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המשכן לא יבנה עוד. ורוב שומרי 
לבנות  מתכוונים  אינם  המצוות 
הקרוב,  בזמן  המקדש  בית  את 
משתעממים  אנשים  שלרוב,  כך 
היורדות  ההוראות  מקריאת 
וחצי  טפח  של  פרטים  לפרטי 
טפח. כשלמעשה אין מה לעשות 

עם ההוראות האלה. 
בדיוק  שלזאת  הוא  המפתיע 
התכוונה התורה! משום שבאותם 
אלילים,  בתי  הרבה  בנו  ימים 

כלי  עם  שונים  בסגנונות  נבנו  הבתים  אותם 
וצורות עבודה מגוונות, את כולם  פולחן שונים 
זרה  עבודה  צריכה  מה  מליבו,  האדם  המציא 
כן  ועל  אחרת.  זרה  לעבודה  נאה  ומה  פלונית 
כשהאדם  והמשפטים,  התורה  מתן  אחרי  מיד 
את  מבין  כבר  שהוא  בנפשו  לדמות  עשוי 
מחשבת הא-לוהים, הוא עשוי לבנות בית לשם 
ה’ ולבדות מליבו כיצד דרכי עבודתו. ולכן מיד 
מידי האדם,  הקדים הקב”ה להפקיע את הדבר 

ה’  בבית  אחד  מילימטר  אין  כן  ועל 
שהוא מתכנון האדם. אל תבדו דבר 
מליבכם, באפשרותכם רק לנדב את 

ליבכם.
אחרת,  אפשרות  שום  אין  ומשכך 
אלא לתאר כל כלי וכלי במשכן כיצד 
יעשה, מה אורכו ומה רוחבו. ולא עוד 
ועשה  “וראה  למשה  שהראה  אלא 
בהר”.  מראה  אתה  אשר  בתבניתם 
בפרשיות  וטפח  טפח  כל  כן  אם 
המשכן, יש בו כוונה עמוקה ונסתרת 
את  לעבוד  רשות  או  ידע  בידינו  שאין  ללמדנו 
ה’ כראות עינינו, מלבד מה שהוא מלמד אותנו. 
וכל כך קשה הדבר, שגם אחרי כל הפירוט הגיעו 
ועל  ה’”  צוה  לא  אשר  זרה  “אש  עם  אהרן  בני 
כן נתחייבו מיתה מיידית, ללמד שאף הקרובים 

ביותר, רחוקים הם.
תבנית המשכן וכליו רלוונטים היום מתמיד, כי 
גם אחרי אלפי שנים עוד לא תם הרצון מהאדם 

להמציא בעצמו את דרכי עבודת ה’.

דבר המערכת   

שתי פנים
של קדושה

פרשת השבוע               מזווית אישית              שאלה לשבת                     טור חינוך                        מה חדש
מבט מפוקח 
של שובבי”ם

“שלא עשני 
אישה”?

“הללהו בנבל 
וכינור!”

שבת שלום, מתי הורוביץ

?
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“ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש; ְוָׁשַכְנִּתי, ְּבתֹוָכם” )שמות כה, ח(.
“קדושה”,  המילה  לעיין במשמעה של  בואנו 
אולי  שונות,  מגמות  שתי  לכאורה  נמצא 

מנוגדות.
שכתב  כפי  פרישות,  משמעה  קדושה  אחד,  מצד 
הרמב”ן על דברי הפסוק “ְקדִֹׁשים ִּתְהיּו” )ויקרא יט, ב( 
– “פרושים תהיו”. הנזיר נקרא “קדוש” בשל פרישותו 
מן היין. כן נקרא הקב”ה “קדוש”, כי הוא יתברך נבדל 
מכל חי. ספר תורה הינו “קדוש”, שכן התורה הינה 
לעולם  בשורשה  שייכת  הארצית,  מהְסֵפרה  נבדלת 

רוחני ועליון.
כן  וקירוב.  חיבור  דווקא  משמעה  קדושה  מנגד,  אך 
ִצּיֹון,   יֹוֶׁשֶבת  ָורִֹּני,  “ַצֲהִלי  בישעיהו:  מפסוקים  עולה 

ְּבִקְרֵּבְך,  ָגדֹול  ִּכי 
)יב,  ִיְׂשָרֵאל”  ְקדֹוׁש 
כ”קדוש  בגילויו  ה-ו(. 
ה’  נמצא  ישראל” 
הדרך  זו  על  בקרבנו. 
“ְוַאָּתה  רבים:  פסוקים 
ִּבְקדֹוׁש  ַּבה’,  ָּתִגיל 
)שם,  ִּתְתַהָּלל”  ִיְׂשָרֵאל 
ה’  ֲאִני  “ִּכי  טז(;  מא, 
ֱא-ֹלֶהיָך, ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל, 

מֹוִׁשיֶעָך” )שם, מג, ג(.
נוסף מדגיש את  פסוק 
הוראת  בין  ההבדל 
לבין  “קדוש”  התואר 
“צב-אות”:  השם 
ְצָב-אֹות,  ה’  “ַוִּיְגַּבּה 

ה,  )ישעיהו  ִּבְצָדָקה”  ִנְקָּדׁש,  ַהָּקדֹוׁש  ְוָהֵא-ל  ַּבִּמְׁשָּפט; 
טז(. לעומת הגובה והנבדלות של “צב-אות”, קדושת 

הא-ל מורה על נוכחותו.
בִמקדש מתקיימים שני המובנים גם יחד. מצד אחד, 
ַהָּקֵרב,  “ְוַהָּזר   – מעם  מרומם  נבדל,  הינו  הִמקדש 
יּוָמת” )במדבר ג, י(. הכניסה לקדש הקדשים אסורה 
כליל, למעט כהן גדול ביום הכיפורים. מאידך, יסודו 
ותכליתו של המקדש הם להשרות את שכינת ה’ בתוך 
בני ישראל )כפי שמאריך הרמב”ן(: “ְוָׁשַכְנִּתי, ְּבתֹוָכם”.
סוד השילוב בין השניים, שהוא הוא תוכן עניין הִמקדש 
מעלתו  מצד  בעולם.  הקב”ה  הופעת  הוא  והקדושה, 
ִיְרַאִני  “ֹלא  ומרומם:  נבדל  האינסופית, הרי שהקב”ה 
ָהָאָדם ָוָחי” )שמות לג, כ(. אך מצד רצונו ופעולותיו, 
קרוב הוא לברואיו, רחום הוא על מעשיו: “ָבִנים ַאֶתם 

ַלה’ ֱא-ֹלֵהיֶכם” )דברים יד, א(. המונח “קדושה” כוללת 
נבדלות  היסודות:  שני  אפוא את שתי התכונות, את 

מחד, קירבה מאידך.

מה שהִמקדש מייצג בממד של מקום, מייצגת השבת 
ביחס לזמן. מסיבה זו כורכם הפסוק יחד: “ֶאת ַׁשְּבתַֹתי 
ִּתְׁשמֹרּו, ּוִמְקָּדִׁשי ִּתיָראּו” )ויקרא כו, ב(. קדושת השבת 
– “ַוְיַקֵדּׁש אֹתֹו” )בראשית ב, ג( – נובעת מהיות השבת 
מצד  הזמן.  בממד  הא-ל  הופעת  הקב”ה,  של  נציגה 
אחד, השבת נבדלת אפוא 
מלאכה(  איסור  )על-ידי 
מאידך,  החול.  מימי 
השבת הינה שיא השבוע, 
שכולם  החול  ימי  פסגת 
השבוע  אליה.  מכינים 

כולו מתקדש בגינה.
הוא  ונוסף  שלישי  מימד 
האדם.  האנושי,  המימד 
זה  בממד  הקדושה  ייצוג 
היהודי:  על-ידי  נעשה 
ַמְמֶלֶכת  ִלי  ִתְּהיּו  “ְוַאֶתּם 
כֲֹּהִנים ְוגֹוי ָקדֹוׁש” )שמות 
משפחות  בתוך  ו(.  יט, 
עם  תפקיד  העמים, 
את  להחדיר  הוא  ישראל 
העולם,  לתוך  הקב”ה 
ְּתִהָּלִתי  ִלי,  ָיַצְרִּתי  זּו  “ַעם  שמו:  את  ולקדש  להללו 

ְיַסֵּפרּו” )ישעיהו מג, כא(.
על דרך שאר הופעותיו של הקב”ה בעולם – בממדים 
בממד  נציגו  על   – )שבת(  וזמן  )ִמקדש(  מקום  של 
האנושי להיות נבדל וגם נוכח. על היהודי לשמור על 
נבדלות דתית ותרבותית, להיזהר מחיתון עם אומות 
העולם )ח”ו( והיטמעות בתוך תרבותם הסובבת. בה 
בעת, עליו להיות מעורה עם הבריות במשאו ומתנו 
ובדיבורו, כדי להוות צינור אנושי להופעת וקידוש שם 

שמים בעולם.
נקודת האיזון בין שתי התכונות.  לא קל למצוא את 

אתגר הקדושה מחייב אותנו לחפש אחריה.

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

שתי פנים של קדושה

ב

צילום: ויקיפדיה

סוד השילוב בין השניים, שהוא הוא תוכן 
עניין הִמקדש והקדושה, הוא הופעת 

הקב”ה בעולם.
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הצניעות,  מתחום  בעיקר  רבים,  נושאים  שנם 
הכותרות  אל  והערב  דרכם השכם  שסוללים את 
הוא  להם  והמשותף  החרדית,  במדיה  הראשיות 
וקהילות  פרטים  בקרב  אנטגוניזם  יוצר  שפרסומם 
ולדרכה.  המיינסטרימית  למדיה  מתחברים  שאינם 
בני  של  עיניהם  את  לעיתים  מסמא  הזה  האנטגוניזם 
אותן קהילות ומונע מהם לברר דברים לעומק ולגבש 

דעה רציונלית לגופו של נושא. 
מעט  לא  ישנם  הסמרטפונים.  נושא  את  למשל  קחו 
החתומות  ההתנגדות  מודעות  את  שקוראים  אנשים 
מודעות  הפשקווילים,  העיתונים,  מתוך  הרבנים  בידי 
מה  יגידו  לא  “לי  לעצמם  ואומרים  ועוד,  הרחוב 
לעשות” או “מה זה קשור אלי? אני חייב אותו לצרכי 
שלא  כזאת,  פנימית  התנגדות  מין  לה  קמה  עבודה”. 
מאפשרת לנו, עובדי השם העמלים לפרנסתם, לגבש 
שגם  צלול  בקול  ולומר  הזה  הנושא  על  משלנו  דעה 
אנו שאיננו ספונים באוהלה של תורה מודעים לבעיות 
ולסכנות המתוארות באותן מודעות, ובשל כך נפעל כך 

וכך או נמנע מכך וכך. 
נושא  נוסף את  קחו למשל 
הלימודים האקדמיים. האם 
מן  לעמוד  הוא  תפקידנו 
אחינו  כיצד  לראות  הצד, 
נלחמים  התורה  לומדי 
על  ההשקפה  מלחמת  את 
לעצמנו  ולומר  דרכם,  פי 
איננו  האם  באמת...”?  “נו 
היהדות  של  דרכה  אכן  מהי  לעצמנו  לברר  מחויבים 
בנושאים אלה? האם דעת תורה תהיה חובה ללומדי 
רק  תהיה  היא  לפרנסתם  העמלים  ואצל  התורה, 
מבית  ההשקפה  מלחמות  לנו?  תורות  שתי  המלצה? 
מדרשה של המדיה החרדית יצרו אצלנו כהיות חושים 
הנושאים  כי  כאן,  מפספסים  ואנחנו  נושאים,  לאותם 
האלה צריכים להטריד במידה זו או אחרת, את כולנו. 
עם  התפתח  פרשתנו,  מושא  השם,  משכן  כן?  הלא 
השנים והפך לבית המקדש בירושלים. המשנה במסכת 
סוכה )ה, ב( מספרת ש”במוצאי יום טוב ראשון של חג 
ירדו לעזרת נשים ומתקנין שם תיקון גדול”. למעשה, 
המעיין במסכת מידות )ב, ה( יראה ש’התיקון’ הזה היה 

קיים כל השנה ולאו דווקא באותו ערב )“וחלקה הייתה 
בראשונה, והקיפוה כצוצרה, שהנשים רואות מלמעלן 
והאנשים מלמטן, כדי שלא יהו מעורבין”(, אז מהו אותו 
דווקא  ומדוע  סוכה?  במסכת  המתואר  ייחודי  תיקון 

הכוהנים? וכי לכל יהודי אחר זה לא אמור להפריע? 
נראה שבאותו לילה שהשמחה בו בקעה רקיעים ומי 
שלא ראה שמחה וכו’, והקו הרי דק לעיתים בין שמחה 
להוללות, היה צורך להדגיש דאגת יתר סביב הנושא, 
וטרדת  הדאגה  תוספת  ובידוע.  בקיים  להסתפק  ולא 

אומר  זה  אין  אך  לכוהנים,  אמנם  שייכת  ההחמרה 
אינם  מאחוריה  העומדת  והסיבה  הבסיסית  שהתקנה 

נחלתו של כלל הציבור.   
טרדת הפרנסה וקשיי היומיום מונעים מאתנו להיכנס 
ברורות  תשובות  לענות  אותנו  שיחייבו  לתחומים 
לזכור שהשגרה  גם  צריך  אך  להבין.  אפשר  לעצמנו. 
עלולה לשחוק את הרגש היהודי-ישיבתי עליו גדלנו, 
ובקלות רבה אנו נשאבים אל תוך הרגיל והמוכר, אל 

‘המלומדה’. 
השואה,  לפני  של  בדור  התשובה  בעלי  מגדולי  אחד 
לבני  עלונים  סדרת  פרסם  הי”ד,  צייטלין  הלל  הרב 
מהם  באחד  כותב  הוא  ‘התיבה’.  בשם  ‘יבנה’  אגודת 
חייך  את  “קדש  וביניהם  האגודה,  לבני  אזהרות  י”ד 
המשפחתיים”, וכך הוא כותב: “... כיום פרצה לאסוננו 
החלה  בייחוד  המשפחה.  תוך  אל  הרחוב  הפקרות 
היהודית  “המשפחה  המכונה  המבצר  של  התפרקותו 
ויותר  יותר  הירידה  מתקדמת  כעת  והיפה”.  הטהורה 
לעומק. מסייעים בכך: הפריצות הכללית של הרחוב, 
התיאטראות, בתי הראינוע, עיתונות התועבה וספרות 
לא  בתרפ”ד.  התפרסם  זה  לב!  שימו  וכו’”.  התועבה 

היום...
איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק, שלא להרפות 
עצמנו אל מצעה הנח של השגרה, ולגייס כוחות וזמן 
לעצמנו  ולגבש  התקופה  באתגרי  להתבונן  מנת  על 
דעה ברורה אחוזת מציאות לגביהם, דעה של בני דעה.

י
מבט מפוקח של שובבי”ם

מזווית אישית   | הרב נתן בקר  - עובד סוציאלי )MSW(, חבר באיגוד המטפלים החרדי

השגרה עלולה לשחוק את הרגש היהודי-
ישיבתי עליו גדלנו, ובקלות רבה אנו 

נשאבים אל תוך הרגיל והמוכר
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המשך בעמוד 5

אלה
בזמן האחרון אני הרבה חושבת על ההבדל 

בין בנים לבנות בהלכה.
למשל  יותר  נחשבים  שהבנים  לי  מפריע  מאוד 
בברכות השחר שהבנים אומרים “שלא עשני אישה” 
והבנות אומרות “שעשני כרצונו” מרגיש לי שהבנים 
מתכסות  בצד  נמצאות  והבנות  שהם  במי  מתגאים 

וחושבות למה לא נולדתי גבר?!
בציבור שלנו  בולט  זה מאוד  דבר שבצניעות  ועוד 
שיותר מקפידים עם בנות על זה והבנים זה כאילו 
סוג של מנהג, אין להם בעיה להסתובב בלבוש קצר.
בהורדת  עוזר  בן  לראות  נדיר   : לסיום  דוגמא  עוד 
כי  כמובן  זה?!  ולמה  ושטיפתם.  מהשולחן  הכלים 
שאנחנו  ההרגשה  את  לבנים  לתת  צריכות  הבנות 

השפחות שלכן, ומראה שוב את ההתנשאות!
ממש תודה אם לא תענו לפחות תדעו שכבר ירד לי 

משהו מהלב

שובה
שואלת יקרה, שלום וברכה!

היטבת  קצרות  במילים  ללבי.  נגע  מכתבך 
ראוי  וכאבך  מצטברת,  אי-שוויון  תחושת  לתאר 
אני  הדעת.  את  המיישבת  ולתשובה  לתשומת-לב 
בסידור  לך  תסייענה  הבאות  שהשורות  מקווה 
כללית  לתשובה  תיתנה פתח  גם  ואולי  המחשבות, 

לשאלתך.
ראשית, עלינו להניח שבמבט יהודי ותורני אין שום 
מעלה או יתרון לאחד משני המינים, זכר או נקבה. 
ברא  ונקבה  זכר  בצלמו,  האדם  את  ברא  האלוקים 
של  מעמדו  כאחד.  לפניו  אהובים  ושניהם  אותם, 
אדם נקבע רק לפי מעשיו, וכמובן שאין למינו שום 

משמעות מעמדית.
בדברי  מקורות  מאין-ספור  עולה  זו  פשוטה  הנחה 
ודי לנו אם נצטט את לשון  זכרם לברכה,  חכמינו, 
“ודבורה  ט(:  פרק  )רבא,  אליהו”  דבי  “תנא  מדרש 
אשה נביאה אשת לפידות היא שופטה את ישראל 
בעת ההיא. וכי מה טיבה של דבורה, שהיא הייתה 
עליהם,  ומתנבאה  ההיא  בעת  ישראל  את  שופטת 

והלא פנחס בן אלעזר היה בימים ההם?! מעיד אני 
עלי את השמים ואת הארץ, בין ישראל ובין עכו”ם, 
בין איש ובין אשה, בין עבד ובין שפחה, הכל לפי 
המעשה שהוא עושה - כך רוח הקודש שורה עליו”. 
כלומר, מעמדו של אדם נקבע אך ורק על פי מעשיו. 
ולא מעמדו החברתי  זהותו הלאומית  לא  מינו,  לא 
מעשיו  אם  כי  האלוקים,  לפני  מעמדו  את  קובעים 

בלבד.
זו הסיבה גם מדוע “ממזר תלמיד חכם קודם לכהן 
גדול עם הארץ” )משנה בהוריות ג, ח(. אמנם העם 
בשל  ולכבדם,  הכהנים  את  לקדש  מצווה  כולו 
העובדה שהם יועדו לשרת בבית ה’, אך יתירה מכך 
הוא מצווה לקדש ולכבד את מי שהגיע באופן אישי 
ובעבודה עצמית להישגים, גם אם ייחוסו המשפחתי 

הוא בתחתית הסולם החברתי.

בנוסף, אין כל ספק ששום אדם לא נברא כדי לשרת 
של  המוסר  בתורת  מאבני-הפינה  אחת  אחר.  אדם 
היא הקביעה ש”כל אדם  הפילוסוף עמנואל קאנט 
הוא תכלית לעצמו”, כלומר: אין להגדיר שום אדם 
כל  אלא  אחר,  אדם  או  מטרה  בעבור  כאמצעי  רק 
אלו  למעשה,  עצמה.  בפני  תכלית  הוא  ואדם  אדם 

ש

שאלה לשבת    | מבית אקשיבה

ת
מעמדו של אדם נקבע רק לפי מעשיו, 

וכמובן שאין למינו שום משמעות מעמדית.

צילום: לביא תעשיות רהיטים
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המשך בעמוד 6

דבריהם המפורשים של חכמינו במשנתם )סנהדרין 
ד, ה(: “לפיכך לכל אחד ואחד לומר, בשבילי נברא 
העולם”. משמעות הדברים היא נפלאה: בעבור כל 
אחד ואחד מבני-האדם ראוי היה לברוא את העולם 

כולו, גם על כל בני-אנוש שבו.
אם עולה במחשבה שנבראה האשה לצורך בעלה, 
בה במידה נברא האיש לצורך אשתו. העולם כולו 
מבני-האדם  ואחד  אחד  כל  בעבור  להיברא  ראוי 

שבו, כאיש כאשה.
הרואה הבדל במעמדם של  לסיכום, תפיסת-עולם 
המינים  מן  אחד  את  התופסת  או  וגברים,  נשים 
כנועד לשרת את בני המין השני, מנוגדת לתפיסה 
התורנית הרואה את כל בני-האדם שווים ביסודם, 
ואינה מכירה אלא ביתרון מעשיו הטובים של אדם 

אחד על פני מעשי אחרים.
בנות  כי  העובדה  את  בתיאורך  מאוד  צודקת  את 
הבית בדרך כלל מודעות יותר לחובות המשותפות 
של הבית, בעוד את הבנים שבחבורה צריך לעודד 
נדרשת  וזו  עולם,  של  דרכו  כך  עת;  בכל  ולעורר 
תמיד  להיזהר  עלינו  הבנות.  של  לשבחן  דווקא 
המציאות  אם  גם  לרצוי.  המצוי  את  להפוך  שלא 
אין  הבית,  מטלות  בחלוקת  שוויון  חוסר  משקפת 
חברתי  מארג  בכל  ספק  וללא  לרצוי,  הופך  הדבר 
בין  בשווה  להתחלק  המשותפות  המטלות  אמורות 

כל הפרטים.

הלכות צניעות נוגעות אכן לגברים ולנשים כאחד, 
על  להקפיד  נדרשים  הגברים  גם  ההלכה  פי  ועל 
הרווח  הגוף. אמנם בשיח החינוכי  נאות של  כיסוי 
על  להקפיד  הנשים  חובת  יותר  מודגשת  בימינו, 
צניעותן, אך אין הדבר אמור להפחית מחובתם של 
הגברים לשמור על דיני צניעות. מבחינה הלכתית, 
יותר,  חמורה  הנשים  של  לבושן  שצניעות  ייתכן 
ואולי בשל כך היא נתבעת יותר, אך אין בכך כדי 
להצדיק זלזול או גמישות בחובת הצניעות המוטלת 

על גברים, וכמובן כמובן - אין בדרישות הצניעות 
או  רגליהן  של הנשים משום כל מגמה לדחוק את 

לצמצם את נוכחותן במרחב.
חובקת-כל,  ערכית  דרישה  היא  צניעות  בכללה, 
החורגת הרבה מעבר לגבולות הלבוש. הנביא מיכה, 
הא-ל  של  ציפייתו  את  בתמציתיות  לסכם  בבואו 
מן האדם, העמיד את “הצנע לכת עם ה’ אלוקיך” 
שלא  כמובן  האלוקיות.  הדרישות  משלוש  כאחת 
הייתה כוונתו לקוד-לבוש בלבד. סביר להניח שאם 
היינו נותנים לצניעות את מעמדה הראוי לה, כדרך-
חיים של ענווה, הכנעה וכבוד לפני האלוקים, הייתה 
הדרישה לצניעות מכוונת אל נשים וגברים במידה 

שווה.
ברכת “שלא עשני אשה” משקפת את הודאתו של 
הגבר בכך שזכה במצוות יתירות. גם ברכתו “שלא 
עשני גוי” תהיה חסרת משמעות אם לא יוכיח בכל 

“שלא עשני גוי” תהיה חסרת משמעות אם 
לא יוכיח בכל מעשיו ודרכיו כי אכן עדיף 

הוא על הגוי

קרדיט: אהובה קליין - דבורה הנביאה
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מעשיו ודרכיו כי אכן עדיף הוא על הגוי, בכך שהוא 
מקיים מצוות רבות יותר ועולמו הרוחני עשיר יותר. 
מובנה  יתרון  על  הודאה  אינן  אלו  ברכות  כלומר, 
ביטוי  אם  כי  בן-החורין,  היהודי  הגבר  לו  שזכה 
לחייו המעשיים העשירים יותר במצוות, אם הם אכן 
כאלו. לו יצוייר עולם שבו הנשים והגברים תהיינה 
שוות ערך בחובות הדתיות המוטלות עליהן, ברכת 

“שלא עשני אשה” תלך ותאבד את משמעותה.
כהיום, פטורן של נשים ממצוות רבות עודנו בתוקפו, 
ועל בסיס זה - ורק על בסיס זה - הגברים המקיימים 
מצוות רבות יותר מודים על כך בברכת “שלא עשני 
אשה”. באופן כללי ומבלי להיכנס לפרטי ההלכות, 
אשה יכולה לטעון על עצמה את חיובן של מצוות 
שההלכה היסודית פטרה אותן ממנה, ובכך להשוות 
של  היסודיות  לדרישות  הדתי-המעשי  עולמה  את 
אמנם  מתרחש  כזה  תהליך  הגברים.  מן  ההלכה 
וקשה לדעת  ובהדרגתיות,  כי באיטיות  בימינו, אם 
בנוסח  שינוי  מקום,  מכל  תוצאותיו.  את  עתה 
התפילה הוא צעד רב-משמעות שלביצועו נדרשת 

סמכות הלכתית עליונה.
יותר  מאוחר  כרצונו”  “שעשני  ברכת  של  מקורה 
מזמן תקנתן של שאר ברכות השחר, והיא הונהגה 

בפי נשות ישראל בתקופת הראשונים. ביסודה היא 
הדין’  ו’צידוק  השלמה  תחושת  לבטא  אכן  נועדה 
להיקף  מודעות  אך  כגברים,  המתפללות  נשים  של 
המצומצם של חובותיהן הדתיות )רבי דוד אבודרהם 
בפירושו לתפילה(. גם בעניין זה יש לדייק: אין בכך 
דבר  כאשה,  הכללי  גורלה  עם  האשה  של  השלמה 
אשר אין בו משום כל נחיתות או פחיתות מעמדית, 
כאמור, כי אם על היותה מחויבת 
במספר   - אשה  היותה  בשל   -
ותו  מצוות,  של  יותר  מצומצם 
לא. ברכה זו, כמו ברכת הגברים 
“שלא עשני אשה”, משקפת רק 
את שמחתו של עובד ה’ במצוות 

אלוקיו וחפצו לקיימן עוד ועוד.
נוסח  לזכור:  כדאי  ותמיד 
אך  קבוע,  אמנם  הוא  התפילה 
מסורות  בו  הנטענות  הכוונות 
יכולה  ואחת.  אחד  כל  ללב 
כרצונו”  “שעשני  שתברך  אשה 
ובכוונת לבה היא תעמוד באושר 
נותנת  אלוקיה,  לפני  ובחדוה 
הנפלאה  ההזדמנות  על  תודה 
על  אשה,  להיות  לה  שניתנה 
כי  אלוקיה  בה  שנתן  האמון 
על  אשה,  להיות  היא  יכולה 
רצונו לבוראה כאשה ועל ציפייתו ממנה למלא את 
נוסחי-התפילה המאפשרים  ייעודה כאשה. מעטים 

לבטא בהם כוונה אישית יפה כל כך.
המיישבת  תשובה  עלתה  דבריי  שבין  תקווה  אני 
את דעתך. על כל אדם, כאיש כאשה, לשמוח מאוד 
ממד  ששום  ולהבין  אלוקיו,  לו  הועיד  אשר  בגורל 
לשוות  כדי  בו  אין  אדם  של  חייו  מגורל  רכיב  או 
ומעשיו  ישפילוהו  מעשיו  מעלה.  או  פחיתות  לו 

ירוממוהו.

ברוב יקר, יצחק ברוך
לשליחת שאלה, ותשובות נוספות:

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

שאלה לשבת    | מבית אקשיבה
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גוונים  על  מחשבה  מזמנת  תרומה  רשת 
כפי  ובהווה.  בעבר  ה’,  עבודת  של  שונים 
הם  הכנסת  בתי  חז”ל,  אותנו  שמלמדים 
הקרבנות,  הן  התפילות  שלנו,  המקדש-מעט  בתי 
ועבודה שבלב ממשיכה את עבודת המשא ועבודת 
העבודה שבמשכן ובביהמ’’ק. שתי עבודות ה’ הללו, 
ועבודת ביהמ’’ק, מקבילות באופיין, לא רק  תפילה 
בצורתן. בשתיהן מדובר בעבודתו של יחיד ובעבודה 
בעת  שונות  כבחינות  או  שונים  בזמנים  ציבור,  של 
שצריך  וסדירויות  קביעויות  לשתיהן  אחת;  ובעונה 
ולהישמר מפני הקבעון שבהן מאידך,  לשמור מחד 
ולבסוף, שתיהן מבטאות את שני היסודות העיקריים 

של עבודת ה’: דחילו ורחימו. יראה ואהבה.
ספר  בתחילת  הרמב’’ם  של  הידועים  דבריו  אמנם 
מלמדים  ויראה  באהבה  לזכות  הדרך  על  המדע 
)‘’והיאך  מטבע  אותו  של  השונים  צדדיו  הם  שאלו 
היא הדרך לאהבתו ויראתו? בשעה שיתבונן האדם 
במעשיו וברואיו הנפלאים...’’, התבוננות בדרך אחת 
ולא שתיים, הגורמת לכך ש’’מיד הוא אוהב ומשבח’’, 
ועם  ויפחד’’(,  ויירא  לאחוריו  נרתע  הוא  ‘’מיד  וגם 
זאת הנפש האנושית מתייחסת אליהם אחרת, והיא 

נמשכת לרוב אל האהבה, ויראה מן היראה.

את  “ויעמד  אומר:  כ’’ט(  )ב’  הימים  בדברי  הכתוב 
הלויים בית ה’ במצלתיים בנבלים ובכינורות; במצות 
דויד, וגד חוזה המלך, ונתן הנביא; כי ביד ה’ המצוה, 
אתר  על  רש’’י  מפרש  ראשון  בפירוש  נביאיו”.  ביד 
בבית  שיר  בכלי  לשורר  נביאים  במצוות  שמדובר 
המקדש. בפירוש שני הוא מביא את דברי חז’’ל על 
האמור בפרשת נשא על עבודת משא ועבודת עבודה 
עימה?  אחרת  עבודה  שצריכה  עבודה  “איזוהי   –
את  הבוחנת  האוזן  שיר”.  בכלי  השיר  זה  אומר  הוי 
המילים שומעת בהן כמה דברים: ראשית, מוסיקה 
אחרת,  עבודה  לשם  עבודה  אם  ה’.  עבודת  היא 
עבודת  לצד  כשלעצמה.  עבודה  ואם  יותר,  פנימית 
המשא הקבועה והשגרתית, מתקיימת בבית המקדש 

דרך  כנראה,  היא,  שגם  מוסיקלית,  עבודה  עבודת 
ליראה ולאהבה.

הדתית  חיינו  מציאות  על  חושבים  כשאנו  ואולם, 
שבהווה, אנו ממוקדים לרוב ביראה יותר מבאהבה, 
האחרונות  בשנים  אמנם  מברחימו.  יותר  בדחילו 
הצורך  את  מדגיש  רבים  במקומות  החינוכי  השיח 
את  לפניהם  להאיר  החניכים,  את  ולאהוב  להכיל 
המאור שבתורה ולהאהיב עליהם שם שמים, בפועל 
באהבה.  ופחות  ביראה  יותר  מתקיימת  ה’  עבודת 
העבודה  את  למצוא  יותר  קל  רבים,  כנסת  בבתי 
לקרבנות  המקבילה  והקהילתי(  )האישי  שבלב 
אשם וחטאת, פחות את זו המקבילה לשלמי חגיגה 
ושמחה, בזמן שהכתוב מצווה: עבדו את ה’ בשמחה, 

בואו לפניו ברננה.
שלנו,  בחינוך  הבנים  שמרבית  הוא  שולי  עניין  לא 
כלל  נחשפים  לא  התורה,  ובתלמודי  בחיידרים 
בלימודיהם למוסיקה. מעטים, אלה שידיהם משגת 
יכולים  מתאפשר,  הדבר  בה  בסביבה  ומתגוררים 
לאפשר לבניהם השתתפות בחוג מוסיקלי ברמה זו 
זו  תופעה  לרוב,  הרכות.  הילדות  בשנות  או אחרת, 
לא מממשים  רבים  בנים  האנושי:  הפן  מן  מבוקרת 
זו  קצרה  רשימה  וכשרונותיהם.  יכולותיהם  את 
מצביעה על הפסד אחר, מטריד לא פחות. בשיחות 
שהם  הטענה  נשמעת  השנים  לאורך  נוער  בני  עם 
מרגישים צורך, לצד עבודת המשא, בעבודת עבודה 
בדומה  ובכינורות,  בנבלים  במצלתיים,  מוסיקלית. 

לציווי שצווה ה’ ביד נביאיו.

חינוך    |  בניהו טבילה  - מפקח בחינוך החרדי,  משרד החינוך

פ

צילום: ויקיפדיה

מוסיקה היא עבודת ה’. אם עבודה לשם 
עבודה אחרת, פנימית יותר, ואם עבודה 

כשלעצמה.

“הללהו בנבל וכינור!”
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בית המדרש לסטודנטים ועובדים החל את פעילותו 
בשכונת הגבעה הצרפתית בירושלים, הרב המלווה 
את בית המדרש הוא הרב זאבי קצנלבוגן מהמרצים 
הבולטים בארגון נפש יהודי, בנוסף ללימוד הישיבתי 
יהודית,  זהות  בנושאי  המדרש  בבית  עוסקים 
בנושאים:התמודדות  שיעורים  סדרות  ומתקיימות 
מחשבה  לחיים,  יהודים  כלים  הזמן,  אתגרי  מול 

יהודית ועוד נושאים.
 zevik8@gmail.com לפרטים ורישום

הרישום  החל  עילית  שבביתר  החסידית  במדרשה 
לשנת הלימודים תשע’’ז. בשל הביקוש הרב הוחלט 
לשיעור  ורישום  ח’(  )כיתה  מכינה  כיתת  לפתוח 
כבר  יחלו  המיון  מבחני  קודמות  משנים  בשונה  א’. 
להזדרז  מתבקשים  המעוניינים  א’.  אדר  במהלך 

ולפנות למשרדי המדרשה.

חדש!! נפתחה ההרשמה לכיתה ט בסמינר בית יעקב 
הסמינר  שבירושלים.  חיל  בנות   - ואמנויות  למדעים 
לימודים  במסגרת  המעוניינות  לבנות  מענה  נותן 

ברוח “בית יעקב” בתוספת בגרות מלאה עם הרחבות 
ו/או אמנות. לפרטים בנוגע לרישום וערב  במדעים 

הסברה פתוח להורים ניתן לפנות לטלפון:
yaelim20@gmail.com 054-4720580 או למייל

יקיים  אחת”  “אגודה  מבית  גפנים  השידוכים  משרד 
לשדכנים  עגולים  שולחנות  הקרובים  בשבועות 
והסטודנטים החרדים.  העובדים  קהל  עם  העובדים 
ידע  שיתוף  עם  יחד  השדכנים  בין  פעולה  שיתוף 
לעוד  להגיע  היכולת  את  משמעותית  ישדרג  ונסיון 

ועוד שידוכים מוצלחים אי”ה.
aguda.achat@gmail.com :למידע נוסף

מה חדש?    

עיצוב גרפי: סטודיוליטל | 052-8366515

שיווק במגזר החרדי?
פירמקס, יבנו את תכנית השיווק

האופטימאלית עבורכם, וילוו אתכם בכל
תהליך השיווק, הפרסום והמכירות

עד למיקסום התוצאות במינימום עלות.
www.firmax.co.il


