
 בחקותי—פרשת בהר

 כוח ההתחדשות –בחוקותי 

בתוך דברי התוכחה הנוקבים בפרשתנו, 

ואומר:  הקב"ה מנחם את עם ישראל 
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ה  ל שא ה  . ) ב " מ ו  " כ א  ר ק י ו (  " ר ֶאְזכ 

המתבקשת היא, מדוע מוזכרים האבות 

 בסדר הפוך?

רש"י  מביא את דברי ה"תורת כהנים", שזכותו של יעקב שהיה 

"הקטן" מהם, מספיקה כדי להוציא את עם ישראל מגלותו, ואם 

אזי ודאי   -תספיק זכותו של יצחק, ואם גם זה לא יספיק    -לא  

זכותו הגדולה של אברהם תעמוד לבניו. לכן מוזכר יעקב 

ראשון, כיוון שזכות האבות האמורה כאן מסודרת דווקא בסדר 

"עולה". ניתן להבין את ההתיחסות אל יעקב בתור "הקטן" 

באבות, בשתי דרכים: יש המפרשים זאת כ'צעיר שבאבות', 

אולם אחרים טוענים שהכוונה כאן היא לרמה הרוחנית. אבל יש 

בהסבר הזה קושי עצום, כיון שחז"ל גילו לנו שיעקב הוא הגדול 

'זרע קודש', בעוד   –שבאבות, היחיד שכל צאצאיו היו צדיקים  

שלאברהם נולד ישמעאל וליצחק נולד עשיו, שלא זכו כלל 

להיות חלק מעם ישראל. ואם כן, כיצד אפשר להבין שזכות 

יעקב כדי להציל את ישראל מצרות הגלות, חלשה מזו של 

אברהם ויצחק? כמו כן, יש להבין מדוע אברהם נחשב גדול 

 יותר מיצחק בהקשר זה.

נראה שגדלותו של יעקב, והעובדה שהוא היה בחיר 

האבות, אינה מחייבת בהכרח שהוא יהיה גם בעל 

הזכות הגדולה ביותר. אפשר אמנם לומר שיעקב הגיע 

לדרגה הגבוהה ביותר בין האבות, אך דרכו לשם היתה 

הרבה יותר קלה מדרכם של אבותיו. במה היתה 

משימתו של יעקב אבינו קלה יותר מזו של יצחק אבינו, 

 ושל יצחק קלה יותר מזו של אברהם?

המשימה שעמדה   –אברהם נולד לעולם של עבודת אלילים  

בפניו היתה ליצור יש מאין, ליצור דרך חיים חדשה מתוך כלום, 

לבנות השקפת עולם חדשה, לפתוח עידן חדש בהיסטוריה 

העולמית. עבודה כזו כוללת בתוכה ניסיון אדיר: אברהם היה 

צריך לעמוד ולהילחם בכל הדעות, ההשקפות וסגנונות החיים, 

ולפתח משהו חדש. להפריח את השממה הרוחנית, עם המון 

 סבלנות ונחישות.

יצחק נולד לעולם שבו כבר הייתה קיימת דרך חשיבה 

הנכונה. לא היה עליו ליצור ולחדש שום דרך חיים. 

 –ובכל אופן,  אלא שהוא כן היה צריך לחדש עניין אחד  

את מושג המסורת. את הדרך בה כל בן מקבל את 

המסורת מאביו, מאמין בו וממשיך ללכת בדרכיו. 

יעקב, לעומת זאת, לא היה צריך להמציא דרך חיים 

חדשה, וגם את עניין המסורת הוא כבר קיבל מאביו. אין 

ספק שהוא עמד מול משימות ואתגרים גדולים בחייו, 

אולם בהקשר הזה, העבודה שלו הייתה הרבה יותר 

קלה מזו של אבותיו. לכן, למרות שהוא היה 'הגדול' 

שבאבות, הזכות שעמדה לו להוציא את ישראל מגלותם 

הייתה יותר קטנה ]חשוב לציין, שודאי היו ליעקב 

אתגרים ונסיונות קשים ונוראים ביותר, ואנו רק 

מתבוננים על היחס בינו לבין אבותיו בנושא זה של 

חידוש דרך, בהקשר זה ניתן לומר שמשימתו היתה 

 קלה יותר[.



כוח   –עוד בעניין כוחו העיקרי והגדול של אברהם אבינו  

היכולת להמציא ולחדש דרך אמיתית   –ההתחדשות  

ונכונה משלו. הוא מציין שבתיאורו של הרמב"ם )בתחילת 

הלכות עבודה זרה( על מעשיו ופעולותיו של אברהם אבינו 

להפצת שם ה' בעולם, הוא משתמש במילה "מתחיל" לא 

פחות מחמש פעמים בתוך קטע לא ארוך. הרב סלומון 

הוא היה   –כותב שמהותו של אברהם היתה "מתחיל"  

חלוץ, פורץ דרך... הוא יסד והקים את כל עם ישראל. הוא 

היה הראשון בכל דבר שעשה. לא היה לו אבא לחקות, 

תמיד הוא היה צריך להיות הנחשון. כשאנחנו מנסים ללכת 

בדרכיו של אברהם אבינו, אנחנו רגילים תמיד לפנות אל 

מידת החסד ולהתחזק בה, אולם מכאן אנו למדים, שכוח 

ההתחדשות של אברהם היה מעלה גדולה ועצומה, שעלינו 

 לרכוש, לטפח ולפתח לא פחות.

גם ה"כלי יקר" מדגיש מאד את 

חשיבותו הרבה של החידוש. בפרשת 

ך  ר תהלי או תי ת, לאחר  בראשי

הבריאה שנעשה בכל יום, התורה 

מסכמת אותו במלים "טוב" או "טוב 

מאד", מלבד ביום השני. יש לכך 

מספר פירושים, באחד מהם מסביר 

הכלי יקר  שביום השני לא היתה 

בריאה חדשה לגמרי, ולכן אי אפשר 

להגדיר יום זה כ"טוב". מההסבר הזה 

מובן שאפשר להגדיר "טוב", רק דבר 

 שכרוך בחידוש.

ישנם בחיינו מספר תחומים בהם יכולת החידוש 

חשובה במיוחד. טבעי שאדם נכנס לשגרה של 

הרגל בדרך בה הוא מנהל את חייו בתחומים רבים 

ושונים, כולל בגדילה וצמיחה בתורה ובמידות, 

ביחסו אל הזולת וביכולתו ליצור ולבנות. לפעמים, 

טוב וחשוב לעצור לרגע את המהלך הרגיל, ולבחון 

מחדש האם צריך לשנות משהו בסגנון החיים 

בתחומים אלה. בדרך כלל, גישות חדשות מספקות 

דרכים מחודשות לעמידה במצבים שונים, ובכוחן 

 להביא להצלחות גדולות.

יועץ ידוע בתחום שלום הבית הביא לכך דוגמא: אישה 

אחת הייתה כל כך לא מרוצה מבעלה, עד שהיא החליטה 

שהיא רוצה להתגרש. היועץ, הציע לה שלפני שהיא עושה 

צעד כל כך גורלי, כדאי שהיא תנסה עוד דרך אחת. הוא 

הציע לה להתמקד אך ורק בהתנהגות שלה עצמה, 

ולהתאמץ ולהשתדל להיות האישה הטובה ביותר 

שביכולתה. לאחר תקופה קצרה בה היא פעלה על פי 

עצתו, היא התחילה להבחין בשינוי שחל בבעלה. הנכונות 

שלה לנסות דרך אחרת, לשנות כיוון ודרך, הייתה המפתח 

 לשיפור והתקדמות עצומה בחיי הנישואין שלה.

אחד התחומים החשובים ביותר בהם כוח ההתחדשות נחוץ 

ונצרך, הוא ביצירה ופיתוח של רעיונות חדשים, תנועות או 

ארגונים, שבכוחם להועיל ולסייע לכלל ישראל. דוגמא 

הרעיון שלה   -מדהימה לכך היא הגב' שרה שנירר זצ"ל  

לדאוג לחינוך יהודי טהור עבור בנות ישראל היה כה 

חדשני ומהפכני, עד שהוא נתקל בקשיים ובהתנגדויות 

רבות מבית ומחוץ. אולם בלבה היה חזון, והיא עמדה על 

שלה, והתעקשה להצליח ברעיון הגדול, עד שזכתה בסופו 

 של דבר לתרום תרומה אדירה לכל העם היהודי.

הוכחה נוספת לכוח ההתחלה החדשה ולתועלתה, היא 

הקשיים שמערים היצר הרע כנגד כל התחלה כזו. זהו 

עיקרון ידוע בחיים, שכאשר יש משהו חשוב באמת שצריך 

נערמים מולו תקלות וקשיים רבים מאד עד   –לעשות  

לסיומו, כיוון שהיצר הרע נלחם נגדו ביתר עוז ומנסה בכל 

. זאת הסיבה לכך ש"כל  וע את הצלחתו כוחו למנ

ההתחלות קשות". אך גם לאחר שמחליטים ומתחילים 

התחלה חדשה, צריכים להמשיך לרצות ולהתאמץ כדי 

להביא את המשימה אל מטרתה הסופית, למרות הקשיים 

 והתקלות שעלולים לעמוד בדרכנו.

אולי אברהם אבינו לא מתואר כ'גדול' באבות, אולם 

בשטח זה של התחדשות, אין ספק שהוא זה שלימד אותנו 

את הדרך. יהי רצון שנזכה כולנו ללמוד ממנו, ונצליח 

להתחיל התחלות חדשות, לפעול ולעשות, ולהביאן לידי 

 לתועלת הפרט והכלל. –גמר מוצלח 



 

 מה גורם לאדם להיות חשוב?

הכסף שיש בידו?   מה נותן לו ערך עצמי? האם מדובר בכמות 

 האם מדובר במראה החיצוני או בכשרונות הרבים שיש לו?

התורה טוענת, שערכו האישי של כל אדם, נובע מהעובדה 

הפשוטה, שהוא נוצר בידי הקב"ה. בפרשת השבוע שלנו, 

על ידי   –כאשר אדם רוצה לתרום את חלקו לבניין המשכן  

נאמר לכל אדם מבני ישראל,   –מתן כסף טהור לכוהנים  

השייך לקבוצת גיל מסוימת, לתרום כמות זהה של כסף. 

משמעות הדבר היא, שכל אדם הוא בעל ערך זהה בעיניו 

של הקב"ה. אנו למדים מכך, עד כמה חשוב להתייחס לכל 

אדם באשר הוא בכבוד, ללא קשר למידת החשיבות 

 המעמדית שלו.

בסיפור שלנו נפגוש נער, שעושה כל מאמץ אפשרי, בכדי 

 לתת יחס של כבוד לזולת.

הילדים היו בעיצומו של קיץ עמוס חוויות מהנות, בקייטנה 

הנהדרת שבין עצי החורש. כל הילדים כבר מצאו את מקומם 

והצליחו ליהנות מימים ארוכים ונינוחים, מלאים בפעילויות 

של ספורט וטיולים בחיק הטבע. במיוחד אהבו כולם, את 

 השיט והרחצה באגם הקרוב לחורשה.

באחד מן הימים צעדו להם כמה נערים, ביניהם 

יוסי וחבריו הקרובים, כשהם מפטפטים להנאתם, 

בדרכם חזרה מהשחייה באגם. הם מיהרו לארוחת 

הצהריים ולכן חלפו במהירות על פני צריפו הקטן 

של השרת הזקן, מנשה, מבלי שהקדישו אליו 

תשומת לב מיוחדת. רק יוסי עצר לרגע את 

הליכתו המהירה, בכדי לברך לשלום את האיש 

 הזקן שישב בפנים, כשהוא מנומנם למחצה.

"שלום מנשה! אני מקווה שיהיה לך יום טוב!", אמר לו יוסי, 

כשחיוך גדול על פניו. הוא החליף עוד כמה מילות נימוס עם 

מנשה ומיהר להצטרף בחזרה לחבריו, שכבר הספיקו להגיע 

 לחדר האוכל המרכזי.

"הי, יוסי, מה לקח לך כל כך הרבה זמן להגיע אלינו?", שאל 

אותו חברו אדם, בלעג. "שוב ניהלת שיחות נפש עמוקות עם 

 החבר שלך, השרת הזקן?"

יוסי הסמיק והיה נבוך מאד בגלל דבריו של אדם. מנשה הזקן 

היה איש פשוט, מבוגר, ללא השכלה מיוחדת, שעשה את 

כל העבודות שהנערים לא החשיבו כמשימות משמעותיות. 

לעיתים הם היו לועגים לו מאחורי גבו, אך בדרך כלל הם היו 

פשוט מתעלמים ממנו לגמרי והיו מתנהגים כאילו הוא בכלל 

 לא קיים.

לעומת זאת, הוריו של יוסי תמיד חינכו אותו לכבד כל אדם 

שהוא פוגש בדרכו. אביו תמיד היה אומר: "אם הקב"ה חושב 

שהאדם הזה מספיק חשוב בכדי להיות קיים בעולם שלנו, אין 

 ספק שהוא מספיק חשוב בכדי שנעניק לו יחס הולם וראוי".

יוסי התחיל לאכול את ארוחת הצהריים שלו, כשהוא מנסה 

להתעלם מההערה הפוגעת של חברו ולא עבר זמן רב עד 

 שהאירוע כולו נשכח מלבם של כל הנוכחים.

למחרת, כל משתתפי הקייטנה יצאו ליום שלם של שייט 

 באגם.

למחרת, כל משתתפי הקייטנה יצאו ליום של 

שייט באגם. הילדים הנרגשים מיהרו בריצה 

במורד השביל שהוביל לאגם, חולפים על פניו 

של מנשה השרת, מבלי להתייחס אליו ולו 

במבט אחד קטן. כשיוסי עבר על פניו, הוא 

הרגיש רצון עז לנהוג כמו שאר החברים שלו. 

אולי שאר הילדים באמת צודקים, אולי זה 

באמת היה טיפשי להעניק לשרת הזקן כל כך 

הרבה יחס מיוחד, אחרי הכל, הוא סתם איש 

 זקן ופשוט.

יוסי עמד לרוץ ליד מנשה, כמו שעשו שאר הילדים, אבל 

משהו בתוכו לא נתן לו לעשות זאת. "כל בן אדם הוא בן 

אדם", חשב לעצמו. "רק משום שאנשים אחרים אינם 

מכבדים אותו ואת העבודה הקשה שהוא עושה, זה לא אומר 

שגם אני צריך להתעלם ממנו". הוא עצר במקומו וברך את 

מנשה לשלום. מנשה, כרגיל, חייך אל יוסי בשמחה ומלמל 

 לכיוונו כמה מילים מנומסות.

יוסי ואדם החליטו לחלוק סירה אחת ביניהם והרגישו ממש 

כמו מדענים ותיקים ששטים לאורך הנהר, בחיפוש אחר 

פינות חמד מיוחדות, שאף אחד לא גילה לפניהם. הנערים 

נסחפו מעט עם הדמיון המפותח שלהם ולאחר שהתרחקו 



 הגליון נתנדב על ידי הרוצה בעילום שמו,
 נ האשה החשובה הצדקת הרבנית מרת“לע

 ה“עאסתר בת נעמה 
 יהי זכרה ברוך

מאד מנקודת המפגש, הם הגיעו קצת קרוב מדי לשפת האגם, 

שהייתה מלאה בסלעים גדולים ומסוכנים. לפתע הרגישו חבטה 

עזה ושמעו צלילים של גומי נקרע. הנערים היו המומים לגמרי 

כששמעו את הצלילים הללו ונבהלו עוד יותר, כאשר ראו 

 לפתע, שהסירה שלהם מתחילה להתמלא במהירות במים.

"כנראה אחד הסלעים החדים קרע את קרקעית הסירה שלנו", 

 צעק יוסי בבהלה.

למרבה המזל, הם היו קרובים מאד לשפת האגם והצליחו 

 להשיט את הסירה הקרועה במהירות רבה לחוף הקרוב ביותר.

 "מה עושים עכשיו?", שאל אדם, כשפחד אמיתי נשמע בקולו.

"אל תדאג", אמר לו יוסי. "כשהמדריכים של הקייטנה יבדקו 

את הרשימה של כל הסירות, הם יגלו שהסירה שלנו לא חזרה 

בזמן לנקודת המפגש ואני בטוח שהם יבואו הנה לחפש אותנו 

 והכל יהיה בסדר".

אבל אדם לא הצליח להירגע. למעשה, הוא החל 

להיכנס לפאניקה אמיתית. "אוי לא!", הוא נאנח 

. קודם,  בבהלה. "אני חייב לספר לך משהו

כשהגענו לאגם, כל כך מיהרתי, כי רציתי לתפוס 

את הסירה הטובה ביותר, עד ששכחתי להירשם 

אצל המדריכים. אף אחד לא יידע שאנחנו תקועים 

 כאן. אנחנו נישאר פה לעולמים!"

 הנערים לא ידעו מה לעשות והם כמעט התייאשו לחלוטין.

ואכן, חלפו שעות רבות ולא היה באזור שום סימן שמישהו 

נמצא בדרך אליהם. השעה הייתה מאוחרת וכבר החל להחשיך 

בחוץ. הנערים לא ידעו מה לעשות והם כמעט התייאשו 

 לחלוטין.

לפתע שמעו סירת מנוע מתקרבת לאזור ושמחו לגלות, 

שהמדריך האחראי מצא אותם, בעזרת הפנס הגדול שהאיר 

לכיוונם. "וואו, תודה רבה שהצלת אותנו!", קראו אליו הנערים 

 המאושרים.

המדריך נענע אליהם בראשו. "אל תודו לי", הוא אמר להם, 

כשמבט קשוח על פניו. "השם שלכם לא היה רשום באף אחת 

מהרשימות שלנו ולא היה לי שום מושג שאתם מחכים פה 

 לעזרה של מישהו".

הנערים נראו מבולבלים. "אז איך ידעת שאנחנו חסרים? איך 

 ידעת שצריך לחפש אותנו?".

"אתם יכולים להודות למנשה, השרת הזקן", אמר להם 

המדריך. "כבר עמדתי לסגור את הכניסה לאגם, אבל פתאום 

מיהר אלי מנשה ואמר לי, שלא כל הנערים שבו מהשייט 

שלהם. ניסיתי להרגיע אותו ואמרתי לו שכל מי שהיה רשום 

אכן חזר עם הסירה בשלום. אבל הוא המשיך להתעקש  –אצלי 

ואמר לי שהוא היה כל היום בצריף שלו. הוא סיפר שילד אחד, 

הילד היחידי שאי פעם התייחס אליו ואמר לו כמה מילים, ברך 

אותו לשלום כשהיה בדרכו לאגם, אבל לא עבר אצלו בדרכו 

בחזרה לשטח המחנה. החלטתי לספור שוב את כל הסירות וכך 

 גילינו שהשרת שלנו צדק לגמרי".

הנערים עמדו שם המומים לגמרי. שניהם הבינו 

כמה חשיבות יש ל'איש הלא חשוב' הזה בחייהם 

וכמה טוב שיוסי הקפיד להתייחס אליו בכבוד 

 הראוי לו.


