
  

  

  

ברצוני לעסוק בפרשנות של הפרשה בענייניים הרלוונטיים 

למציאות שאנו נמצאים בעת הזאת. אנחנו חיים במובן 

מדרש מסוים במין תחושה של שניות. מחד, אנחנו בבית ה

מתחנכים לכך שאנחנו חיים בזמן של גאולה, אשר באה 

קמעא קמעא ואנחנו שמחים בכל התקדמות אשר שייכת 

בגאולתן של ישראל. מאידך, מתרחשים דברים אשר 

אנחנו ֵמיצרים עליהם כי הם נראים לנו כמשהים או 

מעכבים את הגאולה בקצב שבה היינו רוצים לראות אותה. 

ם גורמת לנו להרגיש שאנחנו תחושת שניות זו לעיתי

נמצאים בין שני קטבים הנוגדים זה לזה. מצד אחד אנחנו 

מדברים על עניינים נשגבים אך מאידך במציאות אשר 

נמצאת מחוץ לבית המדרש אנחנו לא תמיד מוצאים שהיא 

מאשרת או מקבלת אותם עניינים נשגבים שבהם אנחנו 

המקשה על עוסקים בין כותלי בית המדרש. עניין נוסף 

תחושה זו היא שההתנהלות החברתית אשר לצערנו 

נהייתה קשה ואלימה יותר. השפה שמשתמשים בה 

במרחב החברתי הינה שפה בוטה, ווכחנית, אשר עניינה 

יצירת שנאה וטיפוח ניגודים בין חלקי החברה הישראלית. 

אני מבקש בדבריי לא לעסוק בשאלה: לאן מציאות זו 

עסוק בשאלה אשר בעייני היא יותר מובילה אותנו, אלא ל

חשובה, והיא אילו השלכות רוחניות עלינו לקבל לאור 

   מצב זה. כיצד הדברים צריכים להשפיע בעבודת ה' שלנו.

  

נפתח את דברינו במי שמעורר סוגיה כזאת לא בהקשר 

למציאות שלנו, ולהשתמש בדבריו כדוגמא לדברים שבהם 

נו מבקשים לעסוק. ר' צדוק הכהן מלובלין בדיבורו א

הראשון על פרשת השבוע 'ויחי' עוסק תחילה בפירוט 

החוזר שיש בראשית הפרשה בעניין מספר השנים שחי 

  יעקב אבינו במצרים ('פרי צדיק' לפרשת ויחי, תורה א'): 

מצינו בתורה שהפרטים משנותיו של יעקב לא נכתבו בפירוש 

מרו (מגילה י"ז א) למה נמנו שנותיו של רק ברמז כמו שא

ישמעאל כדי ליחס בהן שנותיו של יעקב שלמדין שנתברך 

בן ששים ושלוש ושהיה ארבע עשרה שנה בבית עבר ולא 

נכתב בפירוש ובפרט כאן דכתיב שבבואו למצרים אמר 

לפרעה ימי שני מגורי שלושים ומאת שנה וכיון שכתוב שחי 

דע שהיה בארץ מצרים שבע מאה ארבעים ושבע שנה הרי נ

  עשרה שנה. ולמה מונה שנותיו בפרט ואחר כך בכלל

לדברי ר' צדוק הפירוט המתייחס לפרק הזמן הקצר 

והאחרון בחייו של יעקב חורג מתיאור הקורות אותו עד 

לאותה העת. את פרטי עברו המוקדם של יעקב עלינו 

דווקא להתאמץ ולדלות באמצעות עדויות עקיפות באיזו 

ה משנות חייו התרחשו אירועים אלו ואחרים. בפרשתנו, שנ

כשפשוט יותר לחשב את מספר השנים בהם שהה יעקב 

במצרים, מפני שאנו יודעים את גילו כשירד למצרים ואת 

הגיל בו נפטר, התורה טורחת ומספרת לנו כי מדובר 

בתקופה של שבע עשרה שנים. עונה על כך ר' צדוק: "כי 

במצרים החיה גם אותם השנים  השבע עשרה שנה שהיה

שעברו עליו". ר' צדוק מסביר שהפירוט החריג של שנותיו 

של יעקב אבינו במצרים באים ללמד שבאותן השנים 

שהוא חי במצרים התגלו בו כוחות חיים אשר החיו גם את 

שנות חייו שעברו כבר. ועוד אומר ר' צדוק: "כי לא נשלם 

דושתו", יעקב בקדושתו ורק במצרים זכה להשתלם בק

אבינו זכה להשלים את קדושתו דווקא במצרים. דברים 

אלו מעלים שאלה גדולה, שר' צדוק אף מתייחס אליה 

  בדבריו וכך לשונו: 

ב'בס"ד    זהתשע" טבת י

 חיויפרשת 
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ולכאורה לפי השכל כיוון שארץ ישראל מקום המקודש מכל 

העולם ולאברהם אבינו ע"ה אמר הקב"ה לך לך וגו' ושם 

ארץ הזאת וגו', והאבות אעשך לגוי גדול. וליצחק אמר גור ב

וגם יעקב בעצמו חבבו את הארץ. היה ראוי שישתלם יעקב 

בקדושתו בארץ הקדושה ולא במצרים בארץ הטמאה ועמה 

  מזוהמים יותר מכל העולם. 

שואל ר' צדוק כיצד יכול להיות שהשנים המבורכות ביותר 

של יעקב אבינו היו דווקא במצרים, היינו מצפים שהן יהיו 

רץ ישראל. ועוד, כיצד ייתכן שיעקב אבינו דווקא בא

השלים את קדושתו דווקא בארץ טמאה כמצרים? היינו 

מצפים שהסתירה בין המציאות הטמאה ששרתה במצרים 

תשפיע על העבודה הפנימית של יעקב, אך אומר לנו ר' 

         צדוק שזה לא היה כך.

  

ר' צדוק ניתן לשאול האם נדמה לי שלאור דבריו של 

במציאות של ימינו אנחנו גם נמצאים בבעיה כזאת, וכשם 

שיעקב אבינו התפתח מבחינה רוחנית דווקא מול הטומאה 

של מצרים, אולי גם עלינו מוטלת המשימה לשנות את 

נתיב העבודה הרוחני שלנו בבית המדרש, בכדי שהכאוס 

נו המתרחש מחוץ לכותלי הישיבה יפרה ויפתח אות

מבחינה רוחנית. כמובן שדברנו שייכים דווקא ליושבי בית 

המדרש מהציבור שלנו, שהוא במיוחד ניצב אל מול בעיות 

וקשיים לאור העובדה שהוא מבקש לקחת חלק בקיומה 

של מדינת ישראל, לתת תרומה משמעותית לחברה. דווקא 

לנו עולה התחושה בזמן האחרון שישנם גורמים במדינה 

מוט את השטיח מתחת לרגלנו, ולהפריע לנו המבקשים לש

לתרום חלקנו למען המדינה. כדוגמא ניתן לקחת את כל 

של  שלל הבעיות אשר התעוררו בעת האחרונה בהקשר

שירות הצבאי. במיוחד, התעוררות הרצון להכנסת שינויים 

בצה"ל בהקשר המגדרי, בעיקר בתחום שירות גברים 

 געים בכלל החיילים,ונשים יחד. שינויים אשר בעיקר פו
ובמיוחד בחייל הדתי למלא את חובתו במסגרת השירות 

      הצבאי.

   

בטרם נכנס לעיקרם של דברים אני מבקש לתת רקע 

לתופעות, לאור דברים שהאיר הרב יגאל לווינשטיין, ראש 

בנושא. אודות המכינה הקדם צבאית בעלי, באחד מאמריו 

הרקע לשינויים שאנחנו עדים להם שמענו גם מפיו האורח 

שהתארח בישיבתנו בחג החנוכה, ר' יהודה יפרח. הוא 

דיבר על כך שישנן שתי תופעות רוחניות אשר קשורות 

-'פוסט-למה שמכונה כיום בשפה האקדמית: 'מודרניזם' ו

מודרניזם', וקיימים להם ביטויים מקבילים הנמצאים 

רות הפנימית. בטרמנולוגיה הקבלית אנחנו מתייחסים בספ

למציאות בשלושה מושגים: עולם, שנה, נפש. שלושת 

מושגים אלו הם מרכיבים של הכול, אין נושא או מחשבה 

בין בקודש ובין בחול אשר אינם מתייחסים לשלושת 

המושגים הללו. ומעל שלושת המושגים הללו יש את ריבונו 

ת על הכול. בראשית המאה של עולם, שרוחו מרחפ

עשרים, בין מלחמת העולם הראשונה למלחמת העולם 

השנייה, התפתחה בעולם התפיסה 'המודרנית' אשר אינה 

מביאה בחשבון המחשבתי והרעיוני את ריבונו של עולם. 

נוצר מצב שבו האדם נשאר עם מערכת המושגים של 

עצמו. האדם אוטונומי להחליט מה אמת ומה שקר בעולם. 

התפתחות תפיסה זו גרמה לתזוזה של החברה האנושית 

מהמושגים שהיו מקובלים עליה עד כה. ולמרות השינוי 

הגדול, הציבור שלנו (קרי הציונות הדתית) מצא את 

הדרכים כיצד הוא יכול להשתלב במערכת הקמתה של 

מדינת ישראל. על אף ההתנתקות של רבים מעמנו 

בסיס ערכי משותף  ממערכת הערכים הדתית, עדיין היה

שעליו יכול היה הציבור הדתי לאומי לשתף פעולה עם 

הציבור החילוני. התנועה החלוצית החילונית דגלה 

במסירות למען ארץ ישראל, הכירה בערכה ובאחיזה בה, 

שאפה לחזור ולדבר רק בשפת הקודש. כל הערכים הללו 

הוו בסיס ערכי משותף אשר איפשר שיתוף פעולה בין 

        החילוני לבין הציבור הדתי לאומי. הציבור

  

בעשורים האחרונים התפתחה תפיסה אחרת שאותה 

אנחנו מכנים 'פוסט מודרניזם'. תפיסה אשר שינתה את 

צורתה של מערכת הערכים בכך שהיא הפכה את 

יאה 'שקר' ליחסיים. תפיסה זו גם הב-המושגים 'אמת' ו

לעולם את תפיסת השוויון, וכך העמידה את היחיד במרכז, 

מה ששבר הרבה מושגי יסוד שהיו מקובלים בתקופה 

הקודמת על חלקים נרחבים בחברה, כגון הבחנות 

מגדריות וכיוצא בזה. ניתן לראות כיצד ההשפעות הללו 

מחלחלות לחברה. זה נראה בכך שכל הזמן בודקים כמה 

פקיד מסוים ביחס לגברים, ובוחנים נשים התמנו להיות בת

את גובה השכר של נשים כיום מול שכרם של גברים. בזמן 

האחרון עולות גם מחשבות משונות לשבץ נשים במקומות 

שונים, במיוחד בשירות הצבאי. אינני מתייחס לסוגיית 

היכולת של נשים לשרת בתור לוחמות, יתכן שהן 

סים שלנו של מסוגלות, אלא אני מדבר על גדרים הבסי

צניעות וכבוד לזולת אשר עלולים להיפגע במהלך של 

הכנסת נשים למקומות אלה. ולכן אני לא נכנס לשאלות 

אם הן כן או לא יכולות להיות בשריון, זה לא מעסיק אותי, 

זה פשוט לא המקום שלהן, לדעתי. ישנם מספיק תפקידים 

 חשובים כתומכות לחימה שהן יכולות לתרום בהן, כגון

תצפיתניות או עיסוק בלוחמת סייבר. ברם לשים אותן 
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במקומות שבהן החיכוך בין המינים מסוכן במיוחד, ואנו 

יודעים שטבע האדם אינו עתיד להשתנות, לכן אין מקומן 

של נשים במקומות אלו. התפתחות תפיסה זו והשפעותיה 

במציאות גורמים לכך שהציבור שלנו מוצא את עצמו 

לתי אפשריים. השאלה שאנחנו צריכים לפעמים במצבים ב

לשאול את עצמנו היום היא: האם אנחנו בועטים ואומרים: 

אם כך, זה לא בשבילנו או שאנחנו מתמודדים, ומתוך 

   המשבר הקשה אנחנו בכל זאת מרימים ראש.

  

ר' צדוק בדבריו על הפרשה מעלה שאלה כללית: כיצד 

הרוחני שהיה במצרים יעקב  יכול להיות שדווקא בכאוס

אבינו פורח מבחינה רוחנית והוא קובע שדווקא במציאות 

כזאת יעקב אבינו חי יותר טוב מכל שנות חייו. בהמשך 

דבריו נותן ר' צדוק גם דוגמאות של פריחה רוחנית אשר 

התרחשה דווקא במציאות של משבר, במציאות של גלות. 

שטות התורה כדוגמא לדבר מציין ר' צדוק שעיקר התפ

בעל בפה התרחש דווקא בבבל. חז"ל הגדירו את בבל 

כמציאות של חושך כדברי הגמרא במסכת סנהדרין (כד, 

א) : "במחשכים הושיבני כמתי עולם (איכה ג, ו) ... זה 

תלמודה של בבל". ולמרות שזו הייתה מציאות חשוכה, 

עדיין בבבל התרחשה פריחתה של התושב"ע. בתקופות 

לך שנות גלותנו אנחנו יכולים לראות נוספות במה

התפתחות תורנית גדולה מאוד כגון תור הזהב בספרד, 

התפתחות החסידות באירופה וכו'. כל פעם שהייתה 

מציאות קשה ליהודים במקום אחד, במקום אחר הייתה 

להם רווחה, מה שאיפשר במהלך כל שנות הגלות על אף 

א לדבר להמשיך ולהתפתח בהבנת התורה. דוגמ הצרות

ניתן לראות בהתפתחות העיון התלמודי מבית מדרשם של 

בעל קצות החושן ור' חיים מבריסק. על מציאות זו אמרו 

צדקת  חז"ל (פסחים פז, ב): ".. מאי דכתיב (שופטים ה, יא)

פרזונו בישראל צדקה עשה הקב"ה בישראל שפזרן לבין 

האומות". הצדקה שעשה ריבונו של עולם עמנו בפיזור 

ול בגלות הוא זה שאיפשר לכך שבכל מציאות נוכל הגד

להמשיך ולהתפתח. כאשר באזור מסוים קשה, באזור שני 

ניתן לפרוח. המסקנה שעלינו ללמוד מכך היא שקודם כל 

אפשר לפרוח למרות הקשיים. אין ולא יכול להיות מצב 

שאנחנו לא נמצא את הדרך הראויה לפרוח ולהתקדם חרף 

ור לנו להרפות מן הדבר הזה. כל הקשיים הללו. ואס

להחליט שהכול לא טוב ולכן אנחנו עושים 'ברוגז' עם 

כולם, אין זה דרכנו. דבר שני האלטרנטיבה במצב כזה 

תהא חמורה יותר מכל דבר אחר, מפני שאז נפקיר את 

הכול ונהיה מנודים מהעשייה החברתית וזה לא מן הראוי, 

  וזאת לא דרכינו. 

  

  

אנחנו יודעים שבתקופה הזאת בצד תהליכי הגאולה 

המתקדמים מתרחשים הרבה דברים לא נעימים. האוזניים 

כבר לא יכולות לשמוע עוד מהדורת חדשות המדברת על 

עוד חשיפה של שחיתות ועל עוד מעשה לא ראוי שנעשה. 

עוד מציאות לא נעימה שאנחנו נתקלים בה בדורנו היא 

נות. אם נשווה את דורנו לדור הקודם אנחנו ריבוי הנהנת

יכולים להבין עד כמה המצב החמיר. בעניין זה אני נזכר 

כל פעם בדבריה של חמותי שתחי' שרגילה לספר אודותיו 

של אשתו של שר האוצר לשעבר, פנחס ספיר המנוח, 

שלמרות מעמדם עדיין היו נוהגים בצניעות רבה, והיו 

בלי מכונסת כביסה ובלי  לוקחים את בגדיהם למכבסה,

מייבש. ובקצה השני, בימינו אנחנו שומעים על נהנתנות 

ועל קטנוניות. כל שנה מספרים לנו על אנשים המוציאים 

הון רב מבלי כל פרופורציה, בין אם יש להם או אין להם 

אפילו אגורה אחת. ולמרות זאת אנחנו שומעים שישראל 

בחינת התוצר עומדת באחד המקומות הגבוהים בעולם מ

משהו פה השתבש. מצד אחד התפתחות של  הלאומי.

דברים שליליים ומצד שני מדינת ישראל פורחת בכל קנה 

מידה שהוא: במדע, בכלכלה, בחקלאות, בסייבר. לעיתים 

קרובות אפשר לשמוע על משלחות שמגיעות מרחבי 

העולם לתור להם איזה מרכז פיתוח מדעי בארץ, מפני 

ה של חכמת העולם. איך אנחנו שהתרכזה פה רוב

   מסבירים את כל הדברים הללו?

  

המסקנה הראשונה היא קודם כל שאנחנו לא מנהלים 

ברוגז עם אף אחד, ולא מחליטים שחלקנו לא עם הציבור. 

אנחנו עם הציבור. ובתוך בית המדרש נעשה את כל 

המאמצים ואת כל השקידה, ואת כל העבודה הרוחנית 

בוססת על שקידת התורה שבעל פה ותורה שבכתב, שמ

שקידת המוסר וספרות המחשבה. יכול להיות שאנו 

צריכים להיכנס לדיונים יותר פרטניים במסגרות יותר 

מצומצמות שבהן נדון איך להתמודד עם השאלות 

שעומדות לפנינו, בין אם אנחנו באים כקבוצה לשירות 

ולתת לזה  -ו הואהצבאי או שאנו כבודדים כל אחד במקומ

מענה. ברור שבכיינות וקיטורים לא יפתרו פה את הבעיה, 

המציאות היא מורכבת  -אני פשוט רוצה להציג את הבעיה

  ואנחנו צריכים לתת לה מענה. 

  

מבין הדברים שאנו למדים, ברור שאנחנו צריכים את 

 העושר הגדול שיש בעולם המחשבה. בספרות המחשבה

'מורה נבוכים', -היסודית של הראשונים למשל: הרמב"ם ב

'אמונות -'כוזרי' ורס"ג ב-'חובות הלבבות', ריה"ל ב-ו

ודעות'. את עולם המחשבה והספרות של ימי הביניים 
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 -כספריו של המהר"ל עד הספרות של הדורות האחרונים

הרב זצ"ל, החסידות החדשה לגווניה והרב סולובייצ'יק. 

ותר ויותר להשקיע בזה, מפני שדרך לימוד זה אנו צריכים י

נקבל את ההכוונה ואת הכוחות הנפשיים להתמודד עם 

הקשיים. לימוד המחשבה הינו חלק בלתי נפרד מסדר 

העבודה הרוחנית שלנו. בשקידת לימוד בקיאותי ובשקידת 

העיון, הרחבת הדעת והתבונה בכל מכמני המחשבה 

בשונה מהציבור  והחסידות ופנימיות התורה. אצלנו,

החרדי, לימוד זה הוא מובן מאליו מפני שחזונו של הרב 

קוק זצ"ל, והראייה שחונכנו אליה היא שתורה שבכתב 

ותורה שבעל פה, הפנים והנגלה בתורה, הכול הולך ביחד. 

בהקשר זה אני מבקש להזכיר את הסתלקותו בתקופה 

האחרונה של הרב משה שפירא, אשר נחשב בעולם 

עיקר בציבור החרדי, כאחד מאנשי המחשבה התורה, ב

הגדולים. הרב שפירא ז"ל נחשב כדמות חריגה בעולם 

הישיבות החרדי אשר איחד בתוכו גם את היותו תלמיד 

חכם למדן, וגם להיות מגדולי הוגי המחשבה החשוב של 

    דורנו בעולם החרדי.

  

ק, ואני משתמש אם כן קודם כל את התשובה של ר' צדו

בה למרות שהוא עונה על השאלה על יעקב אבינו, מפני 

'שפת אמת' -שאנחנו כבר אמונים מהאדמו"ר הזקן ומה

שאמרו שהאבות סללו דרך. ובכן, אם יעקב סלל פה דרך 

וירש גם במציאות של מצרים, שבספרות הפנימית זה 

'ֵמיצרים'. שבשעה שאנחנו נמצאים בדוחק ובכאוס רוחני 

לפרוח ולגדול. אם כן התשובה יכולה לשמש אותנו אפשר 

גם היום. וכך כותב ר' צדוק בעניין זה בהמשך דבריו 

  המובאים בראשית דברינו:

ועל כל פנים מרמז לנו בענין הזה שלא ימס לבבנו מאשר 

אנחנו בעקבתא דמשיחא ובכל דור הנפשות מתקטנים ואיך 

נו בגלותם, נזכה לגאולה? כי רואים אנחנו מה שקרה לאבותי

  דייקא בגלות הגיעו לכל הקדושות כי כך רצון ה' יתברך. 

כלומר, לא צריך להיבהל מכל הסופות הללו והרעמים 

והברקים, גם הם ייפסקו באיזשהו שלב. עם ישראל 

מתקדם, אך בתוך ההתקדמות הזאת חובה עלינו באמת 

להשקיע בעבודה הרוחנית שזו חובה על כל אחד ואחד. 

אין לנו סיכוי לעמוד בכל המבחנים החברתיים והציבוריים 

ת המדרש. כשם שחז"ל אמרו אם אנו לא נתחסן פה בבי

על התלמוד הבבלי שהוא בלול מתוך התנ"ך והתושב"ע, 

כך גם עלינו ליצור בלילה של לימוד הכוללת את 

הפנימיות, את הנגלות והנסתרות, את החסידות 

וההתנגדות, את ההגות ופנימיות התורה שמופיעה בכל 

הספרות הפנימית. לימוד כזה מבטיח שאנחנו מתחסנים 

  ומוצאים את כל היסודות הנצרכים. מבפנים 

  

מתוך דבריו של ר' צדוק אנחנו צריכים לקחת קצת נחת 

לדורנו. ר' צדוק ציין בדבריו רשימה של דברים שהעולם 

היהודי התברך בהם חרף כל הקשיים. זאת אומרת 

שמבחינה היסטורית אנחנו למדים שקשיים היו והעולם 

רוח מתוך כל הקשיים. אם כן היהודי בכל זאת השכיל לפ

בפרופורציה של דורות גם מה שאנו עוברים בתקופה הזאת 

בצורה אינטנסיבית, כל יום אתה שומע על איזה נפגע 

אחר. אנחנו צריכים לזכור שכשם שריבונו של עולם סייע 

בידינו לעבור משברים רבים במהלך שנות הגלות כך גם 

סייעתא דשמיא. אנחנו את המשבר הנוכחי נעבור ונצלח ב

זאת בתנאי שכל אחד כיחיד, וכולנו כעובדי ה' כקולקטיב, 

נעשה את עבודתנו באמונה ונעלה ונפרח וניסע ונלך בדרך 

     העולה בית אל. 
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