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 פניני חינוך מהפרשה

 במדבר תש"פ–חינוך מהפרשה 

בפתח פרשתנו אנו מתוודעים לאחד מהיסודות הגדולים ביותר שבדוגמא האישית, אותה אנו מוכרחים כהורים וכמחנכים להנחיל לילדינו 
 ותלמידנו, והוא:

 "המשים עצמו כמדבר"!

 חומש 'במדבר' פותח בפסוק:

 אוהל מועד, באחד לחודש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים לאֹמר" )א, א(."וידבר ה' אל משה במדבר סיני ב

 ומביא בעל הטורים את דברי המדרש: 

אם אין אדם משים עצמו כמדבר, אינו יכול לידע תורה  -"לעיל מיניה )בחוקותי כז, לד( כתיב 'אלה המצוות', וסמיך ליה 'במדבר', לומר 
 ומצוות".

'משים עצמו כמדבר'. התנאי להשגה, ההכרח בנפשו של האדם בשביל שיהיה לו חיבור באמת לתורה -תלויה בההשגה של תורה ומצוות, 
 זה 'משים עצמו כמדבר'.  -ולמצוות

ר'  חיונית היא למקבלי תורה. -ולא בכדי קרוי החומש   'במדבר'. לא רק כדי לתת מידע היכן ניתנה תורה, אלא כדי ללמד כי הרגשת ה'ִמְדבָּ

באר באופנים רבים איך וכיצד מגיע אדם לבחינת המשים עצמו כמדבר, ובמובן הפשוט פירושו להיות ענוותן ושפל ברך. אך אנו, ניתן ל
 הדוגמא האישית!!! -כהורים ומחנכים, ניקח דברים ביסוד מוסד וערך עליון הנוגע לענייננו בזה והוא הנקרא 

לכל נפש, וננסה לתרגל איזו נקודה מעשית הכרוכה בה, ועל ידי כך לראות את הקשר  פנים רבות לה, אך יש בה דבר השווה –ברור שענווה 
 שבינה לבין התקופה בה אנו מצויים כעת, ימי ה"קורונה".

 ראיית האחר, ובזה מתחיל הוא אז לגעת בקצות הענווה. -מאידך  –ברור שככל שיש אצל האדם ביטול העצמיות מחד, כך גוברת אצלו 

 דברים בסייעתא דשמיא.ונפתח נא פתח ב

 " או אל "תתקרב"ק"תתרח

כמו תמיד, צריך להשתדל לראות את נקודות האור שההשגחה העליונה מזמינה לנו בחיינו, לא למקד את מבטנו רק בנקודה השחורה שעל 
 א אותו גם אצל אחרים.גיליון הנייר הלבן, אלא להתבונן על הטוב והחיובי, לדעת למצוא בתוכנו את הטוב הזה, ולא פחות חשוב למצו

 נפתח ברשימת דברים אשר ללא ספק מוגדרים כטובים, מועילים, ואפילו עוצמתיים, שהתגלו בתקופה זו, למרות שהיא לא פשוטה.

 וכדלהלן:

זמן , בעיקר עם המשפחה והילדים. לפתע, רבים מוצאים לעצמם יותר לתקשר זה עם זהבמציאות שנכפתה עלינו אנחנו לומדים מחדש 
הקשר שבין , מעורבות ושותפות משמעותית יותר באורח חייהם ובדברים שמעניינים אותם ואת עולמם, יות עם הילדים ולהשקיע בהםלה

בין ההורים  הקשר הזוגימתחזק, למרות שלפעמים יכולים להתנהל ויכוחים וזה הגיוני, אך במידה רבה הקשר מעמיק, ובכלל זה  האחרים
 כמובן(. שהולך ומתעצם )באופן כללי 

ביותר למשפחה המורחבת בכל מה שמוגדר מעבר למשפחה הגרעינית, הילדים בבית מתרגלים לסוג  מתגעגעיםרבים מוצאים את עצמם 
במועט כאשר ישנם מוצרים שאינם  מסתפקיםבמה שיש,  שמחיםיותר בריא,  אוכליםשמתבטאת ביתר שאת בתקופה זו,  עצמאותשל 
 השגה. -ברי

 יותר, אין לאן לרוץ ואין לאן למהר.  תקופה רגועהובמישור נוסף, זו 
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עם הרבה פחות מעגלי משתתפים, וזה  משפחתיות שמחותהמציאות הוכיחה שלמרות ההנחיות על צמצום הקהל באירועים, אפשר לערוך 
, תיות, פחות לחץפחות תחרוממש לא פוגע באווירת השמחה. אדרבה, הורים שחיתנו בתקופה זו העידו שהשמחה היתה יותר אמיתית, 

 ושלא נדבר על החובות המעיקים שנעדרו... 

גם במישור המשפחתי, הריחוק מההורים, המבוגרים והקשישים, תרם לכך שלפתע יותר התעניינו בהם, דאגו לשלומם ודרשו בטובתם בכל 
 דרך אפשרית. 

 ישיבתי ועוד.למסגרות הלימודים וחיי החברה, ההווי ה געגועים רבים מהילדים והנערים מבטאים

בלשון הרע ורכילות,  פחותאצל הזולת ו בטוב ובחיוביתאונות דרכים, אנשים עסוקים יותר  פחותיותר,  סובלנותובמעגל נוסף, נרשמה 
ושמירת שבת מתחזקת במרחב הציבורי  הבריאותעל אנשים"... מעריכים יותר את אין חשק לדבר שמעתי מיהודי שאמר ש"בתקופה זו 

 עם ישראל.

 בט נוסף:וממ

בכל הנוגע לסדר יום, ישנם הרגילים משך שנים לסדר יום מקובע ושבלוני, שגרתי ונדוש, וכעת הקיבעון הזה משתנה, ומעורר אותם 
 לתובנה שדווקא שינוי התוכניות העלה אצלם את מפלס המתח שהיו שרויים בתוכו תדיר.

יקה, שהרי מי שדואג למיליארדי בני אדם ובעלי חיים בבריאה, מספק גם בתחום הפרנסה, רבים הגיעו למקום של התבוננות אמונית מעמ
 את מזונותיהם ומזמין להם את כל צרכם, בודאי דואג וידאג גם לי/לנו.

אולם )ללא "אבל"( תמיד ישנם תחומים בהם יש עדיין מה להשתפר, בפרט שאצל לא מעטים המצב בתקופה זו הוא לא כל כך קל, ואפילו 
 רבה.מורכב, והעבודה 

 ונציג נקודה אחרת:

 או אל תתקרב, ומה שבינהם קתתרח

 תקופה זו הביאה בכנפיה תופעה מעניינת המצריכה התבוננות ומחשבה רבתי.

 בשבוע האחרון )סוף ניסן תש"פ( נחשפתי לשני מקרים, בהם נוצר פירוד לבבות בין בני אדם בגין נגיף הקורונה!

 במקרה השני היה זה ב"שקט", מה שנקרא מאחורי הגב.ו זה עם יותר קולות במקרה הראשון, היה 

 ובקצרה ממש:

במקרה הראשון היה יהודי שנדבק בנגיף ואז מצא את עצמו מתמודד לא רק עם הבעיות הבריאותיות וההתארגנות לבידוד שכעת נכפה 
בים אותו במעגל השלישי והרביעי עליו, אלא גם עם היחס מהסביבה, הוא "זכה" לקיתונות של צוננים ומטר של האשמות מכמה מהסוב

שבאו אליו בשאלות כמו "היית לידי"? "הדבקת אותי"? "אני מתחיל להרגיש חולשה, אולי זה בגללך"? ועוד כיוצא באלו.... כאשר השיא 
נדבקתי..." מבחינתו הגיע ברגע שהתברר שאדם נוסף העובד במקום בו שהה התברר גם הוא כחיובי לנגיף, ואז הטיח בו בפירוש "בגללך 

 לא נכביר בתיאורים על ההתרחשות ועל עוגמת הנפש שנוצרה...

במקרה השני היו אמנם תופעות לא נעימות, אך אלה התרחשו מאחרי גבו של הנדבק, בצורה לא מכובדת ולא יפה בלשון המעטה )דבר 
 שהגיע לאוזני בני משפחתו והסובבים אותו...(

כל אדם מאמין ומהווה אבן בוחן חשובה היכן ניצב סולם הערכים, מידותיו ואמונתו של האדם הדבר מעורר מחשבות ותובנות רבות אצל 
הנמצא בסיטואציה לא נעימה מסוג זה... ונדגיש, בלא להכליל ומבלי להאשים או לדון, אך עדיין ניתן ללמוד מאירועים אלו יסודות 

ספירת העומר, שבה פרצה מגיפה נוראה וכואבת בתלמידיו של רבי עקיבא  –ים בין אדם לחברו בפרט בתקופה זו חשובים לחיים תקינ
 וכילתה עשרים וארבעה אלף תלמידים, אסון בלתי נתפס שנגרם עקב החיסרון בכח הסיוע של האדם לזולתו.

 י תפיסת המציאות בזה.על ידי מעט התבוננות ומחשבה, נוכל להניח אבן יסוד בשיפור התחום ובשינו

ישאל כל אחד את עצמו, כאשר הוא רואה מאן דהו מתקרב אליו... והוא מסמן לו להתרחק, מהיכן זה נובע? האם ממקום של "תתרחק" 
 כדי שלא תדביק ולא אנזק! או אולי כוונתו לומר "אל תתקרב אליי"?

זי נוצר סוג של הרחקה וריאקציה בינו לבין הסביבה, דבר שלא כאשר אדם מרחיק את כל המתקרב אליו מתוך מטרה שלא ידביק אותו, א
 בלשון המעטה... שלא נדבר על הצורה בה הציווי נאמר. –תורם ולא  מועיל הרבה לערך של בין אדם לחברו 

אל "–ולומר  אך אם ירצה האדם דווקא לחזק את עצמו ביחס לזולתו ולהרבות בקירוב לבבות, לו אנו כה זקוקים בעת הזאת, ינסה לחשוב
כדי שלא תידבק ,אזי ללא ספק שהיחס לזולת והאדרת ערך ה"ואהבת לרעך כמוך" שהפליג רבי עקיבא בערכו –כאשר כוונתו היא  תתקרב"

 וקבע "זה כלל גדול בתורה", יקבל בנפשו ערך עצום ונשגב... והיה זה שכרו.
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אל –ם לחברו לכל הפחות יוכל הוא לחשוב ,להתכוון , ואף לומר ואף אם הדבר נראה שייך לאיזה מדרגה מעל השגתנו הפשוטה בבין אד
וחיזוק הערכים החברתיים עליהם אנו גדלים -תתקרב בכדי שנשמור אחד על השני ,גם זה כבר סוג של מחשבה ואמירה היוצרת חיבור

 כיהודים.

 נקודה למחשבה!!!

 ברשות הרבים"!!!"צנעת הפרט 

 ר יותר, שבו נוצר מצב שצנעת הפרט הפכה להיות נחלת הרבים.יש ליתן את הדעת על עניין נוסף, חמו

 וכלפי מה הדברים אמורים? 

אדם שנדבק בנגיף, מתמודד עם תקופה לא קלה של תסמינים שונים הגורמים לחוסר נוחות כמו קשיי נשימה ואיבוד חוש ריח וטעם, 
לבוא ולבקרו אי אפשר, גם לא המעגלים המשפחתיים הקרובים  במצבים קשים יותר הוא נאלץ לפנות לבית הרפואה לצורך טיפול, ואפילו

 מי הדביק אותו? זה מה שמעסיק אותם וטורד את מנוחתם.  -ביותר אליו... אלא שיש כאלו שכל יומם סובב סביב השאלה 

דה קטנים, נפלאים לעיתים, ייתכן ועולה בו המחשבה אולי זה מישהו מבני משפחתו, אין זה מן הנמנע שמדובר אפילו בנכד או בנכ
 וחביבים, ואז הדבר יוצא החוצה באופן בו אמורה המשפחה להתמודד עם קושי נוסף והוא האשמות שהם גרמו את מה שגרמו... 

 מי יתן את הדין על כך? 

 בפרט שלפי האמת, לא ידוע בבירור מהיכן וממי הוא נדבק, וכי יש מי שיכול להוכיח זאת בוודאות?

מים לא מעטות מתברר שהידיעה שהופצה בציבור בדרך זו או אחרת, כביכול פלוני נדבק מפלוני, בן משפחתו הקרוב והגרוע יותר הוא שפע
 וכיוצא, אינה נכונה כלל ואז העוול הוא נוראי ממש....

אין זה מעיד על כמה זהירות מצריכה התקופה. ניתן דעתנו על אחינו בשרנו לבל נהיה ממפיצי השמועות, אם מישהו נכנס לבידוד,  –אכן 
! בידוד אינו מעיד על חולי אלא מהווה צעד מניעתי, בטיחותי ואחראי הנוגע לשמירה על בריאות המשפחה. משמעות הדבר חולהכך שהוא 

בסך הכל היא שעליו לנקוט במשנה זהירות מכיון ששהה במחיצת אדם שנדבק, והגם שייתכן שהוא התנהל לפי כל ההנחיות, עדיין לחשוש 
 אם כן אפוא אחי היקר מה הוא אשם?צריך, 

 מדוע להפוך אותו למצורע ומנודה???

 לא רק שאין בכך צורך, זה לא אנושי ולא מוסרי.

 תתעניין במצבו )כמובן אם נוח לו בזה(, תברר בעדינות אם הוא זקוק למשהו. –להיפך 

 עת הזאת, ייזכר וייחקק בליבו של המקבל.אישי חברתי, וברור שמי שיעשה זאת ב-זוהי הזדמנות אדירה להדק את הקשר הבין

ומי שחושש מלשוחח עם חולה או מבודד, כי מכיר בעצמו שלא תהיה בזה תועלת, בלשון המעטה )הן מצידו והן מצד החולה(, עליו נאמר 
ה ִהיא". עָּ ֵעת ַהִהיא ִיֹדם ִכי ֵעת רָּ ֵכן ַהַמְשִכיל בָּ  דברי הנביא בעמוס )ה, יג( "לָּ

מין ידע שמי שבאמת רוצה לעזור ולהיות שותף אמיתי ולהרגיש את הערבות ההדדית, כאשר שומע דבר מסוג זה, מיד יאמר אך כיהודי מא
 פרק תהילים לרפואתו של חברו, וזה דבר שבודאי יכול רק להועיל.

סת המציאות, כי מי אמר ברור שאין לדון אדם עד שמגיעים למקומו, אך אולי גם אצלם יועיל איזה שינוי בתפי –ולמבודדים נאמר 
שלהיות בבידוד זה אסון? אולי להיפך? אולי דווקא התקופה והמציאות זו על אף "שנכפתה" עליו )ואגב, "נכפתה" היא מילה משוללת 

 להתמלאאמונה, שהרי גם אם הוא נאלץ לבידוד, הלא ודאי מאת הבורא יתברך כך נגזר עליו בהשגחה פרטית( היא סוג של הזדמנות עבורו 
, להשתחרר מהתלות המוחלטת באחרים בה הוא שרוי, להשתחרר מהצורך במחמאות ואישורים סביבתיים, לגעת פנימה בגרעין בעצמו

 העצמי והערכי שלי, ולחוש עוצמה פנימית ורוחנית.

ון והסביבה ולהיות הלא ישנם רבים שמשוועים לזמן שבו הם יהיו לבד, הם אפילו מוכנים לשלם כסף ולנסוע רחוק, העיקר לברוח מהשא
 עם עצמם.

 והכי חשוב:

, ואז נשאל את עצמנו, מה לקחנו במבט לאחורנחשוב נא, בעזרת ה' יגיעו ימים )ונתפלל שבקרוב( בהם אנו נתבונן ונביט על התקופה שעברה 
 יו אלו רק דברים טובים.מהתקופה? מה השארנו שם? ומה נצרב בליבנו ותודעתנו ובליבם ותודעתם של הסובבים אותנו?! הבה נקווה שיה

אכן, למדנו ממאמרנו זה את היסוד בו פתחנו, שהזוכה להיות שייך לבחינת ביטול העצמיות, ואפילו במשהו, אזי זוכה הוא ע"י כך לראות 
 יותר את האחר ולגעת בקצות המשים עצמו כמדבר.
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 נקודה יסודית ומוכרחת למחשבה. 

 מצוה לפרסם.

 

 

 שר אין מי שיזכיר וינציח שמותםמופץ לעילוי נשמות ישראל א

 הארות והערות יתקבלו בברכה במייל זה

 שבת שלום

 מיכאל זכריהו

 

 


