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"לחיות עם פרשת השבוע"

הרב יהושע ויצמן

להיות קדוש
ְּת
בפתיחת הפרשה נאמר" :דַּב ֵּר א ֶל כ ָּל עֲדַּת ב ְּנ ֵּי י ִשְּ ָּרא ֵּל וְּאָּמַּר ָּ
תהְּיו כ ִי קָּד ֹושׁ א ֲנ ִי ה’ אֱלֹהֵּיכ ֶם".
א ֲלֵּהֶם קְּ ֹדשִׁים ִ
ובסיום הפרשה" :וִהְּי ִיתֶם לִי קְּ ֹדשִׁים כ ִי קָּד ֹושׁ א ֲנ ִי ה’ ו ָּא ַּב ְּדִל
אֶתְּכ ֶם מ ִן הָּע ַּמ ִים לִהְּיוֹת לִי".
כשמתבוננים בפסוקים האלו – הם מרגשים .הקב”ה אומר לנו
להיות קדושים“ ,כי קדוש אני".
מה משמעות הדברים?

הפרק האחרון ב”מסילת ישרים” ,עוסק “בביאור מידת
הקדושה” .מסילת הישרים עולה מזהירות לזריזות וכך הלאה,
עד שהיא מגיעה אל הקדושה .וכך כותב הרמח”ל:
"והנה האיש המתקדש בקדושת בוראו אפילו מעשיו הגשמיים
חוזרים להיות ענייני קדושה ממש ,וסימניך אכילת קדשים
שהיא עצמה מצות עשה ,ואמרו ז”ל (ספרא) :כהנים אוכלים
ובעלים מתכפרים"...
אכילת הקרבנות“ ,על האש” בבית המקדש – היא מצות עשה
שמברכים עליה .היא זו שמכפרת על האדם המקריב את
הקרבן.
ישנו מקור נוסף בענין זה בהקדמת הרמב”ם לי”ד החזקה.
הרמב”ם מסביר את עניינו של ספר “קדושה” .נסו לחשוב – מה
כלול בספר “קדושה” ביד החזקה? כנראה דברים עליונים
המובילים את האדם לקדושה .אך הרמב”ם אומר כך:
"ספר חמישי :אכלול בו מצוות של ביאות אסורות ומצוות של
מאכלות אסורות .לפי שבשני עניינים האלו קדשנו המקום
והבדילנו מן האומות ,בעריות ובמאכלות אסורות .ובשניהם
נאמר ואבדיל אתכם מן העמים ,אשר הבדלתי אתכם מן
...העמים .וקראתי שם ספר זה ספר קדושה".

(לאחר מציאת המושג בקשו בשולחן שבת מאבאמא
להרחיב על המושג שמצאתם)

אלו דברים מדהימים .דווקא בדברים שבהם אנו שותפים עם
כל העולם ,עם כל בני האדם ואף עם בעלי החיים – שם
נמצאת הקדושה .החיות אוכלות ומתרבות ,וגם אנחנו,
ובדברים האלו עוסק ספר הקדושה.
אנו נבדלים מן העמים בדרך שבה אנו ניגשים אל הדברים
החומריים הללו .דווקא במה שכל אדם וכל בהמה עושה –
נבחן האדם הקדוש .הקדושה איננה הימנעות מעשיית דברים,
אלא עשיה של כל דבר ,אפילו חומרי ,מתוך התכווננות אל
הרצון העליון ,אל מה שהתורה מלמדת אותנו שהוא הרצון
העליון.

הרב קוק מגדיר את עניינה של הקדושה כך שאין היא אמצעי
אלא תכלית (עולת ראי”ה ח”א ,עמ’ תל”ד).
רוב בני האדם עסוקים כל ימיהם באמצעים .הם עובדים
בשביל הפרנסה ,כדי שיהיה לאדם מה לאכול ומה ללבוש ,כדי
שיהיה לו כח לעבוד ,וחוזר חלילה .יש מי שעובד שנה שלמה
כדי לצאת בקיץ לחו”ל .זוהי התכלית של כל מעשיו“ .זה קדוש,
בזה לא נוגעים” .אין לנו אלא לרחם על אדם זה.
הקדושה נמצאת בתכלית האמתית של כל הבריאה וברצון
העליון .עלינו לשאול את עצמנו לשם מה ברא הקב”ה את
העולם ולאן העולם אמור להגיע?
תכלית זו שייכת לכל אחד ואחד .ספר הקדושה נוגע בדברים
הבהמיים ביותר ,מכיוון שכל אדם יכול להגיע אל הקדושה
בחיי היום יום שלו ,ע"י הכוונתם לשם שמים ולשם תכלית
העולם.

 .1באיזה עניין
מקדימים אב
לאם ובאיזה
עניין מקדימים
אם לאב?

ע"פ השיעור שהועבר ב-ט' אייר תשפ"א.
השיעור המקורי נמצא באתר הישיבה.

 .2אלו דוגמאות
יש למצוה" :לא
תעמוד על דם
רעך"?

 .3מה פירוש
המילה ערלה?

" כשם שהשבת לא מצד עצמה היא קדושה אלא הקב"ה נתן בה קדושה מקדושתו
כך ביהודי נתן הקב"ה קדושה מקדושתו"
(נתיבות שלום ,פרשת קדושים)

הזוית הנשית

יעל יגר | טפחות

בשנה השניה ללימודי עבודה סוציאלית נדרשנו לבצע תרגיל
כפתיחה לשיעור בקורס מסוים .בתרגיל מתחנו קו לרוחבו
של דף לבן ,זהו "קו החיים" שלנו .על גביו ,התבקשנו לציין
נקודות משמעותיות בחיינו ,בעבר ובעתיד .התחלתי לציין
נקודות בחיי ,החל מתאריך הלידה ,עברתי דרך הילדות,
הנערות ,הקמת משפחה והמשכתי לציין עוד נקודות שאני
צופה (בע"ה!) שיהיו בהמשך חיי .בחלקו השמאלי של הדף,
החל מגיל שישים בערך ,כתבתי בגדול – "זיקנה :הפחד שלי".
מעולם לא תכננתי לעבוד עם זקנים (הפחד שלי )...אבל
מסלול החיים הוביל אותי לשם פעם אחר פעם .אחרי 12
שנים בהם אני מלווה ,מטפלת ,מקשיבה ,ואוהבת זקנות
וזקנים ,זיקנה היא כבר מזמן לא הפחד שלי .למדתי להסתכל
אל מעבר לחזות הכביכול-אחידה :הקמטים ,השבריריות,
העור המידלדל .הבנתי את הקסם בתקופת החיים
האחרונה.
"זקנים" ,יכולים להתרווח בכורסא ,הם כבר לא במירוץ
החיים המשוגע ,הם כבר צברו המון נכסים .ולא ,אני לא
מתכוונת לנדל"ן ,אלא לנכסים האמיתיים של החיים:
פרופורציות ,ניסיון חיים ,שיקול דעת ,עומק ,תבונה ,רוך
וחמלה .הליכה ,דיבור ומחשבה בקצב מתון שעומד בניגודיות
כה קיצונית לפזיזות ,למהירות ולחוסר הסבלנות של
תקופתנו.
אלו מתנות שרק מי שעבר מסלול של גבורות שנים זוכה בהן.
צר לי לומר שממה שאני פגשתי בשנות עבודתי ,מעטים הם
הזקנים שגאים בזיקנתם .רובם המכריע יאמרו "אני זקן?",
וכשיציעו להם ללכת לפעילויות עם בני גילם יאמרו "מה לי
ולזקנים האלה?" .כנראה לא רק צעירים נגועים בגילנות...

עיונוער

השבת נקרא בפרשה את הציווי האלוקי "והדרת פני זקן",
פסוק שבעקבותיו נולדה יוזמת "שבת והדרת" .בשבת והדרת
זו ,מאמרים שלמים בעיתונות ,דברי תורה בבית הכנסת,
ופעולות בני עקיבא יעסקו כולם בזקן השכן .כולם ידרבנו
אתכם להתקשר יותר לסבא וסבתא ,לבקר קשישים
שמסביב ,להיזכר בישישים השקופים הבודדים .עשו את זה,
אבל פה אני רוצה לומר לכם משהו אחר .בשבת והדרת זו,
אני מבקשת שנתחיל להדר את פני הזיקנה שלנו .שלי ,שׁלך ָּ,
שׁלך ְּ .דמיינו אותה ,עצבו אותה בעיני רוחכם – איזה מין זקן
אתה רוצה להיות? איזו זקנה את רוצה להיות?
מודלים שונים מנסים להציע את המפתח לזיקנה מוצלחת.
אחד מהם גורס כי המפתח לזיקנה מוצלחת הוא היכולת
להסתגל לשינויים .בזיקנה ,כמעט כל תחומי החיים
מתהפכים על פיהם – הבריאות ,החברה ,המשפחה,
העצמאות ,התעסוקה .את השריר הזה ,שריר הקבלה
והאופטימיות ,צריך להתחיל לאמן ממש עכשיו.
את הזיקנה שלכם התחילו לעצב כבר היום .עבדו מהיום על
שריר ההסתגלות ,על קבלה שמחה של המציאות ,לא קבלה
מיואשת .אל תפחדו מהזיקנה ,ראו את היופי שבה ,את
המעלות .נכון ,יש בה גם קמטים ועקמומיות ,שיכחה,
בדידות ומחלות .אבל בואו נהיה זקנים שגאים בזיקנתם.
והדרתם פני זיקנתכם.
יעל יגר היא עובדת סוציאלית בתכנית "והדרת פני זקן"  -להפגת
בדידות וחיזוק קשר בין דורי ,במשרד לשוויון חברתי ועמותת מטב

זו "מדינת ישראל" שציפינו לה?

אנו חיים בתקופה מיוחדת ,אך לפעמים נראה לנו שכך לא
אמורה להיראות הגאולה של עם ישראל .חשוב לדעת כיצד
יש להסתכל על התקופה שבה אנו חיים .עלינו להבין
שגאולה זהו דבר גדול ועליון .הגאולה היא אלוקית ואנחנו
קטנים מכדי להבין את רצונו יתברך בדרך הגאולה המחזירה
את עם ישראל ותורת ישראל לחיים בארץ ישראל .לכן ,אין
זה נכון לצפות ולחשוב איך נראה לנו שגאולה צריכה
להיראות.

סימני הגאולה
עלינו לראות את המציאות בעין טובה ,לשים לב לסימנים
לכך שאנו ב"אתחלתא דגאולה" ולהודות לה' על הניסים
הגדולים שהיו ויש סביבנו בתקופה המיוחדת הזו.
אחד מסימני הגאולה הגדולים ביותר זהו נס קיבוץ הגלויות
שאנו חלק ממנו .המהר"צ חיות שחי לפני כמאתיים שנה
באימפריה האוסטרית הסביר את הגדלות העצומה של נס
קיבוץ גלויות בכך ש"אם רוצים להעשות עם ואומה מאישים
נפרדים אשר גרו במדינות שונות ובין לאומים רבים ,הנה אין
אפשרות בטבע להשלים קבוצם להיות לעם אחד "...חלק
מהנס הגדול זו גם היכולת של כולנו לחיות כאן יחד על אף
השוני התרבותי בין הגלויות השונות ,ולבנות מדינה פורחת
ועוצמתית.
ביטוי נוסף לגאולה ולמעלתה של מדינת ישראל ,זו האחריות
שהמדינה רואה על יהודי העולם ,וההשקעה הגדולה
בהעלאת כל היהודים לארץ ישראל (מבלי להיכנס לדיון על
חוק השבות).

סימן נוסף מסימני הגאולה המובאים בגמרא וניתן לראותם
בעינינו באופן מובהק הוא ש"ארץ ישראל נותנת פירותיה
בעין יפה  -אין לך קץ מגולה מזה" (סנהדרין צח עמ' א).
אלו אמנם דברים פשוטים וידועים ,אך חשוב לאומרם ולחזור
עליהם כדי שנמשיך להודות לקב"ה "על ניסיך שבכל יום
עמנו" ,ונבין את גודל התקופה שבה אנו חיים.
תודעה היסטורית ,לימוד ותפילה
המבט החיובי על המציאות לא מגיע סתם כך .עלינו
להתחנך לתודעה היסטורית ולהביט על חיינו בראייה
היסטורית רחבה.
יש ללמוד מה עם ישראל עבר בתקופות השונות ,להקשיב
ל"משק כנפי ההיסטוריה" ולהבין מה עם ישראל עבר במהלך
הדורות ,כולל בתקופות הטובות של עם ישראל ,שגם בהם
לא היתה לנו עוצמה כמו היום בתחומים מסויימים – כפי
שניתן לראות ,רבות מאומות העולם משחרות לפתחנו ורוצות
ללמוד מאתנו דברים רבים.
מי שמביט באופטימיות על העולם ודאי רואה את המגמה
הטובה של התפתחות העולם והתקדמותו במהלך השנים
והדורות" .וירא א-להים את כל אשר עשה והנה טוב מאד"
(בראשית א ,לא).
לקראת יום העצמאות תשפ"ב מומלץ לכל משפחה בשולחן
שבת לחבר יחדיו תפילה ליום העצמאות .שאלו את כל בני
המשפחה מה הם מבקשים לקדם בעם ישראל ובמדינת
ישראל ,והתפללו יחדיו על עם ישראל בארצו.
כך נחבר את ליבנו לעניינים נעלים אלו.
מעובד מתוך דברי ראש הישיבה
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