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נקודה מתוך
"לחיות עם פרשת השבוע"

הרב ויצמן

קדושה ואיזונים
הרב קוק זצ”ל באורות הקודש (ח”ג עמ’ ש”ס) עומד על נקודה
אחת העומדת בבסיס כל החטאים שמונים חכמים לבני אהרן:
"הבאים אל הקודש כשהולכים אחרי ההרגשה העליונה של
הופעת רוח הקודש ,ושל כל חכמה והופעה שבעולם ,בלא
התקשרות אל התורה ומעשיה בפרטיות ,ובמדידת המדות
הטובות ,המשוערות על פיה ,הרי זה חטא נדב ואביהו ,הפרדת
יסוד אבא מאימא עלאה .חושבים המתנהגים ככה שמתקרבים
אל הקודש ,מיחדים הם ממרחקים ,מקריבים אפילו אש זרה,
ובאים אל הקודש ,שתויי יין ,בלא אימתא דשמיא ,הנובעת
ממקור עליון ,הבאה על ידי כיסוי הראש ,אלא פרועי ראש,
ומתיחדים כל אחד בהשגתו המיוחדת בלא איגוד עליון של תורת
משה מורשה ,ולא נטלו עצה זה מזה ,ומורים הלכה בפני רבם,
מתוך הכרה של גדלות פנימית .ועומק גדול של קדושה זו צריכה
להתבטל בפני מקור התורה .ונקדש בכבודי .והם מיודעיו של
מקום ,אינם יכולים להתגבל בגבולים גדולים ממשה ואהרן,
בהתפשטותם ,נדחים מן העולם ,ואינם באים בבנין של משפחה,
ובנים לא היו להם…"
חטא נדב ואביהוא הוא הליכה אחר ההרגשה האישית של
האדם ,בלי להיות כפוף לתורה ,למידותיה ,לשיעורים ולאיזונים
שהתורה כוללת במצוותיה .החטא נובע מרצון עז אל הקודש ,אך
יש לדעת שגם כשאדם רוצה את הדברים הטובים ביותר – יש
לכך גבולות .הכניסה למקדש בלא כיסוי ראש מלמדת שהם לא
נתנו גבול על ראשם .עלינו ללמוד מכך שגם לשאיפה למעלה,
כלפי שמיא ,יש גבול .עלינו לדעת כי הקיצוניות איננה נכונה,
ואיזון הוא יסוד חשוב ביותר בחיים .הרבה דברים טובים

יש בעולם ,הרבה ערכים שכל אחד מהם טוב וחיובי .מצוותיה
של תורה מחייבות את האדם לחיות בצורה מאוזנת .למשל –
המצוה להקים משפחה ולהוליד ילדים .על נדב ואביהוא נאמר
(במדבר ג’ ,ד’)“ :וּב ָנ ִים ל ֹא הָיו ּ לָהֶם” .זהו ביטוי לכך שהם לא היו
מוכנים לעשות דברים שיגבילו אותם .חז”ל מגדירים אדם שנשא
אשה כ”ריחיים בצוארו” (קידושין כ”ט ע”ב) .יש עליו עול כבד
המושך אותו כלפי מטה .יש מרבותינו שאמרו שלימוד פנימיות
מתאים רק לנשואים .אחת הסיבות לכך היא שאדם נשוי לא
יכול “לרחף” יותר מידי .אם יצא מהגבול – אשתו וילדיו ידאגו
להשיבו לאיזון .כשירצה לקום לתיקון חצות – יצטרך לטפל בבנו
הבוכה ולהחליף לו חיתול… אין הוא יכול לצאת מאיזון
ומנורמליות של חיים .ההולך בקצה ,בדרך התוהו ,מרגיש אולי
שהוא חי באמת גדולה ,אך אין לזה קיום לטווח ארוך .דרך זו
מובילה לשבירה .הרוצה לבוא אל הקודש לטווח ארוך ,עליו
לבנות חיים שלמים ומלאים ,של אישה וילדים ,של עבודה
ופרנסה ,וכך לבוא ולהתקרב אל הקודש .רק היכולת לחיות
בעולם מורכב ומאוזן יכולה להביא את האדם אל הקודש לטווח
ארוך ,לאורך ימים ושנים טובות.

מתוך השיעור שהועבר ב-י"ז אדר ב תשע"ד
השיעור המקורי נמצא באתר הישיבה

ביום רביעי התקיים בישיבה
אירוע סיום הש"ס בבלי
וירושלמי .בוגרים רבים הגיעו,
למדו ויחד סיימו את הש"ס.
בשל עיתוי סגירת הגיליון
נרחיב על כך בעלון הבא בע"ה

 .1במה אהרן
בירך את העם,
ובמה משה
ברכו
יחדיחד
ואהרן
ואהרן
העם?
העם?
אתאת
בירכו

 .2בעקבות איזה
חטא מתו נדב
ואביהוא בני
אהרן?

 .3בסימני
טהרה של דגים,
מהו סנפיר ומה
זה קשקשת?

" האש המקורית העליונה מבריקה למטה ונפגשת באש הדיוט  -כיון שבאש נושקים שמים וארץ ,הרי היא מסוכנת באמת"
("שיחות הרב צבי יהודה" לפרשת שמיני)

'רבנן דאגדתא' – מה זה?

הרב טל חיימוביץ

מה דין כף חלבית שנפלה לתוך סיר מלא גולאש בשרי? זוהי
שאלה שכל מורה הוראה פוגש בימי כהונתו .כל רב ראוי לשמו
ידע לענות על שאלה בסיסית זו ,ולרוב הוא אף יוכל לפרוס את
השתלשלות ההלכה החל מדברי חז"ל ,עובר דרך רבותינו
הראשונים ,ועד לשולחן ערוך ולנושאי כליו.
מה יקרה לדעתכם אם אותו רב ישאל ברצינות תהומית ,האם יש
היתר לעשות ביטוח רפואי נוסף על הקיים ,למרות שאין סיכוי
גבוה שיצטרכו לו ,מאחר ואולי יש בזה חסרון בביטחון בקב"ה .או
אולי שאלה אחרת :האם הזבוב שנפל למרק בשבת ,קיבל את
עונשו ,או האם בכלל הדבר מכוון משמים ,או שכך קרה פשוט
במקרה? ובכן מה לדעתכם הרב הממוצע יענה על שאלה שכזו?
האם תהיה לו תשובה מסודרת בחיקו? האם הוא יוכל לפרוס את
השתלשלות הדיון בעניין זה?
מרן הראי"ה קוק זצ"ל זיהה כי חסרון הלימוד והבירור הבהיר
והסדור בתחום האמונות והדעות התורני על כל חלקיו ,הוא
המביא לידי עיקר גילויי המועקות והצרות הרוחניות שבדורות
האחרונים (אגרת צה).
לצערנו ,עד עתה טרם הוקמה מסגרת לימודית שמביאה את
הלומדים לידי ידיעה מסודרת ורחבה דיה בתחום זה של האמונות
והדעות ,שכוללות מצוות עשה ולא תעשה ,וחיובי דינים למעשה
ממש .בשאלות הקריטיות והיסודיות ביותר בדרך כלל הידיעה,
אם היא קיימת בכלל ,היא דלה ביותר ולא יכולה לעצב עולם
אמוני סדור.
בשנים האחרונות צעדנו במדבר הרעיוני הזה ,אשתי הדסה
ואנוכי ,וחתרנו להקים מערכת לימודית שתענה בדיוק על הצורך

הזווית הנשית

הזה .הקמנו לשם כך את תכנית רבנן דאגדתא ,ובשנה האחרונה
זכינו להגיע לישיבת מעלות ,בזכות חזונו מרחיק הראות של מרן
ראש הישיבה ,הרב יהושע ויצמן שליט"א ,שתומך מסייע ומדריך
אותנו בדרך הארוכה.
צורת הלימוד שבתוכנית נעשית דרך חיתוך של כל יסודות
האמונה לכ 120-סוגיות ליבה ,כשכל סוגיה מורכבת ממספר
יחידות .כל נושא נידון סביב מקורות יסודיים ,כאשר פרישת הדיון
היא מהמקרא ,חז"ל ראשונים ואחרונים ,עד אחרוני זמננו.
הספרים מכילים החל ממקורות קלאסיים ומוכרים ,ועד מקורות
נדירים ,שמטרתם להרחיב את זווית הראייה של הלומד ביחס
למערכת הספרות האמונית שבישראל .כל זה מלווה בביאורים,
סיכומים וגרפים המושכים את הלומד לעצב לעצמו עולם אמוני
ברור סדור ומוצק.
עד עתה הושלמו כ 6ספרי לימוד (מתוך  16מתוכננים) ,כשכל
ספר עוסק בנושא יסודי אחד :האמונה; הבריאה והבורא; עולם
הזה עולם הבא; גלות וגאולה; שמות ותארים; התפילה .בימים
אלו אנו עוסקים בסידור הספרים לקראת הדפסתם ,ומחפשים
שותפים לדרך.

הרב טל חיימוביץ ר"מ בישיבת מעלות וראש תוכנית 'רבנן דאגדתא'

emetvemunawomen@gmail.com

הדסה חיימוביץ

משמעות ההורים בחיי הילד

הדסה חיימוביץ  .m.edיועצת זוגית ופסיכותרפיסטית
emetvemunawomen@gmail.com 052-7202633

רמזים לפינת הילדים (מומלץ להדפיס מהקישורים לפני שבת):
 .1רש"י ט ,כב-כג.
 .2רש"י י ,ב.
להרחבה" :נקודה מתוך לחיות עם פרשת השבוע" בעלון זה.
 .3רש"י יא ,ט.
להרחבה :ספר "לחיות עם פרשת השבוע" פר' ראה עמ' 361
או בקישורhttps://yesmalot.co.il/6270/ :

תפקידנו כהורים לתת לילדים שלנו כלים נכונים לחיים ולכוון
אותם לצמוח לשליחות שלהם בעולם .אז למה זה כל-כך
מורכב? ולמה אנחנו הרבה פעמים מוצאים עצמנו בפערים בין
הרצוי למצוי ,בין הרצון שהוא בהחלט טבעי ,לבין המציאות
שמשקפת לנו דברים אחרים ואולי אפילו הפוכים?
שאלה זו מעוררת בנו לעיתים כעסים ,לבטים על הדרך
(והמטרה?) ואף ייאוש.
ראשית עלינו להבין שאין כאן מסע פרטי של אדם לעצמו
במנותק מהסובב .חשוב להנחיל בבית את התפיסה שאנחנו
צועדים כחבילה אחת ,שותפות שמורכבת מאבא ,אמא וילדים.
אנחנו קבוצה אחת שצריכה לצעוד יחד עד פסגת ההר.
ההבנה הזו חשובה משתי סיבות עיקריות :ראשית משום
שבאופן אמיתי אף אדם איננו אישיות מנותקת ,וכל אדם מושפע
מסביבתו .האדם הוא נוף מולדתו ,ואף ילדינו מושפעים כמובן
מבית הגידול שלהם .התחושה הזו שהמסע הוא משותף ,הופכת
למציאות טבעית וברורה מאליה כאשר הילדים מרגישים כי זוהי
משימה משותפת .שנית  -כל משימה הופכת להרבה יותר
פשוטה כאשר היא נעשית בשותפות עם אנשים נוספים ,וקל
וחומר עם אנשים אהובים ואוהבים .התמיכה ההדדית וגם
חלוקת המשימות לפי הכישורים מקילה מאוד על ההצלחה של
בני הבית במשימתם .עושים חלוקת עבודה ,חלוקת משימות
וחלוקת תפקידים ,כל אחד באשר הוא .לפי כישרונותיו ,אישיותו
ורצונו .וקדימה למסע..
מצד שני חשוב לזכור לא לאבד את הייחודיות של כל מרכיב
בפאזל המשפחתי הזה .לכן חשוב שנהיה פתוחים וזורמים לקבל

כל אחד באשר הוא .שכל חלק ירגיש חשוב ונצרך בדיוק כמו
חלק אחר בפאזל .וכמובן שעלינו כהורים לקחת את המושכות
והאחריות להוביל בביטחון בדרך הברורה שלנו את הילדים.
נקודה חשובה ביותר בדרך ההליכה במסע החינוכי ,היא להציב
עצמנו כדוגמא אישית שלא נבהלת מקשיים ואתגרים .להיפך,
עלינו להנחיל את ההבנה שמתוך קשיים צומחים ,נבין ונכיר
שאלו מתנות עבורנו ועלינו להשתמש בהם בשביל להתקדם.
ולסיום ,חשוב מאוד שלא לשכוח להיות סבלניים ולהבין שאנחנו
בתהליך כל הזמן ומתקדמים צעד אחר צעד למטרה ,אף אם היא
ארוכה .בשבוע האחרון איבדנו את אחד מגדולי הדור ,הרב חיים
קנייבסקי ,שבאורחות חייו בהחלט גילם תכונה זו של שותפות
זוגית .הרב חיים והרבנית בת שבע קנייבסקי ,היו מקפידים
לאכול יחד תמיד .הייתה לזוג זה מטרה משותפת :להגדיל תורה
בעם ישראל .התורה לא רק של הרב ,אלא של שניהם .וכך היה
עד שהרב היה אומר שכשאשתו לידו הוא לומד טוב יותר.
שנזכה לילך בדרכי הרב ,ולהוביל את בני ביתנו אל פסגת ההר
בדרך נעימה ומוצלחת.

