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הארצות  עמי  את  רואים  כשאנחנו 
שבתוכנו,  הארץ  עמי  ואת  מסביב, 
"שהבדילנו  הברכה  תמיד  עולה 
אמת",  תורת  לנו  ונתן  התועים  מן 
אלא שבסופו של דבר גם אנחנו די 
ישנים,  שותים,  אוכלים,  ארציים. 

רכישת/שכירות  עסקים,  כספים,  בענייני  עוסקים 
דירה, רופאים, תאונות ח"ו ועוד.

פרשת השבוע מכינה אותנו לקראת חיי הקדושה 
שהקדושה  מתברר  שם  ויקרא.  בספר  המתוארים 
מתפשטת והולכת מן המקדש אל החיים הארציים. 
ברגע שיש משכן ובית מקדש במרכז העם והחיים 
- אזי העיניים פונות לשם. יש יעד מאוחד ומרכזי. 
אבל, מלבד משמרות הכוהנים, אף אחד לא חי כל 

ימיו בבית המקדש, אלא מקדש את חייו הרגילים.
וכיצד?

מאכלים  ויש  כשרים,  מאכלים  יש  אוכלים? 
המטמטמים את הלב.

שותים? במידה. אין איסור לשתות יין כל יום, אבל 
האדם התורני מקדש את חייו ואינו מרבה בכך. 

עוסקים בענייני כספים? מקפידים על 
"הן צדק ולאו צדק", ובלי נשך ותרבית. 
של  מושג  המערבי  בעולם  כיום  אין 
"הלוואות ללא ריבית", אבל בחיים של 

קדושה גם הכסף קדוש.
גם  מחייבים  האינטנסיבים  הארץ  חיי 
ושל  התבוננות  של   - ומועדים  חגים  של  עצירה 
החיטים  קציר  בעולם  החקלאים  כל  אצל  הודאה. 
הוא זמן שמחה, ואסיף החיטים הוא זמן של שמחה, 
של  לזמן  הללו  הזמנים  את  הופכת  התורה  אבל 

קדושה וקירבת אלוקים.
"קדושה" אינו מושג ערטילאי או משהו ששייך רק 
ל"קדושי עליון", אלא ביטוי לעליית האדם לדרגה 
גבוהה יותר. ואכן יש דרגות של קודש. גם כשנעלה 
גם  העוסק  ויקרא,  ספר  בהמשך  נוספת  דרגה 
ב"טהרה", גם דרגה זו רלוונטית ל"ארציות" - לכל 
אחד ובכל מצב. גם אם אין לנו את דיני מצורע, אנו 
יודעים שמי שמדבר על הזולת מאחורי הגב - צריך 

לטהר את עצמו. גם בלי שימצא נגע על בשרו.
"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם".

דבר המערכת   

שקיפות זה טוב
פרשת השבוע               מזווית אישית              שאלה לשבת                     טור חינוך                        מה חדש

לשם שמים, 
בוודאי

איך להתמודד 
באקדמיה

החינוך 
לחידוש

שבת שלום, מתי הורוביץ

?
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פרשת השבוע התורה מפרטת בדקדוק ודיוק 
רב את הכמות שנאספה מכל חומר – זהב, 
 – הלאה  וכך  וארגמן,  תכלת  נחושת,  כסף, 

וכן את אשר נעשה ממנו.
המדרש עומד על הצורך בפירוט הרחב:

"איש אמונות – זה משה שנעשה גזבר על מלאכת 
המשכן. שנו רבותינו: אין ממנין שררה על הצבור 
והרי אתה מוצא שהיה משה  בממון פחות משנים, 
גזבר  פי שהיה משה  על  אף  ...אלא,  לעצמו?  גזבר 
ידיהם,  על  ומחשב  לאחרים  קורא  הוא  לעצמו, 
אין  משה  ַּפקד  אשר  המשכן  פקדי  'אלה  שנאמר: 
ידי  על   – משה  פי  על  ֻּפקד  אשר  אלא  כאן,  כתיב 

משה ביד איתמר'" )שמות רבה, נא, א(.
סימן  )פקודי,  תנחומא  במדרש 
נעשה  זה  שמפקד  מוסיף  ד( 
למרות שמשה רבנו היה נאמן 
על-פי הגבורה, כמאמר הכתוב 
"ְּבָכל-ֵּביִתי, ֶנֱאָמן הּוא" )במדבר 
משה  היה  זאת,  למרות  ז(.  יב, 
על  ומחשב  לאחרים  "קורא 

ידיהם".
היכן  עד  לראות  מדהים 
רבנו  משה  מגיעים.  הדברים 

ביתי  "בכל  עליו  נאמן על-פי הקב"ה, שהעיד  היה 
נאמן הוא". למרות זאת, דאג משה לנהוג בתרומת 
שקיפות  של  חסרי-תקדים  סטנדרטים  לפי  המשכן 

וניקיון-כפיים.
המשנה מרחיבה את העיקרון לכדי נורמה הלכתית, 
ולא  חפות,  בפרגוד  לא  נכנס  התורם  "אין  לפיה 
במנעל, ולא בסנדל, ולא בתפילין, ולא בקמיע, שמא 
העשיר".  הלשכה  מתרומת  ויאמרו:  יעשיר,   ]...[
מרחיקת- הציבור  כלפי  והשקיפות  הזהירות  חובת 
הלשכה  בתרומת  עיסוק  על  איסור  כדי  עד  לכת 
יבואו  שלא  כדי   ,]![ בתפילין  עטור  העוסק  כאשר 

לחשדו בגניבה מקופת הציבור.
המשנה מוסיפה את הטעם לקפידה זו: "לפי שאדם 
ידי  לצאת  שצריך  כדרך  הבריות  ידי  לצאת  צריך 
ּוִמִיְּשָׂרֵאל';  ֵמה'  ְנִקִיּים  'ִוְהִייֶתם  שנאמר:  המקום, 

ואומר: 'ּוְמָצא ֵחן ְוֵשֶׂכל טֹוב ְבֵּעיֵני ֱא-ֹלִהים ְוָאָדם'".

כשופט  לכהן  הראשון  היהודי  היה  ברנדייס  לואיס 
קדנציה  מתוך  ארה"ב.  של  העליון  המשפט  בבית 
המשפטים  אחד  חשובות,  פרשיות  רוויית  מפוארת 

הבולטים שעבורם הוא זכור הוא ִאמרה בעד מעלת 
ביותר;  "אור השמש הוא המטהר הטוב  השקיפות: 
באומרו  ביותר".  היעיל  השוטר  הוא  המנורה  ואור 
כך, התווה ברנדייס את עיקרון השקיפות במערכות 

הציבוריות כתרופה לשחיתות.
בדבריו אלו – אולי שלא ביודעין – הצטרף ברנדייס 
ז"ל  חכמים  יומין.  עתיקת  תורנית-יהודית  למסורת 
חובת  על-פי  העיקרון  את  נימקו 
להיות  ציבור  בצרכי  העוסקים 
למעלה מכל חשד. אך כמובן שאותה 
ימעל  שלא  מוודאת  אף  שקיפות 
כברכת  בתפקידו,  חלילה,  הנמנה, 
"יהי  לתלמידיו:  זכאי  בן  יוחנן  רבי 
עליכם  שמים  מורא  שתהא  רצון 

כמורא בשר ודם" )ברכות כח, ב(.
מלא  אמון  נותנים  שאנו  בוודאי 
העושים  הציבור,  על  בנמנים 
מלאכתם לשם שמים. למרות אמון בסיסי זה, פוסק 
על  שממונה  מי  שכל  ב(  רנז,  דעה  )יורה  הרמ"א 
הציבור "צריך ליתן חשבון". חובת הדיווח מנקה את 
איש הציבור מכל חשד, ואף מבטח שהוא לא ימעד 
לתת  שדאג  רבנו,  ממשה  גדול  לנו  ומי  בתפקידו. 
הקפיד  ואף  המשכן,  לתרומת  ומלא  מפורט  חשבון 

שהדבר ייעשה בפני אחרים.
לאור כל האמור, ברור שעל מוסדות החברה שלנו, 
החרדים  לקהל  ציבוריים  שירותים  המספקים 
ונקיות  שקיפות  עקרונות  לאור  לנהוג  ה',  לדבר 
רק  לא  מדובר  שכן   – ביותר  המחמירים  כפיים 
הדת.  בחובת  אף  אלא  מקובלת,  אנושית  בחובה 
בדבר  ראשונים  זה,  בתחום  מובילים  להיות  עלינו 
ְנִקִיּים  "ִוְהִייֶתם  הכתוב  דברי  את  לקיים  שבקדושה 

ֵמה' ּוִמִיְּשָׂרֵאל".
האם זה אכן המצב?

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

פקודי המשכן וחובת השקיפות

ב
"אור השמש הוא המטהר הטוב ביותר; 

ואור המנורה הוא השוטר היעיל ביותר". 
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חלוקת.
איך בכלל כותבים על הנושא הלעוס והמאוס 

הזה?
אנחנו יודעים שני דברים: א. שיש ביננו מחלוקות. ב. 
שחונכנו להתרחק ממחלוקות. אך ככלב השב על קיאו, 
מתרחקים  המחלוקת.  עם  עין  קשר  שומרים  אנחנו 
משחקים  בקלות.  עליה  מוותרים  לא  ומתקרבים. 
הסיפור  מה  ומלקקים.  וחוזרים  הנגעלים,  תפקיד  את 

שלנו?!
בתחום ההתמכרויות אנו יודעים להבדיל בין 'שימוש' 
מידי  ששותה  'המשתמש'  ראי  לא  'התמכרות'.  לבין 
פעם, כראי ה'מכור' שלא מסוגל לראות עצמו חי את 
ולא ראי הטיפול במשתמש כראי  חייו ללא הבקבוק. 
רובנו,  או  כולנו  עברנו,  לא  האם  במכור.  הטיפול 
מכורים  של  למצב  במחלוקת  משתמשים  של  ממצב 

למחלוקת?
ולהגדיר  לנתח  הכלים  את  בידי  יש  אם  יודע  איני 
התמכרות למחלוקת, אך זה לפחות ברור: אם בזמנים 
להבות  גובה  קדמונים 
המחלוקת היה מוגבל בשל 
זרימה איטית ומוגבלת של 
בדורנו  אזי  אינפורמציה, 
וכל  עילג  טוקבק  כל  אנו, 
אייקון פוזל, עשויים להיות 
מחלוקת  במדורת  זרדים 

אדירת ממדים.

ג'ים גרברינו פרסם מאמר לפני כארבעים שנה אודות 
ילדי  חיו  שבה  חברתית(  )מבחינה  הרעילה  הסביבה 
שיקאגו, וטען שלא מדובר רק בחבירה של כמה גורמי 
סיכון אלא באטמוספירה שלימה רעילה שמשפיעה על 
כל אחד שמסתופף בה, ירצה או לא. מין איכות סביבה 

סוג ת'.
אמור מעתה – הטיפול בבעיות החברתיות איננו יכול 
להיות נקודתי אלא מערכתי. דרוש אוויר נקי מרעלים. 
ואנו? איזו איכות יש לסביבה עמוסת המחלוקות שלנו? 

ומי הם הנפגעים? מי בעצם לא...?
העניינים:  את  "מסבכת"  רק  יז(  )ה,  באבות  המשנה 
"מחלוקת לשם שמיים סופה להתקיים, ושאינה לשם 

שמיים אין סופה להתקיים".
כותב  עולם",  גאוני  בה  התחבטו  זו  משנה  "בפירוש 
ה'מלאכת שלמה' בפירושו למשנה, ולא בכדי, כי איך 
שלא ננסה לפרש את הדברים הם עדיין לא יתבררו כל 
וראו שם את פירושו המקורי. אך כשהדברים  צרכם, 
כל  ההתחבטות:  ורבה  גדלה  דורנו,  אל  מועתקים 
בסיס  עם  התחילה  מכירים,  שאנו  מאלו  מחלוקת, 
או אחרת,  זו  הייתה, במידה  אידיאולוגי, כל מחלוקת 
לשם שמים בראשית דרכה, ובכל מחלוקת התגנב לו 

האגו בשקט בשקט ותפס לו מקום טוב להמשך הדרך. 
זאת ועוד, הצד השווה שבמחלוקות הלל ושמאי וקורח 
וביניהם  בין מנהיגים,  הייתה  ועדתו היה שהמחלוקת 
כיום, כאשר  גם  גם הם פני הדברים  בלבד. האם כך 
במחי טור שולי בעיתון צדדי יכול כל אדם לחוות דעה 

ולתפוס צד?
היו  האומות  בין  בסנהדרין מסבירה שלפיזורינו  הגמ' 

שתי מטרות:
א. כדי להרבות גרים )אם היינו מוגלים כחטיבה אחת 
ב.  השכנים(.  על  להשפיע  החוצה  פועלים  היינו  לא 
המחנה  "והיה  לכלותינו  אחת  אומה  ותקום  במידה 
חשש  מלך  שכל  מצב,  אפוא  נוצר  לפליטה".  הנשאר 
האומות  בין  יתפרסם  פן  יהודי מממלכתו  את  לכלות 
האחרות כרוצח. המן פונה לאחשוורוש ואמר לו "ישנו 
עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים", אך למרות פזרונם 
קיימת כעת הזדמנות פז לכלותם כי הם "בכל מדינות 
מלכותך" - אתה הרי שליט יחיד כאן, "ולמלך אין שווה 
להניחם" – אתה לא אמור להיות מוטרד משם כזה או 

אחר שייצא לך בין האומות.
אנו חיים בדור של קיבוץ גלויות עליו התפללנו רבות 
דא  נדחינו.  ייקבץ  שהקב"ה  וייחלנו  ציפינו  בשנים. 
מנהגיה  תרבותה,  את  עמה  הביאה  גלות  שכל  עקא 
להתכתש  הזדמנות  מפספסים  לא  ואנו  והשקפותיה, 
אלה עם אלה על מנת להוכיח צדקת דרך וטוהר מנהג. 
האם זה מה שאנו רוצים? להיות עם מפוזר ומפורד גם 

בתוך ארצנו?

מ
עם מפוזר ומפורד. לנצח?

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

כל מחלוקת, מאלו שאנו מכירים, התחילה 
עם בסיס אידיאולוגי
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אלה
כחרדי, התחנכתי מגיל צעיר מאוד, למספר 
אלוקים.  יש  ביותר.  בסיסיות  אמיתות 
פרסונאלי. הוא בחר בנו, עם ישראל ונתן לנו תורה. 

לצערי, היום הדברים הרבה פחות ברורים לי.
באופן מלא, עם  נמצא  לציין שהלב שלי  חייב  אני 
גדלתי. עם האמונה. עם עשיית המצוות,  בו  הבית 
ולמרות ההצלחה החלקית שלי, אני משתדל לקיים 
היא  האמונה.  את  לאבד  רוצה  לא  אני  היום.  גם 
מעניקה לי חיים של משמעות ומטרה. אבל הספקות 
אחרות,  רבות  ועוד  שהצגתי  השאלות  המנקרים, 

אוכלות את ליבי. אשמח אם תעזרו לי בזה. 
תודה רבה

שובה
שלום שואל יקר,

הוא  אך  ופילוסופי  רציונלי  כביכול  מכתבך 
הרצון  את  לראות  התרגשתי  מאוד.  אותי  ריגש 
את  לשמר  הרצון  את  אבא,  לבית  נאמנות  לשמור 
האוצרות שאתה חש שיש לך, יחד עם אי-מוכנות 
לטייח שאלות, ולהעלותם על פני השטח, להתמודד 

עמם ולהעמיק בהם.
לשאלה שלך נדרש אומץ כפול. מכיוון שישנם כאלה 
וכאשר  ומצוותיה,  האמונה  בחשיבות  שמכירים 
באמונתם  שיפגעו  מפחד  קשות,  בשאלות  נפגשים 
הם מדחיקים אותם לפינה חשוכה. ולהדחקה זו יש 
תוצאה של השאלה.  היא  וההעמקה  מחיר. ההבנה 
אנו  אקדמיה  כבוגרי  ואף  המדרש,  בית  כבוגרי 
יודעים שללא קושיה טובה לא ניתן לומר "חבורה" 
איכותית. ולהבדיל ללא שאלת מחקר מנוסחת היטב 
כן  ועל  וגידים השערת המחקר,  עור  לא תקרום   -
במקום  האדם  של  הבנתו  את  משאירה  ההדחקה 
סטטי, הוא לא יעמיק באותם תחומים אותם הדחיק 
וישאר באותה הבנה ילדותית )יחסית( לאורך ימים 

ושנים.
האדם  של  הכנות  בתחושת  פוגעת  היא  לכך  נוסף 
את  מרמה  הוא  כאילו  יחוש  המדחיק  עצמו.  עם 
בהם  חיים  אמיתיים,  לא  חיים  של  בסוג  חי  עצמו, 
הוא לא מסוגל להסתכל לעצמו בעינים ולהתמודד 

עם שאלות.
את  מאמצים  הם  להפך,  בדיוק  שנוהגים  וישנם 
השאלות במהירות אל חיקם ומסיקים מסקנות. הם 
דורות,  של  ומטען  חינוך  מעליהם  לזרוק  ממהרים 
ערכים ומוסר ובניין אישיותי שנבנה בעמל רב על 
ואושר שחוו ושחווים  ידם, סיפוק  ועל  ידי הוריהם 
ארמון  הורסים  ובעצם  שלהם,  האמוני  מהעולם 
אישיותי ורוחני שלם בפזיזות רק בגלל מספר סדקים 
זו התנהגות ילדותית משהו, ובשאלתך  שנוצרו בו. 

כבר כתבת מדוע אינך מהם .
ועל כן, המוכנות שלך לשמור על אמונתך יחד עם 
מעוררים  ולהבין  להעמיק  ולרצות  לשאול  אומץ 
הערכה רבה, ותפילה שתמשיך באומץ וביושר בדרך 

זו גם באתגרים העומדים לפניך.
כל שאלה מהשאלות שהזכרת דורשת בעצם תשובה 
אני  כיצד  לך  לכתוב  אעדיף  כן  ועל  עצמה,  בפני 
מתאר  שאתה  המצב  עם  להתמודד  שניתן  חושב 
)כמובן  ספציפי  נושא  להקיף  בלא  כללי  באופן 
בנושא  להרחיב  אוכל  נפרדת  בשאלה  תרצה  שאם 
מסויים(, ובעצם אתאר לך כיצד אני מתמודד, כבוגר 

אקדמיה, עם הסיטואציה הזו.
היא  לדעת  שצריכים  ראשונה  חשובה  נקודה 
העולם  על  משמר  מכל  לשמור  חשוב  שאמנם 
מהבית,  מביאים  שאנו  והמחייב  והחוויתי  הערכי 
אך חשוב מאוד שלא לקדש כל תפיסה ואמירה של 

ש

שאלה לשבת    | מבית אקשיבה

ת

איך להתמודד באקדמיה?
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המשך בעמוד הבא

הר"מ  של  לא  ואפילו  הגננת,  ושל  בחיידר  הרב'ה 
בה  יש  בלבד.  לילדים  דת  אינה  היהדות  בישיבה. 
עומק, יכולת התמודדות מופלאה עם שאלות יסוד 
של  עולם  כלפי  קביעות  ובפילוסופיה,  במחשבה 
שעמם  הסוגיות  לשלל  והתייחסות  וערכים,  מוסר 
מתמודד המין האנושי בשנות קיומו. ועל כן הידע 
להתעדכן  חייב  ומהחיידר  מהגן  באים  אנחנו  איתו 
ידי  על  תורנית,  אופקים  הרחבת  ידי  על  כל  קודם 
ההבנה שהרדידות שבה הבנו את התורה, את ביסוס 
האמונה ואת ההתמודדות שלה עם שאלות וקשיים, 
לשנס  ועלינו  מספקת,  אינה  וכבר  שיטחית  הינה 

מתנים ולצאת למסע לימודי חדש.
זו מובילה בהכרח למסקנה שלא כל סתירה  הבנה 
שלנו  קודמות  תורניות  לתפיסות  חדש  מידע  בין 
התורנית  שהתפיסה  יתכן  סתירה.  בהכרח  הינה 
שהחזקנו בה אינה נכונה, וילדותית משהו, ובחיפוש 

והעמקה נגלה שהדברים אינם סותרים.
כך לדוגמה ההבנה הרווחת שהתורה מלמדת מדע 
סוף  עד  המדע  כל  את  ידעו  ושחכמים  אמפירי, 
כחוסר  תתגלה  ולימוד  העמקה  לאחר  הדורות,  כל 
ובפועלם  בתפקידם  התורה,  של  בתפקידה  הבנה 
של חכמים והבנת דבריהם )ואפשר כמובן להאריך 

בנושא זה רבות(.
העולם  את  ולהכיר  ללמוד  להתחיל  חשוב  כן  ועל 
)מורה  מהרמב"ם  הדורות,  גדולי  של  המחשבתי 

הרמב"ן  חלק(,  ולפרק  לאבות  הקדמה  נבוכים, 
מ"באר  להתחיל  )מומלץ  המהר"ל  הכוזרי,  בספריו, 
הגולה"( ועוד, ועד לגדולי הדורות האחרונים: הרש"ר 
הירש, המהר"ץ חיות, ה"שרידי אש" במאמריו, הרב 
קוק על שלל ספריו, הרב סולוביציק מבוסטון, גדולי 
החסידות )בעל התניא, ר' צדוק, ר' נחמן ועוד( ועוד 
רבים רבים שעסקו בשאלות שעליהם אתה מדבר, 
ובשאלות רבות אחרות, כל אחד לפי סגנונו ודרכו, 
ובעיקר יתנו לך מבט רחב בהרבה מהמקום בו אתה 

)ואני( נמצאים כיום.
זמן  יתכן שכדאי לך בשלב בו אתה נמצא, מחוסר 
"לטעום"   , המבחנים....(  המטלות,  )אוי...  ויכולת 
לאיזה  נפשך,  נוטה  לאן  ולראות  מהם  אחד  מכל 
לשמוע  מתחבר,  אתה  וכתיבה  מחשבה  סגנון 
)יש רבים ברשת  עליהם שיעורים ממקורות שונים 
ובסגנון  בספרים  ולהתמקד  נוספים(,  ובמקומות 

המושכים את לבך.
נוספת שאני בטוח שתגיע בעקבות  נקודה חשובה 
איסטנס",  "תשובות  שאין  ההבנה  היא  הנ"ל  כל 
אמנון  הרב  קלטות  שומעים  היינו  בהם  הימים 
יצחק ומתמוגגים מתשובת מחץ קטלנית לא יחזרו. 
הנושאים מורכבים יותר, עמוקים יותר. וכמו במדע, 
עוד חסר  יותר אתה מגלה כמה  לומד  ככל שאתה 
ים  מול  הזו  הענווה  ללמוד.  לך  יש  עוד  כמה  לך, 
הנושאים  ועומק  גובה  הבנת  עם  יחד  החסר  הידע 

ועל כן הידע איתו אנחנו באים מהגן 
ומהחיידר חייב להתעדכן קודם כל על ידי 

הרחבת אופקים תורנית
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הנידונים, מאפשרת שלא "לפול מהרגלים" מול כל 
כאלה!(.  ברבות  תתקל  )ואתה  בה  שתתקל  שאלה 
היא מאפשרת להאזין לשאלה, להפנים אותה, לנתח 
ולחפש במחשבה  ולהתחיל ביסודיות לחקור  אותה 
היהודית ובידע הקיים )והוא עצום!( ובתוכך פנימה 

את התשובה ואת הפתרון.
והמלצה אחרונה, "עשה לך רב והסתלק מן הספק" 
מקור  בעיניך  שמהווה  חכם  תלמיד  חפש  )אבות(, 
השראה, כזה שיכיר אותך ויכול לתת לך את החיזוק 
לו  שיש  בגלל  דווקא  לאו  משבר.  ברגעי  הנפשי 
תשובות לספקותיך, אלא כתזכורת על איזה ארמון 

אתה נלחם ולאן בסופו של דבר אתה שייך.
הינה  חווה  אותה אתה  ולסיכום, הרחבת האופקים 
הזדמנות פז להצמיח גם את עולמך התורני והנפשי, 
בהבנה תורנית ואמונית עמוקה ומבוססת יותר. ועל 

כן הצעתי:
לא  הם  ילדותית.  ואמונה  תורני  ידע  תקדש  אל  א. 

מייצגים נאמנה את התורה ומצוותיה.
המחשבה  ספרי  את  וללמוד  להעמיק  תפנה  ב. 

התורניים, ותמצא את המקום שלבך חפץ בהם.
ג. ענווה וסבלנות מול שאלות, בהבנה שמדובר כאן 

בעומק ורוחב תורני שיש ללמוד אותו.

ד. חיפוש ומחקר בספרים העוסקים בנושאים הללו 
של סתירות ופילוסופיה יהודית.

ה. מציאת אישיות תורנית מעוררת השראה שניתן 
להתקשר איתה ולקבל ממנה כח ואמונה.

אני בטוח שעוצמת האמונה שהבעת בשאלתך יחד 
יהודי  להיות  אותך  תביא  המבורכת  הסקרנות  עם 

ירא שמים טוב יותר ושלם יותר,
אשמח לדעת אם סייעתי בתשובתי, וכמו כן אם יש 
לשאול  תתבייש  אל  כאן,  אנחנו   – נוספות  שאלות 

שוב ושוב.

בהערכה רבה!
מיכאל

]השאלה והתשובה המלאות באתר "אקשיבה"[
לשליחת שאלה, ותשובות נוספות:

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

שאלה לשבת    | מבית אקשיבה

יידעו
אנגלית!

והילדים 
שלכם

רק שעה ורבע, פעם
בשבוע בשעות אחה"צ 

לשיעור
₪ 15רק

בס"ד

קורס אנגלית בסיסית של 14 מפגשים 
למעוניינים קורס המשך מקצועי

מבחנים, ספרי לימוד מותאמים ופרסים 
לילדים שעוברים את החוג בהצלחה

המחיר מסובסד למס' קבוצות מצומצם

מיועד לבנים בלבד

הקבלה לחוג מותנית באישור ועדת קבלה

הקורס, המורים והתכנים מפוקחים ע"י אנשי חינוך

נפתחת קבוצה בבית שמש 
 במחיר מסובסד

לילדי כיתות ג'-ז'

02-563-83-87
e.025638387@gmail.com

לפרטים והרשמה:
בין השעות 
10:00-15:00
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תורות  על  מחשבה  מזמנת  פקודי  רשת 
שבכתב, תורות שבעל פה ולימודן. 

'משכן  בשם  המשכן  קרוי  פרשתנו  בראש 
העדות', כש'עדות' היא התורה שבכתב הנקראת כך 
משום שהיא מעידה על הציוויים שנתנו על פה. )ע"פ 

רש"י בפרשת תרומה ובש"ח שם(. 
המשכן כולו על פרטיו ודקדוקיו, אינו אלא משכנה 
שדוברו  לדברים  עדות  שהיא  הכתובה,  התורה  של 

על פה. 
בדרך כלל אנו רגילים לחשוב 
על התורה שבעל פה כמשנית 
ובבסיסם  שבכתב.  לתורה 
כך,  בוודאי  זה  דברים,  של 
מהבנה  להישמר  יש  ועדיין 
משכן  פקודי  הנה  פשטנית: 
משה,  פי  על  פוקדו  העדות 
אחר  כתיבתן  שנכתבו;  טרם 
כך היא 'עדות' לקיומן הקודם.
לבני  התורה  הוראת  סדר 
במסכת  מפורש  ישראל 

ושבעים  איתמר  אלעזר,  אהרן,  משה,  עירובין: 
הזקנים לימדו לעם כולו את המצוות בפירושן, קודם 

שנכתבו לבדן. הפירוש נמסר בע''פ, בסדר המפורש 
בראש מסכת אבות: "משה קיבל תורה מסיני ומסרה 
ונביאים  לנביאים,  וזקנים  לזקנים,  ויהושע  ליהושע, 
שלושה  אמרו  הם  הגדולה.  כנסת  לאנשי  מסרוה 
דברים: הוו מתונים בדין, והעמידו תלמידים הרבה, 

ועשו סייג לתורה".
והתמיהה ידועה ועולה מאליה: אם במסירת התורה 
הגדולה  כנסת  אנשי  מחדשים  זה  כיצד  עסקינן, 
ונשנית  שבה  היא  גם  והתשובה,  דברים'?  'שלושה 
בספרים רבים: מסירת תורה שבעל פה, מניחה מקום 
לתורה שבעל פה חדשה ומיוחדת, התורה המתחדשת 
מתייחסת  היא  )אליו  הנמסר  העקרון  את  משמרת 
'כתב'( ומפרשתו באופן חדש. למעשה, עקרון  כאל 

זה עצמו נרמז בדבריהם של כמה חכמים שם.
ואנו, מה עלינו ללמד את תלמידנו? 

שניתנה  )ושבע''פ  שבכתב  תורה  של  שינונה  האם 
ביכולת  יכולתם  את  לאמן  גם  או  בלבד,  להיכתב( 
לחדש בעצמם? משמעותו המקורית של 'תלמוד', לו 

אנו מצווים להקדיש שליש מן היום, אינה אלא זו:
ויוציא  דבר מראשיתו,  וישכיל אחרית  יבין  "ושליש 
דבר מדבר, וידמה דבר לדבר, וידין במידות שהתורה 
שיידע  עד  בהן  נדרשת 
המידות  עיקר  הוא  היאך 
האסור  יוציא  והיאך 
בהן  וכיוצא  והמותר 
מפי  שלמד  מדברים 
השמועה - ועניין זה, הוא 
הנקרא תלמוד" )רמב"ם(.

יותר  מפורשים  ודברים 
אדמו''ר  של  בשו''ע  יש 
תלמוד  הלכות  הזקן, 

תורה:
התורה  שכל  הזה,  "בזמן 
שבע"פ היא כתובה לפנינו, אין צריך לשכור מלמד 
שילמדנו  אלא  שבע"פ,  התורה  כל  שילמדנו  לבנו 
בהלכות  גם  המקומות  ברוב  בתלמוד  היטב  להבין 
הראשונים  הפוסקים  רוב  עם  העמוקות  וסוגיות 
ואחרונים, ויעמידנו על עיון ההלכה למעשה, שיוכל 
לעיין בעצמו ללמוד ולהבין ולהורות הלכה למעשה 
מתוך עיון בתלמוד ופוסקים ראשונים ואחרונים, ואז 
יוכל הבן ללמוד בעצמו כל התלמוד והפוסקים לידע 
כל ההלכות של תורה שבע"פ, שהן פירוש התרי"ג 
ִלמדו  כִאלו  ומקוריהן  בטעמיהן  ודקדוקיהן  מצות 

המלמד".
וחידוש  לימוד  יכולות  לפתח  המשכיל  מלמד 
לו גם את מה שילמד  עצמאיות של תלמידו, מוסר 
ויחדש התלמיד בעתיד. בלימוד באופן כזה, משכנה 
של העדות הוא בכל אחד ואחד. כל מי שזוכה לחדש 

בתורה ולהתחדש על ידה. 
''ושכנתי בתוכם'', כדרשת חז''ל הידועה, ''בתוכו לא 
נאמר, אלא בתוכם''. בתוך כל אחד הזוכה ל''עדות 

ה' נאמנה, מחכימת פתי''.

חינוך    |  בניהו טבילה  - מפקח בחינוך החרדי,  משרד החינוך

פ

מלמד המשכיל לפתח יכולות לימוד 
וחידוש עצמאיות של תלמידו, מוסר לו גם 

את מה שילמד ויחדש התלמיד בעתיד. 

משכן העדות, והחינוך לחידוש
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היומי  הדף  ללימוד  מדרש  בית  פועל  בירושלים 
המיועד לבוגרי ישיבות עובדים המעוניינים במסגרת 
בתוספת  בחברותות  הוא  הלימוד  איכותית.  לימוד 
בין   מתקיים  הלימוד  ישיבתי.  בסגנון  עיון  שעורי 
וחמישי  בשני  והשיעורים  יום,  כל   19:00 ל   17:00
בשעה 18:15 )בחדר(. אפשר להצטרף גם רק לחלק 

מהזמן או רק לשיעורים.
רחוב  ג'  ברמות  הרים"  "מרום  הכנסת  בית  מיקום: 
שלום סיוון 3. מתחילים מסכת קידושין בג' אדר ב'.

gporush@cisco.com :לפרטים נוספים

החרדים  לציבור  הפונה  "גפנים"  השידוכים  משרד 
העובדים והסטודנטים, החל בשיתוף פעולה עם שש 
שדכנים ושדכניות, אשר ישתמשו במערכת ייעודית 
שהוקמה בדיוק למטרה זו על מנת להקל את היכולת 
להרשם, למצוא שידוכים מתאימים במאגר, ולהגיע 

אל ה"מזל טוב"! להרשמה למאגר:
https://goo.gl/l8oaVc

משיבים  גויסו  כך  ולשם  גדל,  "אקשיבה"  אתר 
ומשיבות חדשים לצוות אשר מונה היום כ40 משיבים 
התקיימה  ציבור"  "שלוחי  תכנית  בחסות  ומשיבות. 
הכשרה למשיבים, בה עלו סוגיות מורכבות, הדרכה 
אודות  מוחות  וסיעור  ראשונה,  מענה  לתת  כיצד 

שיפור המענה לפונים.

לחרדים  הנוגעות  שונות  בבעיות  לטפל  מנת  על 
פרלמנטרית  שדולה  בכנסת  הוקמה  ותעסוקה 
שתעסוק בתעסוקת חרדים, ובדרכים לסייע לציבור 
אליו.  הקשורים  נוספים  ובתחומים  זה  בתחום 
ובאפיקי  הוגן  כנס שיתמקד בשכר  השדולה תקיים 

תעסוקה לחרדים ב-ה' באדר ב' בכנסת.

מה חדש?    

עיצוב גרפי: סטודיוליטל | 052-8366515

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


