
רעיון מתוך הפרשה:

תורה עם דרך ארץ, אך בשלב מסוים צריכה השלהבת 
לעלות מאליה ולהפוך אותנו המורים ל"מיותרים". אם 
השלהבת  אם   - ולדלוק   להאיר  ימשיכו  הילדים  הם 
במשימתנו  הצלחנו  הרי  מעצמה,  מעלה  מעלה  תאיר 
המשולבים  הערכים  בהקניית  הנרות,  את  בהעלותינו 

בהם ניצוצות של אור.

אישיות  אודות  במיוחד,  עלי  אהוב  בשיר  בוחרת  אני 
שבמעשיה והתנהגותה מאירה את הדרך לאחרים. וגם 

את הלב...
המשורר  ע"י  נכתב  והוא  "המנורה"  קוראים:  לשיר 

בלפור חקק. (מתוך: "אגדת הדבש המר"- עמ' 70).

המנורה

בתוכך דולקת מנורת מקדש
והיא דולקת בהיכל

נרותיך מלאים אהבה בוערת
ככל שנפשך תוכל

את מדליקה את המנורה
לכל אדם ברחוב

כשרואים אותך אפשר לחשוב
שכל כך קל לאדם להצית נר פנימי

בנפשו, בנפש כל איש
התפאורה מסביבך יומיומית

רחוב הומה ועמוד עשן בכביש
ואת אינך נראית נסיכה חלומית

מן האגדות והבדיות
אבל נפשי בנפשך נקשרה

להגיע לדרגה הגבוהה של המנורה.

בחרתי בסיפור מכונן הקשור לאור, לתיקון ע"י הארה 
פנימית.

כל עוד הנר דולק
מסופר על רבי ישראל מסלנטר שהתהלך ערב אחד 
בבית.  דולק  אור  וראה  עירו,  של  החשוכים  ברחובות 
בהביטו, ראה יהודי בעל מלאכה העובד אל תוך הליל 
(לסיפור זה גרסה עם נגר או סנדלר). כששאל אותו, 
עוד  "כל  האיש:  ענה  מאוחר  כך  כל  עובד  הוא  מדוע 

לספר  מיהר  ישראל  רבי  לתקן".  אפשר  דולק,  הנר 
עוד  "כל  "מבינים אתם!" אמר,  לתלמידיו את שחווה. 
להיות  הפך  זה  משפט  לתקן".  אפשר   - דולק  הנר 

המוטו שלו.
היסטורי  איזה משפט  בנפשו  לא שיער  אותו סנדלר 
המשפט  את  אמר  שהוא  העובדה  דווקא  יצר.  הוא 
גם  הרעיון  של  יופיו  את  המעצימה  היא  בתמימות, 

לאחר דורות רבים.
רבי ישראל לקח את המשפט כהוראת חיים. וההוראה 
קרובות  כל-כך  הייאוש לעתים  כי  היא מעשית מאד. 
אבדה  שכבר  מדמה  שהוא  עד  האדם,  על  מתגבר 
תקוותו וכל חלומותיו נגוזו. הוא כה עיוות את חייו עד 
שכבר הכל מקולקל, כל-כך מקולקל שכבר אי אפשר 

לתקן.

מצבים  אין  האומנם  לתקן?  אפשר  תמיד  אכן  האם 
הטוען  פסימיסט  אותו  צודק  לא  האם  תקנה?  חסרי 

שיש מצבים בהם נגרם נזק בלתי הפיך?
אכן. אבל חידושו של רבי ישראל הוא, שיש להבחין בין 
הפסימיסט  רוחניים.  עסקים  לבין  גשמיים  עסקים 
לפעמים צודק, אבל(!) לא כשמדובר בעסקי הנשמה, 
והתיקון  לתיקונה,  שואפת  תמיד  האדם  שנפש  מפני 
הוא לעשות את הצעד הבא בצורה טובה יותר – מעבר 
לזה אין הקב"ה דורש מן האדם. מעבר לזה אין הקב"ה 

דורש מן האדם, אבל את זה כן!
הוא  וה"תיקון"  שבאדם,  הנשמה  הוא  שדולק  ה"נר" 

לעשות עוד מעשה טוב אחד.
תתייאש  אל  הקב"ה,  של  חשבונותיו  את  תעשה  אל 
קלה  מחשבה  אפילו  דעתך  על  תעלה  אל  מעצמך, 
להרהר שהנדרש ממך הוא מעבר ליכולתך המעשית 
שכיחה  כה  לצערנו  שהיא  (מחשבה  והאמיתית 
ומצויה). כי ה"תיקון" הנדרש ממך אולי אינו כה גדול 
מודע  לא  אתה  בעצמך.  משער  שאתה  כפי  וכבד 
לכוחות הנפש העמוקים של עצמך, ועוד - שרק עוד 
הדבר  והוא:   – אחד  תיקון  צריך  רק  אז  יש,  זמן  קצת 

הטוב הבא שאתה יכול לעשות.
התיקון הוא דבר שנמצא בהישג יד. לא את כל המצב 
שכן  הבא  המעשה  את  אלא  לתקן,  צריך  בכללותו 
ישראל  רבי  של  בלקחו  נכלל  זה  כל  לעשות.  אפשר 
עוד  תמיד  תמיד  שתמיד  ברעיון  נכלל  זה  סלנטר.כל 
אפשר לתקן. כי אין דרישתו של הקב"ה מן האדם אלא 

את התיקון שביכולתו לעשות.
אכן...כן...אפשר וגם רצוי לעמול לתקן!

"פרשת דרכים"
כלים לחיים

על פי פרשת השבוע

י"ב סיון תשע"ופרשת בהעלותך

בס"ד

משרד החינוך או משרד החיוך? (איך בדיוק מחנכים 
נכון? יש למישהו מתכון?)

במקדש,  העומדת  במנורה  הנרות  בהעלותך,  פרשת 
השנים  עם  הפכו  להעלות  הכהנים  נדרשים  אותם 

לסמל לחינוך והשפעה.
מול  הנרות אל  "...בהעלותך את  כתוב:  בפרשה שלנו 
האמצעי  הקנה  הנרות".  שבעת  יאירו  המנורה  פני 
במנורה הוא העיקר, כאשר שלושת הקנים היוצאים 
הנרות  שבעת  כל  ואז  בעצם.  אליו  מכוונים  צד  מכל 

מכוונים את אורם לכיוון אחד: כלפי מעלה.
צד ימין של המנורה- שלושת הנרות מבטאים את חיי 

הרוח והחוכמה של עם ישראל,
צד שמאל של המנורה- שלושת הנרות מבטאים את 

חיי החומר העשייה והיצירה.
שיש  אידיאלי  איזון  מבטא  הצדדים  שני  של  שילובם 
חיי  אחד-  מצד  ורוח.  חומר  של  שילוב  אליו-  לשאוף 
וחוכמה.  למידה, השכלה  רוח:  חיי  ומצד שני-  מעשה 
וכל אלו פונים לכיוון אחד: ישר ולמעלה, לכיוון בורא 

עולם.
(שני  שמאל  ואנשי  ימין  אנשי  בקרבנו  יהיו  תמיד 
אנשי  גם  בתוכנו  יהיו  דיעות...)תמיד  שלוש  יהודים- 
ודת אנשי מעשה. אך אם נשכיל להתבונן כולנו  רוח 
אל המרכז, אל האמצע, אל המשותף יותר מאשר אל 
השונה, יאיר אורנו באור נגוהות במלוא העוצמה. זה 
נזלזל בדרך הפחות  זה או  זה את  יגיע אם נבטל  לא 
נקיים בתוכנו אחדות  יזרח רק אם  לנו. האור  מוכרת 

(נזכור תמיד כי אחדות אין פירושה אחידות...). 
"נר ה' נשמת אדם"- נשמתו של כל אחד ואחד מאיתנו 
לפעולה  ניגשים  שאנו  לפני  שבמשכן;  לנרות  דומה 
צריכים  אנו  מאיתנו,  ואחד  אחד  לכל  ביחס  חינוכית 
ונשמת  שנשמתנו  ללמוד  עלינו  ולהתעלות,  לעלות 
את  מאירה  אשר  אלוהית  מעלה  בעלת  היא  הזולת 

המציאות לפי התוכן האלוהי הנטוע בקרבה.
כאשר האור מתחיל להאיר בנשמה והאדם חושף את 
הטוב האלוהי שבקרבו, על המחנך לאפשר למתחנך 
להתפתח באופן אישי, טבעי ועצמותי ובלי התערבות 
אקטיבית. המחנך באותה השעה צריך להיות להתבונן 

ולהדריך ופחות להתערב.
אדם  עוד  ליצור  צריך  שהוא  חושב  המחנך  לעיתים 
הילד  את  לפתח  עליו  כן;  הדבר  אין  אך  בדמותו, 
המתחנך לפי אישיותו, לפי הנטייה הטבעית שלו, ולא 
לערב את אישיותו האישית בתוך נפשו של המתחנך, 
קניה  לראות את המנורה מאירה בשבעת  נוכל  ובכך 
את  שמסמל  המערבי  הנר  אל  הפונים  ובנורותיה 
השורש והמקור של תעצומות הנשמה אצל כל אחד 

ואחד מאיתנו.  
הנביא  ישראל.  מדינת  של  סמלה  גם  היא  המנורה 
זכריה, בהפטרה שלנו,  מתאר לנו חיזיון של המנורה 
זית. אותה  בעלת שבעת הקנים כשבצידה שני ענפי 
מנורה שחקוקה באבן בשער רומא, הפכה לסמל של 
אין ספק שהשאיפה  ציון.  ושל שיבת  ישראל,  מדינת 
ראשית  תהיה  שזאת  היא  המנורה  של  זה  בסמל 

צמיחת גאולתנו.
נאמר: בהעלותך את הנרות ולא בהדליקך את הנרות. 
עליה  של  משמעות  יש  במנורה   - הנרות  להבערת 
ההצלחה  בסולם  עליה  לגובה,  התנשאות  מעלה, 
וזקיפות קומה. "בהעלותך את הנרות יאירו..." ההארה 
ובעלת משמעות אם תוחדר בה  ואיתנה  תהא חזקה 

עומק של בהעלותך... האור יעלה מעלה מעלה.
יום.  מדי  גם להיטיב את הנרות  נתבקש  אהרון הכהן 
עלינו  אחת.  בפעם  נקבעות  אינן  והחכמה  הלמידה  
ללא  מדרש  בית  ש"אין  משום  הזמן  כל  להתמקד 
כל  עם  לכולנו  ויאיר  יופץ  האור  (חגיגה).  חידוש" 
המשמעויות העמוקות שבו רק אם נשתפר כל הזמן, 
על  לשקוט  לא  יום,  מדי  הנרות  את  להטיב  עלינו 
השמרים. חכמת היהודים מאז ומתמיד נבעה מלמידה 

מתמדת.
של  הנרות  מהטבת  ללמוד  ומורים  הורים  עלינו  כך 
החינוך  דרכי  את  ולהיטיב  לחשוב  יום  מדי  אהרון. 
והלמידה. להיטיב, להוסיף עוד ועוד ידע וחכמה, והכל 
להפנים  הנלמד,  את  לעגן  צריך  ואורה.  שמחה  מתוך 
פנימה ולהיות ערוכים לקליטת אור חדש, לימוד נוסף 
"חומר  גם  לילדינו  לספק  עלינו  מוגברת.  וחכמה 

בעירה" על מנת שהמוח יהא פעיל ויעיל כל הזמן.
התכונות  את  בהם  ונטמיע  הילדים  את  שנכשיר  ככל 
תדלוק  מהם  אחד  שבכל  השלהבת  הרי  הטובות 
מאליה. בחינוך עלינו להשתדל להקנות  תורה ודעת, 

 "הצדיקים האמיתיים, 
אינם קובלים על הרישעה אלא מוסיפים צדק. 
אינם קובלים על הבערות אלא מוסיפים חכמה. 

אינם קובלים על הכפירה אלא מוסיפים אמונה" . 

(מתוך: "ערפילי טוהר"/ הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל).



מתוך הספרות: 

תורה עם דרך ארץ, אך בשלב מסוים צריכה השלהבת 
לעלות מאליה ולהפוך אותנו המורים ל"מיותרים". אם 
השלהבת  אם   - ולדלוק   להאיר  ימשיכו  הילדים  הם 
במשימתנו  הצלחנו  הרי  מעצמה,  מעלה  מעלה  תאיר 
המשולבים  הערכים  בהקניית  הנרות,  את  בהעלותינו 

בהם ניצוצות של אור.

אישיות  אודות  במיוחד,  עלי  אהוב  בשיר  בוחרת  אני 
שבמעשיה והתנהגותה מאירה את הדרך לאחרים. וגם 

את הלב...
המשורר  ע"י  נכתב  והוא  "המנורה"  קוראים:  לשיר 

בלפור חקק. (מתוך: "אגדת הדבש המר"- עמ' 70).

המנורה

בתוכך דולקת מנורת מקדש
והיא דולקת בהיכל

נרותיך מלאים אהבה בוערת
ככל שנפשך תוכל

את מדליקה את המנורה
לכל אדם ברחוב

כשרואים אותך אפשר לחשוב
שכל כך קל לאדם להצית נר פנימי

בנפשו, בנפש כל איש
התפאורה מסביבך יומיומית

רחוב הומה ועמוד עשן בכביש
ואת אינך נראית נסיכה חלומית

מן האגדות והבדיות
אבל נפשי בנפשך נקשרה

להגיע לדרגה הגבוהה של המנורה.

בחרתי בסיפור מכונן הקשור לאור, לתיקון ע"י הארה 
פנימית.

כל עוד הנר דולק
מסופר על רבי ישראל מסלנטר שהתהלך ערב אחד 
בבית.  דולק  אור  וראה  עירו,  של  החשוכים  ברחובות 
בהביטו, ראה יהודי בעל מלאכה העובד אל תוך הליל 
(לסיפור זה גרסה עם נגר או סנדלר). כששאל אותו, 
עוד  "כל  האיש:  ענה  מאוחר  כך  כל  עובד  הוא  מדוע 

לספר  מיהר  ישראל  רבי  לתקן".  אפשר  דולק,  הנר 
עוד  "כל  "מבינים אתם!" אמר,  לתלמידיו את שחווה. 
להיות  הפך  זה  משפט  לתקן".  אפשר   - דולק  הנר 

המוטו שלו.
היסטורי  איזה משפט  בנפשו  לא שיער  אותו סנדלר 
המשפט  את  אמר  שהוא  העובדה  דווקא  יצר.  הוא 
גם  הרעיון  של  יופיו  את  המעצימה  היא  בתמימות, 

לאחר דורות רבים.
רבי ישראל לקח את המשפט כהוראת חיים. וההוראה 
קרובות  כל-כך  הייאוש לעתים  כי  היא מעשית מאד. 
אבדה  שכבר  מדמה  שהוא  עד  האדם,  על  מתגבר 
תקוותו וכל חלומותיו נגוזו. הוא כה עיוות את חייו עד 
שכבר הכל מקולקל, כל-כך מקולקל שכבר אי אפשר 

לתקן.

מצבים  אין  האומנם  לתקן?  אפשר  תמיד  אכן  האם 
הטוען  פסימיסט  אותו  צודק  לא  האם  תקנה?  חסרי 

שיש מצבים בהם נגרם נזק בלתי הפיך?
אכן. אבל חידושו של רבי ישראל הוא, שיש להבחין בין 
הפסימיסט  רוחניים.  עסקים  לבין  גשמיים  עסקים 
לפעמים צודק, אבל(!) לא כשמדובר בעסקי הנשמה, 
והתיקון  לתיקונה,  שואפת  תמיד  האדם  שנפש  מפני 
הוא לעשות את הצעד הבא בצורה טובה יותר – מעבר 
לזה אין הקב"ה דורש מן האדם. מעבר לזה אין הקב"ה 

דורש מן האדם, אבל את זה כן!
הוא  וה"תיקון"  שבאדם,  הנשמה  הוא  שדולק  ה"נר" 

לעשות עוד מעשה טוב אחד.
תתייאש  אל  הקב"ה,  של  חשבונותיו  את  תעשה  אל 
קלה  מחשבה  אפילו  דעתך  על  תעלה  אל  מעצמך, 
להרהר שהנדרש ממך הוא מעבר ליכולתך המעשית 
שכיחה  כה  לצערנו  שהיא  (מחשבה  והאמיתית 
ומצויה). כי ה"תיקון" הנדרש ממך אולי אינו כה גדול 
מודע  לא  אתה  בעצמך.  משער  שאתה  כפי  וכבד 
לכוחות הנפש העמוקים של עצמך, ועוד - שרק עוד 
הדבר  והוא:   – אחד  תיקון  צריך  רק  אז  יש,  זמן  קצת 

הטוב הבא שאתה יכול לעשות.
התיקון הוא דבר שנמצא בהישג יד. לא את כל המצב 
שכן  הבא  המעשה  את  אלא  לתקן,  צריך  בכללותו 
ישראל  רבי  של  בלקחו  נכלל  זה  כל  לעשות.  אפשר 
עוד  תמיד  תמיד  שתמיד  ברעיון  נכלל  זה  סלנטר.כל 
אפשר לתקן. כי אין דרישתו של הקב"ה מן האדם אלא 

את התיקון שביכולתו לעשות.
אכן...כן...אפשר וגם רצוי לעמול לתקן!

מודעות עצמית והתבוננות:

קורסים וסדנאות למודעות עצמית והעצמה נשית.

שיעורים קבועים בביתי בימי שני בערב.
לפרטים: 050-7801358

tamicohen26@walla.com :מייל
אשמח לשמוע הארות הערות תגובות...

שבת מבורכת.
 תמי כהן.

משרד החינוך או משרד החיוך? (איך בדיוק מחנכים 
נכון? יש למישהו מתכון?)

במקדש,  העומדת  במנורה  הנרות  בהעלותך,  פרשת 
השנים  עם  הפכו  להעלות  הכהנים  נדרשים  אותם 

לסמל לחינוך והשפעה.
מול  הנרות אל  "...בהעלותך את  כתוב:  בפרשה שלנו 
האמצעי  הקנה  הנרות".  שבעת  יאירו  המנורה  פני 
במנורה הוא העיקר, כאשר שלושת הקנים היוצאים 
הנרות  שבעת  כל  ואז  בעצם.  אליו  מכוונים  צד  מכל 

מכוונים את אורם לכיוון אחד: כלפי מעלה.
צד ימין של המנורה- שלושת הנרות מבטאים את חיי 

הרוח והחוכמה של עם ישראל,
צד שמאל של המנורה- שלושת הנרות מבטאים את 

חיי החומר העשייה והיצירה.
שיש  אידיאלי  איזון  מבטא  הצדדים  שני  של  שילובם 
חיי  אחד-  מצד  ורוח.  חומר  של  שילוב  אליו-  לשאוף 
וחוכמה.  למידה, השכלה  רוח:  חיי  ומצד שני-  מעשה 
וכל אלו פונים לכיוון אחד: ישר ולמעלה, לכיוון בורא 

עולם.
(שני  שמאל  ואנשי  ימין  אנשי  בקרבנו  יהיו  תמיד 
אנשי  גם  בתוכנו  יהיו  דיעות...)תמיד  שלוש  יהודים- 
ודת אנשי מעשה. אך אם נשכיל להתבונן כולנו  רוח 
אל המרכז, אל האמצע, אל המשותף יותר מאשר אל 
השונה, יאיר אורנו באור נגוהות במלוא העוצמה. זה 
נזלזל בדרך הפחות  זה או  זה את  יגיע אם נבטל  לא 
נקיים בתוכנו אחדות  יזרח רק אם  לנו. האור  מוכרת 

(נזכור תמיד כי אחדות אין פירושה אחידות...). 
"נר ה' נשמת אדם"- נשמתו של כל אחד ואחד מאיתנו 
לפעולה  ניגשים  שאנו  לפני  שבמשכן;  לנרות  דומה 
צריכים  אנו  מאיתנו,  ואחד  אחד  לכל  ביחס  חינוכית 
ונשמת  שנשמתנו  ללמוד  עלינו  ולהתעלות,  לעלות 
את  מאירה  אשר  אלוהית  מעלה  בעלת  היא  הזולת 

המציאות לפי התוכן האלוהי הנטוע בקרבה.
כאשר האור מתחיל להאיר בנשמה והאדם חושף את 
הטוב האלוהי שבקרבו, על המחנך לאפשר למתחנך 
להתפתח באופן אישי, טבעי ועצמותי ובלי התערבות 
אקטיבית. המחנך באותה השעה צריך להיות להתבונן 

ולהדריך ופחות להתערב.
אדם  עוד  ליצור  צריך  שהוא  חושב  המחנך  לעיתים 
הילד  את  לפתח  עליו  כן;  הדבר  אין  אך  בדמותו, 
המתחנך לפי אישיותו, לפי הנטייה הטבעית שלו, ולא 
לערב את אישיותו האישית בתוך נפשו של המתחנך, 
קניה  לראות את המנורה מאירה בשבעת  נוכל  ובכך 
את  שמסמל  המערבי  הנר  אל  הפונים  ובנורותיה 
השורש והמקור של תעצומות הנשמה אצל כל אחד 

ואחד מאיתנו.  
הנביא  ישראל.  מדינת  של  סמלה  גם  היא  המנורה 
זכריה, בהפטרה שלנו,  מתאר לנו חיזיון של המנורה 
זית. אותה  בעלת שבעת הקנים כשבצידה שני ענפי 
מנורה שחקוקה באבן בשער רומא, הפכה לסמל של 
אין ספק שהשאיפה  ציון.  ושל שיבת  ישראל,  מדינת 
ראשית  תהיה  שזאת  היא  המנורה  של  זה  בסמל 

צמיחת גאולתנו.
נאמר: בהעלותך את הנרות ולא בהדליקך את הנרות. 
עליה  של  משמעות  יש  במנורה   - הנרות  להבערת 
ההצלחה  בסולם  עליה  לגובה,  התנשאות  מעלה, 
וזקיפות קומה. "בהעלותך את הנרות יאירו..." ההארה 
ובעלת משמעות אם תוחדר בה  ואיתנה  תהא חזקה 

עומק של בהעלותך... האור יעלה מעלה מעלה.
יום.  מדי  גם להיטיב את הנרות  נתבקש  אהרון הכהן 
עלינו  אחת.  בפעם  נקבעות  אינן  והחכמה  הלמידה  
ללא  מדרש  בית  ש"אין  משום  הזמן  כל  להתמקד 
כל  עם  לכולנו  ויאיר  יופץ  האור  (חגיגה).  חידוש" 
המשמעויות העמוקות שבו רק אם נשתפר כל הזמן, 
על  לשקוט  לא  יום,  מדי  הנרות  את  להטיב  עלינו 
השמרים. חכמת היהודים מאז ומתמיד נבעה מלמידה 

מתמדת.
של  הנרות  מהטבת  ללמוד  ומורים  הורים  עלינו  כך 
החינוך  דרכי  את  ולהיטיב  לחשוב  יום  מדי  אהרון. 
והלמידה. להיטיב, להוסיף עוד ועוד ידע וחכמה, והכל 
להפנים  הנלמד,  את  לעגן  צריך  ואורה.  שמחה  מתוך 
פנימה ולהיות ערוכים לקליטת אור חדש, לימוד נוסף 
"חומר  גם  לילדינו  לספק  עלינו  מוגברת.  וחכמה 

בעירה" על מנת שהמוח יהא פעיל ויעיל כל הזמן.
התכונות  את  בהם  ונטמיע  הילדים  את  שנכשיר  ככל 
תדלוק  מהם  אחד  שבכל  השלהבת  הרי  הטובות 
מאליה. בחינוך עלינו להשתדל להקנות  תורה ודעת, 
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הגיליון מוקדש לעילוי נשמת
רועי בן עליזה ז"ל

שהלך לעולמו ביום שבת פרשת "בהר", יג' באייר תשע"ו.
"מצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם"


