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תבערו את אש המחלוקתלא 

כל  ", "ויקהל"–פותחת בכמה ביטויים של אחדות הפרשה 
". בני ישראל", "עדת
אומר  " לא תבערו אש ביום השבת"הקדוש על הפסוק  ה"השל

.והכעסשזו אש המחלוקת 
להבין , כל פעם מחדשהחשוב הזה לחשוב על העניין עלינו 

שאין דבר יותר גרוע ממחלוקת ולקבל החלטות טובות בעניין  
.הזה

מובאים כמה מדרשים על ) פרשה ד(רבי אליעזר במשנת 
:עצמםבעד והדברים מדברים , חומרתה של המחלוקת

שלא גלו אבותינו עד שהניחו השלום ותפסו מצינו "
לפיכך גלינו לבין . חלק לבם עתה יאשמו' שנא, המחלוקת

.שלוםהאומות שאין יודעין 
ה על עבודה זרה ולא ויתר על  "בשלשה מקומות ויתר הקב

התחילו לעבוד  הןהן . בימי דור אנוש, ראשונה. המחלוקת
ולפי שהיה ביניהן  ', אז הוחל לקרוא בשם ה' שנ, עבודה זרה

וכשבאו ישראל לידי מעשה העגל ... ה"שלום האריך להן הקב
. אבל כשהיו באין מחלוקת לא ויתר להן, ה"מחל להן הקב

וגדולה  , אתה מוצא שם מכה, בכל מקום שאתה מוצא וילנו
משנחלקו עשרת  , השלישית. של קרחמכולן מחלקתו 

נעשו אלו  , ולא היה ביניהן שלום, השבטים על שבט יהודה
. פורענות לאלו ואלו פורענות לאלו

מחלוקת שהיא ' אפי, קשה היא המחלוקת, מאיר אומררבי 
להים את הרקיע ויבדל בין -ויעש א' שנא, של עולם לישובו

לפיכך אין כתוב , ולפי שכתוב ויבדל בין מים למים', המים וגו
ומה אם מחלוקת שהיא  , והרי דברים קל וחומר". טוב"בו 

מחלוקת שהיא , "כי טוב"של עולם לא נאמר בו  לישובו
. לחרבנו של עולם על אחת כמה וכמה

סייגאפילו לעשות , קשה היא המחלוקת, יהודה אומר' ר
".למצות  

   
שלא  ובלבד  הכללוותר על שווה  .מהכלהוא גדול השלום 

באר  "וכך מספר הרב בידרמן בעלון . תהיה מחלוקת בינינו
":הפרשה

מעשה נורא מובא בפתיחה לספר עין הבדולח מהגאון רבי  
והיה  . אשר בא לעירו איש אחד ושמעון שמו: לנדאישראל 

אחריו בקולו  השומעיןמנגן נפלא ושר בשירים והמשיך את כל 
אולם המרא דאתרא . ורצו לקבלו שיהיה שליח ציבור, הנעים

וכשבני . מיאן להסכים באשר האיש בעל עבירה וקל שבקלים
הבין הרב שעלולה לצוץ  , העיר דבקו בעוז והתעקשו על כך

והריץ שאלתו לפני  . מחלוקת ולא ידע להשית עצות לנפשו
שמעון זה דורש את כל  : "מפוזנאהגאון הקדוש רבי יוסף 

', את הנבילה'ו' את הטריפה'ו' את החזיר': שבתורה האתין
ולזאת יגיד לי ... פרש' אלוקיך תירא' את ה'וכיוון שהגיע ל

מוטב : "השיב לו רבי יוסף". דעתו הקדושה מה לעשות
  יחדוללכן , להעמיד צלם בהיכל ואל ירבה מחלוקת בישראל

".הטובבקולו לצאת בריב נגדם אם אינם שומעים 

נברא באופן שהדברים מורכבים וישנם כוחות שונים  העולם 
כך שלכל אחד יש . הכליםבבחינת שבירת , בעולםהפועלים 

את נקודת המבט שלו ואת הרצון הייחודי  , את האישיות שלו
. כל ציבור וכל אומה, כך כל אדם. לו

מטרת הבריאה היא לאסוף את כל הדברים הללו  אך כל 
כדי לעשות מכל  –בשביל זה נברא העולם . אותםולאחד 

כשעושים ". והיה המשכן אחד. "שברי הכלים מציאות אחת
זו שמכיוון  ,הבריאהמחלוקת בעצם סותרים את כל מטרת 

כמובן . אמירה ששני מבטים שונים לא יכולים להסתדר יחד
שכן יש לברר את הדרך ואת . דעותשלא מדובר במחלוקת בין 

. אך לא בדרך של מחלוקת עם פגיעה וכעס, השקפת העולם
של  עלינו להניף את דגל האחדות ולהתאמץ לעשות פעולות 

.שלום ורעות, ואחוהאהבה 
                    .ב"אדר א תשפב "בכהשיעור שהועבר מתוך          
.  המלא יעלה לאתר הישיבה בקרובהשיעור       

 נקודה מתוך הרב ויצמן
"לחיות עם פרשת השבוע"  



,     יהודי יקר  
אם רצית לדעת מהי אחדות בעם ישראל אתה מוזמן לבקר  

!  את מעלות והסביבההמעטירה , מעלותההסדר בישיבת 
  ולצידם, בתורהתראה את בחורי החמד אשר עמלים שם 

תמצא רשת השנייה ובקומה . צוות האברכים בוגרי הישיבה
תפארת "כולל : כוללים הנתמכים על ידי ישיבת ההסדר והם

אברכים   –" כולל ברסלב", יעקב מלכהבראשות הרב " מעלות
ואחרון חביב כולל  , יוםשמשלבים עבודה ולימוד בבוקר חצי 

.יהודה קוך' בהנהגתו של ר, הייחודיבני מנשה 
 

מידי יום ביומו כשאני נכנס . אשתף אתכם בנעשה בישיבה
להיכל הישיבה הלב נפתח בראותי את השילוב של הבחורים  

ומאירים פנים אחד לשני בבחינת איש את שמחים והאברכים 
.יעזורואחיו 

 
האווירה דוחפת . רוחניהמקום הזה מבורך בתורה ובשפע 

ובשפע גשמי בדאגה , את הלומדים לצלול בעומק של תורה
ואמונה שכך  שמחה , אהבהמתוך , הנשמתייםלכל הצרכים 

.צריכים לחיות בשיתוף פעולה מלא בכל קהילה בארץ
 

זכיתי להכיר את איש " כראש הכולל"אני באופן אישי 
האשכולות שעומד מאחורי כל המפעל הגדול הזה מורנו הרב  

אשר קרבני אליו בהנהגה המיוחדת  , א"שליטויצמן יהושע 
,  לצידוהעומד הימיני ואיש . הזו של אהבת ישראל ללא גבול

שעובד  ' שיחי דדושחיים ' הלא הוא המנהל המסור ר
.בישראלירבו כמותו . במינהבמסירות נפש מיוחדת 

 
בטוחני שיש לקדוש ברוך הוא נחת רוח כשהוא רואה שבניו  

מאוחדים ומשלימים זה את זה ובאמת זו חומת המגן של 
.  וזה מה שיקרב את הגאולה השלימה, עירנו מעלות

יודע  ) קהילת בני מנשה" (שבי ישראל"בתוקף תפקידי כרב 
אני מקרוב שהמקום היחידי בעולם שדואג לרוחניות  

ישיבת  זו , במדרשהוהגשמיות של הבחורים בישיבה והבנות 
מצא  לא : "פתחנומהמקום שבו אסיים . מעלותההסדר 

י "רהנברך את ". אלא השלוםכלי מחזיק ברכה ה "הקב
שימשיך להנהיג את הקהילה ואת הישיבה מתוך בריאות  

.איתנה

, בכל אשר תעשה" ה יושיעך-י" בברכת
המוקיר ומעריך מאוד

"תפארת מעלות"ראש כולל  –ברוך אבוקסיס  הרב

השוכן בקמפוס הישיבה " תפארת מעלות"מכתב מראש כולל   

ולעשות  " ללכת בגדול"מבני הנוער חשים רצון רבים     
המחשבה  . מסלול משמעותי בלימוד תורה או בצבא

הראשונית היא שמי שרוצה ללמוד תורה מחפש ישיבה 
ומי , במשך כמה שנים" כמו שצריך"גבוהה שבה הוא ילמד 

שרוצה לעשות שירות משמעותי בצבא הולך למכינה ואז 
לישיבת הסדר זה מרגיש לנערים  ללכת  .מובחרתליחידה 

". לא זה ולא זה"רבים סוג של התפשרות ו
לעוצמת השפעת התורה   -זה מה שנכון לטווח ארוך האם 

?  בחיים עצמם

ששאל בוגרי , "מכון סמית", יש מי שעשה על זה סקראז 
האם אתה לומד : מכינות וישיבות ציוניות מכל הסוגים

זהו סקר ארוך ואנו מתייחסים לפרט  (? תורה במהלך השבוע
).אחד מתוכו

שהן מראות  מכיוון , ראשון תוצאות הסקר מפתיעותבמבט 
שישנם יותר אחוזים של בוגרי ישיבות הסדר הלומדים תורה  

מאשר בוגרי ישיבות גבוהות שעושים זאת ) 44%(בכל יום 
ה שהלכו ללמוד תורה ברצינות  'איך קורה שחבר). 38%(

לא ממשיכים לעשות זאת בהתמדה בחיי  , בישיבות גבוהות
?  יום-היום

.  שהתשובה טמונה בגישה העמוקה של כל מסלולנדמה 
לחבר  " דרך הרגליים"במסלול ההסדר התלמידים מתחנכים 

להבין את הערך הגדול עלינו . את התורה עם החיים
יתכן שאלו שאינם  . שבחיבור התורה אל כל מערכות החיים

זה מפני שהם חושבים שברגע שהם , לומדים בכל יום תורה
וממילא הם , ”לא המשיכו בתורה“הלכו ללמוד מקצוע הם 

כאילו יש כאלה  . לא שייכים ללימוד תורה בצורה רצינית
.  בעולם המעשההממשיכים שממשיכים בתורה ויש כאלה 

כל אדם צריך להיות תלמיד  . לבטל את החלוקה הזועלינו 
…רופא ואפילו אם הוא רב, בין אם הוא עורך דין, חכם

אלא  התורה לעולם המעשה איננו סותר את לימוד החיבור 
קביעות עיתים לתורה בעוצמה מתוך . משלים אותה

להגדלת התורה בארץ ישראל  תביא החיבור לעולם המעשה 
הזה מלמד אותנו שתי תובנות  הסקר . בצורה משמעותית

שילוב השירות הצבאי בלימוד התורה  , האחת: חשובות
בארץ ישראל התורה  . בישיבה הוא הסדר הנכון של החיים

ומי , מחוברת לחיים ולצרכים החברתיים והמדיניים
.שמתעלם מכך גם תורתו נפגמת

יש הבדל עצום בין מי שיוצא למהומת החיים מתוך , שנית
ובין אדם שיוצא לחיי  , לימוד של שנתיים או יותר בישיבה

גם אם השירות (נישואין ועבודה מתוך שירות צבאי ארוך 
י שיוצא אל החיים מתוך מ). הגיע אחרי כמה שנות ישיבה

חייו מוארים באור התורה שלמד , לימוד תורה בגדלות
לעומת מי שמגיע אל החיים מתוך תקופת הצבא  , בישיבה

השוחקת שעלול למצוא את עצמו יותר רחוק מעולם  
.הלימוד

בצורה רגילה היה נראה לנו שבוגרי ישיבות גבוהות  אמנם 
,  אך הבנה עמוקה. לומדים יותר תורה במהלך החיים
.ועכשיו גם הסקר מוכיחים אחרת

מי שרוצה   -" תכוונו לישיבות הסדר -תכוונו גבוה ", בקיצור
לו ללמוד בישיבת הסדר  ראוי לבנות חיי תורה שלמים 

.  המחנכת לשילוב בריא של התורה בחיים

10117il/co.yesmalot.://https/:הנושא בקישורהרחבת 
בסוף  , ויקהלפרשת " לחיות עם פרשת השבוע"וכן בספר 

".  לכולם שייך המשכן: "שיעור

רמזים לפינת  הילדים   :
) מומלץ להדפיס מהקישורים לפני  שבת   (

1 . רש " י  לה  , .ב
להרחבה ) : לקראת סוף השיעור  ( בקישור  : / 6179 il/ co. yesmalot. https://   

2 . רש " י  לה  , יז .
3 . רש " י  לה  , לד .

להרחבה  : ספר  " לחיות עם פרשת השבוע "  , פרשת  ויקהל  , " המשכן שייך לכולם   " עמ  ' 350 .
ובקישור  : / 9583 il/ co. yesmalot. https://   

??ישיבה גבוהה? מכינה  
??ישיבת הסדר? שנים 3   עיונוער 


