות  וה”שוב”,  ה”רצוא”  של  המציאויות  ב’  קיימות  כיצד  ראינו  לסיכום, 
מצווה  בכל  נמצאות  הן  וכיצד  התורה”  חקת  “זאת  בבחינת  כללי,  באופן  המעשיות 
ומצווה פרטית. אך עלינו לברר, מה יקרה אם חלילה לאדם חסרות שתי התנועות, כגון 

שיש בידו תנועת ה”רצוא”, אך את תנועת ה”שוב” אין בו? 

לאחר  הבאה  ה”שוב”  תנועת  לקבלת  כלים  עשיית  אי-  מפני  היא  הצרעת,  נגעי  סיבת  ו. 
ה”רצוא” 

אדמו”ר הזקן במאמר ד”ה20: ”זאת תהיה תורת המצרע ביום טהרתו וגו’”21,

המופיע על פרשת מצורע מביא רבינו בשם ה”עץ חיים”: “הנה מבואר בע”ח של”ז פ”ז 
שסיבת הנגעים הוא מחמת הסתלקות אור החכמה כי מצורע חשוב כמת וכתיב “...ימותו 

ולא בחכמה”22 וכו’ עי”ש. עכ”ל.

בהמשך דבריו נוגע רבינו בהסבר הדברים, מהו ההעדר הרוחני, שגרם לאותו נגע לפגוע 
באדם? על מנת לבאר את הדברים מבאר רבינו שני מושגים והם: “מוחין דאבא” - הרי 

הוא חכמה “מוחין דאמא” הרי היא בינה. )ולא נאריך בביאור שני המושגים(. 

מסביר רבינו, כאשר נולדת בליבו של האדם אותה תנועה של רצון להתדבק באור אין 
סוף בלבו פנימה, שהיא תנועת ה”רצוא”, להסתלק ולהתכלל באותה שעה, בעצמותו 
יתברך, היא התנועה של בחינת “בינה” המכונה בשם “אם הבנים שמחה”23 שה”אם” - 
רומזת על בחינת ה”בינה”, וה”בנים” רומזים על ה”מידות” הנולדות בעקבות התבוננות 

באהבה וכסיפה ברשפי אש שבלב, מקום משכן ה”בינה”.

מוסיף ומבאר אדמו”ר הזקן: אך ישנה עוד בחינה הגבוהה מאותה דרגת ה”בינה” בבחינת 
אותה אהבה וכסיפה ברשפי אש, והיא: בחינת “מוחין דאבא”- בבחינת “חכמה”, שהוא 
אור אין סוף השורה, ב”חכמה עילאה”, הגורם לתנועה ההפוכה מאותה תנועת “רצוא”, 

והיא בחינת “ביטול”, עד שאין לה כוח יותר לעלות עוד

אותן  והיא  מוחלט,  בביטול  נופלת  והיא  “רצוא”,  בחינת  באותה  עצמה  את  ולהגביה 
ההשתחוויות שבתפילת שמונה - עשרה.

וכיצד גורמים את אותה תנועה של “שוב”?  יש לומר, שעל ידי כלים רחבים - ריבוי 

18. תניא פמ"ז. 

19. תניא אג”ק סי’ כ”ח. 

20. לקוטי תורה כ"ד, ג. 

21. ויקרא יד, ב. 

22. איוב ד, כד. 

23. תהילים קיג, ט. 
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אותיות התורה. על כך כותב רבינו וזה לשונו: “ולהמשכה זו )תנועת ה”שוב”( צריכים 
להיות הרחבת ה”כלים” והן אותיות התורה שבכתב והתורה שבעל פה... ולכן התהוות 
ב’ בחינות אלו נמשך ע”י התגלות מוחין דאבא דייקא שהוא הביטול שמזה נמשך ה”שוב’ 

והוא ההמשכה בבחינת “כלים’, ו”אותיות”. עכ”ל.

אש  של  והריצה  הרצון  המשכת  של  ותיעול  תנועה  להיות  חייבת  פשוטות:  ובמילים 
ההתלהבות, כסיפה ודביקות והתכללות, לכיוון ‘כלים’, שהם יכילו את אותה “אנרגיה” 
חיובית - האור האלוקי שנוצר, בעקבות אותה תשוקה להתכלל באור אין סוף יתברך. 

וכאמור, הדבר יעשה על ידי בניית ה”כלים” שהם אותיות התורה, כנ”ל.

ומה קורה חלילה, אם אין אותה המשכה של ריבוי אותיות התורה, שהן בבחינת ‘שוב’?

כותב האדמו”ר הזקן שם, בהמשך דבריו בביאור העניין: “ולכן מחמת הסתלקות מוחין 
דאבא )שאין התגלות תנועת ההתבטלות מחמת גילוי החכמה עילאה( אזי יש גילוי של 

ההיפך האור, והוא גילוי נגע הצרעת...

“דהיינו )מסביר( מחמת שאין נמשך מחמת “שוב” ב”כלים” )שהם( אותיות דקדושה, אזי 
מבחינת ה”רצוא” לבד יוכל להסתעף יניקת החיצונים כמו שאחר התלהבות בתפילה אם 
אינו עוסק בתורה יוכל להתהוות מהתלהבות בחינת דינים, קפידא וכעס ומזה נסתעף 

גם כן יש וגסות רוחו כו’ עכ”ל.

מכאן נלמד על הצורך התמידי בריבוי אמירת אותיות התורה הן בבחינת התורה שבכתב 
והן בבחינת התורה שבעל-פה משניות וכדומה. ומביא שם אדמו”ר הזקן בגוף המאמר 
וזה לשונו: “וזהו שארז”ל ספ”ק דע”ז24  לעולם ליגרס איניש ואע”ג דמשכח ואע”ג דלא 
ידע מאי קאמר? שנאמר “גרסה נפשי לתאבה”25. והיינו: משום שעיקר העבודה לעשות 
כלים רבים לגילוי והמשכת האור והם אותיות של התורה שיגרוס וילמוד וכו’ ואז ממילא 

יומשך ויתקיים האור. עכ”ל.

ולסיכום:

נמצאנו למדים שאמנם שתי התנועות - “רצוא” ו”שוב”, הינן חלק מההוויה האלוקית הן 
בעליונים והן כאן למטה בתורה ובמצוות, ואף בגוף האדם קיימות הן, כשתי תנועות, בלבנו 

ובמוחנו וכן בכל אחד ואחד מאברינו. אך עלינו לזכור ולא

כלים  עשיית  בבחינת  בתחתונים”  דווקא  דירה  יתברך  לו  “לעשות  שליחותנו  את  לשכוח 
רחבים ככל שניתן והם שינון וגירסת אותיות התורה בבחינת - “שוב”.

24. מסכת עבודה זרה יט, א )הוצאת חברותא( "אמר רבא: לעולם ליגרס איניש, ילמד אדם מרבו, ואף על גב דמשכח שוכח 
לימודו, ואף על גב דלא ידע מאי קאמר, שאין רבו יודע לפרש לו כלום אלא רק מלמדו את הגירסא. שנאמר ]תהלים קיט[ 

"גרסה נפשי לתאבה", ודרשינן, "גרסה" כתיב, בלשון גריסה, שהיא שבירת החיטה לחלקים קטנים, לשתים או לארבע 
ב"ריחיים של גרוסות" לצורך מאכל ]ואינה ראויה ללישה[, ולא כתיב "טחנה", הטוחנת הדק היטיב".

וכך אמר דוד המלך: גרסה נפשי את התורה, "לתאבה", מרוב תאוותי לדברי תורה, גורס אני אותה לפי היכולת
שלי עתה, אף על פי שעדיין איני יכול לטוחנה היטב, להיכנס לעומקה.

25. תהילים קיט, כ. 
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ספיר ללבנת   – להיהפך  ניתנות  אדם  בידי  העשויות  לבנים  גם   א. 
האם  ו’לבינה’.  ‘אבן’  העצם:  בין שמות  דיו  לדייק  מקפידים  אנו  אין  המדוברת  בלשון 
בין  בחילוק  בהבדל  להבחין  ניתן  בכתובים  האם  המקראית?  בהבחנה  גם  הדבר  נכון 
מבחינה בדברים  להתבונן  עלינו  כיצד  “לבינה”?  למילה  “אבן”  המילה   משמעות 
 פנימית? ואם אכן ישנה הבחנה - עד היכן היא נוגעת? גם הפעם, כמו תמיד, התורה

הפנימית לוקחת את מלות העברית ומעלה אותן להיכלי הקודש:

ושיעבוד התרסה  של  בבניה  הקשרם  אדם,  מעשה  הינן  לבנים   ב. 
כבר מראשית היות בני אנוש על פני תבל, נבנו בניינים ומבנים. הבניינים נבנו מאבנים 
ִמְקֶדם  ְבָּנְסָעם  “ויהי  הכתוב1:  מתאר  וכך  בבל.  מגדל  הוא  המפורסם שבהם  ומלבנים. 
ִוימצאּו ִבְקָעה ְבֶּאֶרץ ִשְׁנָער ַוִיְּשׁבּו ָשׁם: ויאמרו איש אל רעהּו ָהָבה ְלְבָּנה ְלֵבִנים ְוִנְשְׂרָפה 
ִלְשְׂרָפה ְוְתִהי ָלֶהם ַהְלָבָנה ְלָאָבן ְוֵהֵחָמר ָהָיה ָלהם לחמר: ויאמר ָהָבה ִנְבֶנה ְלנּו ִעיר ּוִמְגָדּל 
ליבנו  ָהָארץ”, מדוע אנשי המגדל  ָכל  ְפֵּני  ַעל  ָנפּוץ  ֶפּן  ֵשׁם  ָלנּו  ְוַנֲעֶשׂה  ַבָשַּׁמִים  ְוֹראׁשֹו 
לבנים ולא השתמשו באבנים? עונה על כך המדרש2: “הבה נלבנה לבנים, ר’ פנחס אומר 

לא היו שם אבנים לבנות, מה היו עושים, היו מלבנין

הפסוק  על  דניאל3  ספר  על  ברש”י  מצאנו  כן  חרס”.  של  כיוצר  אותן  ושורפין  לבנים 
בקעה,  אותה  באדמת  טבעיות  אבנים  שאין  כיוון  כן,  אם  וגו’”.  חדה  אבן  “והיתית 
ְלֵבִנים  ִנְלְבָּנה  “ָהָבה  ידי אותן משרפות היצור:  נזקקו ליצור ביד אדם את הלבנים על 
היא  אך  אחדות,  נמצאה  בבל,  בבניין  ְלָאֶבן”.  ַהְלֵבָנה  ָלֶהם  ַוְתִּהי  לשְרָפה  ְוִנְשְׂרָפה 
בנסעם  ויהי  “זה  כמו שמבאר האלשיך הקדוש4:  ומטומאה  כלפי הקב”ה  נבעה ממרד 
מקדם - שמשם נסעו בני נח אחר המבול מצד מזרח, מציאה מצאו, והיא אותה בקעה 
מספר  כנודע  להם,  כולל  מקום  שם  כי  ליחדם,  הטומאה  כוחות  כל  לקבץ  המוכנת 
טומאותם”. חכמת  בצרופי  בנינם  בבנות  ייחודם  ויהיה  בקעה,  וימצאו  וזהו   הזוהר, 

1. בראשית יא, ב-ד.

2. בראשית רבתי פרשת נח, עמ’ 59.

3.ש”י דניאל ו, יח.

4. אלשיך בראשית פי”א.

אבנים ולבנים 
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ככתוב5:  במצרים  ישראל  גלות  בתיאור  נמצא  מלבנים  לבנייה  נוסף  אזכור 
ַוְיָמ ־ַרַעְמֵסס:  ְוֶאת  ַפּתם  ֶאת  ְלַפְרעה  ִמְסְכּנֹות  ָעֵרי  ַוִיֶּבן  ְבִּסְבֹלָתם  ענתֹו  “ְלַמַען 
ֲעבָד ָכּל  ֵאת  ַבָּשֶּׂדה  ֲעבָדה  ּוְבָכל  ּוִבְלֵבִנים  ְבֹּחֶמר  ָקָשׁה  ַבֲּעבָדה  ַחִייֶהם  ֶאת  ־ֵררּו 

שפרעה  והיא  הדברים  בסדר  כוונה  יש  כאן  גם  האם  ְבָפֶרְך”.  ָבֶהם  ָעְבדּו  ֲאֶשׁר  ָתם 
ועמו  פרעה  פעל  אח”כ  ורק  ּוִבְלֵבִנים”  ְבֹּחֶמר  ָקָשׁה  “ַבֲּעבָדה  השעבוד  קושי  את  החל 
הייתה  כאן  גם  האם  ֲעֹבָדָתם?  ָכּל  ֵאת  ַבָּשֶּׂדה  ֲעֹבָדה  ּוְבָכל  ישראל  על  שעבודם  את 
ולא אבנים ? ולבנים  דווקא בחומר  יבנו  ערי מסכנות,  אותן   בחירתו של פרעה שאת 

הלבנים  לבון  שלעבודת  למדים,  נמצאנו  כה.  עד  לנאמר  ביניים  סיכום  נערוך  הבה 
)כמתואר בשתי הדוגמאות לעיל(, יש קשר ושייכות לבניה שיש עמה מרידה

והתרסה כלפי מעלה. לעתים באופן מוצהר וברור כמו הדוגמה של בניין בבל”6. “ויאְמרּו 
ָהָבה ִנְבֶנה ָלנּו עיר ומגדל וראשו בשמים ונעשה לנו שם...” או באופן נסתר ועקיף כמו 
בגזרותיו הקשות של פרעה מלך מצרים, ללבן לבנים לצורך בניית ערי מסכנות: “ְלַמַען 
ענתֹו ְבִּסְבֹלָתם ַוִיֶּבן ָעֵרי ִמְסְכּנֹות ְלַפְרעה ֶאת ִפתם ְוֶאת ַרַעְמסס... דבר המוכיח שציוויו 
ללבן לבנים ולקושש קש דווקא ולא לקחת אבנים מיוסדות, מוכיחה שוב, שגם כאן פרעה 
לצורך מטרות  הלבנים,  אותן  ישראל בהפקת  בני  בכוחם של  בכוונה להשתמש  פועל 
 זדוניות והן: א. הפגיעה בגופן של ישראל. ב. במיוחד בנפשם ובנשמתם, כפי שיוכח להלן.

וכפרה קדושה  של  בבנייה  והקשרם  שמים  בידי  נוצרו  אבנים   ג. 
יקרות מאבנים  דווקא  שנבנו  מבנים  לאותם  המתרס,  של  השני  לצדו  ניגש   ועתה 

ומוסדות ולא מלבנים העשויות בידי אדם ע”י הכבשן.

בניין הוא  הלא  יקרות,  מאבנים  ומשוכלל  בנוי  שהיה  והמפורסם,  הידוע   הבניין 
ידי שלמה המלך, כפי שמתואר בהרחבה בספר מלכים7:  ונתייסד על  המקדש שנבנה 
“ויצו ַהֶמֶּלְך ַוִיְּסעּו ֲאָבִנים ְגדלֹות ֲאָבִנים ְיָקרֹות ְלַיֶסד ַהַבִּית ַאְבֵני ָגִזית" ולא רק את בית 
בת  של  וביתה  ביתו,  את  גם  אלא  גזית  ומאבני  יקרות  מאבנים  המלך  שלמה  בנה  ה' 
ְלַבת ַיֲעֶשׂה  ּוַבִית  ִיֶשׁב...  ֲאֶשׁר  “ּוֵביתֹו  הכתוב8:  כלשון  מיוסדות,  עשה  מאבנים  פרעה 

פרעה ֲאֶשׁר ָלַקח ְשׁלמה ַכאּוָלם ַהֶזּה: ָכּל ֵאֶלה ֲאָבִנים ְיָקרת ְכִּמַדּת ְגִזית ְמגֶררֹות

שבנה שזכר  הבתים  אלה  כל   - ַאלה’  ‘ָכּל  דברים9:  כסיכום  הרד”ק  כותב  וכך   במגרה” 
 בית ה’ וביתו ובית המשפט בית בת פרעה וחצרותיהם כלם היו בנויים באבנים יקרות

כלומר טובות ממחצב כמו שפירשנו למעלה” )ע”כ דברי הרד”ק(.

וכך הבית.  את  שלמה  בנה  שמהן  האבנים  מקור  על  הסבר  מצינו  אחרים   במקורות 

5. שמות א, יא- יד.

6. בראשית שם.

7. מלכים א ה, לא.

8. מלכים א ז, ח - ט.

9. רד”ק מלכים א, ז.
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 כותב הרמב”ן על התורה10: והנה שלמה הוסיף במצוה שלא נשמע כל כלי ברזל בבית
תבנה לא  )כאן(  במכילתא  שנינו  שכך  מותר,  שהיה  פי  על  אף  ז(,  ו  )מ”א   בהבנותו 
 אתהן גזית, בו - אי אתה בונה אבל אתה בונה בהיכל ובקדשי קדשים, ומה אני מקיים
נשמע אבל בחוץ אינו  בבית  בבית בהבנותו,  נשמע  לא  ברזל  כלי  כל  והגרזן   ומקבות 
אותם ומסתתים  ברזל  בכלי  מהרריהן  האבנים  עוקרין  שהיו  הזה,  הענין  והיה   נשמע. 
 שם בברזל, כאשר יכרתו ג”כ בברזל העצים והברושים אשר היו בבית, וכן כתוב )שם
 ה לא( ויסיעו אבנים גדולות אבנים יקרות ליסד הבית אבני גזית. וכאשר יביאו אותן
כדרך כלל  עליהן  אותו  יניפו  ולא  בברזל  אותם  יתקנו  לא  הקירות  לבנות  הבית   אל 
‘שהיו עוקרין נחצבו,  )ע”כ דברי הרמב”ן(. ומשמע מדבריו, שאבני המקדש   הבונים”. 

האבנים מהרריהן’ היינו, שהיו נלקחות שלמות ממקום שבו נוצרו בידי שמים.

שהתורה כפי  ה’.  מזבח  היה  שלמות  מאבנים  להבנות  חייב  שהיה  השני   המבנה 
ִכּי ְגִדית  ַתֲּעֶשׂה ִלי ֹלא ִתְבֶנה ֶאְתֶהן  ֲאָבִנים   מצווה במצוות בניית המזבח11: “ואם מזבח 
ומפרשים מאבנים.  נבנה  ה’  מזבח  שאת  מצווה  התורה  ַוְתַּחְלֶלָה”.  ָעֶליָה  ֵהַנְפָתּ   ַחְרְבָּך 
ישמעאל  רבי  לי.  תעשה  אבנים  מזבח  “ואם  חובה12.  אם  כי  רשות  זה  שאין  במכילתא 
אומר, כל אם ואם שבתורה רשות, חוץ משלשה... כיוצא בו “ואם מזבח אבנים תעשה לי” 
- חובה. אתה אומר חובה, או אינו אלא רשות? תלמוד לומר:  אבנים  שלמות תבנה...” 

)ע”כ דברי  המכילתא(.

נמצאנו למדים שבניגוד לבנייני ההבל )בניין בבל, ערי המסכנות( שנבנו מלבנים מעשי 
ידי אדם על ידי כופרי ומכחשי אחדות ה’, נבנו בית המקדש, מזבח ה’ ובית המלך דווקא 

מאבנים שלמות שעשייתן בידי שמיים.

יש לעיין: האם ניתן למצוא חשיבה מכוונת אצל בוני מגדל בבל ופרעה שבניינם נעשה 
דווקא מלבנים מעשה ידי אדם? אם כן, מה עומד אחר אותה מחשבת חוץ? ומאידך, 
והמזבח( מאבנים  )המקדש  לייסד את המבנים  צוותה התורה  קודש  בענייני  להבדיל, 
שלמות ולא מלבנים מעשה אדם. האם יש כאן כוונה נעלמה שמבני הקודש ייבנו דווקא 

מאבנים שלמות ולא מלבנים?

ד. מה ללבנה ולמעמד הר סיני וחזיון מעשה מרכבה?

פעם נוספת שבה מופיעה הלבנה” היא במעמד הנעלה והמרטיט, מעמד הר סיני. התיאור 
נשגב במיוחד. התורה הקדושה מתארת בפנינו “מעשה מרכבה” ממש, שלו זוכים זקני 
ישראל, לחזות במו עיניהם מראות אלוקיים נשגבים”13: “ויעל מֶשׁה ְוַאֲהרן ָנָדב ְוָאִביהּוא 
ְוִשְׁבִעים ִמְזְקֵני ִיְשָׂרֵאל: ְוִיְראּו ֶאת ֱאֹלֵהי ִיְשָׂרֵאל ְוַתַחת ַרְגָליו ְכַּמֲעֵשׂה לבנת הספיר וכעצם 
ַהְשִׁמים ְלטהר". על הייחוד של אותו מראה נבואי רבו ההסברים ברובדי הפרד”ס מן 

הפשט עד לסוד. לפני שניגע במספר פירושים שונים, יש להקדים מספר שאלות:

 ראשית, יש לברר מה משמעות הופעתה של אותה “לבנת הספיר” בתיאור חזונם הספיר. 

10. רמב”ן שמות כ, כ.

11. שמות כ, כב.

12. מכילתא דרבי ישמעאל יתרו, פי”א.

13. שמות כד, ט - י.
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של זקני ישראל המונחת תחת רגלי אלוקי ישראל?

ש’לבנים’  לעיל,  שהסקנו  המסקנה  עם  אחד  בקנה  עולה  אינו  הדבר  לכאורה,  שנית, 
ולבנה’ הן בעלי משמעות בלתי חיובית ואם כן תמוה: מה להופעתה של אותה “לבנת 

הספיר” בחזיון כה נעלה הנקשר למעמד הר סיני?

ואמנם, חז”ל ופרשני המקרא עמדו על אותן תמיהות. 

בשעת  לפניו  היתה  היא   - הספיר  לבנת  “כמעשה  מבאר14:  התורה  על  בפירושו  רש”י 
השעבוד לזכור צרתן של ישראל, שהיו משועבדים במעשה לבנים”.

ובמה התייחדה אותה לבנה שהייתה מונחת תחת רגליו כל זמן השעבוד? מבאר בעל 
עבדי  עקיבא  ר’  אמר  לבנה.  לשון  הספיר  לבנת  אחר  “דבר  המדרש15.  בשם  החיזקוני 
פרעה היו דוחקין ומכין את ישראל כדי לעשות להם תוכן לבנים בכפל שנאמר תוכן 
לבנים תתנו והמצרים לא היו נותנים להם תבן והיו צריכים לקושש קש במדבר ואותו 
קש היה מלא קוצים וברקנים והיה הקש נוקב את עקביהם והיה הדם מתבוסס ומתערב 
בטיט, ורחל בת בנו של מתושלח היתה הרה ללדת ורומסת בטיט עם בעלה עד שיצא 
הולד ממעיה ונתערב עם המלבן והיתה צועקת על בנה ועלתה צעקתה לפני כסא הכבוד 
וירד מיכאל ונטלהו והעלהו לפני כסא הכבוד ועשה אותו מלבן ונתנו למטה מרגליו של 
הקדוש ברוך הוא, הוא שנאמר ותחת רגליו כמעשה לבנת פירוש לבנה שנעשית משפיר 

היולדת” עכ”ל.

לבנה  אותה  מונחת  הייתה  השעבוד  בשעת  אם  שהרי  דיו,  מבוארים  הדברים  אין  אך 
זו בשעת גאולתם? הפרשנים  לפניו על מנת לזכור את צרתם של ישראל, מה ללבנה 
הופעתה  בהסבר  טעמים  ולשזור  לחבר  מנסים  נסתרת(,  )חכמה  הח”ן  פרשנות  נושאי 
וכך  לדברים  מתייחס  פלטיאל  חיים  ר’  נעלה.  מעמד  באותו  דווקא  לבנה  אותה  של 
בשעת  לפניו  הייתה  היא  רש”י  פי’  הספיר.  לבנת  כמעשה  רגליו  “ותחת  כותב16:  הוא 
מאי  ותימ’  לפניו.  וחדווה  אורה  הייתה  ומשנגאלו  ישראל  של  צרתם  לזכר  השעבוד 
קאמר דהיא הייתה לפניו בשעת שעבוד והלא עתה נגאלו וראו אותה לבנת הספיר? 
הספיר  לבנת  מראה  היה  אחד  מצד  ואחור  פנים  הייתה  דלבנה  לבאר:  וצריך  )ועונה( 
דלבנת  צד  אותו  שהיה  לפניו  הייתה  היא  שפיר  וזהו  השמים,  כעצם  השני  ומצד 
למטה היה  השמים  עצם  של  צד  ומראה  שעבוד  לזכור  פניו  כלפי  מונח   הספיר 
וכשנגאלו נהפך אותו צד ממראה לבנת הספיר ]ש[הייתה תחת רגליו למטה וצד של 

עצם השמים היה כלפי פניו”.

- אותיות מהשמים ולבנים  - לשון הקודש  ה. אבנים ולבנים הינן שתי בחינות אבנים 
- לשון ע’ אומות בפנימיות התורה מצינו הסבר מאיר עיניים, המיישב דבר דבור על 

14. רש”י שמות כד,י.

15.  חזקוני שמות פכ”ד.

16.  ר’ חיים פלטיאל שמות כד, י.



192

תהילות ישראל • חינוך בראי הפרשה

דור  גלגול  היו  מצרים  ישראל שבגלות  “אשר  חיים18:  עץ  הפרי  בשם  מובא  אופניו’17. 
הפלגה שהיו נשמות קדושות עצומות רק שאחיזת החיצונים שבהם מקלקלים אותם כו’. 
ולכן באו באותו הגלות הגדול וימררו את חייהם בחומר ובלבנים נגד החומר והלבנים 

שהיו עושין בדור הפלגה והבן זאת” עכ”ל.

דן בעניין הזקן,  רבינו הגדול, אדמו”ר  נשיאינו.   והסבר מורחב מובא בתורת רבותינו 
“..ְוַתַחת הפסוק  לבאור  נבואה  הנ”ל  כל  “...וע”פ  משפטים19:  פרשת  אור  בתורה   זה 

ַרְגָליו ְכַּמֲעֶשׂה ִלְבַנת ַהֲחִפיר ּוְכֶעֶצם ַהָשַּׁמִים ְלטהר”.

כי הנה נתבאר שהאותיות נקראו אבנים. והנה באבנים יש שני מדרגות. הראשונה אבנים 
ממש שהן בריאה בידי שמים. השניה האבן הנעשה בידי אדם והיא - הלבינה שנעשית מן 
העפר ע”י אדם שנעשית ג”כ חזקה וקשה והיא נקרית ג”כ אבן כמ”ש: “ָהָבה ִנְלְבָּנה ְלֵבִנים 
ָלֶהם לחֶמר...” וכידוע ומפורסם  ָהָיה  ְוַהֵחֶמר  ְלָאֶבן  ַהְלֵבָנה  ָלֶהם  ַוְתִּהי  ִלְשֵׂרָפה  ְוִנְשְׂרָפה 
שגם הן הלבנים יבנו בניין חומה כמו מן האבנים. אך שצריך תחלה הכנה איך לעשות 
הלבנים שיהיו חזקים ומתקיימים והוא ע”י שישרפו אותם בכבשן האש... והנמשל מב’ 
בחינות אבנים אלו יובן גם כן ברוחניות בעניין האותיות שנקראות אבנים. שיש גם בם 
נקראות  הם  התורה  אותיות  שמים...  בידי  בריאה  בחינת   - הראשונה  בחינות.  ב’  ג”כ 
אבנים, שהתורה היא מן השמים )בחינת( לשון הקודש. הבחינה השניה - בחינת לבנים 
ועם מדבר בלשונו”. עם  כל  אומות, אשר  לשון של שבעים  אותיות של שבעים   היינו 

ידי קריאת שמע, נעשים הלבנים שהן אותיות בלשון ע’ אומות, לאבנים קשות  ו. על 
ולכללן אומות  ע’  אותיות  אותן  את  להעלות  ניתן  האם  נשאל,  ואם  לבאר:   וממשיך 

בקודש? על כך עונה אדמו”ר הזקן בהמשך דבריו שם במאמר בתורה אור20. אומר

שישראל  דהיינו  ה’”.  ְנֻאם  ֶאְתֶכם  ֶפַּרְשִׂתּי  ַהָשַּׁמִים  רּוחֹות  ְכַּאְרַבּע  “ִכּי  זכריה21:  הנביא 
ומתן.  משא  בענייני  דרים  הם  שבתוכו  העם  בלשון  ומדברים  אומות  ע’  בין  מפוזרים 
ואחר כך כשמתפללים במסירות נפש בכוונה ולומדים תורה לשמה יותר מגיעתם בעסק 
ובמו”מ, אזי מעלים את כל צירופי האותיות )שדברו בלשון ע’ אומות( שדברו בהם למעלה 
 מעלה לשורש נשמתם שהיא בחינת “טהורה” )על דרך ‘נשמה שנתת בי טהורה היא’...(.

וממשיך ומבאר שם, וה”ז כמשל הלבנים שהגם שהם עפר פשוט, מ”מ ע”י מעשה ידי 
אדם נעשים ג”כ קשים וחזקים בבחינת אבן, עד שניתן לבנות מהן חומה. ומדייק שם, 
שכמו שביצירת הלבנים צריך לשרוף אותן בכבשן האש תחילה וע”י השריפה )דווקא( 
יתהפכו להיות קשים וחזקים כאבנים )שנוצרו בידי שמים(, כך העניין בעבודת ה’. עניין 
שריפת הלבנים הוא שע”י שיתפללו בכוונה ובהתלהבות נשרפות האותיות מלשון אומות 
העולם, שהן בחינת אותיות זרות, שנוצרו מהתעסקות במו”מ והן עולות ונכללות כשמוסר 

17.  עיין ספר הליקוטים ערך ‘לבנה’ עמ’ תלה.

18. שער חג המצות ופ”א.

19. תורה אור משפטים עז, ג.

20. תורה אור משפטים עז, ד.

21. זכריה ב, י.
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 נפשו בהתלהבות, ואלו הן ה”שריפה” ו”ליבון עפר” בעת יצירת הלבנים בכבשן האש.

“ְוַתַחת ַרְגָליו ְכַּמֲעֶשׂה ִלְבַנת ַהֲחִפיר” רומז על העלאת אותיות המו”מ בלשון ע’ אומות 
לדרגת הארת אבני ספיר.

דווקא.  רגליו  תחת  וכו’  הספיר  לבנת  כמעשה  רגליו  ותחת  “וזהו  דבריו:  וסיום 
רגליו...  תחת  בחינת  הינו  היש  והתהוות  בי”ע.  עולמות  היש,  עולמות  על  הרומז 
שהיא  הנ”ל,  לבנים  בחינת  היא  “לבנת”  הדברים:  פירוש  הספיר”.  לבנת  בחינת  שם 
מתוך שמע  וקריאת  תפילה  )ע”י  אומות  ע’  של  האותיות  והעלאת  בירור   בחינת 
מסירות נפש(, עד שנעשים בבחינת “ספיר” שמאירים כספירים כמרומז בספר איוב22: 

“מקום ספיר ֲאָבֶניָה” )ע”כ הסברו של אדמו”ר הזקן).

ז. בכל מקום בקעה, מקום חשיכה, ואין בה אבנים

גם הרבי בשיחותיו הקדושות מתייחס להבדל המהותי שבין אבנים ולבנים. וכך כותב23 
]בתרגום ללה”ק[: “באבנים עצמן, שמהן נבנה הבניין, יש שני סוגים: אבנים - שנבראו 
בידי שמים, ולבנים - הנעשות בידי אדם. עבודתם של בני ישראל במצרים הייתה דווקא 

בעשיית לבנים”.

שואל הרבי: מהו ההבדל בין אבנים ולבנים? ומבאר: ‘אבנים’ שהן בריאה בידי שמים, רומזות 
לדרגה נעלית בקדושה, ולכן צריך לבנות את בית המקדש מלכתחילה באבנים, וגם ארץ 
ישראל בכללותה נקראת24: ‘ארץ אשר אבניה ברזל’. לעומת זאת, לבנים שנוצרות בידי אדם, 
 רומזות לענייני הרשות התלויים באדם, ויכולים וניתנים להיהפך לקדושה או חלילה...
בקעה,  שהיא  בבבל,  אבנים  שאין  נח25  בפרשת  רש”י  של  בדבריו  ההסבר  וזהו 
כי בבל נחשבת ל’בקעה’ היינו שהיא נמוכה - מקום להעלם האור האלוקי, מקום של 
חושך עד שלגבי התלמוד שיוסד בבבל, התלמוד הבבלי, דרשו: ‘במחשכים הושיבני’. 

לכן לא היה אפשרי למצוא בה אבנים שבריאתן בידי שמים.

הקדושה את  לינוק  כדי  דווקא  ובלבנים  בחומר  ישראל  את  העבידו  המצרים   ח. 
המצויה בעם ישראל

ממשיך שם הרבי: על פי זה ניתן להבין מדוע העבידו המצרים את ישראל בלבנים דווקא 
בבניית ערי מסכנות ולא באבנים. כי מטרת המצרים הייתה בניית ערי מסכנות לפרעה, 
ולא את צד הקדושה “עיר אלוקינו26” ולכן דאגו המצרים שלא יבנו את הערים מאבנים, 
שכן היו מצויות במצרים )להבדיל מבבל, כנ”ל( וכל זאת על מנת להכניס לרשות הקליפה 
 בבניית ערי מסכנות לפרעה את אותם כוחות שהשקיעו ישראל בעבודתם בחומר ובלבנים.

22. איוב כח, ו.

23.  לקו”ש ח”ו, עמ’ 15.

24. דברים ח, ט.

25. בראשית יא, ג.

26.  תהילים מח, ב.
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עלינו להפוך את בניית ‘ערי מסכנות לפרעה’ לבניית ‘עיר אלוקינו’.

נחתום את דברינו בהסברו הנפלא של הרבי. בפתיחת דברינו הערנו על כך שבניין מגדל 
בבל נבנה מלבנים, לכאורה מתוך כורח המציאות. אך על פי ביאורו הנפלא של הרבי, 
נתחדש לנו שלא זה היה הגורם המרכזי בהחלטתם, אלא רצונם היה לבנות להם ‘שם’ 
היינו, שימוש בכוח העשייה שלהם דווקא, שיתעצם כוחם על ידי העבודה בליבון לבנים 
ושריפה, בכוח וחום הטומאה שבהם. אותו הדבר אצל מלך מצרים: פרעה, שבהטלת 
גזרותיו על בניית ערי מסכנות, ועל ידי עבודתם של ישראל בחומר ולבנים, ניצל את 

לשד עוצמת הקדושה שבעם ישראל.

)דווקא(  בתחתונים  יתברך  לו  דירה  שעשיית  למעשה,  הלכה  ללמוד  עלינו  מכאן 
לבנייה שבקרבנו  החמימות  תבערת  ניווט  ידי  על  ולבנים,  מחומר  להיעשות   צריכה 
‘עיר לאלוקינו’,  ועשייה חיוביות, היינו למסירות נפש בתפילה ובקריאת שמע, בניית 

ועל ידה נזכה לבניית בית המקדש במהרה בימינו, אמן.
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ידועים לנו דברי הפרשנות של חז”ל, שמשה רבינו התקשה באופן עשיית מבנה המנורה, 
וכפי שדרשו על הפסוק1 “ְוֶזה ַמֲעֶשׂה ַהְמֹנָרה ִמְקָשׁה ָזָהב ַעד־ְיֵרָכה ַעד־ִפְּרָחּה ִמְקָשׁה ִהוא... 
וגו'2, “...וזה מעשה המנורה מקשה זהב - כלומר מה קשה היא לעשות, שהרבה יגע בה 

משה וכו’”. 

הקב”ה. של  לעזרתו  שנצרך  עד  משה,  התקשה  המנורה  בבניית  כי  למדים:   נמצאנו 
הוא ברוך  הקדוש  לו  אמר  שנתקשה  3”כיון  המדרש:  נאמר  לזה   ובהמשך 
נעשית  מעצמה  והיא  והוציאהו  לאור  והשליכו  זהב  ככר  טול  למשה 
הקב”ה. ע”י  צורתה  נעשתה  בעשייתה,  הקושי  שמצד  כלומר   .“  וכו’ 
במאמר זה נתמקד בגביעי המנורה: בצורתם ובהוראה הנלמדת מהם בעבודת ה’ בחיים 

היום-יומיים שלנו – ע”פ תורתו של הרבי.

המורכבות והקושי בעשיית המנורה

שבו  המשכן  את  להקים  האלוקי  הציווי  את  מעביר  משה  ותצווה,  תרומה  בפרשיות 
תשרה השכינה, כאן למטה בעולם הזה הגשמי וכלשון הכתוב: 4”ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָדּׁש ְוָשַׁכְנִתּי 
כלי  של  והמדויקת  הנכונה  בעשייה  גם  הייתה  תלויה  השכינה,  השראת  אך  ְבּתֹוָכם”. 
והמנורה. השולחן  המזבחות  הארון  כמו  הקודשים  ובקודש  בקודש  שהוצבו   הקודש, 
אורך  : למידותיהם  הקשורות  ברורות,  הוראות  ניתנו  מהכלים  אחד  כל   לגבי 

רוחב וגובה.

ָוֵחִצי  ְוַאָמּה  ָאְרּכֹו  ָוֵחִצי  ַאָמַּתִים  ְשִׁטים  ֲעֵצי  ֲארֹון  5”ְוָעׂשּו  לגבי ארון הברית נאמר הציווי: 
ַאָמַּתִים  ְשִׁטים  עצי  ִשְׁלָחן  6”ְוָעִשׂיָת  הציווי:  ניתן  לגבי השולחן  קָמתֹו".  ָוֵחִצי  ְוַאָמּה  ָרְחּבֹו 
ָאְרּכֹו ְוַאָמּה ָרְחּבֹו ְוַאָמּה ָוֵחִצי ָקָמתֹו". וכן הדבר חוזר על עצמו בציווים אודות המזבחות .
אך כשאנו מביטים על ציווי ה’ אודות עשיית המנורה, אין אנו מוצאים הוראה ברורה ביחס 
לממדיה. יתר על כן: ההוראות שכן ניתנו, נאמרו באופן כללי למבנה צורתה ולתוספות 

1.במדבר פרק ח’ פסוק ד'.

2. במדבר רבה )וילנא( פרשת בהעלותך פרשה טו.

3. שם.

4. שמות כ”ה פסוק ח’.

5. שמות פרק כ”ה פסוק י',

6. שמות פרק כ”ג פסוק כ”ג.

 צורת גביעי המנורה ותפקידם
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הציורים והבליטות, אך לא ניתנה הוראה ברורה בעניין מידותיה, כמו שהדברים משתקפים 
ְגִביֶעיָה ְוָקָנּה  ְיֵרָכּה  ַהְמּנֹוָרה  ֵתָּעֶשׂה  ִמְקָשׁה  ָטהֹור  ָזָהב  ְמנַרת  7”ְוָעִשׂיָת  הכתוב:   בלשון 
ַכְּפּתֶריָה ּוְפָרֶחיָה ִמֶמָּנּה ִיְהיּו ַאַחת ָזָהב ָטהֹור”. המתבונן בכתוב, ייווכח, שישנה התייחסות 
וגודלה. גובהה  , אך נעדר כאן פירוט בנוגע לממדיה:   בציווי הכתוב, לצורתה הכללית 

והוא  שלה,  הכללי  והמבנה  למראה  תוספות  המהוות  הוראות  בפסוקים  נוספו  מאידך, 
 קישוטיה: 8”ְגִבִעים ְמְשָׁקִדים ... ַכְּפתֹּר ָוֶפַרח וכו’ “, אך גם כאן חסר פירוט על צורתם הפרטית ?
יש לציין, כי נתון אחד כן מוזכר בפירוש בציווי מעשה המנורה, והוא: 9”ככר זָהב ָטהֹור 

ַיֲעֶשׂה ֹאָתּה ֵאת ָכּל־ַהֵכִּלים ָהֵאֶלה”,

אך גם הוראה זו אינה ברורה דיה, משום שאין מובן מתוכה, מה תכלול אותה כיכר זהב, 
האם כיכר הזהב כוללת גם את המנורה וגם את כליה, כמו שרש”י מפרש: 10”...שלא יהיה 
משקלה עם כל כליה אלא כבר לא פחות ולא יותר ... וכו’” או שהכיכר אינה כוללת אלא 
11”...אבל אין דעת רבותינו  את המנורה בלבד, כפירושו של הרמב”ן החולק על הרש”י: 
כמו שאמר הרב, אלא כך שנו חכמים במנחות 12מנורה ונרותיה באה מככר ולא מלקחיה 

ומחתותיה...”?

א”כ נמצאנו למדים: שהכלי שהיה קושי להוציאו מה”כוח” - הציווי אל ה”פועל המעשי, 
הייתה המנורה הטהורה, וכפי שרש”י מביא בפרושו על אתר: 13תיעשה המנורה - מאליה, 
והיא  לאור  הככר  את  השלך  הוא  ברוך  הקדוש  לו  אמר  בה,  מתקשה  משה  שהיה  לפי 
נעשית מאליה וכו’”. מכך מתברר, שאמנם על פי עומק פשוטו של מקרא, רש”י מפרש 
שאמנם משה התקשה באופן העשייה של המנורה ולכן הורה לו ה’ יתברך להשליך את 
והנדרשת. המושלמת  בצורתה  כלומר,  מאליה  יצאה  והמנורה  האש,  לתוך  זהב   הכיכר 
ב”ר מנחם, חיבר בשנת  ר’ אליקים  ב”ר אליעזר, תלמיד  יהודה  )רבי  וכך מובא בריב”א 
התורה,  על  יהודה’  ‘מנחת  הספר  את   )1343  - ק”ג  שנת  או   ;1313( השישי  לאלף  ע”ג 
בעלי  מתקופת  אחרים  ומחכמים  מהסמ”ג  חזקוני,  מספר  הדרשן,  מר”מ  דברים  הכולל 
מתקשה  משה  שהיה  לפי  הוא,  יוד(  האות  )עם  מלא   - המנורה  14”תיעשה  התוספות.(: 
כמו  שעור,  בה  נתן  לא  שהרי  קומתה,  במדת  היינו  בה  שנתקשה  מה  כפרש”י  בה 
במנורה. התקשה  שמשה  במפורש  מביא  הריב”א  גם  כלומר  המשכן”.  כלי   לשאר 
התורה,  מפרשני  משמע  וכן  מדרשים  מקורות  ישנם  דברים:  של  לסיכומם 
לעיל. הובהרו  שהדברים  כפי  המנורה  במעשה  התקשה  ע”ה  רבינו   שמשה 
המנורה  יצאה  ומתוכה  האש  לתוך  הזהב  כיכר  את  להשליך  הקב”ה  ידי  על  צווה  לכן, 

בשלמותה, והמנורה מעצמה נעשתה.

7. שמות פרק כ”ה פסוק ל”א

8. שמות פרק כ”ה פסוק ל”ג.

9. שמות פרק כ”ה פסוק ל”ט.

10. רש”י שמות פרק כ”ה פסוק ל”ט.

11. רמב”ן שמות פרק כ”ה פסוק ל”ט.

12. פח, ב.

13. רש”י שמות פרק כ”ה פסוק ל”א ד”ה תיעשה.

14. ריב”א על התורה שמות פרשת תרומה פרק כ”ה פסוק ל”א.
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הצורך בשרטוט איורים של המנורה

שבעל-פה. ותורה  שבכתב  התורה  פרשני  אל  גם  הגיע  המנורה  מבנה  מורכבות   סוגיית 
בחיבוריהם  והעלו  המקובל  מהאופן  חרגו  הם  כי  אנו  נוכחים  בפירושיהם,  עיון  מתוך 

תרשימים ואיורים של המנורה.

מנורת  של  מדויק  תרשים  ידו  בכתב  הוסיף  ג’  פרק  מנחות  למסכת  בפרושו  הרמב”ם 
ואני מצייר עכשיו  צורת המנורה שלימה  בכאן  לצייר  15ראיתי  לפנ”ז:  ומקדים  המקדש, 

הצורה הזאת כדי שיהיה קל להצטייר”. 

כמו כן בפירושו רש”י על התורה, פרשת תרומה, מצוי איור ותרשים של המנורה.

ומדרך  מגדרם,  כביכול  יצאו   – והרמב”ם  רש”י   - הפרשנים  ששני  נמצא:  א”כ, 
המנורה. של  דופן  יוצאי  רישומים  ידם  בכתב  והעלו  בזמנם,  הנפוצה   פרשנותם 
המחשות. הבאת  ידי  על  להמחיש  הרצון  היה  לכך,  שהטעם   יתכן 
ואולי אף יותר מכך, ברצונם היה להעלות על נס ביתר דיוק את שיטתם בעיקר נוכח אלו 
ניתן לראות  זו,  נוספת לחיזוק השערה  שפירשו באופן שונה את מבנה המנורה. דוגמה 

בדברים של בנו של הרמב”ם לאיור של אביו.

לצד  המנורה  של  מגופה  נמשכים  ענפים,  כמו17  “הקנים  לתורה16:  בפירושו  כותב  וכך 
זולתו”... ז”ל, לא בעיגול כמו שצייר אותה   ראשה ביושר, כמו שצייר אותה אבא מארי 
וכן דייק בדברים, המתרגם הגדול הרב קאפח בתרגומו לפירוש המשניות וזו לשונו: “ולא 

כפי הציור הנפוץ שהועתק משער טיטוס וכבר הוכיח שהוא מזויף”!

צורת הגביעים שהיו במנורה - שיטות שונות בפרשנות

בקשר לעשיית הגביעים כתוב בתורה :18 “ְוָעִשׂיָת ְמֹנַרת ָזָהב ָטהֹור ִמְקָשׁה ַתֲּעֶשׂה ַהְמנֹוָרה 
ְיֵרָכּה ְוָקָנּה ְגִביֶעיָה ַכְּפּתֶריָה ּוְפָרֶחיָה ִמֶמָנה ִיְהיּו”.

דומים  היו  הם  האם  גביעים?  אותם  של  צורתם  היתה  מה  המתבקשת:  הבירור  שאלת   
למבנה וצורת הגביעים, אותם אנו מכירים כיום?

על מנת לענות ולברר את העניין, מובאים כאן, שני כיווני פרשנות, שעל ידם ננסה ללבן 
את הדברים.

בכיוון הראשון של הפרשנים, ניתן לזהות את רש”י והרשב”ם.

וקצרים.” ארוכים  מזכוכית  שעושין  כוסות  כמין  הן   - 19”גביעיה  רש”י:  של   ביאורו 
כוס,  של  מבנה  היה  במנורה  מוטבעים  שהיו  גביעים,  שאותם  יוצא:  רש”י  של  לדעתו 
המשמש כלי קיבול, אך אין רש”י נכנס לפירוט יתר. בכיוון פרשני זהה, הולך נכדו של 

רש”י.

15. פירוש הרמב”ם למשניות פרק ג’ משנה ז'.

16. שמות: כ”ה, ל”ב

17. פירוש רבינו אברהם בנו של הרמב”ם בפירושו לפסוקי המנורה.

18. שמות פרק כה פסוק ל”א.

19. שמות פרק כה פסוק ל”א.
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בקנה”. גומות  גומות  כוס,  כמין  חלולין   - גביעים  20”שלשה  הרשב”ם:  של   ביאורו 

גביע. היינו  כוס  שהיינו  רש”י,  של  בהסברו  קושי  העלו  רש”י,  פרשני  כי  להעיר,   יש 
ְגִבִעים  בית-הרכבים  ְבּני  ִלְפֵני  21”ָוֶאֵתּן  ירמיה:  בספר  המופיע  מהפסוק  עליו  הקשו  הם 
כוסות  שישנם  משמע,  זה  כתוב  מלשון  ְשׁתּו־ָיִין:”  ֲאֵליֶהם  ָוֹאַמר  ְוֹכסֹות  ַיִין  ְמֵלִאים 
כוס? הוא  וגביע  גביע  הוא  שכוס  מפורש  והרשב”ם  רש”י  בפירוש  ואילו  גביעים   וישנם 
לה,  )ירמיהו  שבירמיה  הכתוב  יפרש  איך  ידעתי  ולא   ...“ הרא”ם:  לשון  וזהו 
וכו’”. לחוד  וכוסות  לחוד,  דגביעים  דמשמע  וכוסות”  יין  מלאים  “גביעים   ה( 
המצודות ציון על הנ”ך סובר שגביעים הם כוסות וכדברי ורש”י אך הוא מתרץ בפרשנותו 
את הקושיא שצצה בדברי הרש”י. וכך כותב המצודות: 22גביעים - הם בעין כוסות וגדולים 

מהם ובהם מביאים היין וכן ואת גביעי גביע הכסף )בראשית מד(.

הבאים: המקרא  פרשני  מביאים  הנוסף,  הפרשני  כיוון   את 
הפרשן הראשון באשכול פרשנות זה הינו: החזקוני – וכך כותב : 23”גביעיה הם קבועים 
כולם סביבות הקנה וכשהשמן מתמצה יורד הוא אל הגביע הראשון וכשמתמלא הראשון 
יורד אל השני ומן השני אל השלישי ומן השלישי לאותו שבירך המנורה שכולן מתמצין 

לתוכו”.

ושואבים ממקור  הם מקבלים  כי  גביע,  בצורת  לעשותן  24”...וצוה  הריקאנטי:  וכן מביא 
העליון להשפיע לאשר תחתם.”

זהו גם כיוונו הפרשני של רבינו הבחיי: 25”...הגביע הוא כלי שיש לו בית קבול והוא משקה 
 ומרוה, כנגד עולם הגלגלים שהם מקבלים כחות העליונים ומשפיעים כח בעולם השפל וכו’”.
מסכת  על  ידו  בכתב  בפרושו  מובאים  הדברים  איור.  בצירוף  מובאת  הרמב”ם,  שיטת 

מנחות פרק ג’.

פירושו של הרמב”ם בפירושו למשניות: 26”...ראיתי לצייר כאן צורת המנורה בשלמותה, 
ולפני הציור אומר שבא בקבלה שיש בגבהה שמונה עשר טפחים ... והגביע הוא כתבנית 
שנחתך  ה”אסטואנה”  בחדוד  אמור  תרצה  ואם  צרים,  שלו  שהשולים  אלא  אטום  כוס 

מלמעלה מעט כנגד הבן”.

מקבוצת הפרשנות השנייה ניתן להסיק: שהם לא רק תרגמו באופן פשטני, מה הם אותם 
את  בקושרם  הגביעים,  של  ופנימי  משמעותי  הסבר  של  נופך  הוסיפו  אף  אלא  גביעים, 

הדברים, למהות המנורה.

הם הסבירו שהגביעים משמשים ככלי קיבול של שמן באופן מעשי אך גם מסמלים הם, 
גם ממד של עומק מהותי, של שפע רוחני וכלשון רבינו הבחיי: “...הגביע הוא כלי שיש 

20. פירוש הרשב”ם שמות פרק כ”ה פסוק ל”ג.

21. פרק ל”ה פסוק ה.'

22. שם.

23. שמות פרק כ”ה פסוק ל”א.

24. שמות פרק כ”ה פסוק לג- לד.

25. שמות פרק כ”ה פסוק ל”א.

26. מסכת מנחות פרק ג משנה ז'.
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לו בית קבול והוא משקה ומרוה... שהם מקבלים כחות העליונים ומשפיעים כח בעולם 
השפל....וכו’.”

כלומר, לדעתם ישנה הלימה ברורה בין מהות המנורה באשר היא מסמלת במכלול כלי 
המשכן, ובין מה שמסמלים קישוטי הגביעים שהיו מוטבעים בה וכפי שהדברים יוסברו 

בהרחבה בהמשך.

צורת הגביעים לשיטת הרמב”ם וסדר קביעתם

הגמרא בסוגיית המנורה המופיעה במסכת מנחות, שואלת שאלת בירור: 27”גביעין למה 
הן דומין? במין כוסות אלכסנדריים”!

)כנזכר  מנחות”,  מסכת  על  המשניות  בפירוש  לציורו  כתוספת  החזקה”  ב”יד  הרמב”ם, 
לעיל(, כותב: 28”הגביעים דומין לכוסות אלכסנדריאה שפיהן רחבושוליהן קצר “.

מדייק הרבי בליקוטי שיחות29 ושואל: כיצד יתכן, שדעתו של הרמב”ם, לפי אופן הצגת 
צורת קישוטי הגביעים בשרטוטו בפירושו למשניות, הן בדווקא הפוכות, שוליהן למעלה 
 ופיהם כלפי מטה? מדוע לדעתו, הגביעים היו מוצבים כך, שהם תלויים באופן הפוך?
הדברים קשים אף יותר, לאור המבואר בהרחבה לעיל בדברי הפרשנים השונים, שאותן 
גבעים מסמלים כלי קיבול, בין אם מדובר בקיבול שמן גשמי, לדעת החזקוני, ובין אם 

מדובר בגביעים המסמלים כלי קיבול לשפע רוחני כדעות הריקאנטי והבחיי?

תפקיד המקדש - להאיר החוצה, את העולם והדוגמא לכך מהמנורה

סיבת  את  בהרחבה  לפני שמסביר  השאלה  את  מחדד  שיחות30,  בליקוטי  בביאורו  הרבי 
צורתם ההפוכה של הגביעים.

ביטוי  לידי  באים  הדברים  וכיצד  בכלל,  מצווה  קיום  לאופן  הקשור  בירור  מעלה  הרבי 
אופן  כלפי  מוסבים  הדברים  הנחתם.  לאופן  הקשור  המשכן  בכלי  המצוות  קיום  באופן 

צורת הנחת הקרשים שהיו במשכן.

הדברים מובאים במסכת סוכה : 31”עצי שטים עמדים, שעומדים דרך גדילתן”. וכך מפרש 
רש”י שם: “כל המצות - כגון קרשי המשכן, ועמודים, ולולב והדס וערבה. דרך גדילתן - 

התחתון למטה, והעליון למעלה”.

ומכך נלמד הכלל, מסכם הרבי בבירור הדברים: 32”כל המצוות כולן אין אדם יוצא בהן 
אלא דרך גדילתן” על מנת לבאר את כל הקשיים הנ”ל, ממקד הרבי את הדברים ומביע 

את הרעיון המהותי והפנימי של המנורה על פי חז”ל.

27. כה, ב.

28. הלכות בית הבחירה פרק ג’ הלכה ט.'

29. כרך כ”א )המתורגם ללה”ק( עמ’ 183.

30. שם.

31. מה עמוד ב’. יומא עב, א.

32. סוכה שם עיין בהנסמן בגיליון הש”ס להר”י ענגל.
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המקדש?  בבית  המנורה  אור  של  הצורך  מה  דנה  מנחות,  במסכת  הגמרא 
בגמרא: שם  נכתב  וכך  המנורה?  בעשיית  ה’  בציווי  האמתית  המטרה   ומהי 
33”...צו את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך - אמר רבי שמואל בר נחמני: אליך - ולא לי, 

לא לאורה אני צריך ... מחוץ לפרכת העדות באהל מועד - עדות הוא לכל באי עולם שהשכינה 
שורה בישראל וכו’”.

מסביר הרבי: ממקור חז”ל זה, נמצאנו למדים, כי תפקידה של המנורה לא היה להאיר למקומה, 
כי ה’ משרה את  מקום המשכן, בית משכנו של הקב”ה, אלא שימשה עדות לכל באי עולם, 

שכינתו על עם ישראל!

ומטעם זה, מוסיף הרבי ומסביר, היו גם חלונות המקדש, כלשון הגמרא34” ... ויעש לבית חלוני 
שקופים אטומים - תנא: שקופין ]מבפנים[ ואטומים ]מבחוץ[,

החלונות  מבנה  צורת  סיבה,  מאותה  כלומר,  צריך!”  אני  לאורה  לא 
בבתים! החלונות  בניית  מדרך  והפוך,  שונה  היה  המקדש,   בבית 
בכל בית מקום משכן האדם – החלון מתרחב כלפי פנים, וכלפי חוץ הרי הוא נעשה צר, זאת 

על מנת שכמה שיותר אור יחדור אל הבית פנימה.

בבית המקדש מבנה החלון נעשה בדיוק הפוך, החלק הצר כלפי פנים והרחב כלפי חוץ, על 
מנת להגדיל כמה שיותר את האור המופץ חוצה, אל העולם!

וזה היה תפקיד המנורה: להאיר כלפי כל העולם - “ עדות הוא לכל באי עולם...”

הגביע - כלי קיבול שמשקה ומרווה

ופניהם  מעלה  כלפי  ששוליהם  באופן  נעשתה  הגביעים  שהעמדת  לכך  כהוכחה  מביא  הרבי 
מוטות כלפי מטה, מדברי רבינו בחיי הנ”ל35: “...הגביע הוא כלי שיש לו בית קבול והוא משקה 
ומרווה, כנגד עולם הגלגלים שהם מקבלים כחות העליונים ומשפיעים כח בעולם השפל וכו’”.

הרבי מדייק ומדגיש בדברי רבינו בחיי: את עניין ההשפעה מהעולם שהוא “עליון” אל העולם 
שהוא “שפל”! בדבריו אלו של רבינו בחיי, ניתן לראות את ההלימה והחפיפה עם דברי חז”ל, 
שהבאנו לעיל: “אמר רבי שמואל בר נחמני ... לא לאורה אני צריך ... עדות הוא לכל באי עולם 

שהשכינה שורה בישראל וכו’”.

 כלומר: תפקיד המנורה הוא, עניין הארת העולם, וכלשון רבינו בחיי: “להשפיע בעולם השפל”.
על פי זה, ניתן להבין באר היטב, מדוע גביעי המנורה היו בנויים באופן ששוליהם כלפי מעלה, 

הפוך מן המקובל וההיגיון?!

ויש להסביר:

כאשר הגביע משמש ככלי קיבול, כמו: בקידוש והבדלה וכדומה, פעולה המשמשת כאחסון 
ארעי וזמני, אזי, אופן הנחת הגביע היא ששוליו מוטים כלפי מטה, אולם כאשר הגביעים הם 
הוא באופן  אופן הצבתם,  בחיי,  רבינו  ומרווה” כלשון  “משקה   - באופן של רמיזה להשפעה 

הפוך, שפיהם מוטה כלפי מטה36.

33. פו, ב.

34. שם.

35. שם.

36. הרבי )בלקו”ש שם הערה 26( מעיר, שדעתם של שני פרשני המקרא החזקוני והבכור שור, היא, שצורת הגביעים 
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ההוראה מן המנורה

מסכם הרבי: כאשר אנו משפיעים על הזולת, או שעוסקים בכל פעילות רוחנית כגון: לימוד 
יתברך,  הבורא  של  ממלכתו  הרחבת  את  מממשים,  אנו  כך  ידי  ועל  המצוות  ועשיית  תורה 
בבחינת: “לעשות לו יתברך דירה בתחתונים”, עלינו לעשות, באופן של קביעות וללא הגבלה.

צורת  את  משקפת  ובהרחבה  תמידיות  של  באופן  שנעשית  הפעילות 
מטה! כלפי  ופיהם  מעלה  כלפי  שוליהם  המנורה,  על  שהיו   הגביעים 
ומכאן מובנת חריגת הפרשנים בהביאם את ציור המנורה ועוד יותר מכך, הדגשה והדיוק של 

הרמב”ם בציירו את הגביעים באופן הפוך!

סיכום
רבינו  משה  שאף  קושי  המנורה.  עשיית  של  הביצועי,  בקושי  עסקנו  בדברינו 
את  להשליך  רבינו  משה  את  ציווה  ה’  חז”ל  פי  ועל  בו,  נתקשה  השלום  עליו 
מאליה! בשלמותה  נעשתה  שהמנורה  היתה:  התוצאה  האש.  לתוך  הזהב   כיכר 
עוד ראינו שבעקבות הקושי והסיבוך של עשיית המנורה נצרך משה רבינו את התערבותו של 
הבורא יתברך. ה’ מצווהו להשליך את כיכר הזהב אל האש והתוצאה: מן האור יוצאת מנורה 

בשלמותה!

ודרך  באופן  והנהוג  מהמקובל  חרגו  הפרשנים  המנורה,  שבעניין  כך,  על  עמדנו  בנוסף, 
פרשנותם, והוסיפו איור או תרשים כהשלמה לפירושיהם הכתובים, דבר שנבע אולי מהסיבוך 
והקושי להביע במילים את מבנה המנורה ולכן השתמשו באיור ותרשים, דבר שחרג מדרכי 

המתודיקה הפרשנית, שהיתה נהוגה אז, שימוש בציורי המחשה.

ראינו, שבעניין הבאת התרשים והציור של המנורה, הרמב”ם הגדיל לעשות כאשר הראה כי 
ופיהם  נוטים כלפי מעלה  לדעתו גביעי המנורה הין מוצבים באופן הפוך, כלומר ששוליהם 

כלפי מטה שהוא באופן השונה מדרך השימוש בכלי קיבול. 

המצוות  שקיום  הכלל  את  לכאורה  סותר  הוא  זה  באופן  הגביעים  הצבת 
שימושם. בדרך  הרגיל,  באופן  כלומר  גידולם  בדרך  להיעשות   צריך 
את דברינו סיימנו, בהסברו הנפלא של הרבי בטעם הפנימי הקיים בהצבת הגביעים במנורה 
על  בנוי  הרבי  שמביא  הפנימי  הטעם  מטה.  כלפי  מוטים  ששוליהם  מהמקובל,  הפוך  באופן 
דעתו של הפרשן למקרא: רבינו בחיי, שמבאר שמבניהם ההפוך של הגביעים נובע מתפקידו 
של הגביע, להשקות ולהרוות ולהשפיע למקום השפל. כך מסביר הרבי את הקשר וההלימה 
הקיימת בין התפקיד שמסמלים גביעי המנורה לבין התפקיד הכללי של המנורה - להאיר את 

החוץ!

במנורה הייתה ששוליהם כלפי מטה.





"אוהב ישראל"
דמותו של  מחנך
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בוער  שהחינוך  ברחובות  המתגורר  זלמנוביץ  ישראל  הרב  הרגיש  צעיר  מגיל 
בעצמותיו. בכל תחנות חייו, מצא את עצמו ולא במקרה נמצא בעמדות חינוך, בהשקיעו 

מאמצים רבים לצקת ערכים עמוקים לחינוכם של ילדי ישראל. 

כבר בשנות צעירותו כחבר בתנועת הנוער 'בני עקיבא', הפך לרכז מחנכים. מאוחר 
יותר, כשלמד בישיבת ההסדר בקרני שומרון, יזם לילדי הישוב מסיבות שבת ואמירת 
תהילים. לאחר חתונתו נקרא לשמש כר"מ בישיבה התיכונית – 'ישיבת הדרום'. כשעמדו 
שם על יכולותיו הסגוליות, הציעו לו לקבל על עצמו תפקיד אחראי של 'מרכז חטיבה'.

 מה שגדע את קידומו, היה התקרבותו אל תורת החסידות. בברכת הרבי קיבל על 
עור  לקרום  ימים  באותם  שהחל  ברחובות  חב"ד  תורה  בתלמוד  'מלמד'  משרת  עצמו 
ברכה  נוכח  ימים,  באותם  שחר.  אלימלך  הרב  המוסדות  מנהל  של  בהנהלתו  וגידים, 
את  בו.  נועצים  ורבים  דידקטי  ליועץ  הפך  תנש"א,  בשנת  שקיבל  הרבי  של  שמיימית 
ההתמקצעות עשה בברכתם של רבני חב"ד, ומאז זכה לבנות תוכניות חינוכיות לתלמודי 
תורה רבים. "דרוש שינוי מערכתי וחשיבתי" הוא אומר לנו בזהירות, "השינוי החל בכמה 

מקומות, אבל עדיין רק בתחילתו ודרושה זריזות".

 

  היכרות ראשונה              

הרב זלמנוביץ נולד ברחובות למשפחה הנמנית על זרם הציונות הדתית. סבו מצד 

הציונית  התנועה  ראשי  על  נמנה  תרצ"ה,  בשנת  מפולין  ישראל  לארץ  שהגיע  אמו 
בגליציה. אביו )ע''ה( שרד את אימי השואה האיומה בהיותו במחנה הריכוז אושוויץ שם 
נרצחה משפחתו. כאוד מוצל מאש עלה בגפו לארץ ישראל, עבר את מחנות המעבר 
בעתלית ובקפריסין, נלחם במלחמת השחרור בירושלים ומשם עבר להתגורר ברחובות. 
"אני זוכר היטב כיצד אבי היה מתעורר בלילות, מבועת ומסויט, לעיתים מתוך צעקות, 
שעה שהיו צפים ועולים אצלו אותם מאורעות מחרידים להם היה עד. נושא השואה 

היה נושא מדובר בבית, והרבה". 

 את החיבור הפנימי למלאכת החינוך, קיבל כנראה מסבו, אב אביו, שהתגורר עם 
כי התפרסם בקרב  'מרמוריש' שבהונגריה. אנשים שהכירוהו סיפרו  משפחתו במחוז 
יהודי האזור כמלמד דרדקי, וראה בזה הצלחה גדולה. "שמעתי שכשרכבת המוות בה 
ירא  יהודי  ווידוי. הוא היה  לומר  נכנסה אל מחנה המוות אושוויץ, קרא לכולם  נסע 

שמים. אבי, מפני צוק העיתים, לא תמיד יכול היה להחזיק בתלם בו פסע אביו".

 משסיים את לימודיו התיכוניים, חיפש מסגרת של ישיבת 'הסדר', וכך הגיע אל 
ישיבת ההסדר בקרני שומרון שנפתחה באותם ימים והיה ממייסדיה. 
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גם בשירותו הצבאי לא נטש את אהבתו הגדולה לחינוך והטמעת ערכים, ונמנה על 
הצוות שעסק עם 'נערי רפול'. "לרמטכ"ל דאז, רפול, היה חשוב שחיילים יצאו מהצבא 
לאזרחות עם חינוך ומקצוע ביד. הייתי אחראי על שיבוץ החיילים ללמידת המקצועות 

שיתאימו להם".

בקשרי  בא  שומרון  בקרני  בלימודיו 
השידוכין עם רעייתו ושם נולדו להם שתי 

בנותיהם הראשונות.

 בשנת תשמ"ז החלה ההתקרבות הגדולה 
שלי לחסידות חב"ד, הפרי הבשיל, אך אם 
אני בוחן את זה לעומק הזרעים כבר החלו 
לנבוט עוד בזמן שלמדתי בישיבה התיכונית 
בכתה ט'. אני זוכר שהודיעו לנו שנוסעים 
שהתקיים  תיכוניות  ישיבות  של  לכינוס 

לכבוד י"ט בכסלו בכפר חב"ד".

הכתות  שרק  לו  נודע  יותר  מאוחר   
הגבוהות יוכלו לנסוע, והוא התקומם. מבלי 
להבין מה יש בכפר חב"ד שכל כך מעניין, 
תלמידי  בקרב  המרד  נס  את  הניף  הוא 
כיתתו, וכולם יצאו לחסום את האוטובוסים. 
להם  ניתנה  כאשר  רק  לעזוב  הסכימו  הם 
ויהי  ייסעו,  הם  גם  הבטחה שבשנה הבאה 

מה. 

"ישיבת 'הדרום' הוציאה מתוכה בוגרים 
לחסידות  השנים  במשך  שהתקרבו  רבים 
חב"ד. שנה אחר כך, הנהלת הישיבה קיימה 
את הבטחתה והצטרפנו לנסיעה להתוועדות 
כל  את  הבנו  שלא  זוכר  אני  חב"ד.  בכפר 
כשהתחילו  אבל  וההרצאות,  הדיבורים 
לנגן 'פדה בשלום נפשי', זה הרטיט אותנו; 
כביר.  רושם  בנו  הותירה  החסידית  השירה 

באולם שררה אווירה מחשמלת".          

 שנה אחר כך פגש שוב את עוצמתה של 
בעומר  בל"ג  שארגנו  שעה  חב"ד  חסידות 
לדגל  נקראו  הם  אף  גדולות.  תהלוכות 

רק  היה  לא  זלמנוביץ  ישראל  הרב 
מתקדמות,  חינוכיות  מתודות  בעל  מחנך 
חינוך  איש  היה  הווייתו  בעצם  אלא 
הוא  רגיל.  לא  באופן  ורגישות  רגש  בעל 
וגם  ישראל,  ילדי  חינוך  למען  נפשו  מסר 
לעצמו,  דאג  לא  שלו,  הפנויים  בזמנים 
שכל  שירגישו  במטרה  לתלמידיו  אלא 
בעינו  בידיים טובות.  נמצא  בעניינם  דבר 
הבוחנת ידע תמיד לאתר את החלשים או 
בכיתה,  להשתלב  הצליחו  שלא  אלו  את 
וידע לקדם אותם ולנתב את דרכם באופן 

חכם ורגיש.

לא רק בתלמוד תורה או בבית הכנסת, 
פנים  גם בעברו ברחוב, תמיד האיר  אלא 
שבים  המתפללים  כשהיו  אדם.  לכל 
לתפוס  דואג  זלמנוביץ  הרב  היה  לביתם, 
ומתעניין  הרחוב  בפינות  החבר'ה  את 
מה  היום?  עושים  הם  מה  בשלומם; 

לומדים? מה מתכננים?

מאות  הגיעו  ה'שבעה',  ימי  כל  לאורך 
בסיפורים  ושיתפו  מנחמים  של  רבות 
מהרגישות  מאלפות  אנקדוטות  'קטנים', 
סיפורים   - זלמנוביץ  הרב  של  המיוחדת 
מלאת  חיים  יריעת  רקמו  יחד  שכולם 
אדם  לכל  עמוקה  ואכפתיות  רגישות 
באשר הוא. כמו מעט מן הים מוגשים כאן 
מספר עדויות לאותם רחשי לב שהותירו 
חותם ורושם בכל אדם אשר היה לו אליו 

זיקה או קשר.

• • •
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מחוויות  עשויים  מקטנות  "החיים 
וזכרונות אין ספור, אך ישנם מן המאורעות 
שנחרטים עמוק. כזה הוא המקרה הבא"  
- כך מתחיל סיפורו של ר' מנחם שחר - 
בתלמוד-תורה.  צעיר  תלמיד  אז  "הייתי 
במהלך אחד מן השיעורים, אחד מחבריי 
מגונה  מילה  זרק  הלימודים  לספסל 
כלפי חבר אחר. הוא תפס את עצמו רגע 
לאחר המעשה, מנסה לקלוט את חומרת 
הדברים . . הייתה דממה, הרב זלמנוביץ 
ביקש לסגור ספרים ועצר את השיעור...

את חומרת המעשה הבנו כאשר הרב 
זלמנוביץ הוריד את ידיו הכבושות מפניו. 
הדקות  את  מזועזע.  נראה  היה  הוא 
זלמנוביץ  הרב  לנצח.  אזכור  הבאות 
הוציא ספר תהילים וביקש מהתלמידים 
לקרוא עמו פסוק בפסוק. הבנו מיד מהי 
התהילים  פרקי  אמירת  בעת  המטרה: 
את האוויר המלוכלך בדיבור לא נקי אנו 

מטהרים.

כילד צעיר, זו חוויה עמוקה כמו גם 
נקייה  בשפה  דיבור  בדבר  כביר  מסר 

שממשיך איתי לכל החיים"

• • •

את נקודת האמת בכל מחיר שהייתה 
לראות  ניתן  זלמנוביץ  ברב  פועמת 
במקרה הבא, שאף אותו מביא ר' מנחם 

שחר:

בו  הצעיר  לגיל  כתוסף  "הביישנות 
הייתי, כאילו ביקשו ממני להבליג לעלבון 

והתכנסו בנוסף לאלפי ילדים בכל שכבות הציבור במגרש 'מכבי' שבעיר רחובות. "לא 
אשכח את אלפי הילדים הנמנים על אוכלוסיות וקהילות שונות מכריזים בצוותא 'שמע 
ישראל'. עמדתי נפעם ונרגש. זאת הייתה עוצמה אדירה. התחלתי להבין שרק חסידות 
חב"ד יכולה לארגן דבר כזה, מתוקף היותה 
גוף שיכול לגשר בין המגזרים ודעות בעם 

ישראל".

חסידות  עם  והמכריע  הבא  המפגש 
הגליל.  שלום  מלחמת  בימי  היה  חב"ד 
"הציונות הדתית לקחה חלק גדול בלחימה 
ואף ספגה אבידות רבות. בעיקר היה ידוע 
לשמצה קרב סולטן יעקב בו נהרגו תלמידי 
תלמיד  חביב,  דוד  בניהם  רבים,  ישיבות 
אותה  בישיבה.  חדר  באותו  איתי  שישן 
להלוויות  יום  מדי  הולכים  היינו  תקופה 

ומנחמים משפחות.

שניים  יצאו  מלחמה  אותה  "בעקבות   
מראשי ישיבת 'הר ציון', הרב עמיטל והרב 
הזמן  הגיע  שאולי  ואמרו  ליכטנשטיין, 
לעשות פשרות טריטוריאליות לערבים. הם 
לימים את תנועת מימד.  היו אלה שייסדו 
דבריהם עוררו סערה בציונות הדתית".               

 

כל  של  מאוחדת  חזית  נוצרה  כנגדם 
רבני ישיבות ה'הסדר' והישיבות התיכוניות. 
אלה יצאו בעצומה בה נכתב שדברים אלו 
הם דברי רפיון לעם היהודי. "הייתי תלמיד 
בשיעור ב' בישיבת ה'הסדר' בקרני שומרון, 
הישיבה  ראש  ובראשם  הישיבה  ורבני 
קורצוויל  אברהם  והרב  הבר  שמואל  הרב 
שנתחיל  לפני  חתמו.  שלא  מהבודדים  היו 
רבני  בהוראת  נאספנו  שאלות,  לשאול 
נאום  בפנינו  נשא  קורצוויל  והרב  הישיבה 
בו הסביר למה לא חתם. דבריו היו עבורי 
ששיטתו  הסביר  הוא  ממש.  של  פצצה 
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כשיטת הרבי מליובאוויטש שהוא גדול הדור, שחל איסור למסור שטחים מדין 'פיקוח 
נפש' ולא מדין קדושת הארץ".   

דברים  יטענו  אחרים  רבנים  אם  שגם  לתלמידים,  והסביר  המשיך  קורצוויל  הרב 
מליובאוויטש  שהרבי  בהיות  הרי  אחרים, 
מאותה  "יצאתי  קודמת.  דעתו  הדור  גדול 
עמוק  נחרט  זה  ונדהם.  מבולבל  שיחה 
במוחי. מאוחר יותר, כשלמדתי בכולל ישיבת 
'מרכז הרב' והתגלגלה לידי חוברת 'ליקוטי 
לארץ  מתייחס  שהרבי  ראיתי  שיחות', 
ישראל ומנתח את הדברים בצורה הלכתית 
ורוחנית. נדהמתי. אמרתי לעצמי שאני חייב 
לי  'סגר  זה  להעמיק בשיטת חב"ד. מאורע 
קצוות' והבנתי שהרבי אינו עוד רב, אלא מי 

שהשפעתו חוצה מגזרים בכל תחום".     

  מפגש ראשוני שנחקק בנפש

לאחר שנולדו לו שתי בנותיו, עבר הרב 
בה  'הדרום'  בישיבת  כר"מ  לכהן  זלמנוביץ 
התחנך. מנהלי הישיבה שעמדו על כישוריו 
חינוכי  תפקיד  לו  ייעדו  צעיר,  כשהיה  עוד 
החלה  רחובות  בעיר  ימים  באותם  נכבד. 
ומלבבת.  חמה  חב"דית  קהילה  להתפתח 
כשהגיע היום הגדול י"ט בכסלו, זכר היטב 
את  מצא  כך  תלמידיו.  את  לקחת  להיכן 
עצמו עם כיתתו בהתוועדות בבית הכנסת 
חב"ד בעיר. "ההתוועדות הזו גררה אחריה 
חב"דיות  ופעילויות  נוספות  התוועדויות 
תפילות  שלוש  להתפלל  התחלתי  נוספות; 
בבית כנסת חב"ד בעיר. אותה שנה הגעתי 
השניות  ההקפות  את  לראשונה  לחגוג 

בחב"ד".     

כמיטב  לפקוד  נוהג  היה  הוא  אז  עד 
המסורת של הציונות הדתית באותם ימים, 
ידי  על  שהוקמו  החדשים  הישובים  את 
תנועת 'גוש אמונים' ברחבי יהודה ושומרון 

שחוויתי. זה היה בבוקרו של יום בו הייתי 
קבוצה  לתלמוד-תורה.  מהבית  בדרכי 
של נערים מבית-ספר אחר לעגו וצחקו 
דבר  על  או  שלי  המראה  על  אם  עלי. 
אחר, איני זוכר. הכאב והבקשה לתגובה 
שלא ביצעתי לעברם, תרמו רבות לעצב 

ולתסכול איתם נכנסתי לכתה.

שמשהו  מיד  הבחין  זלמנוביץ  הרב 
לא כשורה. כמחנך דגול קרא לי הצידה 
ולמה.  מה  על  לדעת  בעדינות  וביקש 
סיפרתי לו על המקרה בפנים מושפלות, 
לפני שנפרדנו  רגע  אך  אותי  ניחם  הוא 

ביקש ממני לחזור אליו בהפסקה.

בעת ההפסקה, בהפתעה שלא ציפיתי 
לה, יצאנו מכותלי התלמוד תורה, שמים 
לימודים.  מוסד  אותו  לכיוון  פעמינו 
בעזרת מנהל המוסד עברנו יחד בכיתות, 
כאשר  הנערים.  אותם  את  מחפשים 
מצאנו אותם, ביקש מהם הרב זלמנוביץ 
להתנצל בפניי על דבריהם. הם עשו זאת 

והביעו חרטה. אבן נגולה מליבי.

את  קלטתי  חזרה,  בדרכנו  רק 
הסתפק  לא  זלמנוביץ  הרב  הגדולה. 
בדברי תנחומים והרגעה לתלמיד צעיר, 
הוא השקיע מזמנו הפרטי והלך עימי עד 
אשר האמת תתבהר ואותם הפוגעים בי 

יחזרו ממעשיהם. כזה הוא מחנך."

• • •
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המטפל  לנו  מביא  הבא  הסיפור  את 
והיועץ החינוכי ר' דובי ברוד:

תעודת  לימודי  במסגרת  זה  "היה 
זלמנוביץ  הר'  את  הכרתי  לא  החינוך, 
שהיה אז אחד המרצים. זו הייתה הפעם 
הראשונה שנפגשתי בו. השיעור הראשון 
דיי  בצורה  שהחלה  והפתיחה  החל, 
שלקחתי  בלקח  הסתיימה  טראומטית 

איתי לחיים.

השיעור  את  פתח  זלמנוביץ  הרב 
חסר  נאמר?  איך   - קצת  נראה  והיה 
כדי  עד  עצבני  אפילו  אולי  סבלנות, 
מפחיד. הוא 'ירה' הערות לכל עבר, וגער 
אחרי  דקות  כמה  סטודנטים,  במספר 
תחילת השיעור נכנס תלמיד באיחור, ר' 
ישראל נזף בו על האיחור ואמר: "אצלי 
כללים  יהיו  אצלי  סדר!  יהיה  בלימודים 
סטודנט,  אותו  על  הסתכלתי  ברורים!". 
הוא היה דיי נבוך, אתה לא מצפה שבגיל 
איחור  על  כולם  מול  אותך  ישפילו   25

של כמה דקות...

וממש  טובה  לא  הייתה  האווירה 
כמה  היינו  סביבי,  הסתכלתי  מעיקה. 
אולי  הייתי  חרדיים,  תלמידים  עשרות 
החב"דניק היחיד, ממש התביישתי באותו 
ליובאוויטש,  שם  חילול  הרגשתי  רגע, 
יותר מדי מה לעשות.  לי  אבל לא היה 
מתוחה  באווירה  עבר  הראשון  השיעור 
וחיכיתי שרק יגמר מהר, יצאנו להפסקה 

קצרה, וכשחזרנו חיכתה לנו הפתעה.

וחבל עזה. "יכולתי לחוש שהשמחה בבית כנסת חב"ד היא שמחה אחרת, אמיתית יותר, 
פנימית ועמוקה יותר. אחד החסידים שהתוועדו היה הרב ארז קרלנשטיין המכהן היום 
כסמנכ"ל מוסדות חב"ד בעיר. כטוב ליבו במשקה התעניין אודותיי. באמירה שבקעה 
מתוכי נבכי נפשי מצאתי את עצמי עונה לו 'אני עובד בישיבת 'הדרום' אך אני חסיד 

חב"ד לכל דבר ועניין'..."  

ממנו  ביקשו  החינוכית,  הצלחתו  נוכח 
תפקיד  עצמו  על  לקבל  'הדרום'  בישיבת 
בין  לבחור  לו  ונתנו  יותר,  ורציני  אחראי 
הגבוהות.  בכיתות  ר"מ  או  חטיבה  מרכז 
באותם ימים פנה אליו הרב אלימלך שחר, 
החל  שכבר  בעיר  חב"ד  מוסדות  מנכ"ל 
הרב  בקהילה.  התכופים  מביקוריו  להכירו 
מורה  להיות  זלמנוביץ  מהרב  ביקש  שחר 
מחליף בבית ספר חב"ד שהיה אז בשנותיו 
אף  על  בשמחה  ניאות  והוא  הראשונות, 
שני  שבין  המעמד  בין  להשוות  שקשה 

התפקידים.

אותה תקופה ליווה אותי מאד הרב יצחק 
ברחובות,  'דעת'  ישיבת  ראש   כיום  ערד, 
שהיווה לי משפיע והקל עלי מאד את דרך 
ולהיות חסיד של  התקרבותי לחב"ד ככלל, 

הרבי בפרט.

גם  אותו  שהכניס  בפטיש'  'המכה 
של  עולמה  תוך  אל  החיצוניים  ברבדים 
חסידות חב"ד, הייתה השתתפותו בשיעורים 
שהתקיימו בבית כנסת חב"ד בהם נטל חלק 
בקביעות. "מי שהשפיע עלי רבות היה הרב 
יחזקאל סופר, שבאחד משיעוריו החלטתי -  
בשיתוף עם רעייתי שכל תהליך ההתקרבות 
צעד  אחר  צעד  נעשה  חב"ד  חסידות  אל 
כיפה  לחבוש  להתחיל   – עימה  בשיתוף 
לקבל  העת  הגיעה  כי  החלטתי  שחורה. 
שעטנז.  להיות  ולהפסיק  אמיצה  החלטה 
ופנימית,  סדורה  משנה  שגיליתי  הרגשתי 

שהתחברתי אליה בצורה אבסולוטית".
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 בסיום אותה שנת לימודים, עמדו בפניו שתי הצעות: האחת מישיבת הדרום, שם 
"בתור  חב"ד.  ספר  בבית  קבוע  כמחנך  לעבוד  להתחיל   - ומאידך  הקידום;  לו  קרץ 
ששלחתי  במכתב  ההתלבטות  את  ושטחתי  לשאלות,  כתובת  שיש  ידעתי  כבר  חסיד 
בעצמי,  רוצה שאני אחליט  הבנתי שהרבי  הגיעה תשובה.  ולא  ימים  נקפו  הרבי.  אל 
והמטוטלת נטתה בסוף אל ההצעה של הרב שחר. הגעתי להבנה שאי-אפשר להחזיר 

את הגלגל אחורה; נכנסתי לחב"ד ואני הולך 
עם זה עד הסוף. כשהודעתי עתה לרבי על 
החלטתי זכיתי במענה: 'שיהיה בשעה טובה 

ומוצלחת'".         

זלמנוביץ  הרב  אלול תשמ"ז, חבש  בח"י 
מגבעת חסידית, ובראש השנה הגרטל כבר 
הקיף את הסירטוק שהחל ללבוש בקביעות 
של  הפנימי  שכשהתהליך  דומה  שבת.  מדי 
ההתקרבות לחב"ד ואל הרבי היה יציב, הדרך 
קלה  הייתה  החיצוניים,  הלבושים  לשינוי 
ומהירה יותר. "את חג הסוכות שנת תשמ"ח, 
שנת 'הקהל', עשיתי במחיצתו של הרבי בבית 
חיינו. מי שליווה והדריך אותי בכל הנהגות 
הרב  היה  בליובאוויטש,  הנהוגות  וההליכות 
שלמה איידלמן ע"ה, שליווני בכל צעד, ודאג 

לכל מחסורי".      

מפגש  הרבי,  עם  שלו  הראשון  המפגש 
שנחקק עמוק בנפשו, היה בעת שהרבי יצא 
המינים  ד'  עם  הסוכות  חג  בערב  מסוכתו 
הרב  של  הדרכתו  פי  "על  אגידתם.  לאחר 
איידלמן ע"ה עליתי בסמוך לגן עדן התחתון 
עם  יצא  הרבי  לפתע  ברבי.  לחזות  בכדי 
ארבעת המינים, ונוצרה סיטואציה שעמדתי 
ונרגש  המום  הייתי  לרבי.  בסמוך  ממש 
שמע  הרבי  'שהחיינו'.  ברכת  את  ובירכתי 
את הברכה וענה 'אמן'. דקות ארוכות אחר-
רעדתי.  הזה.  מהמפגש  להירגע  לי  לקח  כך 
ועוצמה  הבעה  מלאות  היו  הרבי  של  פניו 
כפי שלא ראיתי מעודי. חשתי שהרבי מאמץ 

אותי אליו כחסיד".

ר' ישראל ישב ליד השולחן, מחוייך, 
מאיר פנים - כמו שבוודאי כולם מכירים 
פתאום  מופתעים,  בהחלט  היינו  אותו, 
אנחנו פוגשים אדם אחר. הוא לא חיכה 
הרבה זמן, פתח בחיוך ואמר: "נו, איך היה 
לכם השיעור הקודם? נחמד?" הסתכלנו 
אחד על השני וחייכנו. הוא המשיך ואמר 
"אי אפשר להיות פנויים ללמידה כשיש 
אווירה של לחץ בכיתה. תדאגו שבכיתה 
אווירה  נעימה,  אווירה  תהיה  שלכם 
מזמינה. רק כך התלמידים שלכם יוכלו 

ללמוד."

אני חייב לומר שההדגמה הזאת נתנה 
לי "בום" לתודעה. לא אשכח את השיעור 

ההוא והמסר המדהים.

• • •

רבקה’"  ’בית  במכללת  אז  "למדתי 
נזכרת נ.ג. "העולם חרב עלי באחת בעת 
לי  היקר  מאבי  להיפרד  צריכה  שהייתי 
מכל... השתדלתי לחשוב חיובי, להתעלם 
רחמים.  ללא  אותי  שתקפו  מהקולות 
נפתח  גדול  חור  ממני.  חזק  היה  זה 
יום  מחדש.  פעם  בכל  לרסק  ומאיים 
שבו נהייתי מודעת לעולם שבו טוב ורע 
חיים בערבוביה. ניסיתי לאחז בכל כוחי 
’השגחה  על  המחשבות  אך  ולהתעלות 
הכל  ה’  שעושה  מה  ’כל  כמו  פרטית’ 
לי...  תסלחו  ל...  נדמו  פתאום  לטובה’ 
קליפת השום. המשכתי את צעדי הלאה 
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 באותו ירח האיתנים ב'בית חיינו' חווה הרב זלמנוביץ עוד מפגש קרוב עם הרבי, 
"זה היה באחד הימים של חג הסוכות כשחזרנו  מפגש שלדבריו לא ימחה מזיכרונו. 
יהודים רבים בנענוע ד' מינים. זה היה  זיכינו  'קנדי', שם  ממבצעים משדה התעופה 
עבורי חוויה מיוחדת. כשחזרתי ל-770 נאמר לי שיש כינוס ילדים, והרבי עומד לשאת 
שיחה בפני הילדים. רציתי מאד להיכנס פנימה, אך כל בקשותיי נענו בלאו, מהסיבה 
השני  בחדר  עומד  בעודי  מדריך.  שאינני 
ומבקש להיכנס, נפתחה הדלת והרבי נכנס. 
מצאתי את עצמי עומד מול הרבי והנהנתי 
חייך  הרבי  ובהתבטלות.  בהכנעה  בראשי 
מאז  איתי  שהולך  כזה  רחב,  חיוך  לעברי 

לכול מקום". 

 

  "הרבי נתן לי לבחור לבד"

 שלוש שנים אחר כך, בשנת תנש"א, זכה 
במחיצתו  שנית  להסתופף  זלמנוביץ  הרב 
של הרבי בחודש החגים, וזכה לקבל מהרבי 
את שליחות חייו בשדה החינוך. "בכל שנה, 
הייתי  כשהיה מגיע ערבו של ראש השנה, 
נוהג לסכם בפירוט על דף את כל הדברים 
הטובים שעברו עלי בשנה החולפת ולשלוח 
מכתבים  מלבד  זאת  הרבי.  אל  זה  את 
שכתבתי במשך השנה, בכל עת התלבטות, 
תהייה, או בקשת עצה. לקראת שנת תנש"א 
מכתבים  כתבתי  בה  ארוכה  תקופה  הייתה 

אך לא זכיתי לקבל תשובות".

לקראת  הפעם  גם  נסע  זלמנוביץ  הרב 
במשרה  מחנך  היותו  עובדת  הסוכות.  חג 
ראש  לפני  לטוס  לו  אפשרה  לא  מלאה 
לעבור  זכה  תשרי  חודש  באותו  השנה. 
בחלוקת הדולרים, ומאופן ברכתו של הרבי 
שהפכה  החינוכית  חייו  שליחות  את  גזר 
בפני  לעמוד  "כשזכיתי  עיקרית.  להיות 
הרבי, ביקשתי לראות הצלחה רבה בעבודתי 
בחינוך על טהרת הקודש. באותו רגע, לפני 

השיעור  הגיע  ואז  הקשיים.  כל  למרות 
הראשון של הרב זלמנוביץ. ולאנקדוטה 

זו התיישבתי לכתוב. 

הרב  פתח  הראשון  השיעור  את 
’תעלו   - מפתיעה  בבקשה  זלמנוביץ 
בפניי נושאים שמעניינים אתכם ואותם 
שמרצה  ציפינו.  לא  לזה  אמת,  אלמד’. 
רוצות  אנו  מה  אותנו  ישאל  במכללה 
שהוא יילמד... לא ויתרתי על ההזדמנות 
וביקשתי לדעת יותר על הנושא של ’אין 
רע יורד מלמעלה’ ו’ההשגחה בעולמינו’. 
יודע  שהוא  בטוחה  הייתי  האמת  למען 
ידחק  לא  כך  ומפאת  יותר.  טיפה  עלי 
הייתי  זה.  רגיש  לנושא  להכנס  עצמו 
של  באלגנטיות  יתחמק  שהוא  בטוחה 

מרצה...

וטעיתי...

לעולם  נכנסתי  הקרובות  בדקות 
קו  את  ותפיסתי.  חיי  את  ששינה 
על  כפורט  עולמי.  ותפיסת  מחשבתי 
מייתרים החל הרב זלמנוביץ לסדר אחת 
הרבי  של  הסדורה  משנתו  את  לאחת 
בנושא השגחה פרטית. נושא שבער בי 
נפרש  כעת  רבות  כה  כוויות  לי  וגרם 
בבהירות מדהימה והכי חשוב - בעדינות 
ממנו  שיעור  אין  מפליאה.  ורגישות 
יצאתי מחוזקת ומחוסנת רגשית-נפשית 
כמו אותו שיעור מדהים. מחיי טראומה 
המחפשים מענה לשאלות קשות מנשוא 
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שהספקתי להשלים את המשפט ולומר 'בבית ספר חב"ד ברחובות', הרבי בירך אותי 
'שיהיה בהצלחה רבה ומופלגה'".

למרות הרזומה העשיר שלו בחינוכם של ילדי ישראל, החליט להעמיק את התפיסה 
ויצא ללמוד את הנושא  החינוכית שכבר החל לגבש לעצמו בעקבות הניסיון שצבר, 
במכונים אקדמאים. אותם ימים סיים את לימודיו במכון ליפשיץ למחנכים, והתלבט אם 
להמשיך ב'בית ברל', או במכון של פרופסור פוירשטיין. הוא ביקש ללמוד כיצד לסייע 

לילדים שחווים קשיים בהתקדמות בקריאה 
הגלום  הפוטנציאל  מול  הנקרא  ובהבנת 
אצלם. מניסיונו הארוך בשדה החינוך הבין 
כי בעיה זו מתחילה אמנם מגיל צעיר, אך אם 
לא מטפלים בה היטב, היא רק תלך ותתעצם 
אצל הילד ותמנע את התקדמותו העתידית 

ברובד החברתי וברובד ההתנהגותי.

חב"ד  בקהילת  ההתוועדויות  "באחת 
ברחובות, כשהחלטתי שאני רוצה להעמיק 
את ההתמקצעות בחינוך, סיפר רב הקהילה 
יהודי  על  גלוכובסקי  מענדל  מנחם  הרב 
במוסד  ללמוד  להיכנס  מהרבי  שביקש 
שהוא  שלמרות  לו  ענה  והרבי  אקדמאי, 
כשהסתיימה  לכך.  היתר  אין  למד,  כן 
גלוכובסקי  הרב  אל  ניגשתי  ההתוועדות, 
בשאלה. הוא הציע לי להגיע ללשכתו ביום 

ראשון ולדון בעניין בכובד ראש".

ליבו של הרב זלמנוביץ נטה יותר לכיוון 
בית  חברי  הרבנים  שלושת  אבל  ברל,  בית 
הדין חשבו אחרת, ויחד עם החשיבות הרבה 
בעקבות  הנושא  את  ללמוד  ביציאה  שראו 
אלה,  מעין  במקרים  לטפל  החיוני  הצורך 
יהיה  ביותר עבורו  החליטו שהמקום הטוב 
"לאחר  פוירשטיין.  ראובן  פרופסור  אצל 
חשיבה  כלי  העשרת  על  ללמוד  שסיימתי 
כפתרון לבעיית קריאה, השתלמתי בקורסים 
נוספים, ביניהם קורס מאבחן דידקטי מטעם 

משרד החינוך, ועוד".

לחיי אמונה ורוגע. כזה היה האיש. כזה 
היה המורה דרך. לא עוד ’מרצה’ המוכתב 
לכללי המשחק. כזה היה שכאשר רואה 
נערה פצועה הוא איננו מתחמק הצידה 
ובוחר בדרך הקלה והנוחה אלא כמנתח 
תוך  השראה  מעוררת  בעקשנות  מיומן 
מאחה  מפליאה  ורגישות  עדינות  כדי 
הפצעים והקרעים ומבטיח דרך חדשה.."

• • •

מספר:  משפחתו,  בן  גושן,  שרון  ר' 
הכרתי  ז"ל  זלמנוביץ'  ישראל  הרב  "את 
כתלמיד  הממי"ם  בשנות  לראשונה 
בעת  ברחובות  חב"ד  תורה  בתלמוד 
את  בי  הטמיע  הוא  שלי.  מורה  שהיה 
יסודות לימוד הגמרא המסייעים לי עד 
צעיר  אברך  אז  היה  ישראל  הרב  היום. 
שומרון  מקרני  משפחתו  עם  שהגיע 
הפך  מאוד  ומהר  ברחובות,  להתגורר 
לדמות חינוכית אהודה בקהילת הצעירה 

והמתפתחת בעיר.

ישראל,  ר'  עם  שלי  הרבות  בשיחות 
הנעשה  על  לשיחות  לעיתים  שגלשו 
לעצור  תמיד  הקפיד  בחב"ד,  והקורה 
את השיחה בעת שהיה נשמעת ביקורת 
חוש  כל  עם  ברבנים.  חלילה  זלזול  או 
הסקרנות והרצון לדעת מה קורה בחב"ד, 
והוא  אדום,  קו  אצלו  היה  רבנים  כבוד 
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 לשים לב מגיל צעיר

בחוגים החינוכיים מוכר הרב זלמנוביץ כאיש חינוך שרץ למרחקים ארוכים, יסודי 
הוכיחה את עצמה  חינוכית סדורה שכבר  ומסודר שמגיע עם משנה  רציני  ומעמיק, 
אצל תלמידים רבים שחזרו למעגל החינוכי הנורמטיבי לאחר שנפלטו ממנו. את סיבת 
הנשירה אצל מרבית הנערים הוא תולה בחוסר שימת הלב של המחנכים בשנות ילדותם 
הראשונות כאשר הם לומדים את אותיות הקריאה. כאן טמון ה'אני מאמין' שלו: "שנות 
בברכתם  להשקיע  שזכיתי  הרבות  הלימוד 
של רבני חב"ד מאפשרים לי לסייע למורים 
להבין שהם חייבים לראות מול עיניהם את 

התלמיד ולא רק את חומר הלימוד".

 כשאני שואל אותו מהי נוסחת הקסם, 
קסם,  נוסחאות  אין  שבחינוך  מודה  הוא 
כשלעצמו,  אינדיבידואל  הוא  תלמיד  וכל 
שיטתו  את  שמרכיב  המרכזי  המוטו  אולם 
גיסא;  מחד   – לחלשים  ולתת  להוסיף  היא 
ולדעת איך לאתגר את התלמידים החזקים 
להבין  "מוכרחים  גיסא.  מאידך   – יותר 
שבחינוך צריך שתהיה חשיבה רב-כיוונית. 
דרך מסוימת  על  להינעל  ואסור  אי אפשר 
והדרכים האחרות;  ולזנוח את כל השיטות 
מוכרחים להוסיף יכולות נוספות שאמורות 
לתת למחנכים יכולת לפתח אצל התלמידים 
את המערכת המוטורית והחשיבתית, וכבר 
בגיל צעיר לעלות על בעיות שיכולות לצוץ 
שגדלות  בעיות  יותר,  מבוגר  בגיל  אצלם 

ומתעצמות".

הרב  עבודת החריש מציע  כאמור, את   
ומציע  הקטן,  בגיל  כבר  לעשות  זלמנוביץ 
למידת  בדרך  לטעמו  חיוניות  הוספות 

הקריאה.              

נוכח  בנחרצות  קובע  זלמנוביץ  הרב 
ניסיונו, שכשילד מתקשה בלמידה ובתפיסה 
של החומר הנלמד כבר בגיל הרך, זה יוצר 

לא רצה לשמוע חלילה ביקורת או לשון 
הרע על רבנים.

ילדיו,  בחינוך  רבות  גם השקיע  הוא 
פעם.  לא  איתו  להתייעץ  מרבה  והייתי 
לביתו  להכניס  שלא  הקפיד  מאוד 
אינטרנט מכל סוג שהוא. זכורני שבאחד 
ר'  איתי  עלה  בביתו,  שלי  הביקורים 
ישראל לקומת הגג וביקש ממני לבדוק 
האם מישהו מילדיו יכול חלילה לגלוש 

באינטרנט דרך גלי–רשת של השכנים".

• • •

רבות  מילים  נצרכים  טוב  לסיפור 
השפעה  בעלי  ארוכים  ומשפטים 
ומשקל. לא כזה הוא מסר משפיע, חזק 
מגלה  ספורות  מילים  שבכמה  ונקודתי 
נראה  לזה  דוגמה  חבויים.  עולמות  לנו 

במספר המעשיות הבאים:

האמת  דיבר,  ולא  בשבעה  ישב  הוא 
שלא היה מוכר לאף-אחד מבני המשפחה. 
עם מדים של חייל ישב ושתק עד שרגע 
לפני שקם לצאת פלט לחלל החדר "לא 
למדתי בישיבות ולא עשיתי את המסלול 
הרגיל" סיפר לבני המשפחה "אבל בכל 
בבית  אותי  ראה  שלכם  שאבא  פעם 
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התלמיד  את  חלקלק שמביא  מדרון  זהו  לדבריו  ויתעצמו.  ילכו  שרק  תסכולים  אצלו 
מאוחר יותר לנשור ממוסדות החינוך, שכן הוא מרגיש חוסר שייכות. "יש ילדים רבים 
שיש להם קושי לצרף שני מקורות מידע, ומשום כך הם לא מצליחים להבין את מה 
ולהפיק צלילים.  וליצור תנועות  נקודות לאותיות,  שהמחנך עמל ללמד אותם לצרף 
ואז המלמד שולח מכתב להורים בבקשה שיחזרו עם הילד על מה שלמדו בכיתה, אך 
לא תמיד להורים יש זמן לכך, והסיטואציה הזאת גורמת להיווצרות של תסכול בנפש 

הילד."

כשאני שואל את הרב זלמנוביץ מהן הדרכים והשיטות הנוספות שהוא מציע, הוא 
עובר לפרוט אותם בחדווה רבה, שכן הנושא הזה הוא תמצית חייו. את השיטה הזאת 
הנחיל כבר בכמה בתי ספר בהם הוא משמש יועץ דידקטי, ולדבריו ראה הצלחות רבות. 
הקב"ה  באותיות.  צלילים  זיהוי  על  הרך  בגיל  כבר  הילדים  עם  לעבוד  מאוד  "חשוב 
ברא לנו הרבה מאוד חושים, ואת כולם צריכים לרתום בכדי שהאותיות יחקקו בנפש 
אצל הילד. צריך פשוט להשתמש בהם. היבט נוסף שניתן להשתמש בו, הוא להשתמש 

ביכולת המוטורית והחזותית של האותיות 
על-ידי ליטוף ומישוש, כמו שלימדו אותנו 
שהילד ילקק את האותיות הקדושות בשעת 

כניסתו לחדר".     

עולה  שמתפרסמים,  סקרים  על-פי 
בארץ  בקריאה  המתקשים  שמספר 
ובשנה האחרונה הגיע  וגדל,  ישראל הולך 
לעשרים וחמש אחוז! הרב זלמנוביץ מודה 
בהרבה  קטנה  הזו  שהתופעה  שלמרות 
בתלמודי התורה, הרי שזו לא פסחה עלינו. 
יותר  ולהשקיע  קשה  לעבוד  "מוכרחים 

במיוחד בגילאים הללו".

• כשיש קושי בלימוד קריאה - עד איזה 
גיל הוא 'טבעי' ומאיזה שלב צריך להתחיל 

לבדוק את הנושא לעומק?

"הבשלות של הקריאה באה לידי ביטוי 
ב' עדיין  או  א'  ומי שבכתה  גיל שבע,  עד 
לא יודע לקרוא היטב, לא בהכרח שיש לו 
לכן  בשלות.  בעיות  אלא  וכשלים,  בעיות 
אסור לתת לילד בכתה ב' שעדיין לא קורא 
טוב סטיגמה של כישלון, מה שיכול לגרום 

לילד לקבע אצלו תחושה כזו".

הכנסת או ברחוב, תמיד היה מחייך אלי 
חיוך רחב, עד שהרגשתי איך הלב שלו 
מהקצה השני של בית הכנסת מגיע עד 
אלי. אני כאן כעת להודות לו על היחס 
העצום שהעניק לי וזאת בלי להכירני או 

לתהות על קנקני".

• • •

שהתרחש  למקרה  עד  הבא  הסיפור 
הרב  יצוקה.  עופרת  מלחמת  בעת 
צפון  מכיוון  ברכבת  נסע  זלמנוביץ 
לרחובות, כשהגיעה הרכבת לאזור באר 
יעקב, נשמעה לפתע אזעקה. איתו יחד 
היה בחור צעיר המתגורר בבאר  בקרון 
יעקב ועל פניו נראו סימני מתח ובהלה. 
עם  להמשיך  במקום  זלמנוביץ,  הרב 
הרכבת עד לתחנת רחובות, ירד יחד עם 
אותו  וליווה  יעקב  באר  בתחנת  הבחור 
עימו  ומשוחח  תוך שמרגיעו  לביתו  עד 
על הא ודא. רק לאחר מכן שב לתחנת 
ביתו  לכיוון  בנסיעתו  והמשיך  הרכבת 

שברחובות…

• • •
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כשהרב זלמנוביץ מדבר על קריאה, הוא לא מתמקד בקריאה טכנית גרידא, אלא 
ביכולת של התלמיד לחבר אותיות למילים ומילים למשפטים. "מוכרחים להבין שקריאה 
זה גם-כן המשגת הכתוב. ישנם ילדים רבים שקוראים היטב אך לא מבינים אף מילה 
ממה שהם קוראים. שמעתי מרבנים בישיבות שיש אצלם תלמידים שקוראים יפה מאוד, 
כשמדובר  גם  בכך,  מתקשים  הם  שקוראים,  מה  את  להסביר  מתבקשים  כשהם  אבל 
בדברים פשוטים וקלים להבנה. עדיף להספיק ללמוד פחות אבל בצורה יסודית יותר, 
בקריאה  שמתקשים  תלמידים  דווקא  הזה,  ברובד  מבינים.  שהתלמידים  לוודא  בכדי 
טכנית מהירה וזריזה, מבינים טוב יותר את הנקרא מאלה האחרים, כי מה שמוביל את 

הקריאה אצלם, זה לא העיניים אלא הראש".  

   נשירה? גם אצלנו

הוא  פעמים,  כמה  הראיון  במהלך  ועולה  זלמנוביץ  הרב  אצל  כאוב  הכי  הנושא 
תופעת הנשירה כמו גם הדרכים למנוע או למזער אותה ככל האפשר. "חלק לא מבוטל 
מהנשירה - מעבר לבעיות סביבתיות ורגשיות - נובע מתסכולים לימודיים והתייחסות 
לא נכונה מצד צוות המחנכים אל התלמידים. באחד מבתי הספר בו אני עובד, ישבנו 
פורום של המחנכים והעלו על השולחן לדיון את הצורך להעמיד גבולות מול מציאות 
של מה מותר ומה אסור. נשאלה השאלה מה ייעשה לילד שלא יעמוד במגבלות שהוצבו 
זה לא  יחיד שעונש  אני טענתי בדעת  'עונש'.  לו. מפי כל המחנכים נשמעה המילה 
ופשוט  קל  הכי  הדבר  שזה   - עונש  לתת  שרצים  לפני  חוצפה.  מול  לא  גם  הפתרון, 
לעשות – יש לבדוק מה המניע שגרם לאותו תלמיד להתנהג כפי שהוא מתנהג. תלמיד 
שמתנהג לא כפי שמצפים ממנו, מתריס או מתחצף, מוכרחים להבין שההתנהגות הזו 
את  יוציא  לא  שיהיה  ככל  גדול  העונש  ריק.  מחלל  באה  לא  והיא  מאיפשהו,  נובעת 
התסכולים שגרמו לו להתנהג כפי שהתנהג, אלא רק יביאו מזור לתחושה הקשה של 

המורה שפגעו בסמכות שלו".

העולם השתנה ומשתנה כל העת מן הקצה אל הקצה, מה שהמורים הכירו בילדותם, 
דמוקרטיה  לעצמנו  מאפשרים  המבוגרים  אנחנו  "גם  צורה.  באף  רלוונטי  לא  כיום 
מחשבתית כלפי הממונים עלינו, ומה אנחנו מצפים מילדנו, שמחד לא ניתן להם דוגמה 
חשוב  הכי  הדבר  הסמכויות?  על  ישמרו  כן  שהם  נצפה  ומאידך  מרות,  של  חיובית 
בעיצוב דמותו של הילד הוא להיות עבורו אוזן קשבת למאוויים ולקשיים שלו. עונש 
רק יגביר אצלו את יצר המרדנות. ניתן לראות בברור איך במחנות קיץ הילדים קשובים 
יותר למדריכיהם הצעירים והולכים אחריהם באש ובמים, הסיבה לכך היא, שהמדריכים 

קשובים לבעיותיהם ומהווים סמל לחיקוי ודוגמה אישית".

הגישה הזאת לדבריו של הרב זלמנוביץ היא תוצר של השינויים שעברו על האנושות 
וכל תפיסת החיים שלנו בדור האחרון. "בעבר מורה יכול היה לומר 'אז מה אם הילדים 
מישהו,  עם  להזדהות  בכדי  כיום  העולם.  מן  נעלמה  הזו  התפיסה  אותי'.  מבינים  לא 
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חייבים לאהוב אותו. זה לא שיש איסור לכעוס, בוודאי שניתן, אבל חשוב באותה מידה 
להראות לילד שזה נעשה מאהבה אליו ולא משנאה. צאו ובדקו האם מדיניות הקנסות 
בעולם הישיבות הביאה יותר יראת שמים? התשובה היא לא רבתי. אז ברור שהשיטה הזו 

מצריכה מאתנו המחנכים יותר עבודה, השקעה ושימת לב, אבל זאת העבודה".  

את הדרישה הזו מהמחנכים להשקיע יותר כוחות, יותר מרץ ויותר זמן עבור התלמידים, 
מגבה הרב זלמנוביץ מהמודל לחיקוי שהוא מציב לעצמו בכל הזדמנות, והוא הרבי. "בואו 
נחשוב כמה זמן הרבי הקדיש בכדי לשמוע על צרותיהם של יהודים מכל העולם; שעות 
רבות הרבי הקדיש לשמיעת בעיות וסיפורים של יהודים מכל העולם ולכולם הייתה לו 
סבלנות, הקשבה מלאה, ואת ההתנהלות הזו אנחנו המחנכים צריכים ליישם בכתותינו. 
ולא את  בילד את המרכז  לראות  בכל מקרה  מוכרחים  יותר להשתתף.  להקשיב,  יותר 
עצמנו. בשום פנים ואופן אסור לפגוע בילד, באף צורה".                                      

מה קורה כשהילד כבר נפלט מהמערכת?

בפי הרב זלמנוביץ יש תשובה ברורה וחדה. "לא יעזור שנתריס כלפי ההנהלה, עוד 
לפני שמגיע השלב שבו הנהלת הישיבה או בית הספר אומרים 'עם התלמיד הזה אנחנו 
יש הרבה סימנים מקדימים שהגורמים המקצועיים בכל מוסד  יכולים עוד לעבוד'  לא 
צריכים לעמוד עליהם ולנסות לפתור אותם בדרכים שכבר הזכרנו. אם כמוצא אחרון כבר 
הוחלט להוציא את התלמיד ממסגרת, ההורים חייבים לחבקו ולא לדחותו, ולהרבות איתו 
דברים שיעצימו אצלו את הנקודות החיוביות שנמצאות בו, ובכל ילד יש כאלה נקודות, 

והן רבות".

"מוכרחים לחזור בפניו שהוא תלמיד טוב, ומה שגרם לו לשבור את הכלים ולהגיע 
לכדי מצב שהנהלת הישיבה או ה'תלמוד תורה' החליטו להשעותו או לסלקו הם דברים 
כל  טובות.  נקודות  הרבה  בה  שיש  שלו  הפנימיות  על  בהכרח  ישפיעו  שלא  חיצוניים 
הורה מכיר את ילדיו היטב ומכיר את הְטָבעים הטובים שבהם. כל בריאה מורכבת מטוב 
ורע. כמדריך אני מסביר בכל מפגש עם המורים, שכשהורים מתקשרים לדעת מה מצב 
שאת  מפני  הילד,  של  העוצמה  נקודות  את  בפניהם  להדגיש  היתר  בין  צריך  ילדיהם, 
הנקודות הלא טובות של הילד ההורה יודע גם מבלי שנצטרך לפרט אותם באוזניו".     

כך או כך, מסביר הרב זלמנוביץ, כשמתעסקים בחינוך הגישה צריכה להיות של דרך 
ארוכה וקצרה ולא קצרה וארוכה. "הלמידה חייבת להיות באיכות ולא רק בכמות. גאוות 
מורה צריכה להיות בכך שכל הכיתה כקולקטיב הבינה את החומר שנלמד, ולא על מספר 
העמודים שהוא הספיק ללמד גם אם לא בהכרח שכל הכיתה עמדה בקצב. צריך להגביר 
את החלק של החשיבה והעמקה בלימוד. לדוגמה: כשלומדים בחומש על אברהם אבינו 
או על נח, כדאי לפרט את ענף היוחסין שלהן, מי קדם למי, להתעכב על החומר שנלמד, 
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יצירתית  שתהיה  המחשבה  צורת  את  לפתח  לתלמידים  לגרום  צריך  אותו;  לגמוע  לא 
ומעמיקה יותר".

 

בעיצוב דמותו של התלמיד שותפים לא מעט ההורים, למרות שבהווי החיים הנוכחי 
פעם  לפחות  זמן  לעצמו  לפנות  חייב  "הורה  המורים.  על  נופלת  ברובה  הזו  האחריות 
בשבוע ולראות את המחברת של ילדיו, להתעניין ולהיות שותף; חייב לתת לילד הזדמנות 
לפחות פעם בשבוע להתבטא בפני אביו. המבצע של 'אבות ובנים' הוא דבר עצום. אני 
מציע להורים לפרגן למורים, עקימת אף של הורה על דברי המורה היא טעות; בפעם 
ניתן  המורה,  את  גורפת  בצורה  להצדיק  מוכרחים  לא  לך.  גם  ישמע  לא  הילד  הבאה 

להסתייג, בצורה שהילד יפנים שישנה הערכה בין הוריו למחנך".

  החינוך בוער בעצמותיו

במהלך שעות הראיון ניתן היה לחוש כיצד החינוך בוער בעצמותיו של הרב זלמנוביץ. 
הוא חי ונושם את זה. "בשנים האחרונות חל שינוי גדול בעשייה החינוכית" הוא אומר 
בזהירות, "אבל עדיין המלאכה לא הסתיימה והיא די בראשיתה. בד בבד עם היצמדות 
לשיטת החינוך הישנה והטובה שלנו, מוכרחים להוסיף נדבכים נוספים שיכולים להוסיף 
ולתרום לחיזוק הלמידה אצל הילדים כדי שתמנע בעתיד תסכולים שיגרמו לנשירה, שכן 
זאת המכה הגדולה איתה אנו מתמודדים בימים אלה. ישנה מודעות אך חייבים לפרוט 

אותה למעשים בפועל".

  אמונה וביטחון בבריאות איתנה

הרב ישראל זלמנוביץ ניחן באישיות כובשת ומכבדת באופן לא–רגיל. הוא היה הלב 
והמרכז לא רק של משפחתו, אלא של כל המשפחה המורחבת. בכל התכנסות או שמחה 
משפחתית, הרב ישראל היה מנווט את הערב, מנחה, חוזר שיחה של הרבי או סיפור 
עם  תמיד  ללכת  צריך  שחסיד  תמיד  לימד  מילים  מבלי  ובנעימות.  בחן  ותמיד  חסידי 

"משהו מוכן בראש" ואף פעם לא להיתקע לא מוכן.

כאשר  אז,  גם  ימים.  כשנתיים  התמודד  עמה  קשה,  במחלה  חלה  האחרונות  בשנים 
נאלץ לפרוש מעבודת ההוראה והחינוך בנסיבות הטיפולים שקיבל, המשיך את שגרת 
יומו ככל שהתאפשר לו. בשלב מתקדם של הטיפולים, קיבל כרטיס נכה כדי להקל עליו 
את העמידה בתור לקופת חולים וכדומה, אך הוא סירב להשתמש בזה באמרו "אני בריא, 

הכרטיס נכה!"...
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זלמנוביץ שהיה תמיד רגיל להיות בעשייה בלתי פוסקת לא היה רגיל לשקט  הרב 
פורסמו  אלו  טורים  חינוך.  בנושאי  מאמרים  שיכתוב  עלה  וכך  עליו,  נכפה  שפתאום 
במרשתת המקוונת, והוא עצמו שגילה את עולם הכתיבה, נהנה מהעשיה ומההשפעה 
הרחבה שהותירו דבריו על אלפי אנשים. כבר מתחילת השבוע היה עוסק בליקוט רעיונות 
וכתיבתם. גם בימים בהם חזר מטיפולים קשים וכואבים, לא ויתר על כתיבת הטורים. 

תמיד התעניין כמה אנשים קראו אותם, איך התגובות, ומה אפשר לשפר בהם.

בני משפחתו העידו כי בכל פעם שהיה מתפרסם טור שלו באתר, הדבר היה משפיע 
עליו באופן חיובי. למעלה מארבעים מאמרי חינוך פרסם בתקופת מחלתו.

באחת מהודעות הטקסט ששיגר לר' שרון גושן, שדרבן אותו להעלות על הכתב את 
הגיגיו החינוכיים, סיפר בגילוי–לב: "הטור מעסיק אותי ב"ה וגורם לי לעבור על שיחות 
של הרבי )לא מעטות( וזה שכרי. אודה על האמת שאפילו אני מופתע... השבוע הייתי 
מאוד חלש אחרי הטיפול באופן חריג לא עלינו... החלטתי שלא אוותר וכתבתי טור... 
תודה רבה על העזרה וסיוע הגורמים להגבהתי מעל המציאות היום יומית הלא כל - כך 

קלה... ההתעסקות בכתיבה מרפאת אותי בגשמיות ורוחניות".

לכל אורך הדרך האמין שיבריא, וכך גם פעל תמיד כאדם בריא. כאשר הרופאים אמרו 
לו שלא כדאי שיהיה חשוף לשמש, בשל תופעות לוואי מהטיפולים, הוא שמע בקולם - 
מלבד ביום שישי, אז יצא ל'מבצע תפילין' בדוכן הקבוע ליד הקניון. על הזכות הזאת הוא 

מיאן לוותר.

גם כשנאלץ היה לשהות בבית הרפואה לאורך התהליך הרפואי, היה עושה "מבצעים" 
עם הצוות ועם באי המחלקה. תמיד היה מגיע עם קופת צדקה ומטבעות ומחלק לרופאים 
ולמטופלים במחלקה כדי לתתם צדקה. לקראת חג הפסח קנה כמה עשרות סטים של 
מצוות אותם חילק לכל האנשים במחלקה. הוא התעניין גם היכן המנקות הקבועות של 

המחלקה, ברצותו לתת גם להן...

רבות דיבר על החיזוקים הרבים שקיבל מהרבי לאורך תקופת הטיפולים היו בו אמונה 
וביטחון יצוקים שהוא יתרפא וישוב לאיתנו, ועל הניסים שיקרו. גם כאשר מצבו הלך 

והחמיר, אמונתו נשארה חזקה ואיתנה כסלע.

האמיתית  בגאולה  בראשנו,  הרבי  עם  יחד  במהרה,  עימו  להתראות  נזכה  ה',  בעזרת 
והשלימה ובבניין בית המקדש. 






