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קורת  שביקשה  במשפחה  מעשה 
בעיר,  נטוש  בית  וימצאו  גג. 
ויסכימו אנשי העיר ליתנו למשפחה 
ויקראו  הבית,  וישפצו  האומללה, 
למשפחה חגיגית לבוא ולקבוע שם 
חשבוהו  היום  ואותו  משכנה.  את 
סוף  הנה  חג,  כיום  המשפחה  בני 

לנדודם. אך התברר שהבית אמנם עומד, קירותיו 
מרווחים  חדריו  ישרה,  רצפתו  ויציבים,  לבנים 

ומלאי שמש, אך אבוי, ריהוט אין בו!
ישראל תשע"ו כבר אינה זו האידיאולוגית, זיכרון 
הגלותי  היהודי  את  להחליף  הבא  הציוני  החלוץ 
הולך ונשכח מהעם וממנהיגיו. מכל האידיאולוגיה 
הנשכחת, מכל עבודת הפועלים והאבק, נותר רק 
הבית, קורת הגג  נטולת אג'נדה ברורה, ומחפשת 

את דרכה.
כתושבי  זו,  גג  קורת  תחת  שנמצאים  וכמי 
בפרלמנט  בה,  בחיים  פעילים  כשותפים  המדינה, 
ברשויות  שלה,  ובתעשיה  העסקים  בעולם  שלה, 
עולם  של  בבניתו  הציבורי,  ובשירות  המקומיות 
זהותה.  על  קריטית  ובהשפעה  שלה-שלנו,  הרוח 
משלמים  זכויות,  דורשים  חוקים,  שמחוקקים  כמי 

מיסים, סובלים בעת מלחמה ושותפים 
צרה,  בעת  יחד  מתפללים  אבל,  בעת 
עדיין  האם  בסיומה,  בהקלה  ונאנחים 
עצמנו  את  להחשיב  יכולים  אנחנו 
חסר  שקיבלנו  הבית  נכון,  כנוודים? 
בתורה  מלא  הוא  אין  עדיין  רהיטים, 
לבנים  הקירות  שחלמנו,  כפי  ודעת 
ארונות  ללא  מתאימות,  תמונות  ללא  וריקים 
חסרת  הריצפה  התואם.  הריהוט  וללא  מלאים, 
מטעמים  להכנת  הכלים  חסר  והמטבח  שטיחים 

אותם אהבנו. אבל הוא בית. שלנו.
הבונים,  בכוונת  לפקפק  יכולנו  הבניין  בשנות 
הנפגעים  על  ולזעוק  עבודתם,  לצורת  להתנגד 
שהשאירו בדרך למטרה, כל אלו עברו. מה שהיה - 
היה. כעת אנו עומדים כבר בתוך הבניין, והבחירה 
שלנו היא לא האם להשפיע על עיצובו, אלא איך.

האם נהיה מהדיירים הנרגנים או מלוקחי האחריות? 
האם נשתתף בשמחת ההקמה או נחמיץ פנים זכר 
לעבר נשכח? האם נכיר תודה למתחזקים את מקום 
מגורינו או נפנה להם עורף? האם ניצוק תוכן ורוח 

לבית המשפחה או נשמור אותו בחדרינו בזעף?
זו הבחירה העומדת לפתחנו. 

דבר המערכת   
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קידוש ה' 
לאומי

פרשת השבוע               מזווית אישית              שאלה לשבת                     טור חינוך                        
נגמר בין 
הזמנים?

תמיד לשמוע 
בקול הרב?

ארבעה סוגי 
נושרים

שבת שלום, מיכאל נכטילר
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העצמאות,  יום  בין  מחבר  חשוב  תורני  שר 
שזה עתה נחגג במדינת ישראל, לבין מצוות 
"ְוֹלא  השבוע:  בפרשת  המופיעה  ה'  קידוש 
ְתַחְּללּו ֶאת ֵׁשם ָקְדִׁשי, ְוִנְקַּדְׁשִּתי ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל – 

ֲאִני ה' ְמַקִּדְׁשֶכם" )ויקרא כב, לא(.
מצוות קידוש ה', וכנגדה איסור חילול ה', הם כידוע 
כדי  נברא  ישראל  עם  בתורה.  המרכזיים  מיסודות 
תפקידו  אדמות.  עלי  הקב"ה  של  כשגרירו  לשרת 
ומהותו הם לייצג את נוכחות הקב"ה בעולם, כלשון 
הכתוב: "ַעם זּו ָיַצְרִּתי ִלי – ְּתִהָּלִתי ְיַסֵּפרּו" )ישעיהו 
מג, כא(. אנו קיימים כדי לספר תהילתו, כדי לקדשו 
ברבים – ולכן מצוות קידוש וחילול ה' "מרחפות" על 

כל עולמו של יהודי, הדתי והלא-דתי כאחד.
הגמרא )יומא פו, א( מבארת 
ה',  וחילול  קידוש  שלעניין 
על  שווים.  הנציגים  כל  לא 
למשל,  חכמים,  תלמידי 
התלמוד )כפי שגם הרמב"ם 
אחריות  קובע  פוסק( 
משאו  שיהיה  מיוחדת 
ושיהיה  באמונה  ומתנו 
הבריות,  עם  בנחת  דיבורו 
יתאהב  שמים  ששם  כדי 
על ידו. הגמרא קוראת עליו 

את הכתוב: "ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך 
אתפאר" )ישעיהו מט, ג(. וכן כמובן להיפך. כאיכות 
שם  וחילול  לקידוש  האחריות  מידת  כך  הנציגות, 

שמים המוטלת על האדם.
בהמשך לכך, יש להעיר הערה על ישראל כאומה.

רבים דנו )ויש שעדיין דנים( במהותה של היהדות: 
מצוות  על-פי  המוגדרת  דת  ביסודה  היא  האם 
התורה, או שמא יסודה אומה שהתורה מהווה חוקּה 
הכהן  אדלר  הרמן  נפתלי  הרב  למשל,  העליון? 
ה-20(  המאה  בתחילת  אנגליה  של  הראשי  )רבה 
כתב כי "מאז שנכבשה ארץ ישראל בידי הרומאים 
אנגלים  סתם  אנחנו   ]...[ מדיני  גוף  להיות  חדלנו 
או צרפתים או גרמנים ]...[ ומקיימים צווים דתיים 
ובראשונה  בראש  היא  היהדות  לדעתו,  מיוחדים". 

דת, ולא לאום.

בקצה השני, הרב משה שמואל גלאזנר )בעל ה"דור 
"ההצהרה  כי  הונגריה  ליהדות  ביחס  כתב  רביעי"( 
על  זה  עם  ויחד  ישראל  דת  לעדת  השתייכות  על 
כמוה  סלאווית,  או  גרמנית  אונגארית,  לאומיות 

ככפירה גמורה ואיסורה בגדר יהרג ואל יעבור]!![". 
בניגוד לדתות אחרות, רואה הרב גלאזנר את תורת 

ישראל כ"חוקת מדינה לאומית".
ישראל  שמדינת  נדמה  קיום,  שנות  עשרות  אחרי 
היא  עובדה  הדיון.  את  המעשית,  ברמה  הכריעה, 
שנים  לאחר  הפכה,  שהמדינה 
של  מרכזית  לנציגה  ספורות, 
כולו.  העולם  בפני  ישראל  עם 
ה',  וחילול  לקידוש  הנוגע  בכל 
כיום  ביותר  המשמעותי  הגורם 
ישראל,  מדינת  ספק  ללא  הוא 
את  אפוא  לתרגם  הראוי  ומן 
דברי הגמרא והרמב"ם, שנאמרו 
ביחס לפרט, וליישמם על הכלל 

המדיני.
מצב זה מעלה בפנינו אתגר לא 
פשוט. מצד אחד, ההתבדלות החברתית-תרבותית 
ממשיכה  והיא  כחברה,  שלנו  יסוד  מאפיין  מהווה 
להגן על ערכנו המכוננים ועל חינוך ילדנו. אך מנגד, 
העיקר של קידוש ה' מצווה עלינו להיות מעורבים 
עד  הישראלית, לתקנם,  והחברה  במנגנוני המדינה 
כמה שניתן, בתיקון תורני, ולהשפיע עליהם לטובה 
בכל מה שאפשר – הכל בכדי שיתקדש שם שמים 

ברבים.
בני  אנו  אין  אך  לגמור;  המלאכה  עלינו  לא  אמנם, 

חורין להבטל ממנה.
הלשון "בתוך בני ישראל" מזכירה את הפן הלאומי 
ִהוא  ִכּי  ַוֲעִשׂיֶתם  "ּוְשַׁמְרֶתּם  בדברים:  בפירוש  שבא 
ֵאת  ִיְשְׁמעּון  ֲאֶשׁר  ָהַעִמּים  ְלֵעיֵני  ּוִביַנְתֶכם  ָחְכַמְתֶכם 
ַהּגֹוי  ְוָנבֹון  ָחָכם  ַעם  ַרק  ְוָאְמרּו  ָהֵאֶלּה  ַהֻחִקּים  ָכּל 

ַהָגּדֹול ַהֶזּה" )ד, ו(. הלוואי שיעלה הדבר בידינו.

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

קידוש ה' לאומי – האומנם?

ק
עובדה היא שהמדינה הפכה, לאחר שנים 
ספורות, לנציגה מרכזית של עם ישראל
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בעת השבועות שבין פסח לעצרת מורכבים 
שבועות  ומחמישה  בין-הזמנים  משבועיים 
קיץ.  בזמן  בתורה  והתעלות  שקיעות  של 
לא, זה לא שבבין הזמנים אין תורה. יש. אבל יש גם 
טיולים למטיבי לכת, טיולי אקסטרים, טיולים בחו"ל, 
וכן, לפעמים,  טיולים אקסטרים בחו"ל למטיבי לכת, 
יש. שני  גם טיפטיפה שעמום. לא משהו רציני. אבל 
וההכנה  ההתעלות  ספירת  של  הראשונים  השבועות 
הגבורה,  ושבוע  החסד  שבוע  התורה,  קבלת  לקראת 
מוקדשים אפוא להחלפת כוחם של קווי השם, לעיתים 
ולעיתים לא כל-כך. עד כאן על פי  בדרך של כבוד, 

הרמז.  
וכעת לפשט - הפשט הוא שבמקרים רבים, בין-הזמנים 
לא מנוצל כפי שצריך. אחרי זמן חורף, בפרט בשנה 
מעוברת, צריך בהחלט החלפת כוחות והוצאת אנרגיות 
בעידנים  ובפרט  מסוימים,  בגילאים  אך  שנצברו. 
בין- שלנו,  הטכנולוגי  בעידן  למשל  כמו  מסוימים 
הזמנים מחייב חשיבה מעמיקה והתגייסות רבה יותר 

הראוי  לעיצובו  וקהילה  חינוך  אנשי  של 
והמותאם. לא רק לשם ה"סור מרע", אלא, 
למשל  כך  טוב".  ה"עשה  לשם  ובעיקר, 
לבחורים  התנדבות  תעסוקת  לתכנן  ניתן 
בעמותות מפורסמות בימי החופש )ולא רק 
בחופש הגדול(, באופן שהם ייתרמו מניצול 
זמן והפנמה של תודעה זולתית, משפחתם 
מסתובבים  לא  שהם  מהידיעה  תיתרם 
בחוסר מעש, והחברה כולה תצא נשכרת. 

כך למשל שיחת טלפון מהר"מ או המשגיח פעם אחת 
גרידא,  בשלומו  התעניינות  לשם  שלם,  בבין-הזמנים 
עשויה להציב את הבחור בעמדה יותר מחויבת ופחות 
תלמידי  לכלל  מפגשים  של  מראש  ארגון  משוחררת. 
או  משותפת  שירה  למשל  שיכללו  כאלה  השיעור, 
תחרויות ביידע כללי או בספורט, עשוי לסייע לחיזוק 
מעמדם החברתי של בחורים שאינם מהבולטים בלימוד 
בין  'ישיבת  שנקרא  הזה  המקסים  והפתרון  התורה, 
הזמנים' לא בדיוק מקדם אותם לשום מקום. לפעמים 
רק מסיג אותם אחורה. סביר להניח שישנם רעיונות 
אחרים, נכונים ומוצלחים מהנ"ל. אינני איש חינוך. אני 
עובד סוציאלי. ובימי בין הזמנים וכן בימים הראשונים 

מה  את  לתקן  בניסיון  עבודה  מלאות  ידיי  הזמן  של 
מעש  ובוודאי  מעש,  חוסר  כי  עולל.  שבין-הזמנים 
שמצריכים  רגשיים  למצבים  לעיתים  מוביל  שלילי, 

התייחסות. 
וכרכים  "בין ערים  וכעת לימים הראשונים של הזמן -  
ונפשך   / הברך  וכושלה  בצקה  רגלך   / יסובוך  אשר 
מלא  בכל  תמצא  לא  ומצא   / מנוחה  למקצת  תצמא 
החלד / פינה של קדש נעימה ונעלסה / אז שמע נא לי 
אחי, אם סב ואם ילד / שא נא רגלך ולך הישיבתה". 

מילים אלה, מתוך שירו של הרב אברהם אליהו קפלן, 
מתארות את השיבה לישיבה לאחר בין הזמנים כהגעה 
למקום נופש לנפש ומרגוע רוחני. האמנם כך הם פני 
הדברים בזמננו? האם נעשות פעולות על מנת שבחור 
יחוש 'מקצת מנוחה' עם הגיעו לישיבה? ברור הדבר 
להביא  כדי  המוסר  ועבודת  התורה  לימוד  כמו  שאין 
כלום  אך  מיוחלת,  נפש  מנוחת  לאותה 
ליבו  אל  נותן  הישיבה  בצוות  מישהו 
איתם  הברך',  וכושלה  בצקה  ל'רגלך 
בין  אחרי  בהמוניהם  הבחורים  מגיעים 
הזמנים? הרי ברור שאין הכוונה לרגליים 
כושלות  ולברכיים  מהדרג'ה  בצקות 
מסנפלינג במערת קשת. כוונת המשורר 
בימי  שנוצרו  רוחניים  וכשלות  לבקצת 
חוסר המעש. האם כשאיש צוות שואל: 
לעשות  באמת  כוונתו  הזמנים?"  בין  עבר  איך  "נו, 
מקום  שמצאו  השליליים  החלקים  עם  רבתי  עבודה 
בנפשו של הבחור באותם ימים? עם ההיחשפות ליידע 
ולמראות שאינם ראויים? עם השאלות שהתעוררו, עם 

הקשיים הרגשיים?
אני מרגיש קצת לא הוגן. זה לא פייר לדרוש מאנשים 
עצמם  לגייס  עצמו,  הזמן  במהלך  המון  שמשקיעים 
לעניינם של תלמידיהם גם בימי החופשה. גם להם יש 
ילובנו  הדברים  אם  אולי  אך  וצרכים.  וחיים  משפחה 
ייראו  דברים  האחרון,  ברגע  ולא  עצמו  הזמן  במהלך 
עול  נושאי  אצל  גם  התלמידים,  אצל  רק  לא  אחרת, 

חינוכם.

ש
נו, איך עבר בין-הזמנים?

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

בעידן הטכנולוגי שלנו, בין-הזמנים מחייב 
חשיבה מעמיקה 
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אלה
מאמינים  דאעש  של  הרוצחים  השהידים 
האל  רצון  את  עושים  שהם  ליבם  בכל 
וכך הם "מקטינים ראש", יוצאים בידי חובה, שגם 
בסדר  לא  זה  עושים  שהם  שמה  מרגישים  הם  אם 

מבחינתם הם רק עשו את רצון האל.
שהם  בגלל  ה'  ציווי  את  לעשות  עניין  יש  ביהדות 

חובה ולא בגלל מה שאתה מרגיש או מאמין.
מבחן?  בזמן  לפנות  כיוון  לאיזה  היא  שלי  השאלה 
רציונלי  אדם  בן  שהוא  שהרב,  מה  לעשות  האם 
לחלוטין כמוני אומר לי לעשות כי לטענתו זה בשם 
ה'? או לעשות את מה שאני מרגיש מבפנים לעשות 
וללכת עם האמת האישית שלי? האם זה חטא ללכת 
אחרי האמת שלי? ואם כן, אז למה? זה לא הגיוני 
שאני צריך להאמין לבן אדם רציונלי שהאמת שלו 
שונה משלי. אין רב שה' מדבר מתוכו ולכן אין סיבה 

שאני אאמין לכל אחד!

שובה
שלום לך,

שורות  במספר  השאלה.  על  לך  מודה  אני 
מעט  לא  ומטריד  שמעסיק  נושא  בכשרון  העלית 
ששאלתך  השורות  בין  הרגשתי  בנוסף,  אנשים. 
נובעת מתוך תחושת אכפתיות ורצון כן ללכת עם 

האמת שלך, ואני מעריך אותך על כך מאד.
תרשה לי להתחיל מהסוף: ללא ספק, האמת האישית 
את  בידיך  הפקיד  אלוקים  לכל.  הבסיס  היא  שלך 

הבחירה על חייך ולא בידי אף אדם אחר.
זו נקודת ההתחלה. כעת אפשר להמשיך הלאה.

הוא  דעאש  ארגון  כי  כולם  על  שמוסכם  לי  נדמה 
להידרדר  האדם  יכול  כמה  עד  מזעזעת  דוגמה 
מבחינה מוסרית, ועד לאיזה לשפל נוראי הוא יכול 
את  עושה  הוא  כי  מכריז  שהוא  בזמן  בו  להגיע, 
רצון האל. אינני בטוח שהם יודעים כי הם עושים 
שזה  באמירה  ראש"  "מקטינים  ורק  רעים  דברים 
רצון האל, כמדומני שהם אינם נאמנים אפילו לדת 
האסלאם שבשמה הם פועלים, אך איני בקי מספיק 
יש  באורחותיהם של פראי אדם אלה. בכל מקרה, 

שמצפונו  לאדם  אבוי  עבורנו:  ברור  לימוד  בכך 
ושלהוב  פנאטיות  ידי  על  מושתק  הטבעי  המוסרי 
יצרים, גם אם זה במסווה של דת ואמונה באלוקים.

בדגם  להיות  אמורים  ותלמיד  רב  של  יחסים  האם 
ביקורת  ללא  ונשלט  שולט  של  יחסים   - דומה 
מצפונו  את  להכפיף  התלמיד  על  האם  שכלית? 
המוסרי והערכי לדבריו של הרב מבלי לשפוט אותם 
בעין הביקורת? לדעתי התשובה היא: חד משמעית 

לא!
מנשמת  חלק  היא  לתלמיד  מרב  המסורת  העברת 
להיזהר  צריך  אך  דורות,  מדורי  היהדות  של  אפה 
מתפיסה מעוותת של הקשר הראוי והרצוי בין רב 

לתלמיד, וכפי שאנסה להבהיר בשורות הבאות.
הדבר החשוב ביותר שכדאי לדעת הוא שכל קשר 
בין רב לתלמיד הוא בבסיסו מערכת יחסים אנושית. 
משני  המורכבת  אדם  בני  בין  יחסים  מערכת  זו 
שאת  אלא  בלבד,  זו  לא  והתלמיד.  הרב  שותפים: 

מערכת היחסים הזו מפעיל ה"תלמיד" בבחירתו.
רב".  לך  "עשה  אבות:  במסכת  לאדם  יעצו  חז"ל 
הרב  את  לבחור  בידיך  נתונה  היוזמה  דהיינו, 

ו"להכתירו" כרבך.
רבי  "אמר  חשוב:  תנאי  מובא  בגמרא  לכך,  בנוסף 
יוחנן מאי דכתיב )מלאכי ב( 'כי שפתי כהן ישמרו 
אם דומה הרב למלאך  דעת ותורה יבקשו מפיהו' - 
ה' יבקשו תורה מפיו ואם לאו אל יבקשו תורה מפיו" 

ש

שאלה לשבת    | מבית אקשיבה
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המשך בעמוד הבא

שהיוזמה  רואים  אנחנו  כאן  גם  א(.  יז,  קטן  )מועד 
נתונה בידי התלמיד, האם לשמוע וללמוד מפי הרב 

אם לאו.
כמלאך  מושלם  להיות  אמור  שהרב  הכוונה  אין 
וחף מכל חולשה אנושית. אין מציאות כזאת. אלא 
לי אמון ברב?  יש  שעליך לשאול את עצמך: האם 
האם אני מאמין בישרותו וכנותו? האם בעיניי הוא 
)כמלאך  לשמים  וכוונתו  ומאינטרסים  מפניות  נקי 

העושה שליחותו(?
אם לא - "אל יבקשו תורה מפיהו".

היא  אם  גם  יחסים.  מערכת  זו  דבר  של  בסופו 
היררכית, וגם אם אתה בעמדת התלמיד - המקבל, 
מערכת  את  הנותן.   - המשפיע  בעמדת  הוא  והרב 
אתה  עליה.  אחראי  ואתה  בונה  אתה  הזו  היחסים 
שנראה  ובתנאי  שבחרת,  הרב  עם  אותה  רוקם 

בעיניך חכם, הגון וירא שמים.
בשאלתך העמדת משני צדי המתרס את "מה שאני 
מרגיש בפנים" ואת "האמת האישית שלי", אל מול 
שונה  שלו  שהאמת  רציונלי  אדם  "בן  שהוא  רב 
משלי", ו"ולטענתו זה בשם ה'". אם אתה מציג את 
הדברים כך, אם אתה חש שאין לך אמון ברב, וכי 
בקבלת דבריו יש משום התכחשות לאמת הפנימית 
שלך.  אני מציע לך פשוט לוותר על הרב. עד כמה 
להמשיך  תועלת  חסר  פשוט  זה  בוטה,  נשמע  שזה 

במערכת היחסים הזו.

מאחר והגדרתי את הקשר בין רב לתלמיד כ"מערכת 
אנושית,  יחסים  מערכת  כל  שכמו  הרי  יחסים", 
מדובר במשהו מורכב ולעתים מסובך, המושפע גם 
מדפוסים אחרים בחיים שלנו, מההיסטוריה הקודמת 
)הורים/מחנכים(. מערכת  שלנו עם דמויות סמכות 
אופיו:  לפי  לאדם  מאדם  גם  משתנה  הזו  היחסים 
אדם  בתת-מודע(  )לעתים  שמחפשים  אנשים  יש 
שבורחים  כאלה  ויש  כנפיו"  בצל  "לחסות  עוצמתי 
אחר  שמישהו  מכך  וחרדים  סמכותית,  דמות  מכל 
לאבא,  תחליף  ברב  המחפשים  יש  בהם.  "ישלוט" 

ליועץ, לחבר, ועוד ועוד.
האדם צריך להיות מודע לצדדים האלה באישיותו, 
ולשאול את עצמו האם יש חסמים רגשיים שמונעים 

ממנו לשמוע דעה מאדם בעל סמכות, וכדומה.
גם הרבנים עצמם נבדלים באישיותם. יש נוחי מזג 
ויש מחוספסים יותר. יש שמביעים דעתם בנחרצות 
אין  בהסברים.  שמאריכים  ויש  קצרות  ובמילים 
כאן דרך אחת נכונה ושניה מוטעית, אלא הבדלים 
טבעיים אישיותיים, ועל כל אדם לבחור את הסגנון 

שאליו הוא מתחבר.
השורות,  בין  לגלות,  ניתן  חז"ל  ובמדרשי  בתלמוד 
תלמידים  בין  ומגוונים  מורכבים  מאד  יחסים 
למצוא  יכולים  אנו  הדוגמה,  לשם  רק  לרבותיהם. 
הוראה כמו "זרוק מרה בתלמידים" )כתובות קג, ב(, 
ומאידך, סיפור על רבן יוחנן בן זכאי )סוכה כח, א( 
ש"לא פתח אדם דלת לתלמידיו אלא הוא בעצמו" 
)כעין אמירה שהיה רב "מזמין" "פותח דלתות" עבור 
כרגע  דוגמאות שעלו בדעתי  ואלו סתם  תלמידיו(. 

מיני רבות.
הזו  היחסים  למערכת  שונים  וצבעים  גוונים  יש 
 - רב לתלמיד, אבל אסור לשכוח מה מטרתה  בין 

להצמיח את התלמיד.
ה"אידיאלי".  הרב  דמותו של  את  ניתן לשרטט  לא 
אין אדם למד אלא במקום ואצל מי שלבו חפץ. כל 

אחד לפי אופיו צריך למצוא את הרב המתאים לו.
מלאכה,  זו  "תלמיד"  שלהיות  לדעת,  יש  זאת,  עם 
ואפילו אמנות לא פשוטה. כידוע, החכמים היהודים 
חייהם  - כל  "תלמידי חכמים"  נקראים בדרך קבע 
היכולת  על  ה"תלמידּות",  תכונת  על  שומרים  הם 
על  ויתור  דורש  זה  ממנו.  ולקבל  לשני  להקשיב 
ללמוד  מה  לי  נותר  שעוד  והבנה  הכנעה  האגו, 

בחיים. "איזהו חכם? הלמד מכל אדם".
הזו  היחסים  שמערכת  להבין  הוא  מהעניין  חלק 
יכולה להוביל אותי למקומות רוחניים גבוהים יותר, 
וזה אומר בין היתר שאני צריך להיות פתוח ומוכן 
לשמוע גם דברים חדשים, להכיר את מקומי ולדעת 
שיש דברים שהם מעבר להשגתי כרגע, ומאחר ויש 
לי אמון ברב, אני מקבל את דבריו אף אם אני לא 

מסכים, בגלל שבחרתי בכך.

כל קשר בין רב לתלמיד הוא בבסיסו 
מערכת יחסים אנושית. זו מערכת יחסים 

בין בני אדם המורכבת משני שותפים
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להקשיב,  הקושי  את  גוררים  אנחנו  רבות  פעמים 
משמעותית,  דמות  עם  קשר  ליצור  או  להיכנע, 
ממישורים אחרים בחיים שלנו. במקרה כזה, כדאי 
שאנו  לפני  עצמנו,  עם  בכך  ונדון  בזה  שנטפל 

ממהרים לחשוב שיש לנו בעיה "דתית".
מערכת יחסים מטבעה היא מורכבת ועלולים להיות 
כפי  בדיוק  הולך  הכל  תמיד  לא  משברים.  גם  בה 
שרוצים. לעתים היא גם דורשת קורבנות של וויתור, 
אמונה  שתהיה  חובה  אבל  סליחה.  ושל  גמישות 
בחשיבותה  היחסים,  מערכת  של  קיומה  בצדקת 

וחיוניותה.
ועוד משהו, בדיוק כמו במערכות יחסים, יש כאלה 
שלא תורמות לאדם, ואף יכולות להזיק לו. לפעמים 
"דף  ולפתוח  יחסית לא טובה  צריך לסיים מערכת 

חדש" במקום אחר.
הקשר בין הרב לתלמיד הוא דו צדדי. בספרים כתוב 
שכותב  וכפי  תלמידיו,  בזכות  וגדל  מתפתח  שהרב 
יג(: "התלמידים  הרמב"ם )הלכות תלמוד תורה, ה, 
חכמים  אמרו  לבו.  ומרחיבין  הרב  חכמת  מוסיפין 
הרבה חכמה למדתי מחבירי יתר מרבותי ומתלמידי 
הגדול,  את  מדליק  קטן  שעץ  וכשם  מכולם.  יתר 
ממנו  שיוציא  עד  הרב  את  מחדד  קטן  תלמיד  כך 
בשאלותיו חכמה מפוארה" )גם מכאן ניתן ללמוד עד 
האישיות הטוטליטרית  מן  הרב  דמות  רחוקה  כמה 
והשתלטנית שמבינה הכל ואף אחד לא יכול לחדש 

לה כלום(.
אחרי כל הדברים האלה, חשוב לעשות הבחנה בין 
מורה  בו  רואים  שאנו  כזה  או  תורה,  המלמד  רב 

ומנהיג רוחני, לבין רב שהוא פוסק הלכה.
שאלות  עם  כלל  בדרך  ניגשים  ההלכה  פוסק  אל 
שבת,  בהלכות  שאלות  כגון  'יבשות',  הלכתיות 
רב  של  תפקידו  וכדומה.  טריפות  שחיטה,  בעניני 
אליו  פונים  אנו  שכן  במהותו,  טכני  הוא  זה  מסוג 
שאנו  כפי  בדיוק  הלכתי.  בתחום-ידע  כמומחה 
ניגשים לרופא שמבין בתחומו. המחויבות לפסיקתו 
זהה למחויבותנו כלפי השולחן ערוך, מתוך אמונתנו 
לדור.  מדור  המסורה  בהלכה  משתקף  ה'  שדבר 
ואמנם, לא תמיד אנו זקוקים פיזית לרב כזה, במקרה 
לפסוק  רשאים  אנו  המתאים  הידע  את  בידינו  ויש 
לדעת  כדי  הלכה  ספרי  על  להסתמך  או  לעצמנו, 

כיצד לפעול )למשל, בהלכות שבת - ספר 'שמירת 
שבת כהלכתה'(.

לעומת זאת, הרב מן הסוג השני - הוא הרב שאנו 
מגדלותו  התרשמותנו  על  בהסתמך  וזאת  בוחרים, 
וכאמור  העולם,  ובענייני  התורה  בידיעת  וחכמתו 
אינדיבידואלי  אופי  בעלת  יחסים  במערכת  מדובר 
אלא  מחייבות,  נורמות  בה  לקבוע  לה  אפשר  שאי 
לאדם  מאדם  ומשתנה  שונים  גוונים  בעלת  היא 

ומקהילה לקהילה.
החשובה,  השאלה  על  הערכתי  את  ומביע  שב  אני 

ומאחל לך הצלחה במציאת רב כלבבך.
חזק ואמץ,

אלי

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

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

הרבה מנסים, מתוך כוונה טובה, לגונן על הילד/ה 
רבנים  של  לפרשיות  שונות,  לדעות  יחשף  שלא 
שנפלו, או לעולם החילוני )בדברים המותרים(. אך 
בסופו של דבר, הילדים מגיעים למידע הזה, על אף 
שאם  כך  לאינטרנט.  מחיבור  נמנע  הציבור  שרוב 
הנער יודע לשאול, וככל ששמים לב שמדובר בבעל 
לאפשר  יש  לדעת,  ורצון  סקרנות  חשיבה,  יכולת 
לו חשיפה מבוקרת של מידע עדין יותר, על דעות 
שונות בעולם היהודי, ועל כך שלא כולם מושלמים, 

ולא כל "הרב הגאון" - הוא אכן רב, אכן גאון.
פתאום  ומגלה  מתבגר  כשנער  הרגשי,  בצד  וגם 
עולם של שירי ארץ ישראל יפים ונלהבים, הוא יכול 
לחוש נבגד "למה הסתירו את זה ממני". וזה קורה 
בגיל שהוא חסר יכולת להבחין בין אמיתות שטרחו 
להעביר לו בכמה שיותר דיוק, לבין שירים או דעות 

שיכולים לבלבל ולסכן את שלמות הדעת.
ולכן, בכדי שלא יתבלבל פתאום "מהעולם הגדול", 
שלם  עולם  ש"יש  בורקות  בעיניים  יספר  שלא 
חשיפה  לשקול  הרצוי  מן  בחוץ",  יפה  מוזיקה  של 

מבוקרת. המונעת את תחושת ההסתרה ובלבול.

שאלה לשבת    | מבית אקשיבה
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לגלוש  נערה  או  לנער  גורמות  סיבות  רבה 
מהתלם, אבל אפשר להבחין בארבע קבוצות 
מרכזיות: אלו שחושבים מול אלו שלא. אלו 
ונפרט מעט: החכמים עזבו  שנהנים מול אלו שלא. 
מתוך חקירות ואבדן אמון במערכת. חסרי הכישורים 
הנהנתנים  ולהתעמק.  ללמוד  יכולת  מחוסר  נטשו 
פרשו מתוך פיתוי להנאות העולם. והסובלים נשרו 
חזרו  תמיכה  ומבלי   - אישי/משפחתי  משבר  מתוך 

למצב הטבעי של האדם.
שונים,  במניעים  שמדובר  ההבנה 
ההתמודדות  את  להבין  מאפשרת 
בבן  וכשמדובר  קבוצה.  כל  של 
להתבונן  עלינו   - שלנו  הבת  או 
היא  או  הוא  קבוצה  לאיזו  בכנות 

שייכים.
• מניעים ליציאה בשאלה

אין  "הסובל"  על  כשמדברים 
הכוונה למשבר. די בכך שמדובר 
את  לשחרר  איך  לו  שאין  בנער 

ערב,  עד  מבוקר  גמרא  לומדים  בישיבה  כי  המרץ, 
כך שהוא מרגיש "חנוק". והפיתרון הוא מוסד חינוך 
הכולל "שחרור" על ידי ספורט ומשימות חינוכיות-

אתגריות, שם יפרח ויעלה כשושנה. איתו אין צריך 
לעסוק בנושאי אמונה, או התגברות על הנאות עולם 

הזה.
אמור  לא  כישורים,  מחוסר  הגמרא  בהבנת  קושי 
באוהלה  כשמשעמם  אבל  הדרך,  לאובדן  להוביל 
מאוד  קל  ושם  הרחוב,  לקרן  יוצאים  חכמה  של 
לפגוש בטלנים מסוגים שונים. כך שהסיכון של זה 
וריקנות,  היגררות  סיכון של  הוא  חונן בדעת,  שלא 
עיסוק  תחום  מציאת  ידי  על  בעיקר  היא  ושמירתו 

או עבודה.
בשאלה.  לצאת  מתכוון  לא  שכלל  זה  הוא  הנהנתן 
אלא שמתוך שהשינה חביבה עליו הוא מאחר לקום, 
אחריו,  וטורח  עוסק  הוא  עליו  חביב  שכסף  ומתוך 

ומתוך שטיולים חביבים עליו הוא עוסק וטורח בהם, 
ובין כך ובין כך הוא מוצא עצמו מנוער מן המצוות.

ואף  כראוי,  תורתו  על  שוקד  לעומתם,  החכם 
עצמו  למצוא  עשוי  הוא  אבל  בה,  ומעמיק  מתייגע 
ובין  המתירים  בין  המטהרים,  ובין  המטמאים  בין 
האוסרים. הוא מתחיל "לחפש את האמת", ולא נרגע, 
החירות  את  לוקח  שהוא  עד  מתיישבת,  לא  ודעתו 
לשפוט בעצמו בין טוב ובין רע. ומתוך שלמד וחקר 
הוא יודע לשים את האצבע על כשלים ופגמים שיש 
בהם נידון אמיתי. אבל מחוסר 
מענה המניח את הדעת, הוא 
רואה את עצמו כחכם בלעדי 

וכמי שהצדק איתו.
נערה  נער או  אין  בדרך כלל 
מובילה  בלבד  אחת  שסיבה 
שונים  צירופים  אלא  אותם. 
קצת  בערבוביה,  משמשים 
קורט  טפשות,  וקצת  חכמה 
קל.  ודיכאון  נהנתנות,  של 
כמו כן יש לשים לב שאמנם אנחנו כעומדים מהצד 
יכולים לסווג אותם, אבל זה שמגלה סימני נשירה, 
חסר  וגם  ובצדקתו,  בחכמתו  בטוח  הוא  לכשעצמו 

הכישורים - שאלותיו ונימוקיו סדורים עמו.
• מכנה משותף

הוא  השונים  הנושרים  סוגי  בין  המשותף  המכנה 
שאנחנו  כפי  ממש  להם".  ש"שיקרו  בטוחים  שהם 
בטוחים בעצמנו ש"אב לא משקר לבנו" ושהמסורת 
שלנו עברה באופן אמין מאב לבן, כך הנושר סבור 
אביו  מוסר  שומע  אינו  ולכן  לי",  "שיקרו  להיפך, 

ונוטש את תורת אמו.
ניתן  או ממצוקה.  ענין  נכון, אלו שעזבו מחוסר  אז 
לבטל את דעתם, ולפעול בדרכים שהזכרנו. על ידי 
מול החכמים  נאמר  אך מה  ותעסוקה,  שחרור מרץ 
שנתקלים בתחושה שהתורה מדברת על צורת חיים 
אחת, ואילו אנו חיים בצורת חיים שונה לחלוטין?! 
את  נמנע  כיצד  כן  ואם  להיתפס,  במה  להם  יש 

העזיבה הבאה?!
• כנות ושקיפות

ולכך לכאורה הפיתרון הוא כנות ושקיפות.

חינוך    |  מתי הורוביץ - יזם חברתי וממנהלי אגודה אחת

ה

וככל ששמים לב שמדובר בבעל יכולת 
חשיבה, סקרנות ורצון לדעת, יש לאפשר 
לו חשיפה מבוקרת של מידע עדין יותר

כיצד להתמודד עם הבן הנושר?

המשך בעמוד 6



גליון 12 | ו’ אייר תשע”ו | 14.05.16 |  8

עיצוב גרפי: סטודיוליטל | 052-8366515


