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 (6201/יליו/9 , ו"תשע ג' תמוז ,ו"שנת תשע 38)גליון  - "חוקת"פרשת גליון 

 ה"ב

 ?!אנימי  -" חוקת" לפרשת" טובה נקודה"

ִטיֶסל" -סדרת הטלביזיה  מסכילאחרונה עלתה ל ".  סדרה העוסקת בהווי של משפחה חרדית ירושלמית שְׂ
ִטיֶסל )שלום( שוֶֹלם -טיפוסית, שבמרכזה אב אלמן   )עקיבא(. ִקיֶווע -נו הרווק המתבגר וב שְׂ

סידרה המשרטטת ביד אומן דמויות עמוקות ומבטאת רגשות וקשרים בין אישיים באופן מעורר התפעלות, 
 )לדמויות שטוחות, שחוקות או פשוטות(. לקלישאות)להכללות( או  מבלי להיסחף לסטריאוטיפים

, אלא גם יהונתן אינדורסקיו ֵאילֹון אֹוִרי - היצירתיים שמורה לא רק למחבריה ,הזכות להצלחת הסדרה

שוֶֹלם את דמותו של  גבוהה,ובאמינות  ה גליקמן, המגלם בכישרון רב'לצוות השחקנים ובראשם דובל
ִטיֶסל  .שְׂ

באחד הפרקים, מגיע שולם האלמן לשדכן ומחפש שידוך לבנו. תוך כדי כך עולה גם נושא השידוך עבורו 
והוא,  "אוכל ומעשן". הוא מתואר שם רק בשתי מילים:והוא מציץ במחברתו של השדכן ומגלה כי 

 ה"אני " שלי?! והאם זהמזדעזע... 

א חוזר ל"תלמוד התורה" שם הוא משמש כמנהל ומבקש ממזכירתו לתאר אותו בשתי מילים. וכשהיא הו
 , נחה דעתו.ב ומחנך"א"מתארת אותו במילים 

עוסקת בנושאים רבים: בפרשת פרה אדומה, בפטירתה של מרים, בחטאם של  "חוקת"פרשתנו פרשת 
 ועוד. ", בפטירתו של אהרוןמי מריבה"משה ואהרון ב

: בפסוקים הבאיםובעוצמה רבה המתוארת בקצרה  ,פטירתו של אהרון הכהןב ם ברצוני לעסוקהפע
ט. ָהָהר ֹהר ֹאָתם ְוַהַעל ְבנוֹ  ֶאְלָעָזר ְוֶאת ַאֲהֹרן ֶאת ַקח... ָהָהר ְבֹהר ַאֲהֹרן ְוֶאל ֹמֶשה ֶאל ה' ַוֹיאֶמר" שֵׁ ַהפְׂ  ֶאת וְׂ

ָגָדיו ֶאת ַאֲהֹרן ָתם בְׂ ַבשְׂ ִהלְׂ ָעָזר ֶאת וְׂ נוֹ  ֶאלְׂ  כו(. -" )במדבר כ, כג ָשם ּוֵמת ֵיָאֵסף ְוַאֲהֹרן בְׂ

ומעביר מוריד משה את בגדי הכהן הגדול מאהרון  ,. שם במערהָהָהר ֹהרעולים אל  ,אהרון ואלעזר משה,
זה מסתיים, נפטר אהרון מן העולם ומן ההר יורדים אל העם, רק משה התהליך הכשו אותם אל אלעזר בנו.

 כח(. -הכהן הגדול החדש )במדבר כ, כה  - ואלעזר

, אך גם רגע מלא הוד של של אח מאחיו ושל בן מאביו של פרידהמאד פסוקים אלה מתארים רגע קשה 
תורה  את אביו, למד ממנו "שימש"ש בןהלאה, ל והתפקיד ובעיקר, של העברת ה"מקל" סיוםשל ו סיכום

 ומחנך"...(.בבחינת "אב ) הדרכה ומסורהוקיבל ממנו  והנהגה

 שתי תובנות יסוד טמונות בפסוקים אלה.

 מהותו העיקרית של אהרון היא, היותו כהן גדול. -הראשונה 

 .דורית של התפקיד-ההעברה הבין -והשניה 

הלל הזקן מגדולי חכמי המשנה, מתאר את דמותו של אהרון ומציב אותו  בתובנה הראשונה.נעסוק תחילה 
 שלום ורודף שלום אוהב( ותנהג כמוהו) אהרן של מתלמידיו)תהיה(  הוי :אומר הללבפנינו כמודל לחיקוי: "

היה אהרון טורח ומפייס רודף שלום כיצד? ש , משנה יב(.א פרק אבות" )לתורה ומקרבן הבריות את אוהב
בין הניצים ומביא שלום ביניהם. כך בין אדם לחברו וכך גם בין איש לאשתו. ואפילו תוך ויתור על כבודו 

 אישי )רש"י, שם(.ה

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%A0%D7%AA%D7%9F_%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%A7%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%A0%D7%AA%D7%9F_%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%A7%D7%99
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לא מעביר אהרון לאלעזר בנו את תפקיד "המפייס הלאומי", או את דגל אהבת " רגע האמת"ב ,ובכל זאת
  הבריות, אלא את תפקיד הכהונה הגדולה.

, מהותו "שלום ורודף שלום אוהב"וגם  מגשר ומפשר גם, ב ומחנך"א" גםלמרות שאהרון הכהן היה 
 ואת זה הוא זכה להעביר לבנומחברת בין שמים וארץ ובין קודש לחול ההעיקרית היתה הכהונה הגדולה 

כי אין סתירה בין הדברים וכי הדגל של שלום בין אדם לחברו, הוא חלק מתפקידיו  ,אולי אפשר לומר)
 (...., במובן הרחב של הדבריםהרוחניים הנלווים של הכהן הגדול

 גדיר אותי?!!  מה ממי אני? -כאן מוזמן הקורא לשאול את עצמו 

אוכל ")או אולי תחומי ההנאה שלי  האם המקצוע שלי הוא זה שמגדיר אותי? או שמא תחביַבי?!
ַדר, ה ואולי ?!...("ומעשן  הצבאית?! הדרגהמעמד החברתי, או הגיל והִמגְׂ

טֶרֶנה  "אני חושב, משמע  אני  , אמר: הצרפתי הידוע בן המאה השבע עשרה והמתמטיקאיהפילוסוף  ֶדַקארְׂ
 יאז ,)והיא זו שמבדילה אותנו מבעלי החיים( קיומנוומהות שאם החשיבה היא סלע  מכאן משמע,קיים". 

 הנושאים עליהם אנו חושבים ובהם נמצאות מחשבותינו, הם אלה שמגדירים מי אנחנו.

קר האדם יכי ע"נכדו של "הבעל שם טוב" מייסד החסידות:  - רבי נחמן מאומן ו שלדברי אכן גםאלה ו
 שם כל האדם" ,)המקום בו נמצאות מחשבותיו( ועל כן במקום שחושב בשכל ,)המחשבה( הוא השכל

 . )ליקוטי מוהר"ן א' כ"א(

אתה נמצא במקום בו ": והכוונה בימינו עברה תובנה זו ניסוח מחודש ומודרני, הכולל בתוכו גם עצה
  ".ם בו אתה רוצה להיותודא שמחשבותיך נמצאות במקו"וולכן,  ".נמצאות מחשבותיך

 השאיפותמכלול המחשבות, הוא  אני מי שאני רוצה להיות. -אני  :אם כן התשובה לשאלתנו היא
 תמיד מצליח להגשים אותן...(.לא אני גם אם ) שלי והרצונות

 ,"כל מקום שאני הולך כישל רבי נחמן מברסלב, שהיה נוהג לומר תדיר,  דבריוכאן המקום להזכיר את 
ללמדך, שגם כאשר רבי נחמן היה צועד ברחובות  ".אני בעיר ברסלב ,אך לעת עתה .ק לארץ ישראלהוא ר

 הרגיש שהוא בדרך לארץ ישראל וכל צעד שהוא עושה, מקדם אותו לשם.ברסלב ליעדיו היום יומיים, הוא 

 דורית. -ומכאן לתובנה השניה, בנושא ההעברה הבין 

. כך אנו "היום שאחרי"לקראת  ,תחום שהוא, לגדל יורש ראויבכל ובעל תפקיד מנהיג כל חובתו של 
את יעקב. ויעקב ממנה את יהודה, הלאה מוצאים את אברהם אבינו ממנה את יצחק בנו תחתיו ויצחק 

 וכן הלאה. כמנהיג לכל אחיו.

)על  ההתמנממשיך דרכו כוכנגדו משה, לא זכה לכך וממשיך דרכו.  יהיהיוצא חלציו  -זכה אהרון לכך שבנו 
 מאד )רש"י, שם(. אחד מתלמידיו ולא אחד מבניו. ודבר זה היה קשה על משה -יהושע ידי ה'( 

דוד שאול וכך אכן התמנו משה ויהושע, על פי ה' ביד נביאיו. הציבוריים בימי קדם, התבצעו המינויים 
ממנה והוא  בידי העםסמכויות השלטון כאשר אין לנו נבואה, נמצאות אך כיום, ושלמה ועוד רבים וטובים. 

 )הרב שאול ישראלי, עמוד הימיני, עמ' קלז(.בעצמו )בתהליך הבחירות(, את שלוחיו 

כיצד להעביר  והן בשאלהמיהו ה"אני" האמיתי שלי.  הן בשאלה ,נוטעת בנו נקודות למחשבהפרשתנו 
 רצונות הלאה, אל הדור הבא.את השאיפות וה -את ה"אני" המיוחד שלי 

מחנה , שנמנה בין שורדי )יהודי וינאי( נוירולוג ופסיכיאטר ידוערופא  -של ויקטור פראנקל  נחתום בסיפורו
 ., בתקופת השואהאושוויץהמוות 
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 הקשים בתנאים דעתו שפיותו על לשמור כדי כי, מספרהוא  "משמעות מחפש האדם" המפורסם בספרו
 החוויות" על דמיוני לקהל הרצאה ונותן המחנה למרפאת מחוץ לעתים צועד היההוא , באושוויץ

 במחנה בחיים אותו שהחזיק מה כי סיפר זאת ועוד, הוא". ריכוז במחנות )טיפול נפשי( הפסיכותרפיות
 ספרו של יד כתב ולפרסם לשחזר העז הרצון היה, הנוראה הטיפוס מחלת על אף להתגבר לו ועזר הריכוז

 .באושוויץ שאבד ,"ללוגותרפיה מבוא: והנפש הרופא"

נשאו אותו  ור פראנקל לא נתן לאושוויץ להגדיר אותו כאסיר או כקורבן. מחשבותיו ושאיפותיוויקט
עינויים  וסייעו בידו לשרוד)משמעות...(  למקום אחר, נתנו לו תחושה של בן חורין והרגשה שהוא בעל ערך

 .נפשיים ופיסיים קשים מאד

וחוקר הפסיכולוגיה  שאיפה לכוחשל  דיבר על קיומו של האדם במונחים ניטשהבעוד שהוגה הדעות 
, הגדיר ויקטור פראנקל את קיומו של להנאה שאיפהזיגמונד פרויד עסק בקיומו של האדם במונחים של 

 הוא פיתח.אותה שה"לוגותרפיה"  וזוהי משמעותה של אסכולת. שאיפה למשמעותהאדם במונחים של 

 ודבריו עולים בקנה אחד עם דברינו.

, אלא על פי שאיפותיו והישגיו "ומעשן אוכל" -צה שיגדירו אותו על פי הנאותיו לא ר ְׂשִטיֶסל ׂשֹוֶלם
 ."ומחנך אב" -הערכיים 

רבי נחמן מברסלב מגדיר את הליכתו ברחובות עירו, לא על פי יעדיו הקרובים והמידיים, אלא על פי אף ו
 ותיו ושאיפותיו, במובן הרחב יותר.מחשב

לאה של פטירת אהרון והעברת תפקידו לאלעזר בנו,  יש קריאה לכל אחד בפרשה המופמתברר אם כן, כי 
 מחפש האדםכי  תית של חייו, לממש אותה ולהעביר אותה הלאה...את המשמעות האממאתנו, לחפש 

 ...משמעות

 

 בברכת שבת שלום

 משה רוט 


