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זה מוזר, אבל רק מאות שנים אחרי 
ישראל  שעם  התברר  תורה  מתן 
ברמה  התורה  את  לקבל  מסוגל 

גבוהה יותר. 
מתן התורה בסיני היה מתוך "יראה", 
וקיבלו  חזרו  אחשורוש,  בימי  ורק 
לכאורה,  מ"אהבה".   - התורה  את 

ביציאת  שחוו  הנפלאות  כל  שאחרי  היה,  מצופה 
מצרים - יקבלו את התורה מאהבה. מתברר שלא.

צריכים היו לעבור מאות שנים עד שהעם - ככלל - 
מסוגל יהיה להבין את השינוי שחל בו, ולשמוח עם 
כל הסייגים והאיסורים ולחיות עם סדר יום שעיקרו 

עשיית הטוב והישר. 
ואף על פי כן, ימי האהבה לא ארכו זמן רב, ותוך 
מאות שנים - שוב נטש העם את התורה ויצא לגלות 

ארוכה.
אינו  היהודי  העם  רוב  התבלבל.  הכל  זו,  בגלות 
מעוניין לקיים את התורה, לא מאהבה ולא מיראה. 
והמיעוט, חלקם עושים זאת מיראה, חלקם מהרגל, 
ורק חלק קטן מהעם כולו - שמח וחוגג באמת בחג 

מתן תורה.
וכאן עלינו לשאול את עצמנו, כיצד ניתן להחזיר 

עטרה ותורה ליושנה?
ולשם כך עלינו לחזור לשאלה הבסיסית 
מתי אדם מקיים מיראה, ומתי מאהבה.

מבין  היא פשוטה, שכשאדם  והתשובה 
ועושה  שמח  הוא   - התורה  צו  את 
כי  וכשאינו מבין, הוא מקיים  מאהבה, 
כך הורגל, או מפני "מה יגידו", או כי 
לא  שמחה  של  ניצוץ  אבל  הנכון,  שזה  לו  הוכח 
הוראות  לבצע  מסוגל  הוא  אם  גם  בעיניו.  נמצא 
שמתאימה  בשמחה  מדובר  עדיין  מובנות,  בלתי 
ליחידים, ולא לעם כולו.  ומצב העם יוכיח. ואכן 
אצל  בעיקר  למצוא  ניתן  הזה  השמח  הניצוץ  את 
חוזרים בתשובה שמבינים מאוד את ההבדל בין דרך 

התורה לדרך שאינה תורנית.
נמצא אם כן שהמפתח לקבלת התורה באהבה,טמון 
בתורה  לעסוק  שנוכל  ככל  התורה.  דברי  בהבנת 
דרך  את  לאהוב  נוכל  עצמם,  לחיים  חיבור  מתוך 
ה'.  אם נעסוק בהבנת התורה ביחס לפרנסה, חינוך 
בנקאות  רפואה,  האשה,  מעמד  גזענות,  ילדים, 
וריבית, היחס לחריג והשונה, תאונות דרכים, ניהול 
חיינו  היא  כי  בתורה.  נשמח  כך   - וכו'  מחלוקות 

ואורך ימינו.

דבר המערכת   
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ג השבועות שונה משאר ימים טובים בכמה 
תאריך  לשבועות  אין  כמותם,  שאינו  פנים. 
קבוע במקרא, ובמקומו יש לחוג אותו ביום 

החמישים "ממחרת השבת". 
כחג  במקרא  מופיע  אינו  חג השבועות  לכך,  בנוסף 
"היסטורי" ששורשו באירוע מכונן שחווה עם ישראל 
בראשית הווייתו, אלא כחג הקציר ויום הביכורים – 
חג חקלאי. חז"ל מוסיפים את הפן ההיסטורי בקישור 
היום למתן תורה בסיני – אך קישור זה אינו מופיע 

בתורה.
שלא  חכמים.  מדברי  הפעם  נוסף,  בהבדל  נתמקד 
כשאר ימים טובים, בהם ישנה מחלוקת ביחס לדרך 
הראויה לחגוג את היום, בשבועות ברור לכל שציון 
היום דורש ממד גשמי-ארצי: "בעצרת כולם מודים 

דבעינן נמי לכם" )פסחים סח, 
ב(.

את  נוגדת  זו  ִאמרה 
דווקא  האינטואיציה. 
בו  שניתנה  יום  בשבועות, 
שמן  חושבים  היינו  תורה, 
כולו  את  להקדיש  הראוי 
לעבודת   – ולתפילה  לתורה 
למה  בתורה.  שהתחדשה  ה' 
דווקא כאן נתייחד היום להיות 

"חצי לכם"?
נדמה שהתשובה לשאלה זו גלומה בדברי הברייתא: 
הזה  בעולם  לעושיה  חיים  שנותנת  תורה  "גדולה 
ז(. גדלותה של תורה היא  ו,  )אבות  ובעולם הבא" 
שהיא נותנת חיים לאדם לא רק בעולם הבא, אלא 

דווקא בעולם הזה.
ֲחִזיִקים  תורנו היא תורת חיים – " ֵעץ ַחִיּים ִהיא ַלַמּ
פולחן  לנו  מגדירה  אינה  היא  יח(.  ג,  )משלי  ּה"  ָבּ
דתי בלבד, אלא מציעה דרך חיים שחובקת את כל 
בכל  הירש  הרש"ר  שמזכיר  כפי  האדם.  חיי  פינות 
מקום, התורה לא ניתנה לנו בנפרד מחיי היומיום, 
הגשמיים  הפשוטים,  חיינו  של  מהותי  כחלק  אלא 

והארציים.  

ה'  עבודת  של  עיקרה  הרווחת  שבתפיסה  העובדה 

מתרחשת בניתוק מאותם חיים – בתוך איים מבודדים 
של  תוצר  היא   – המדרש  ובתי  הכנסת  בתי  של 
אותנו  ריחק  יחד  ששילובם  הגלות,  ושל  המודרנה 

מהטבעיות של יישום התורה בחיינו הארציים. 
שדהו  בתוך  בתכלית:  שונה  היה  המצב  בעבר 

תרומות  ופאה,  שכחה  לקט,  מצוות  את  אדם  קיים 
ומעשרות, איסורי כלאיים, מצוות ביכורים, שמיטה 
ויובל, וכך הלאה. גם כיום, מטרת התורה היא לרומם 
את קיומנו הארצי, להביא אותנו אל פסגת העשייה 

האנושית, לקדש את החיים.
מסיבה זו בחג השבועות, יום מתן 
תורה, עלינו לעבוד את ה' לא רק 
של  בדרך  אף  אלא  דתי  בפולחן 
הנאה גשמית. בכך מגלים שהתורה 
חיים:  פינות  לכל  חודרת  אכן 
למעשים הפשוטים והגשמיים שבני 
יום-יום  לעשות  נדרשים  האדם 

לאורך חייהם. 
חג  של  המכוננים  האירועים 
ו"יום הביכורים".  השבועות הם אפוא "חג הקציר" 
מתן תורה לא בא להחליף את חגי החקלאות בפולחן 
אחר, אלא דווקא לקדש את אותו קשר בין האדם 
לבין אדמתו. התורה יוצקת לתוכו משמעות פנימית, 
אפילו  אין  לשבועות  אותו.  ומעלה  אותו  מקדשת 
מראש  שנקבע  יום   – תאריך  של  המלאכותיות  את 
ימים,  בספירת  מגיע  הוא  החיים.  ממרוצת  במנותק 

כשיאו של תהליך מתפתח בתוך החיים עצמם.
מזה. עד  וחשוב  גדול  דורנו מסר  לבני  נדמה שאין 
כמה שהתורה מתקיימת בסֵפרה בפני עצמה, מנותקת 
מן החיים הארציים, היא עלולה להפוך )ח"ו( לזרה, 

מנוכרת ולא רלוונטית.
לכל  התורה  קדושת  את  להחדיר  שנזכה  הלוואי 
ָכל  "ְבּ הכתוב:  דברי  את  בנו  ולקיים  חיינו,  רובדי 

ׁר ֹאְרחֶֹתיָך" )משלי ג, ו(. ָרֶכיָך ָדֵעהּו ְוהּוא ְיַיֵשּ ְדּ

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

"חג הקציר" – חג החיים

ח
גדלותה של תורה היא שהיא נותנת חיים 
לאדם לא רק בעולם הבא, אלא דווקא 

בעולם הזה.
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פעם,  אמר  זצ"ל  זקס  הגר"ה  הישיבה  אש 
קוטלר, שכשאדם שהיה  הגר"א  כמדומני בשם 
מצוין במידה, מצווה או הנהגה מסוימת נפטר 
לבית עולמו, המידה או ההנהגה נחלשות באופן כללי 
אותה  לקומם  רבתי  התגייסות  מחייב  והדבר  בעולם, 
מאפרה הזמני. כשאיש צוות בישיבה, האמון לכאורה 
עלי  המוסריים  כאחרון  מתנהג  תלמידיה,  מוסר  על 
עם  מסוים  בירור  הפחות  לכל  מחייב  הדבר  אדמות, 
עצמנו מהו מקומו של המוסר ולימודו בחיינו. אחת מן 
השאלות העולות בימים האחרונים, ומן הקשות שבהן, 
היא שאלת המוסר: איה הוא ומה מצבו של אותו "קב 
"אוצר התבואה" בשפתיים  הכנסנו אל  אותו  חומטין" 

דולקות, בלמדנו סדר מוסר בישיבה? 
ממקרה  מסקנות  להסיק  אפשר  שאי  שיאמרו  יהיו 
לכאורה  מעידים  אישיות  והאישומים על אותה  בודד. 
התבוננות  שעניינו  ומוסר,  פסיכופתית.  התנהגות  על 

יכול  לא  האדם,  בנפש  והעמקה 
לפעול על נפש פסיכופתית. 

"ובחרת  ועקרון  היהדות  מאידך, 
קביעה  גורסים  אינם  בחיים" 
שנפש  דטרמיניסטית   - חומרנית 
פסיכופתית תגיע למעשים הארורים 
את  להושיעה  ידה  אל  ואין  האלה 
בחר  הפוגע  התורה  פי  על  עצמה. 
לפגוע, ולימוד התורה והמוסר היו 
להגיע  שלא  בידו  לסייע  אמורים 

לבחירות שבחר.
שלימוד  הינה  נוספת  אפשרות 
בידיו  אמנם  לסייע  אמור  המוסר 
פסיכופת  )גם  שפוי  אדם  כל  של 
הוא אדם שפוי(, אך בעידן הנוכחי 
וכל  בחוצות  מתגוללת  הזוהמה  בו 
דרדק משיגה בהינף עכבר ומקלדת, 
הלימודים  תכנית  את  לעדכן  יש 

המוסרית ולבחון את רלוונטיות הטקסטים לימינו אנו.  
אחד מחברי, איש מקצוע חרדי מתחום הטיפול ובוגר 
לשוב  צריכים  אנחנו  "רבותיי,  השבוע:  הזדעק  ישיבה 
ואני שואל, האמנם?  'אור ישראל' ברצינות".  וללמוד 
האם די בכך? המסילת ישרים נכתב גם למצבי מגיפה 

אנחנו  מתגלים  והסיפורים  עוברות  שהשעות  )וככל 
אין  האם  מגיפה(?  במצב  שאנחנו  ויותר  יותר  מבינים 
ולהתייחס  המוסר  לסדר  עדכני  נופך  להוסיף  מקום 

ישירות וברורות לפגעי הזמן? 
כך או כך, ברור לכולנו שעבודת היראה היא עבודה 
רבתי שמחייבת גם אותנו, בני התורה העמלים לפרנסתם, 
ישרים  ממסילת  כבר  מתפעלת  איננה  נפשנו  אם  וגם 
או אור ישראל כבעבר, עדיין מחובתנו לעיין בנפשנו 
ולהקדים רפאות למכה. זעקתו של חברי המטפל צריכה 

שתישמע. בשגרת חיינו העמוסה אנו נוטים לוותר על 
מה שנתפס בעינינו כשולי עוד בהיותנו בישיבה. לימוד 
המוסר והיראה שמתפלש באפרים בימים אלה, ראוי לו 

שנתגייס לקוממו בדרך זו או אחרת.
וכדברי ווארט נפלא מהמהרש"א 
יציאת  )ג.(:  זרה  בעבודה 
חמישי  ביום  הייתה  הרי  מצרים 
היה  הרי  לחודש  )עשור  בשבוע 
הייתה  הספירה  ותחילת  בשבת(, 
שהיום  שאומר  מה  שישי,  ביום 
היה  לספירה  ותשע  הארבעים 
ע"ב  פו  בשבת  והגמרא  בחמישי, 
תורה  עלמא  שלכולי  אומרת 
ה51.  ביום  כלומר  בשבת.  נתנה 
אם כך מדוע בחר ה' שנחגוג את 
אומר  ה50?  ביום  התורה  קבלת 
המהרש"א, שכיון שלקיום החכמה 
בענין "יראת חטא" כמאמר חז"ל 
באבות כל "שיראת חטאו..." וכו', 
היה צורך ב49 ימים של התנקות 
נוסף  ויום  טומאה  שערי  מ49 
יובל(,  )בבחינת  הטהרה  לגמר 
ורק לאחר מכן יכלה חכמה להינתן ולהתקיים בידינו. 
אנו לא חוגגים בכל שנה את קבלת התורה כי אם את 
קבלת הכלי שיכול להכילה, את קבלת היראה הקודמת 
לחכמה, ואי לאו האי יומא, יום 50 ולא 51, דקא גרים 

– כמה יוסף איכא בשוקא...

ר
"קב חומטין" בימינו

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

בעידן הטכנולוגי שלנו, בין-הזמנים מחייב 
חשיבה מעמיקה 
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שאלה
שלום וברכה!

אני בחור ישיבה בישיבה חרדית. גדלתי בבית מאוד 
אמוני וירא שמים.

בישיבה  איתו  שלמדתי  חבר  שנים,  מספר  לפני 
והחליט  אמונית  מבחינה  מאד  התדרדר  הקודמת 
היה  שהוא  מכיון  בשאלה.  לחזור  מעוניין  שהוא 
חבר טוב שלי, הייתי מעורב בסוד העניינים וחשבתי 
לתומי שאוכל להציל אותו ולהשפיע עליו להישאר 
כנראה  אך  וכו'(.  תאולוגיים  )וויכוחים  הנכון  בצד 
הוא השפיע  שטעיתי. במקום להשפיע עליו לטובה 
עלי לרעה וזרע בי ספיקות אמוניות קשות.  תקופה 
מכן  ולאחר  הללו  הספיקות  עם  הסתובבתי  מסוימת 
הרגשתי שפתרתי אותם לעצמי. אך לאחרונה, בעיקר 
להם  עולים  רוחני,  בניסיון  נמצא  שאני  פעם  בכל 

הספיקות מחדש.
מה עלי לעשות? אני מרגיש שגם אם אתייעץ בעניין, 

הספיקות תמיד ימשיכו לקנן במוחי….

תשובה
שלום וברכה!

ליבי עמך.
קשה להשיב על שאלתך משום שאתה אומר שיש לך 
ספקות אבל אתה לא מפרט אותם. אני מבין אם כן, 
שמה שמטריד אותך זה פחות הספקות עצמם ויותר 
שעולמך  חש  אתה  בה.  נמצא  שאתה  הסיטואציה 
מעורער בגלל שאתה לא באמת חושב שמישהו יוכל 
מנוח  מוצא  ואינך  הללו,  הספקות  את  לך  לפתור 

במצב הזה.
רע,  דבר  זה  שספקות  לחשוב  הורגלנו  יקר,  שואל 
אולם  שלנו.   היציב  העולם  את  מערערים  וספקות 
ההנחה הזאת לא תמיד נכונה. כאשר אדם מסופק, 
זה  אינטלקטואליים,  ספקות  לו  יש  כאשר  במיוחד 
הזאת  וההתקדמות  ומתפתח,  מתקדם  שהוא  אומר 
היא טובה. לא צריך לקרוא לכל הרהור בשם "ספק". 
המילה ספק מרתיעה ומעוררת פחד.  לעומת זאת, 
מרתיעות,  אינן  הרהור,  או  תהייה  שאלה,  המילים 
ועל  מחשבתית  התפתחות  על  מעידות  הן  להיפך, 

התקדמות.
זה דבר רע מבחינה תורנית?  וספקות  האם שאלות 
וודאי שלא. לאורך ההיסטוריה היהודית אנו מוצאים 
עצמו  התנ"ך  ביותר.  הקשות  השאלות  את  בתוכה 
מלא וגדוש בספקות ומתחים כאלה. אדם בורח מה', 

קין גם. אברהם מתווכח עם הקב"ה למה הוא מחריב 
את סדום, משה מתווכח עם ה' כמה וכמה פעמים, 
איוב שואל את השאלות האמוניות הנוקבות ביותר, 
ביותר  הניהיליסטיים  ההרהורים  את  מעלה  קוהלת 
שלנו.  מהמסורת  חלק  זה  כל  זאת,  ובכל  הקיימים. 
התעיות  הספקות,  מכל  מורכבת  היהודית  המסורת 

והתהיות הללו.

'שאינו יודע לשאול' מוזכר במסורת היהודית לגנאי. 
החכם שואל!

היא  בפרט,  יהודי  ושל  אדם,  של  מהבגרות  חלק 
ההבנה שלא כל דרכו בחיים תלויה בתשובות לשאלות 
מסוימות. בהפנמה שיש דברים שהם נשגבים. חלק 
מחוויית האמונה היא החוויה שיש דברים בהנהגתו 
כך  סתם  מקופלים  שאינם  ובמציאותו  הקב"ה  של 
בהיגיון שלי, אלא הם חומקים ממני. זה גופא הניסיון 
של האמונה. אדם שמחויב לאשתו, לא תמיד יודע 
מה הן כל מחשבותיה ולמה היא החליטה כך או כך. 
אבל הנאמנות שלו גורמת לו לחיות מתוך כבוד לאי 
ההבנה הזה. וזה בדיוק היחס של יהודים עם בוראם. 
נאמנות  לה',  הנאמנות  עצם  את  מפנימים  כאשר 
שאינה כרוכה בהבנה כזאת או אחרת אלא בברית 
עקרונית, באהבה של אדם לבוראו, ולחיים הרוחניים 
שלו, אזי השאלות והספקות העקרוניים אינם פוגמים 

במאומה, להיפך, הם מעוררים מחשבה יוצרת.
שתמיד  התובנה,  של  העמוקה  שההפנמה  דומני 
יומרה  פחות  לחוש  לאדם  גורמת  שאלות,  תהיינה 
ממוטטות  אינן  שאלות  בשאלותיו.  מהפכני  ורצון 
הבניין,  את  שיותר  כמה  להבין  לנסות  עלינו  בניין. 

אבל לא למוטט אותו בשל זה. 
ניסיתי לכתוב קצת על עצם הסיטואציה. אני חושב 
אלא  'בעיה'  אינן  ששאלות  מבינים  שאנו  שככל 
עצמן  השאלות  אם  יותר.  רגועים  אנו  התקדמות, 
ולדבר  בעצמן  אותן  לפתוח  נותר אלא  לא  מנקרות 
ובמקומות  כאן  זאת  לעשות  מוזמן  ואתה  עליהן, 

אחרים.

בהצלחה
מנחם

שאלה לשבת    | מבית אקשיבה

האם שאלות וספקות זה דבר רע מבחינה 
תורנית? וודאי שלא.

ספקות באמונה
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מה לא נכתב כבר על פגעי הטכנולוגיה
הנוער,  לנשירת  משפחות,  לפירוק  חראית 
וריכוז,  קשב  להפרעות  רוחני,  לדרדור 
ועוד ועוד. מצד שני, העולם עובר לשימוש 
מצמצמים  הבנקים  בישראל,  גם  המקוונת.  ברשת 
באתר  לשימוש  לעבור  בלקוחות  ודוחקים  משרות, 
הבנק. עשרות מיליארדי דולרים משולמים מדי שנה 
בעיסקאות מקוונות מקצה העולם אל קצהו. משרדי 
גישה  באמצעות  יעיל  שירות  לתת  החלו  הממשלה 
מנצלת את  תיירות שמזמן  על  לדבר  מקוונת, שלא 

ההזדמנות שיש באינטרנט ובטכנולוגיה.
שימוש  איזה  היא,  להשאל  שצריכה  השאלה  ואכן, 
יעשה האדם המצוי בכלים הטכנולוגיים, אחר שניתנה 

בידי הקב"ה לבני אדם בינה ְלַיְצָרם.
יותר.  הרחב  במובן  גם  להישאל  יכולה  זו,  שאלה 
המודרני?  ולעולם  למודרנה  להיחשף  כדאי  האם 
המודרנה.  של  בקולרה  תלויות  חולות  רעות  והלא 
הפריצות, הכפירה, האלימות ועוד ועוד. ומצד שני, 

קשה להתעלם מתרומתה לחיינו.
בשני  המודרני  העולם  אל  לגשת  אפשר 

אופנים:
כל  חידוש,  כל  חקינו  אל  לאמץ  אפשר 
הכי  גישה  כל  חדשנית,  הכי  טכנולוגיה 
לצעירים  שייך  העולם  שהרי  מודרנית. 

שאפשר  לחשוב  ואפשר  החדשנית.  ולטכנולוגיה 
להתעלם, להסתגר, להישאר מאחורי חומות, ולשמור 

על דמותנו כצלמם של הורי הורינו.
באופן  להתעלם  כאפשרות  סבור  באמת  לא  איש 
דיגיטליים,  בשעונים  משתמשים  כולנו  שכן  מוחלט. 
ממונעים.  ברכבים  ונוסעים  בטלפון  מדברים 
ומכונת כביסה  חיינו, מקרר  הטכנולוגיה מקיפה את 
בעירייה  התור  ממוחשב,  פיקוד  ידי  על  נשלטים 
ומבוססי  ממוחשבים,  כולם  כולם  החניה,  ודו"חות 

טכנולוגיה.
אם כך, היכן עובר שביל הזהב?

בין  האבחנה  ידועה  המשפחה  של  בפסיכולוגיה 
משפחות 'אטומות', 'פתוחות' ו'פרוצות';

ישנן משפחות, שיש בהן סודות רבים, ממעטים מאד 
להזמין אנשים הביתה, הילדים ממעטים לשחק בחוץ, 
איש אינו יודע מה קורה שם, ולעיתים אף לא בני 
גם  סגור  הבית  רבות,  פעמים  הקרובה.  המשפחה 

פיזית, החלונות סגורים גם בימי החום, והקשר בין 
המשפחה לבין הסביבה, זעום.

ומן הקצה השני, יש משפחות שהכל שקוף בהן. אין 
פרטיות לבני הבית, הילדים נכנסים ויוצאים, החברים 
והשכנים יודעים שאפשר להכנס מבלי לדפוק, ובאופן 
להם  דברים שראוי  גם  הכל,  לכולם  מספרים  כללי, 

להשאר בצנעת המשפחה. אין גבולות.

המצב הבריא הוא כשיש דלת לבית. יש פנים וחוץ. 
אך הדלת והחלונות יודעים הן להיפתח והן להיסגר. 
כך יש איוורור כלפי חוץ וקשר בריא עם החוץ, אך 
יש מרחב של פרטיות למשפחה ולבני המשפחה, ויש 
חמימות משפחתית נעימה, יחד עם חמצן טרי ובריא 

הנכנס מהאויר שבחוץ.
חדשנות אינה ערך לשמה. היא לא רעה או טובה. 
היא אמצעי בשירות מטרה: לייעל או 
מבט  זוויות  לאפשר  תהליכים,  לקצר 
היום  שעד  פעולות  לאפשר  נוספות, 
כדאיות  לא  או  אפשריות  בלתי  היו 
מבחינה כלכלית. כל אלו אמצעים, אך 

תמיד צריך למצוא את המטרה.
למשתמש הרגיל, די בטכנולוגיה שאינה הכי חדשה, 
את  ויודעים  ההמון,  ידי  על  נוסתה  שכבר  זו  אלא 
תכונותיה, את מעלותיה וחסרונותיה, את יתרונותיה 
כיצד  ולדעת  יותר,  להבינה  אפשר  וכך  וסכנותיה 

להשמר מהסכנות הטמונות בה.
גם החשיפה למודרנה צריכה להיות ברמה כזו, שיהיה 
משום  מדי.  גדול  פער  לא  אך  לסביבה,  בינינו  פער 
שפער מייצר בידול, ופער גדול מדי עשוי ליצור הן 
סקרנות והן תחושת הפסד, כביכול יש משהו חשוב 
לכשלעצמו,  שעשוי,  דבר  מאיתנו.  שנמנע  בחיים 
לגרום לאנשים ובעיקר בני נוער, לנסות ולעבור אל 

הצד השני.
זהו שביל הזהב, זו הדרך הטובה ביותר לשמור על 
ייחוד בלי לפתוח פערים הגורמים למשברים קשים. 

את  לראות  יותר  קל  גם  הזהב,  בשביל  וכשצועדים 
צידי  שמשני  החלקלק  במדרון  האורבות  הסכנות 

השביל.

א

טור אורח           | הרב יחזקאל רוזנבלום - עו"ד, ומקים קבוצת ה"חרדים הישראלים"

כולם כולם ממוחשבים, ומבוססי טכנולוגיה.
אם כך, היכן עובר שביל הזהב?
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01:38, ליל שבועות, וצבי רוטנברג )34( עומד מול 
מדפי הגמרות בחזית אוצר הספרים של בית המדרש 
הפלורנסנט,  ג'.  גבעה  דוד"  זכרון   – הישיבות  "בני 
את  מסנוור  הספרים,  ארון  מעל  ברשלנות  שהוצב 
עיניו של צבי. המסדרון הצר, טורי הספרים העמוסים, 
מעט  להרגיש  לו  גורמים  הנמוכה  התקרה  עם  יחד 
מתבונן  ספק  הארון,  מול  ניצב  הוא  קלסטרופוביה. 
ספק בוהה, ותחושת הֵדַז'ה וו משנה שעברה בדיוק, 
וההלומה.  העייפה  תודעתו  אל  אט  אט  מפציעה 
קלות  מתופף  המתכת,  מדף  על  ידו  את  מניח  הוא 
בחירת  של  במשימה  להתמקד  ובמקום  באצבעותיו, 
מוזהבות  כרך כלשהו מבין 20 האופציות האדומות 
שמציע התלמוד הבבלי - הוא מצליח לחשוב רק על 
ריחו של אוצר הספרים וכמה שהוא נוסטלגי. ספרים 
אבק  חנוק,  אוויר  של  שילוב  צר,  מסדרון  ישנים, 

וריחות נייר ישן. 
מכיוון שצבי הוא טיפוס שחרד לפרטיותו, לא נספר 
אלא שהוא בוגר אחת הישיבות המובחרות בארץ. הוא 
נישא עב"ג, בת למשפחה ירושלמית מהוגנת בהחלט, 
שכל בנותיה למדו במוסדות בעלי מוניטין. ומהווים, 
כל אחד במקומו, אזרחים מכובדים מאד בקהילתם. 
הכל היה בסדר, עד שחתנם, צבי רוטנברג הנ"ל )שם 
והחליט  שנים  כ-6  לפני  יום אחד  קם  כמובן(  בדוי, 
לפתע לעזוב את הכולל ולצאת לשוק העבודה. בגיל 

ואנגלית  מתמטיקה  ספרי  החלו   28
נושרים מחיקו וכעבור זמן לא רב גילו 
משונה  יוצרות  היפוך  הנדהמים  גיסיו 
במשפחתם. במקום לצאת השכם בבוקר 
עם שקית תפילין בימינו ועגלת תינוק 
בשמאלו, יוצא חתנם עם תיק גב סולידי 
אל  ונוסע  וכריך,  ניירת  מחשב,  ובו 

שמרוויח  אמרו  בהייטק,  שעובד  אמרו  יומו.  עבודת 
החברות  אחת  שזו  אמרו  נקי.  בחודש,  אלף   30
והוא החרדי הראשון שם. אמרו,  המבוקשות בארץ 
אבל אף אחד לא באמת ידע. הוא, צבי רוטנברג, לא 
אהב לדבר על זה והגיסים לא ממש שאלו. בשכונה 
הוא המשיך כרגיל, לא שינה לא לבושו ולא מקומו. 
ילדיו המשיכו ללמוד בת"ת "אבן האזל" וזכות אבות, 
)ואולי אמהות(, עמדה להם אצל הנהלת הת"ת. איך 
שיהיה, בביתו העדיף צבי לשמור על עסקים כרגיל. 

וכן כלל  המחשב הנייד נשמר היטב בחדר ההורים. 
התנהלות הבית.

והנה, עומד צבי מול הארון, ותוהה. רק לפני שעה 
קלה שלח את בנו הגדול )מיכאל, 11( חזרה לבית, 
רצונו  על  הנער  של  הנמרצות  מחאותיו  למרות 
מהקפה  )ולשתות  הבוקר  אור  עד  וללמוד  להישאר 
והגביניות  מהרוגעלך  לאכול  שברחבה,  השחור 
גילו(,  בני  עם  הלומדים  בין  להסתובב  ולהמשיך 
ועכשיו זה רק הוא, הוא וארון הספרים, הוא והגמרא 
המוטלת בקרן זווית. הוא לא ממש חשב על זה, אבל 
הנה, עברה שנה, והוא מוכרח להודות: "לא פתחתי 

ספר". שנה. כמובן, בשבתות הוא לומד עם הילדים, 
חומש, משנה, נביא וגמרא. אבל פרט לזה? כלום. זה 
לא היה מיד ככה. בהתחלה היתה לו חברותא בערבים 
ולפעמים היה גם הולך בימי שישי אל בית המדרש. 
מיני  וכל  התקצרו  שישי  וימי  עזב  החברותא  אבל 
טרדות ועיסוקים החלו לצוץ בערבים, ולהיות כנים, 
התחיל להרגיש לו קצת מוזר לשבת בבית המדרש, 
לבד מול הגמרא. כך שהביקורים הלכו ופחתו, הלכו 
התקצרו, ועכשיו, עוד מעט 2 בלילה, ליל שבועות, 

וצבי לא יודע איזו גמרא לבחור. 
אז הוא מתופף באצבעותיו על המדף 
ושואף את הריח, ומתופף עוד קצת 
מעייפות  יבשות  ממצמצות,  ועיניו 
והוא  המסנוור,  מהאור  וכואבות 
להוציא  ממנו  ביקשה  שאשתו  נזכר 
ויש עוד 4  את הבלינצ'ס מהפריזר. 
יספיק  בטח  וזה  הבוקר,  עד  שעות 
את  להעיר  כשילך  זה  את  יוציא  אם  גם  להפשיר 

הילדים, אבל בכל אופן. 
ובבוקר, כשמנחם הרשקוביץ – הבן הגדול של מוטי 
הוא  והיום  בישיבה  מעליו  שנה  שלמד  הרשקוביץ 
משיב ערב בישיבה החדשה של שפירא – ביקש ממנו 
על  לו  הסביר  הוא  התורה,  בברכות  אותו  להוציא 
המשנה ברורה שאומר ששינת קבע היא 60 נשימות. 
נרדם,  לו שהוא  נראה  לא  הוא מצטער, אמר, אבל 
כדאי שיבקש ממישהו אחר, מישהו שיודע בוודאות.

סיפור לחג         | אליהו לוי

בחירות קשות

התחיל להרגיש לו קצת מוזר לשבת בבית 
המדרש, לבד מול הגמרא.



7 גליון 13 | א’ סיון תשע”ו | 07.06.16

תבונה"  יפיק  ואדם  חכמה,  מצא  אדם  אשרי 
)משלי ג יג( - "אמת כי אשרי אדם מצא חכמה 
אשר לימדוהו, אך עם כל זה זאת עצתי שאדם 
אם  הלא  כי  הנלמד,  מתוך  תבונה  גם  יפיק  מעצמו 
שתבין  התבונה  מכסף,  טובה  ילמדוך  אשר  החכמה 

טובה מזהב" )אלשיך הקדוש, שם(.
התורה  של  קבלה  על  מחשבה  מזמן  תורה  מתן  חג 
לעומת נטילה אקטיבית שלה, ועל לומד פסיבי מול 
תורה,  של  כתרה  על  מדברים  כשהם  עצמאי.  לומד 

מעלתה הגבוהה והמפוארת ביותר, 
ש'עמלה  באדר''נ  חז''ל  מלמדים 
של תורה – כל הרוצה ליטול יבוא 
ויטול', דרוש מאמץ אקטיבי מצדו 
של הלומד, עמל ממש, כדי ליטול 
לקניינו  ולהופכה  התורה  את 
בקבלה  די  ואין  בראשו  ולכתר 

פסיבית שלה. 
בדורות האחרונים הוגים חינוכיים 
מעמידים  העולם  מאומות  בולטים 

)חינוך  החינוך  בפסגת  העצמאית  הלמידה  את 
חינוך  לשיטתם,   . ומתקדם'(  'חדשני   - 'פרוגרסיבי' 
וקליטתו,  חומר  בשינון  מתמקד  אינו  לשמו  ראוי 

ויצירה עצמאיים של  גילוי  אלא בהפנמה שלו אגב 
התלמיד. כך במקרים רבים המורה איננו מי שמעביר 
ניתן  הוא  בה  סביבה  שמאפשר  מי  אלא  הידע,  את 

לרכישה על ידי התלמיד.
מכיוון שהחינוך ה'מתקדם' על גילוייו השונים כולל 
היבטים נוספים, הקשורים בפריקת עולה של המסורת 
המערבית  החברה  עברה  אותם  חילון  ובתהליכי 
בדורות האחרונים, אנו מתפתים לא פעם לראות את 
בה  סביבה  השמרני:  באופן  הראוי  התורני  החינוך 
אופן ההוראה המיטבי הוא הרצאה של מורה בכיתה 
מלאת תלמידים מקשיבים, ולפעמים, אולי, גם עיבוד 

של החומר הנלמד בכתב במסגרת סיכום או מבחן. 
בתמונה הרווחת הזו, הפעילות הנדרשת מן התלמיד 
הנדרשת  הגלויה  הפעילות  רבה.  אינה  הזמן  רוב 
דעת.  בהסחות  ומאבק  הקשבה  בעיקר  היא  ממנו 

זאת בזמן בו ניתן ללמד טוב יותר תחומי דעת שונים 
באופנים אחרים – לימוד חשבון בכיתות המתאימות 
בעזרת משחק בחצר, לימוד היסטוריה בעזרת סיורים 
וכתיבה עצמאית אודותיה,  במקומות בהם התרחשה 
ופעילות  שירה  משחק,  אגב  זרה  שפה  לימוד  ואף 
מתאימה. כל אלה אינם נעשים. ברור, נוח )וזול יותר, 
נתפס  וכשזה  הרצאה,  ידי  על  בכיתה  ללמד  לרוב( 
כמתאים לפילוסופיה החינוכית קשה יותר לערער על 

כך.
פני  אלו  באמת  האם  אך 
שלנו?  במסורת  הדברים 
סכינים  זוג  כמו  בחברותא, 
בירך  אחת  המתחדדות 
את  בונה  לומד  כל  חברתה, 
בלימוד  הנוצרת  תורת האמת 
על  נשען  שהוא  תוך  בעצמו 
זמנית.  בו  עימו  ונאבק  חברו 
לימוד בחברותא במיטבו איננו 
אלא  חכמה,  למציאת  דומה 
גם  הקדושה,  לתורה  מיוחד  באופן  תבונה.  להפקת 
חידושים המתחדשים תוך כדי לימודה הופכים להיות 
חלק ממנה. גם מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש כבר 

ניתן בסיני.
תהיה  מעלה  שלנו  היסודיים  הספר  בבתי  התבוננות 
אודות חלוקת הזמן בין שינון ורכישה פסיבית של ידע, 
לבין הבניה שלו על ידי הלומדים בסביבה מאפשרת, 
ותומכת. באופן מוזר משהו, לימודי החול  מתוכננת 
באופן  מתקיימים  נלמדים(  הם  בה  וברמה  )בהיקף 
טורי  מול  מורה  של  הרצאה   – לחלוטין  מסורתי 
שולחנות וכסאות, בעוד לימודי הקודש נלמדים בשתי 
'פרוגרסיבית  ובהוראה  מסורתית  בהוראה  המתודות, 
נלמדים  ומדעים  חשבון  היסטוריה  כך,  חדשנית'.   -
בעיקר על ידי שמיעה ובעזרת ספרים, על אף שניתן 

ללמדם באמצעים מגוונים ודינמיים הרבה יותר.
ולהסיט  לנסות  עלינו  החול,  ללימודי  האמור  בכל 
מעט את המטוטלת מקוטב מציאת החכמה לבדו בו 
היא מצויה, מעט בכיוונו של קוטב הפקת התבונה: 

אשרי אדם מצא חכמה, ואדם יפיק תבונה.

חינוך    |  בניהו טבילה  - מפקח בחינוך החרדי,  משרד החינוך

"

הפעילות הגלויה הנדרשת ממנו היא 
בעיקר הקשבה ומאבק בהסחות דעת.

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

שילחו פקס עם שאלתכם 
למספר  072-33-88-545

או מכתב לכתובת:
אקשיבה ת.ד. 623 בני ברק

ציינו את הדרך בה תרצו 
שנשיב (מייל, פקס, מכתב),

והתשובה בדרך.

אין צורך

לכתוב כל

פרט מזהה,

סודיות
מובטחת.

ורקע. גיל,  לכתוב  מומלץ  יותר,  מדוייקת  תשובה  לאפשר  מנת  [על 
באם נדרשת הפניה להמשך טיפול, מומלץ לכתוב אזור מגורים. לא חובה]
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לאחרונה.  שפורסם  הקשה  ההתעללות  סיפור  בנושא  תשובות  שתי  עלו  האחרונים  בימים 
בכל  בוער  הזה  הנושא  המשיבים,  מן  מקבלים  שאנו  והמידע  שלנו  מההתרשמות 
ועמוק! רציני  מענה  ללא  נותר  והוא   - ובסמינרים  בישיבות  ומבוגרים,  צעירים   - מקום 

שתי התשובות שפרסמנו באתר נותנות מענה יחיד במינו לנושא )יחד עם נספח מפורט שצורף 
לאחת מהן(. מכיוון שלדעתנו זה ממש פיקוח נפש, אנחנו מעוניינים שתשובות אלו יקבלו חשיפה 

גדולה ככל האפשר. הדפיסו ושתפו עם הזקוקים לכך ממכריכם.
אם נחשפתם לפרטים החמורים או מכירים אנשים שעולמם התערער כתוצאה מחשיפה לסיפור , 
חשוב שתקראו את התשובות שלנו. בהזדמנות זאת נבקש לשמור על כבוד הנפגעים ולהתרחק מן 

הצהוב ומן הכיעור.
http://bit.ly/aksv4301   | ....שאלה ראשונה )כולל נספח( <<  לא יודעת מה לחשוב •
http://bit.ly/aksv4242   |                         ?.....שאלה שניה << גם אני יכול להיות כזה •

גם לכם יש שאלה? מוזמנים לפנות אלינו וצוות המשיבים יטפלו בפנייתכם בהקדם. 
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בשורות טובות,
צוות אקשיבה 

ask@akshiva.co.il


