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פרשת השבוע
תודה!

מזווית אישית
מי אמר שהתורה אמת?!

שאלה לשבת
קוצר רוח ועבודה קשה

סיפור לשבת
פנינים מחייו של ר’ יששכר 

מאיר

חינוך
אז איך מתמסרים למסורת?

מה חדש
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בדיוק לפרשה הזו התכוון רש”י בתחילת בראשית - 
שהתורה היתה אמורה להתחיל כאן. בפרשת בא.

עד  והדורות  הבריאה  סדר  לכל  נזקקנו  כן  אם  למה 
התורה  לעמו”,  הגיד  מעשיו  “כוח  משום  לכאן?! 
זקוקות להקדמות. אי אפשר  היא המצוות, והמצוות 
להתחיל מיד במצווה הראשונה “החודש הזה לכם”, 
את  ברא  מי  והקשר.  פרספקטיבה,  לקבל  עלינו 
העולם? מי מצא חן בעיניו? מהו רוצה מאיתנו? ומה 

זכותנו על הארץ.
הכניסה באופן נינוח שכזה אל עולם התורה והמצוות 
אינה מובנת מאליה, ולא כל אחד זוכה ללמוד קודם 
עצמו  דור  אותו  שהרי  ה”מה”.  לפני  ה”למה”  את 
שנצטווה ב”החודש הזה לכם ראש חודשים” - דווקא 
הוא כלל לא היה פנוי לשמוע, והוא לא שמע אל משה 
מקוצר רוח ומעבודה קשה. לא היה להם זמן לשמוע 

הקדמות, הם חיו חיי גלות קשים ומרים.
צורך  נוצר  שבה  האחרונה  בגלות  לנו  קרה  גם  וכך 
ולא  למעשה  הלכה  מיידי  באופן  התורה  את  ללמד 
נשאר הרבה פנאי לשבת בניחותא וללמד את התורה 

מתוך הקדמות ובניית השקפת עולם מסודרת.
אך כיום הגענו למצב, שבין אם אנחנו חשים בגלות, 
כבר  הצעיר  הדור   - בגאולה  חשים  אנו  אם  ובין 

מתקשה לפעול מתוך חיפזון וקוצר רוח.
העדות  מה  לשאול:  יודע  וגם  חכם  גם  הוא  זה  דור 
כל  את  ולבנינו  לעצמנו  ללמד  ועלינו  והחוקים, 
ביהדות.  המרכזיות  הסוגיות  את  למצוות,  ההקדמות 
התנ”ך על כל חלקיו, עולמות חז”ל, הקדמותיהם של 

ראשונים, מחקר ומחשבה, וכן הלאה.
כי התורה לא מתחילה במצוות אלא בהקדמות.

שבת שלום, מתי הורוביץ
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ברי הרמב”ן בסוף פרשת בא עוסקים במהותה 
ויסוד עניינה של יציאת מצרים.

המלמדים  הגלויים  הניסים  בעניין  דבריו 
לפיהם,  ומפורסמים.  ידועים  הנסתרים  הניסים  על 
בנסים  מודה  אדם  המפורסמים  הגדולים  הנסים  “מן 
הנסתרים”, “עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו שכולם 
הניסים  עולם”.  של  ומנהגו  טבע  בהם  אין  נסים, 
הגלויים מלמדים אותנו על יסוד ההשגחה: כל העובר 
עלינו )“דברינו ומקרינו”( אינו במקרה, בהשגחה: נס 
נסתר. אבל הרמב”ן גם אומר משהו נוסף, לא פחות 

יסודי.
הוא מקדים ומבאר שעל-ידי זכירת 
יציאת מצרים מודים אנו על חסדי 
רצונו.  עושי  עם  שעושה  הא-ל 
עניין זה חשוב במיוחד, שכן “כוונת 
בא-להינו  שנאמין  המצות  כל 
והיא  בראנו;  שהוא  אליו  ונודה 
כוונת היצירה, שאין לנו טעם אחר 
ביצירה הראשונה, ואין א-ל עליון 
חפץ בתחתונים מלבד שידע האדם 

ויודה לא-להיו שבראו”.
הדברים מופלאים. אין לא-ל עליון 
חפץ בעולם, אלא שנודה לו – על 

של  הגלויים  מהניסים  השאר.  כל  על  וכן  שבראנו, 
הנסתרים,  הניסים  אודות  אנו  למדים  יציאת מצרים, 
עליהם  שנותנים  בהודאה  תמיד.  עלינו  ה’  השגחת 

מקיימים אנו את תכלית בריאת העולם. 
לסיבה  בהתייחס  הרמב”ן  מדברי  עולה  דומה  עמדה 
“על  ומואב,  מעמון  ה’  בקהל  לבוא  הזכות  שנשללה 
דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים” )עוון קל, 
של  ושעבוד  עמלק  של  לרצחנות  ביחס  לכאורה, 
מצרים(. לפי הרמב”ן, הפגם הגלום בכך הוא כפיות 
טובה. אברהם אבינו הציל את לוט, אבי עמון ומואב, 
טובה.  תחת  טובה  לישראל  להשיב  התחייבו  ובכך 
אומה המופקעת ממידת הכרת הטוב )“הכרת תודה”( 

מופקעת אף מהצירוף לעם ישראל.
 – והגאולה  הגלות  ספר   – שמות  ספר  הסיפור  גם 
ידע את  מתחיל בכפיות טובה של פרעה, “אשר לא 
מנגד,  ידע”(.  לא  כאילו  עצמו  “עשה  )רש”י:  יוסף” 
ומחיל אותה  משה רבנו מפליג במידת הכרת תודה, 
אפילו ביחס לדומם – ליאור ולאדמת מצרים, אותם 
הוא נמנע מלהכות. הטוב והרע מוצגים כשתי קצוות: 

כפיות טובה מול הכרת הטוב.
וכל כך למה?

תחושת  על  מושתתת  הקב”ה  מול  שלנו  העבודה  כי 
הכרת תודה. מידה זו, המודגשת בפרט בספר ‘חובת 
לחברו.  אדם  שבין  היחס  בבסיס  עומדת  הלבבות’, 
מעשים   – וקבלה  נתינה  על  בנויים  אנושיים  יחסים 
שניתן לכנות ‘מכונני יחס’. אך אם הנפשות הפועלות 
והקבלה  הנתינה  תודה,  הכרת  במידת  ניחנו  לא 
מאבדות את כוחם לכונן יחס. הן נעקרות ממשמעותן 

היסודית בכל הנוגע ליחסים בין בני אדם.
נתינתו  קונו.  לבין  אדם  בין  ביחס  אף  הדבר  כן 
לכינון  מכוונת  האדם  כלפי  הקב”ה  של  האינסופית 
לכל  מסגרת  המהווה  יחס   – יחס 
התורה כולה. בדרך זו פותח מעמד 
אשר  א-להיך  ה’  “אנכי  סיני:  הר 
מבית  מצרים,  מארץ  הוצאתיך 
הכל:  את  אומר  הפתיח  עבדים”. 
 – הזולת  בטובת  מכיר  שאינו  מי 
שהוציאנו  הקב”ה  של  בטובתו 

ממצרים – עוקר את הכל.
אישית  בנימה  לסיים  לי  הרשו 

משהו.
לתת תודה כנה אינה דבר של מה 
בכך. הרב יצחק הוטנר ז”ל מדגיש 
על  ההודאה  נזדמנו  בכדי  שלא 
טובה וההודאה על האמת לשורש לשוני אחד. כאשר 
במחויבות  מכיר  אני  הלב  מעומק  תודה  נותן  אני 
מוסרית כלפי הנותן, הגובלת לעתים בכפיפות. דווקא 

ב’מודים’ תיקנו חז”ל להשתחוות לפני ה’.

בתום  רכבי  את  עוזב  טרמפיסט  כאשר  לעתים, 
נסיעה, אני מרגיש שאמירות כמו “ש’כוייח” או “תזכה 
למצוות” מהוות סוג של התחמקות ֵמעּוָלה של הכרת 
תודה. אשמח כמובן לזכות למצוות. אבל היחס שבין 
שירות  ועל  ומקבל,  נותן  של  הוא  נוסעו  לבין  הנהג 
תודה.  מגיע   – מקבילה  נסיבה  בכל  וכן   – הטרמפ 

פשוטה. אנושית. כנה.
הדת.  את  משרתת  בהכרח  לא  דתי  לביטוי  הבריחה 

הוסיפו את הברכות. תגידו תודה.

פרשת השבוע    | הרב יהושע פפר - רב ודיין, ר”מ בישיבת חדוות התורה

תודה

ד

לעתים, כאשר טרמפיסט עוזב את רכבי 
בתום נסיעה, אני מרגיש שאמירות כמו 
“ש’כוייח” או “תזכה למצוות” מהוות סוג 

של התחמקות
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פרשה אנו בעיצמו של התהליך המורכב של 
תשועת עם ישראל הנאנק תחת עול שיעבוד 
היא  תחילתו של התהליך  נזכר,  אם  מצרים. 
בבשורת משה לישראל שהקדוש ברוך הוא רואה את 
מצוקתם ומבטיח להם ארבע לשונות של גאולה. ברור 
מזה, אין. נחמה גדולה מזו לא יכולה להיות. ואולם, 
הדברים לא מצאו מסילות ללבבם של בני ישראל. הם 
לא יכלו לקבל ולהפנים את דבריו של משה. התורה 
מציינת שתי סיבות לכך,  “ולא שמעו אל משה מקוצר 

רוח ומעבודה קשה”.
המתרחשת  לתופעה  מתייחסת  הראשונה  הסיבה 
ומצוקה  דחק  רגש   – האדם  של  הפנימי  בעולמו 

המתבטא בנשימה שטוחה – “קוצר רוח” )רש”י(.
בעולמו  הנעוץ  לגורם  מתייחסת  השנייה  הסיבה 
החיצוני של האדם -  עבודה קשה, תנאים סביבתיים 
יכולתם של בני ישראל להיות פנויים  שהשפיעו על 

כדי “לשמוע” ולהפנים את דברי הנחמה.
אדם הוא מכלול של שני חלקים: חלק פנימי- רוחני 
וחלק חיצוני-גשמי. החלק הפנימי הוא “רשות היחיד”, 
יכולים לדעת באופן ישיר מה מתרחש  אחרים אינם 
מחשבותיו  את  למדוד  ניתן  לא  הפנימי.  בעולמו 
ורגשותיו. אפשר רק לשמוע אותו או להבחין בהבעות 
שלו ו”לשער” מה הוא חש. יכולת זו מכונה “אמפתיה”.
יכול לשוטט  מוגבל, אדם  בלתי  הוא  הרוחני  המימד 
בדמיונו ולהעלות במחשבותיו תכנים שאינם כפופים 
למגבלות של זמן או מרחב. וכך אמרו חז”ל )נדה, ל(: 
ונר דלוק ומונח על ראשו )של תינוק בבטן אמו( וצופה 
שהרי  תתמה,  ואל  סופו...  עד  העולם  מסוף  ומביט 

אדם ישן כאן ורואה חלום 
באספמיא.

החלק החיצוני הוא “רשות 
הרבים”, מימד זה שבאדם 
אנשים  לסביבה.  גלוי  הוא 
למדוד  יכולים  אחרים 
בדיוק את הנתונים הפיזיים 
חומרים  אילו  האדם,  של 
מופיעים  פעילויות  או 
ומשפיעים  בגופו  כעת 
של  טבעו  התנהגותו.   על 

אחרות,  ובמילים  וסוף,  התחלה  בעל  שהוא  החומר 
המימד הפיזי של האדם מגביל את יכולת הביטוי של 
המימד הרוחני במציאות החיים עלי אדמות. הלידה 
לו  טוב  בה.  חפץ  אינו  שהעובר  כחוויה  מתוארת 
במקום שבו הוא אינו חש כל מגבלה או מחסור. “על 
כרחו הוא נולד ועל כן הוא בוכה” )אוצר המדרשים(. 
מסיבות  לנבוע  יכולים  שונים  נפשיים  מצבים 
פסיכולוגיות - הקשורות בעולמו הפנימי של האדם, 
ממחשבותיו.  והחיים,  עצמו  כלפי  מעמדותיו  למשל 
או  פסיכיאטריות  מסיבות  לנבוע  יכולים  גם  הם 
החיצוני.  בעולמו  הקשורות  כאלה   – בריאותיות 
למשל חומרים שחסרים בגוף, לקויות פיזיות ואפילו 
נפשית,  מצוקה  של  מקרים  מאוד  בהרבה  עייפות. 
ממליצים לשלב בין טיפול הפונה לעולמו הפנימי של 
האדם )לרוב באמצעות דיבור(, לבין טיפול המשפיע 
האדם,  של  החיצוני”  ב”עולם  פיזי  שינוי  באמצעות 
יכולה  חיובית  מחשבה  לכך,  בדומה  תרופות.  כמו 
להשפיע על שינויים חומריים במוח כמו שאלכוהול 
למשל – שמשפיע ברמה הפיזית – יכול לגרום לשינוי 

בתחושות הנמצאות בעולם הפנימי של האדם.
גוף ונפש כרוכים זה בזה, גם אם איננו יודעים להסביר 
את דרכי הקשר בניהם והוא דבר פלא עבורנו. ומפליא 
לעשות “קושר דבר רוחני בדבר גשמי”. )רמ”א, או”ח, 
ו, א(. “וייצר ה’ אלקים את האדם עפר מן האדמה ויפח 
אונקלוס  חיה”  לנפש  ויהי האדם  חיים  נשמת  באפיו 
החיבור  את  הדיבור מבטא  “לרוח ממללא”.  מתרגם, 
שבין העולם הפנימי לעולם החיצוני. מעניין שספרו 
שבועות  )נדרים,  דיבור  בדיני  העוסק  הרמב”ם  של 

וכו’( נקרא ספר הפלאה.
נטוע  ה”רצון”  נושא  במהותו.  חורין  בן  הוא  האדם 
עמוק בעולמו הפנימי. לא ניתן לייצר עבורו רצון או 
ברירות  בפניו  להציב  היותר  לכל  אפשר  מוטיבציה. 
כאלה שיגרמו לו לבחור לרצות. גם במקרים קיצוניים 
נדרשת  כפייה,  באמצעי  להשתמש  נדרשים  בהם 
הסכמה לבסוף “כופין אותו עד שיאמר רוצה אני”- לא 
עד שייעשה, אלא עד שירצה. )ראו רמב”ם, גירושין, 
ב, כ; אור שמח, יסודי התורה, ה,ו(. הנה כי כן, עשייה 
של אדם היא עשייה שבה משתלבים עולמו הפנימי 

והחיצוני לדבר אחד.

ב
“קוצר רוח” - משפיע על ה”עבודה הקשה”?

מזווית אישית   | הרב חיים דיין - עובד סוציאלי )MSW(, חבר באיגוד המטפלים החרדי

צילום: ויקיפדיה



גליון 8 | א’ בשבט תשע”ו | 11.01.16 |  4

המשך בעמוד 5

אלה
לא  אחד  אף  בתורה?  להאמין  אפשר  איך 
ושלא  אחוז  ב100  נכונה  שהיא  לנו  אומר 

שינו אותה!
איך אפשר להאמין שהתורה היא הדבר הטוב ביותר 
נהנים  רואים כמה אתאיסטים  בשבילינו, כשאנחנו 

מהחיים ולא דואגים כל הזמן מעבירות ומגהינום?
שובה

שואלת יקרה, שלום וברכה!
ניסחת את שאלותייך במילים ספורות, אך 
ביטוי  במילותייך  מוצא  אני  מרשימה.  בבהירות 
לחשיבה עצמאית ובוגרת, המבקשת לבחון ביסודיות 
כמובנות- לקבלן  ולא  חונכנו  עליהן  את האמיתות 
מאליהן. אין דבר חיוני יותר מבירור רציני ואמיתי 
של תפיסת-עולם ועיקרי אמונה שאנו מכוונים את 

חיינו לאורם, ואשרייך שהגעת לכך.
שלוש שאלות יש בדברייך: 1. כיצד אפשר להאמין 
יכולים לומר ב-100 אחוז שהיא  בתורה, אם איננו 
נכונה; 2. מנין לנו שלא שינו אותה? גם את זה איננו 
אנו  3. על סמך-מה  לומר במאת האחוזים;  יכולים 
מאמינים ששמירת התורה והמצוות היא הדבר הטוב 
ביותר בעבורנו, בעוד עולמנו מלא בבני-אדם חסרי 
מבלי  ובנעימים,  בטוב  חייהם  את  המבלים  אמונה 

שתטריד אותם הדת באיומי גיהנום?
ברשותך, אפתח בשאלה האחרונה.

איננו נדרשים להאמין ששמירת התורה היא הדבר 
הטוב ביותר בעבורנו! אנו נדרשים להבין זאת.  כל 
עוד אנו תופסים בעיני רוחנו את חייו של אדם חסר-
אמונה כטובים יותר, בשל העובדה שנחסכות מאיתו 
המחשבות על ייסורי הגיהנום, משמעות הדבר היא 
שלא הגענו עדיין אל תכליתה של תורתנו הקדושה. 
התורה אינה מצפה מאיתנו שנחרוק שיניים בתסכול 
שנחווה  אלא  מאיתנו,  שנלקחו  היפים  החיים  על 
את קיומה כחווייה הטובה ביותר. דוד המלך עליו 
השלום ממליץ לנו “טעמו וראו כי טוב השם”. לא 

‘טעמו את הטעם המר והאמינו כי טוב השם’. 
וששמירת  השם”,  “טוב  שאכן  בשכלנו  להבין  כדי 
רק  ולא  בעבורנו,  ביותר  הטוב  הדבר  היא  תורתו 
עלינו   - זאת  מבינים  איננו  אם  גם  בכך  להאמין 

להעמיק יותר במושג ה”טוב”.
ְלמה אנחנו קוראים ‘טוב’? האם רק לתחושת העונג 
שמתלווה להנאות החיים? או אולי דרושה גם מידת-
ערך אובייקטיבית לדברים שגורמים לנו את תחושת 
העונג הזו? לדוגמה, אם נעמיד מולנו שני אנשים: 
בטלה  משכיבה  עילאית  תחושת-עונג  חֹוֶוה  האחד 
על חוף הים וצפייה אין-סופית בגלים המתנפצים, 
והשני חֹוֶוה את אותה תחושת-עונג, באותה עוצמה, 
מניהולו הנמרץ של ארגון צדקה רב-זרועות המסייע 
שניהם  על  ֹנאמר  האם  אנשים.  למאות  יום  בכל 

ש”טוב להם” באותה מידה?
לפנות  משום-מה,  יבחרו,  האלו  האנשים  שני  אם 
ביותר  הטוב  הדבר  מהו  ולשאול  אלינו  דווקא 
אם  לו  יהיה  שטוב  ֹנאמר  לראשון  האם  בעבורם, 
ליטול  נמליץ  ולשני  הים,  חוף  על  בבטלה  ישכב 
שמא  או  צדקה?  ארגון  של  ניהולו  את  עצמו  על 
ולהתנדב  החוף  מעפר  להתנער  נייעץ  לראשון  גם 

בפעילות בקהילה?
יש להניח, שנתקשה מאוד לראות בשכיבה בטלה על 
חוף הים את “הדבר הטוב ביותר”, גם בעבור אדם 

שפעילות מעין זו גורמת לו תחושת-עונג עילאית.
שאנו  הדבר  הוא  שהטוב  הוא  דבר  של  פירושו 
הדבר  רק  ולא  וכנכון,  כראוי  כנעלה,  בו  מכירים 
הגורם לנו הנאה. עשיית הטוב והראוי בהחלט תביא 
אותנו גם לסיפוק וממילא לתחושת-עונג, אבל רק 
הטוב,  הדבר  שהוא  בכך  הכרה  לה  שקדמה  מפני 

ומפני שאנו בטבענו חפצים לעשות את הטוב.
הטוב  הדבר  היא  התורה  ששמירת  אומרים  כשאנו 
עצמנו  על  לכפות  מבקשים  איננו  בעבורנו,  ביותר 
הגורמת  פעילות  היא  מצוות  שקיום  הקביעה  את 
תענוגות  שמפיקים  הסוג  מן  והנאה  תחושת-עונג 
את  נשלה  אנו  בכך  להאמין  נתעקש  אם  החיים. 
עצמנו. אדרבה, לא מעט מן המצוות דורשות מאיתנו 
להתגבר על התשוקה להנאות העולם-הזה ולהתנזר 

מתענוגות.
ביותר”, במשמע  שמירת התורה היא “הדבר הטוב 

ש

שאלה לשבת    | מבית אקשיבה

ת

ְלמה אנחנו קוראים ‘טוב’? האם רק 
לתחושת העונג שמתלווה להנאות החיים?
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הדבר הנכון, הראוי והצודק, ולא 
במשמע “הנעים והנחמד”. אמנם 
אדם העושה תמיד את מה שנכון 
אדם  הוא  לעשות,  וראוי  לעשות 
מאושר - כי טוב מאוד לו לאדם 
אחד  בקנה  עולים  מעשיו  כאשר 
עם ערכיו, אבל האושר הזה נקנה 
וויתור  ואגב  קל  לא  מאמץ  תוך 

על לא-מעט ממנעמי החיים.
שהערכים  בכך  שהכרנו  אחרי 
הם  התורה  במצוות  המגולמים 
ונכונים,  ראויים  “טובים”, במובן 

אין העובדה שחסרי-אמונה נהנים מחייהם מאיימת 
אבל  בחיים”,  להם  “טוב  אמנם  אמונתנו.  על  כלל 
ולראוי  לנכון  ביטוי  בהם  אין  טובים.  אינם  חייהם 

לפי תפיסת עולמנו.
הנכונים  הם  והמצוות  התורה  ערכי  אכן  ומדוע 
והראויים? זו שאלה בפני עצמה, ועליה השיב דוד 
דרוש  השם”.  טוב  כי  וראו  “טעמו  כאמור:  המלך, 
את  לחשוף  כדי  התורה,  במצוות  מעמיק  לימוד 
שהם  בכך  להכיר  וכדי  בהם  המבוטאים  הערכים 

טובים, ראויים ונכונים.
אבל מנין לנו שהתורה אמת? מי יכול לטעון ב-100 

אחוז שהיא אמת ושהיא לא השתנתה?
שוא.  קסם  אך  קסם,  בו  יש  אחוז”   100“ הביטוי 
הציפייה להוכחה “במאת האחוזים” יש בה, למראית 
אך  ודיוק,  לאמינות  בלתי-מתפשרת  תביעה  עין, 
למעשה היא חסרת משמעות. אין דבר בעולם היכול 
הֶיַדע  דבר,  של  לאמיתו  כזה.  הוכחה  ברף  לעמוד 

הברור ביותר שיהיה לנו אינו עומד בדרישה הזו.
שבשעה  השמש  כאור  לי  הברורה  ההנחה  גם 
מול  יושב  הנני  הללו,  השורות  את  כותב  שאני 
בטוחה  איננה  המקלדת,  על  ידיי  כששתי  המחשב 
השעה  חולם.  אלא  שאינני  ייתכן  האחוזים.  במאת 
פניי, אף תומכים  על  הניכרת  והעייפות  המאוחרת 
באפשרות הזו. אפילו אור-השמש, אותו אני מביא 
כמשל לדבר ברור באופן מוחלט, אינו אלא תיאור 
סביר של תופעה שככל הנראה אנו תופסים בעינינו, 

אך לעולם לא נוכל לאמת ב-100 אחוז.

ייתכן שנדמה לך כי ברור “במאת 
זו את קוראת  האחוזים” שבשעה 
של  לאמיתו  אך  תשובתי,  את 
של  בעיצומה  אלא  אינך  דבר 
דמיון-אישי מרהיב, שנגרם  מסע 
שהוטמן  הזיה  סם  בעקבות  לך 
על  שסעדת,  האחרונה  בארוחה 
ללא-כל-ספק  בטוחה  שאת  אף 
תוספת  כל  נטולת  הייתה  שהיא 
תוכלי  לא  שלעולם  דבר  חריגה, 

להוכיח ב-100 אחוז...
היא  אמת  שתורתנו  האמונה 
סבירה. אפילו סבירה מאוד. כמו כל הנחה הגיונית 
אחרת, היא איננה נדרשת לעמוד ברמת-הוכחה של 

“100 אחוז”, שכאמור אינה קיימת.
העצומה  ההשפעה  מכוח  מאוד  סבירה  היא 
והטוטאלית שלה על העם היהודי, משך אלפי שנות 
הנפלאה  החכמה  מכוח  מאוד  סבירה  היא  קיומו; 
במבחן  גם  מאוד  סבירה  היא  ממנה;  המשתקפת 
אנשי- בדמות  מניבה,  שהיא  החיוביות  התוצאות 
דור; היא סבירה  מופת ההולכים לאורה, דור אחר 
בין  המעוררת-השתאות  ההתאמה  בשל  מאוד 
הנבואות שבה לבין קורות העתים של העם היהודי.

את  לקבל  אותנו  המביאות  הסברות  מקצת  אלו 
מאוד,  הגיונית  כקביעה  התורה  של  אמיתותה 
משכנעת מאוד ופשוט - אמיתית. זו רמת הוודאות 

הגבוהה ביותר שאנו יכולים להגיע אליה.
אך גם בהקשר שאלה זו: היכרות עמוקה יותר עם 
הרעיונות  עם  יותר  ישיר  מפגש  תורתנו,  אוצרות 
- כל אלו  לנו  הנשגבים שהתורה מבקשת להנחיל 
מעצימים במיוחד גם את ההכרה באמיתות התורה. 

“טעמו וראו כי טוב השם”.
ויעודדו אותך  יניחו את דעתך,  אני מקווה שדבריי 
להעמיק עוד ועוד בדברי תורתנו ולראות בהם את 
בשמחה   - עוד  לשאול  תבקשי  אם  והנעלה.  הטוב 

רבה. ביקר, יצחק ברוך
לשליחת שאלה, ותשובות נוספות:

www.akshiva.co.il
ask@akshiva.com

לנוח על שפת הים
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יששכר  הרב  של  השנה  יום  חל  טבת,  כ”ה 
מאיר זצ”ל, ראש ישיבת ה”נגב” )עזתה(.

הזה.  הענק  לאדם  ולהיחשף  להכיר  זכיתי 
משפחתי,  קשר  מתוקף 
משתפת ברשמיי וזיכרונותיי 
שהחי  ואמונה  תקווה  מתוך 

ייתן אל ליבו. 
ולדבר  להתייחס  אוכל  לא 
הקשר  בלא  הרב  על 
יהודית,  הרבנית  מאישתו, 
מחייו  חלק  לגמרי  שהיתה 
מלאה  ושותפה  אופן.  בכל 
לדרך ולעשייה רבת השנים. 
לרב יששכר ולרבנית יהודית 
חייהם  את  ילדים.  היו  לא 
הישיבה.  לבחורי  הקדישו 

וללימוד התורה שלו.
סוכנות  בית  שלהם:  הבית 
על  שנבנה  בנתיבות 
סדקים.  מלא  עפר.  יסודות 
של  תערובת  היו  הרהיטים 
של  )כמו  סוכנות  מיטות 
ורהיטי פאר  הרב שטיינמן( 

כשעברה  מאנגלייה  איתה  לארץ  הביאה  שחמותו 
לגור איתם בזיקנותה. על הקירות היו תלויות תמונות 
יששכר,  ר’  של  אביו  ההורים.  של  וגם  רבנים  של 
שהיה יהודי יקה דתי, היה משופם ונטול כיסוי ראש 
בתמונה. כשהעירו לר’ יששכר שאולי כדאי “לשפץ” 
את התמונה. הוא ענה בפשטות האופיינית לו שאבא 

שלו היה ירא שמיים.
מחמיו,  ירושה  ללמוד,  תמיד  ישב  שעליו  כשהכסא 
לקנות  הזמן  שהגיע  חשבה  הרבנית  להתפרק,  החל 
הכסא  את  לקח  שם  שהיה  מהבחורים  אחד  חדש. 
זה כסא שלמדו עליו עשרות  כי בעיניו  ותיקן אותו. 
שנים תורה. בעיניה זה היה כסא שבור. לחפצים לא 
היה ערך מעבר למה שהם משמשים. ר’ יששכר לא 

התערב בכלל.
לא היה להם מזגן )נתיבות. כן?( עד שאחד האחיינים 
שלמד בישיבה פשוט לקח את העניינים לידיים ודאג 
שזה יקרה. בשבתות הקיץ לא היה מזגן כי ר’ יששכר 
הקפיד על חשמל בשבת לשיטת החזו”א והגנרטור לא 
היה חזק מספיק. אני שרדתי שבת קיץ אחת בדיוק. 

מאז, חזרתי רק בחורף.

כשהייתי קמה בבוקר שבת, מיד הביאו לי סידור. זו 
לא היתה כפייה, אלא תובנה תמימה שברור שזה מה 

שאני עושה בשבת בבוקר. כמובן שגם דאגו שנאכל.
לא משנה מתי קמתי.  וההתמדה. 
גם 4 בבוקר לשירותים. הוא היה 
לומד בחדר שלו. אין לי מושג מתי 
הוא ישן. ואם לא הצלחתי לחמוק 
בשקט. הוא מיד פנה אליי ודיבר 
ושהכל  בשלומי  והתעניין  איתי 

בסדר.
באנו  אחד,  שבת  ערב  לי  זכור 
קרוב לכניסת שבת ואמרתי שאני 
ענה  יששכר  ר’  להסתדר.  הולכת 
לי. את דווקא נראית כבר מסודרת.

מהישיבה  גם  אורחים.  היו  תמיד 
אישה  לי  זכורה  דכפין.  כל  וגם 
אחרי  שהגיעה  מורה,  רוסייה, 
פרחים… זר  ובידה  שבת  כניסת 
ובראשי הרצתי.  הייתי על הספה 
מה עושים מה עושים מה עושים. 
והרבנית מחייכת בשלווה. אומרת 
ותודה  יפים.  פרחים  איזה  לה. 
אותם  תניחי  אולי  עלי.  שחשבת 

פה על השידה ונלך לשבת בסלון.
שמש.  בית  ברמת  לידינו  שגר  התלמיד  את  גם  היה 
בחורה  עם  גם  שלו,  ההורים  החלטת  נגד  התחתן 
מנתיבות. ההורים לא דיברו איתם שנים. ר’ יששכר 
היה נוסע במיוחד כדי לבקר אותם. אם היה זמן, גם 
אלינו הוא היה מגיע. אציין שלא היה מדובר בעילוי 

או המתמיד של הישיבה, בלשון עדינה.
כשהתעקשתי.  צחק.  הוא  ברכה.  ממנו  כשביקשתי 
הוא ברך אותי ש”ה’ ימלא כל משאלות ליבי לטובה” 
הוא היה הרב הראשון שלא ברך אותי שאזכה לבעל 

וילדים ת”ח.
פעם אמרה לי הרבנית: ישראלים מאד מוזרים )היא 
אנגלייה(, למה הם מבדילים בין סוגי יהודים? העיקר 
זה יראת שמים. ושיוכלו להסתדר ביחד. היא מעולם 
לא הצליחה להבין את הגזענות האשכנזית כלפי עדות 

המזרח. וכך גם ר’ יששכר.
שנזכה להצמיח עוד דמויות הוד שכאלה מתוכינו אנו.

לסיפורים נוספים על גדולי ישראל,
נשמח שתשלחו לנו:

 aguda.achat@gmail.com

ב

סיפור לשבת    | פנינה פויפר

פנינים מחייו של ר’ יששכר מאיר
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ובנותינו  בנינו  היטב,  מתפקדים  שאנחנו 
 – כל  חובק  מסורתי  חיים  לאורח  נולדים 
ומפורטות  רבות  תעשה  ולא  עשה  ממצוות 
של  הלכתית  הבניה  ועד  היומיום,  בחיי  הנוהגות 
המציאות שהיא התשתית הנושאת את אורח החיים 
לחם  אכילת  שלפני  יודע  יהודי  ילד  כולו.  היהודי 
השולחן;  אל  שיושבים  כשם  הידיים  את  נוטלים 
כשם  לרופא  הולכים  במשפחה  חולה  שכשמישהו 
שמתפללים ואומרים תהלים, ושחובשים כיפה כשם 
לפרטיו  אחדות  דוגמאות  אלה  עניבה.  שעונבים 
את  אליו  מצרפים  שאנו  היהודי-הלכתי  הקיום  של 
יותר, בנינו נחנכים  גדולה. עמוק  צאצאינו בשמחה 
על  החלים  בציוויה  רק  לא  כל  חובקת  למסורת 
המציאות )מהשכמת הבוקר ועד קריאת שמע שעל 
הראשונית  ההתיחסות  את  מסדירה  היא  המיטה(, 
המצויה  ישראל  שנצטוו  הראשונה  המצווה  אליה: 
היא  החומש(  בראש  רש’’י  של  )כדבריו  בפרשתנו 
יחולו  עליהם  ושנים,  חודשים  זמנים,  המכוננת 

המצוות שבהמשך.

מסורת חובקת כל כזו עשויה להיות נחווית, בוודאי 
היחידה  האפשרית  כמציאות  שונים,  ילדות  בשלבי 
ילדים חרדיים רכים על חילולי שבת  )הפליאה של 
ובת  בן  עשויים  התבגרותם,  עם  זאת(.  מבטאת 
שאלות  לשאול  ואף  חייהם  מציאות  על  להתפלא 
החיים  מציאות  היא  האם  אודותיה:  מובהקות 

היחידה? אם לא, מה יתרונה על אחרות?
של  יסודיים  טיפוסים  ארבעה  בפנינו  מציגים  חז’’ל 

מבט  נקודת  אימוץ  תהיה,  שלמה,  קבלה  תגובה: 
חיצונית, ואימוץ נקודת מבט פנימית עם רצון להפוך 
לפעיל במסורת. כך נוהגים זה שאינו יודע לשאול, 
מטיפוסי  שלושה  בהתאמה.  והחכם,  הרשע  התם, 
מצויים  להן(  החינוכית  )והתגובה  הללו  התגובה 

בפרשתנו, הרביעי נמצא בפרשת ואתחנן.

החכם מבקש לדעת מה העדות, החוקים והמשפטים. 
של  מובנים-מאליהם  חלקים  בעיניו  אינם  אלה 
את  ציווה  שה’  ומשפטים  חוקים  אלא  המציאות, 
ידי  על  המצווה  כבן  במקומו  מכיר  הוא  אבותיו. 
אודותיהם,  עוד  לדעת  ומבקש  ה’,  בציוויי  אבותיו 
התשובה  חכמתו.  מתוך  בעצמו  אליהם  להתחייב 
ללימוד  אותו  מפנות  שבהגדה  והתשובה  שבחומש 
ביותר  המרכזיים  בהכרח  לא  נוספים,  הלכה  פרטי 
ולשורשי המצווה.  הרווח,  מכיר מהנוהג  הוא  אותם 
הרשע לא מסתפק במודעות לציווי המסורת ככאלה, 
מבחוץ.  )שלו!(  המסורת  על  להסתכל  מבקש  הוא 
מציעים  חז’’ל  אין  לכך  זרה.  מבט  מנקודת  להשוות 
השמיעה  לפני  השיניים.  הקהיית  מלבד  פתרון 
ולשאת  המעשה,  אל  ולהתחייב  לשוב  יש  וההבנה 
בעול העבודה. מי שבוחר לעמוד בחוץ ולהבין משם 

את שנעשה בפנים קשה לעזור לו.
זה  אחר  זה  )המובאים  והרשע  החכם  מן  בשונה 
 – זאת  רק   מבין  זאת’’  ‘’מה  השואל  התם  בהגדה(, 
המסורת אליה נולד אינה מציאות החיים האפשרית 
זה  ממנו,  למטה  אודותיה.  על  תמה  והוא  היחידה, 
והשלמה,  המלאה  שקבלתו  לשאול  יודע  שאינו 
בו.  להשתבח  עניין  אינה  המסורת,  את  כביכול, 
שום תנועה של לימוד, התחייבות מחדש והבנה לא 
המסורת,  על  שאלה  שאין  במקום  להתחולל  יכולה 
מעמיקה  להבנה  בקשה  המילה:  של  מובניה  בשני 
ולמחוייבות מחודשת )כרצונו של החכם(, או תמיהה 

מה זאת, כתמיהתו של התם.

חינוך    |  בניהו טבילה  - מפקח בחינוך החרדי,  משרד החינוך

כ
אז איך מתמסרים למסורת?

צילום: ויקיפדיה

עם התבגרותם, עשויים בן ובת להתפלא 
על מציאות חייהם ואף לשאול שאלות 
מובהקות אודותיה: האם היא מציאות 

החיים היחידה?
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 60  ,3 של  בכפולות  מספרים  מציין  אקשיבה  אתר 
 3,000 תשובות,   300 משיבים,   30 בחודש,  שאלות 
ייעוץ  נותנים  באקשיבה  המשיבים  פייסבוק.  אוהדי 
החיים,  תחומי  בכל  וצעירות  לצעירים  אנונימי 

אמונה, מצוות, נפילות, יחסי הורים ועוד.

בקהילה  לפיתוח  תכניות   - למנהיגות  מנדל  מכון 
מרתקים  ופאנל  מפגש  החודש  מקיים  החרדית, 
מקצועית,  אתיקה  בין  ישרה:  דרך  “איזוהי  בנושא 

מוסר, קהילה והלכה בעולמם של מנהיגים חרדים”
בבימה יתקיימו קבוצות דיון בנושאים הבאים:

ואתיקה  ואדם’:מוסר  אלוקים  ‘בעיני   – רבנים 
במנהיגות רבנית 

משפטנים – נתיבות המשפט: את הדרך ילכו בה
בין  קונפליקטים  על  נישט’:  ‘ס’פאסט   – מחנכים 

הפרט לקהילה
המטפל  של  מקצועית  ומחויבות  הלכה   – מטפלים 

החרדי
שלוחי  או  משרתים  נבחרים,   – הציבורי  השירות 

ציבור: את מי אנו משרתים?
דילמות  לרופא?  רשות  שניתנה  מכאן   – רפואה 

אתיות ופרקטיות
ניהול בתי ספר – מנהלים או מנוהלים? למי ולמה 

אנו מחויבים?

בעיצומו,  לב”  “חכמי  התיכונית  לישיבה  הרישום 
עקב  איכותית.  מאוד  קבוצה  מתגבשת  א’  לשיעור 
“מכינה”  לפתוח  האפשרות  מסתמנת  הרב  הביקוש 
ל”חכמי לב”, מהרו להירשם. לפרטים: 02-6275469, 

 hachmeylev@gmail.com :דוא”ל

מה חדש?    

יו”ל על ידי אגודה אח”ת - האגודה לאחריות חברתית תורנית.
aguda.achat@gmail.com :לקבלת העלון, פרסום ויצירת קשר

עיצוב גרפי: סטודיוליטל | 052-8366515

אהובי שוירץ, יחסי ציבור | יעוץ שיווקי
ahuvys@gmail.com

אשת יחסי ציבור ודוברת ארגונים במגזר 
החרדי. יועצת שיווקית. מרצה על עולם 

הפרסום | עיתונות | יח”צ במגזר.
להזמנות - 054-8415078


