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 ?שאיפות גדולותאגו קטן להגמד והענק: איך לשלב בין 

 

 ו להיות קטנים או גדולים?נהאם נועד

אינ עומדת  השאלה  היא  שונות  ובצורות  פשוטה,  כה  ה 
מו  מקולגבי  ודרני  המאמין המוכה של האדם  בלב המב

להיות  נו  נועדהאם  תוכנית הגדולה של הבריאה.  בהאישי  
כנוע  יעבד חזונות  א  שמ או    יםאלוקים  דולים  גלהגשים 

הרבים  אצל    ?מהחיים מחוללת  השאלה  מערבולת  זו 
היטלטלות בין  ובנוסף , וסר בטחוןחו בלבולשל  תפנימי

 .סותריםמסרים 
להחמיא ולהעצים    וחת בדורנורוהדרכה  ישנה    מצד אחד

כל   "עמוד  עצמנו.  המראה"את  מול  ל,  יום  נו  קוראים 
"ואאישייםמאמנים   ל,  כמור  אעצמך  מדהים מה    /   תה 

מוכשר עליך    /  אתה  חברות    / אין  עליך".  קטן  הכל 
, וכל שלטי  שלמת שאת"ו "ממעודדות זו את זו במלים  

לך" "מגיע  לנו  משדרים  אחרונה ו  החוצות  פעם  "מתי 
על   מו  צמך?" עחשבת  רק  לא  ממש  הזה  שמע  והמסר 

התרבות.   של  ה'חילוני'  כ"תאמין  מהאגף  אמירות 
יכול    בעצמך", לא  "אתה  ו  ך"בלעדידר  להסת"העולם 

סימן היכר של חלק  לכבר מזמן  הפכו  ומיוחד"  ר גדול  או
והמשפיעים  מהמוגדול   הנאו  ידייםהחסרים  -(או 

רוצים    .חסידיים) אנו  ם  , המרגליםליפול בחטא ההאם 
עצמם    שואלים, להיות  להיפך,    ?כחגביםשראו  עלינו 

   !ענקיםינו כבעינ

ספק זה  שאמירות    אין  לתת  מסוג  כוח    יקתרזיכולות 
לאדם   וחו  מוילהרועצומה  שפל  בטחון  סר  ממצבי 

הם. הבעיה  לים אלישוב ושוב נופים רבים  שאנש  ,תהומי
כוח  עתן של זריקות השהשפ  טים לשים אליה היאממעש

. מהר מאד זקוקים לעוד אחת,  חקצרת טווהיא די  הללו  
יתרה  ועוד שבה  .  מאד  משמעותית  בחינה  ישנה  מכך, 
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הלזריק העידוד  הנפילמייצרות  ן  צמ בע  לוות  ות  את 
כאשהבאות אדם.  כמתרגל    ר  עצמו  מדהים  לתפוס 

הופך    ומושלם הזה  העצמי  על  הדימוי  נטל  של  לסוג 
הרודה    נפשו, במקוומובו  משקולת  אותו  ם  רידה 

שאני  כמה זה אומר עלי  להעלותו. אם אני כזה מדהים,  
ונכשל כך  ?  נופל  כמצליחן,  לעצמי  מצטייר  שאני  ככל 

כשלונות הזה.  יחב  ייגדולים  לציור  של מנופח    וידימס 
דבר   הוא  לעמול  שאנו  עצמנו  כדיצריכים  הרף   בלי 

.  האפשרות שניפול ממנומתח תמידי מחיים בולהצדיקו,  
 מהאפשרות שניפול. 

מקכאן   מהסוג  ומם  מגיע  המשפיעים  אנשי  של  השני, 
! הרי כתוב במפורש  ך?להאמין בעצמוהשפלות.  ענווה  ה

יו עד    , דבראנחנו שום    1ך"!תום מ"אל תאמין בעצמך 
מגי וכלוםלנו  ע  ולא  כנר, הם מלמדים,  לטת יעה מוחק 

. על  רפואה לנפשנולהביא  יכולה    מול האינסוף האלוקי
תה ושלך  , שאן לעצמו כל יום "תן לו משלוהאדם לשנ

מה שיש לנו  כל  את    3ו"נפשי כעפר לכל תהיה".  2שלו",
שה  די עצם יעֹ חי ו"אל תאמר כֹ , ככתוב  קיבלנו מלמעלה

את הזה,    לי  ההחיל  הוא  כֹ נֹ כי  לך  חיל".תן  לעשות   4ח 
 . אנחנו רק מסייע שאין בו ממש 

זו.  הדרכה של ם ביתרונותיה הגדוליגם כאן, יש להודות 
  . ות שתיארנולמפני הנפימחסנת אותנו  תודעת השפלות  

נופל לא  למטה  נמצא  שכבר  ליתר    ;מי  מאיפה.  לו  אין 
מצילה דיוק היא  הנפילמ  ,  תחושת    –ות  פילמהנ  ותפני 

ה או  ההפסד  עם  הבאה  הערך  השפלות  כשלון.  חוסר 
המסירה   המוצלח  העצמי  הדימוי  כתפינו  את  על  רובץ 

ממשקלו אותנו  ומשחררת  לנו    .כנטל  מאפשרת  היא 
ותנו, חופשיים  קלילות ושמחה לכל מאורעלהגיב ביתר  

 . רהוף תפילת שמונה עשס 3
 דברים ח, יח.  4
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ענוים    . "ויוספומנטל החובה להיות מדהימים ומושלמים
 נפש.  בשמחה לוהשפלות הן מקור נוה בה' שמחה": הע

 ית ת שלוה פנימונדרשמבולבלים? הייתי מופתע אם לא.  
כמו  תחבר להרגשה, שון כדי להאיזוחתירה אחר    יתירה

האמת   כאן  גם  רבים  באמבתחומים  שהוא    –צע  איפה 
והגאווה בין  ילוב  בש להענווה  קטן  אגו  בין  חלומות , 

א, איך  ה היגם" זה קל. השאלאבל להגיד "גם ודולים.  ג
 ן.פרשת ויקרא נותנת לנו כמה טיפים בענייך? ואי

 עד אל"ףומאל"ף 

כולו  שיהשלוהחומש    –רשתנו  פ ה  במלנפתחים    – י 
החומש הקודם הסתיים בהקמת המשכן, וכעת  "ויקרא".  

ועד על מנת ללמדו, לראשונה, ורא למשה מאוהל מה' ק
 . על עבודת המשכן והקרבת הקרבנות

ס הן  שמעי: הוא מתייחמ-דו  הוא  הפועל לקרוא בעברית
) והן לקריאה של טקסט  to callישהו רחוק (לקריאה למ

) , מכונה אצלנו כתברה שבהתו "ך,  התנ.  )to readכתוב 
של מסר  יש משהו בקריאה הנכונה    5"מקרא" מסיבה זו.

האופן בו  מקריאות, החל  ע  לנו לשמו  תהמאפשר  כתוב
עצמו   לנוהטקסט  לנו  מ  ,קורא  קורא  שהוא  ת.  להיומי 

היא   טקסט  של  שיחה  קריאה  כלומר  ,  מחברום  עגם 
המזמינה   לקרוא  אותנפעולה  את  רה  חזלו  ו  (מכירים 

משהו  לסופר  צעוק  'מתים' להחוויה שאתם קוראים ספר ו
שהפסוק "קרוב  בחסידות  בר  מוסואכן,  ).  ?מבעד לדפים

ל קֹ ה'  יקראֻ כל  אשר  לכל  לכך  רו  6" באמתהו  ראיו,  מז 
  " אמת"הדרך    דווקא ב"ה  לק  לקרוא כיהודים  עלינו  ש

   7שהוא נתן לנו, קרי דרך התורה.

אלוקית למשה,  אזין לקריאה ה, עלינו כאן להבאותו אופן
קר דרך  מדוולנו,  ביאה  במליםקדקת  באופן  ו  טקסט, 

אנן.  תכתיב זאת  עושים  בתופעכשאנו  נתקלים  מיד  ה  ו 
האות א' החותמת    :מיוחדת, שלא ניתן להתעלם ממנה

"ויקרא" המלה  יק  את  משטנה  האוותר  כך:  ,  תיותאר 
 . אויקר 

תנ"ך דייקא, לא (ה  לאורך כל התנ"ךמה פשר שינוי זה?  
מ  מופיעה)  התורה אחת  האל"ף  22- כל  ת  בי"-אותיות 

(ברי  הע מוגדלת  בגרסה  אחת  רברבין",  פעם  "אתוון 
גדולות מוקטנת    )אותיות  בגרסה  אחת    אתוון "(ופעם 

זעירותאות,  "זעירין הדיות  בכתיבת  ).  הוא  יוק  אותיות 
מח שלנו  לק  ולפי  המסורה  עליו,  להקפיד  פנימיות ויש 
חד  א, שאת כל  עמוקיםבחובן סודות  הן צופנות  תורה  ה

 מהם יש לבאר במקומו.  

את  א"זעיר'  א"ול המדנו מבעו ונחפש  מתבקש שנצא   ,
תבר שאף היא נמצאת במלה  מס  ."רבתי  'א"זוגתה, הבת  

 
ה  אורה עוד יותר 'קריאתית' מהתנ"ך, בהיותעל פה היא לכ התורה שב 5

יא דווקא כאשר  ה היאאך מסתבר שקרעל דיבור בקול; יסודה מבנויה 
 משהו כתוב ואז אנו קוראים אותו. 

 ח.  תהלים קמה, י 6

הפעם  את  ותחת  הפ התנ"ך,  מספרי    ספר  ה:בראשאחד 
ינם  אם  הפסוקים הראשונים של דברי הימי.  מיםדברי הי

ושות, כאשר דורות הראשונים של האנשל הין  מניאלא  
הראשון   שמותמשלושמורכב  הפסוק  שת    ,ה  "אדם 

 . דםא  א' רבתי:-בכתובה ה אדם המל, כאשר אנוש"

א קושר  נראה  בלתי  ממיתר  פתיחת  מפוא  את  רחקים 
ינו  שור איים. הקרי הימדבויקרא עם פתיחת ספר  חומש  

כ"מקרא",   התנ"ך  על  חושבים  שאנו  במידה  סתמי: 
אלא  ר  וחיב נכתב  רק  ובדרך   בפועלנקרא  ם  גשלא 

ש,  מסוימת ההרי  אלו  חיבורים  מאד  ינשני  במובן  ם 
הימים הוא  רי  דב  .לוסוף ש וה ההתחלה  נקודות  משמעותי  

בתנ"ך,   האחרון  החיבור  ויכמובן  לחומש  קרא  ובאשר 
ישראל  נודע   ילדללמ  חיללהתמנהג  יהד  ודיים  ים 

  ויקרא דווקא בספר    )8" למקרא"בן חמש  בהגיעם לגיל  (
וית"י  – טהורים  בעסקבואו  ילדים  י(  9טהורים"ו  בואו 

בקרבנות  טהור ויתעסקו  חטא  טעם  טעמו  שלא  ים 
המקרא  מבחינה מסוימת אם כן מהווה  ).  הנעשים בטהרה

לקטנה  ה  'א-מהארוך  מסע   ויקרא  של  הגדולה  א'  -של 
 אדם. 

 ל מה זה אומר? בא

בשפלות עצמנו, הכרה במעלת הכרה 
 עצמנו

המסור  ס חב"דיפור  א  בחסידות  החידהמפענח   10.ת 
צדק", ה"צמח  של  לימי  בהגיע  השלישי  האדמו"ר  ם 

לחיידר כניסתו  לגיל  זלמן   –  סביו  ,חב"ד,  שניאור  רבי 
 –  אדמו"ר הזקןנה  כומה  חב"ד מייסד חסידות    ,מליאדי

מחומש  את הילד    דל ללמלהתחי לקחו למלמד והורה לו  
כנויקרא בשוב הוג,  שאנכד  ה  .  הוא  סביו  הביתה  את  ל 

הלפ הזעיר-שר  ויקרא.    הא'  המכובד  האדמובמלה  "ר 
בקות עמוקה של מספר רגעים, ואז הרים ראשו  דכנס לנ

 דו:  כוהסביר לנ

יציר   היה  הראשון  והקבאדם  הקב"ה,  של  מעיכפיו  ד  "ה 
השרת.   מלאכי  מחכמת  מרובה  שחכמתו  הכיר  הועליו  א 
ץ  חטא עבמעלת עצמו והחשיב עצמו בכך, ולכן נכשל ב

 עת.הד

התגאה  במעלת עצמו, אך לא רק שלא  רבנו הכיר  גם משה  
ונשבר ונדכה והוא  א אדרבה, הדבר גרם לו ללב  בכך אל

שאינו    –היה שפל בעיני עצמו, בחושבו שאם ליהודי אחר  
תה  יה  –ינו  דור השביעי לאברהם אבם ואינו  ל עמר בנו ש 
כזו, וזכות אבות כזאת, היה הלה בודאי טוב  גבוהה  ה  נשמ

 מנו. יותר מ 

 ז. א, סוף פרק לתני 7
 פרקי אבות ה, כא.  8
 ויקרא רבה ז, ג.  9
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וק "והאיש משה לפס  את הדברים"ז  רשהמשך מקשר  ב
ני  לשוכן    11ו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה"יענ

את   –  האל"פים המיוחדים הקטנה של משה המשקפת 
 .אוותנותואת גדם המשקפת גדולה של אותו והענוותנ

ס של  פשוטה  הבנה מקריאה  עולה  זה  פשוטה    יפור 
ביוי היחס  של  השירה  האל"פים:  שני  ה-ן   קטנהא' 

כ ענווה  מצטיירת  והחיוביתמסמלת  הג-,    דולה א' 
גאווה   אךלישליכמסמלת  תורו  ת.  אדמו"רה  של    בבוא 

הרבי  "הלא הוא    –  זהיפור  "ד לעיין בסחבשל  שביעי  ה
על  וי  הקר(  מנחם מנדל שניאורסוןרבי  ,  וויטש"אמליוב

הרב ששמו  השלישי  נודעתו    –   )סיפורנובי  חה  אינה 
זו.   הוא מנקב את  קושיות  בשורה של  מקריאה פשוטה 

מורכב  רחב יותר, ומסר השלם שלו  ומוכיח שההסיפור  
 יותר, ממה שנדמה.  

ענוות משה,   הוא  הענין  כל  נדרש  כך למשל, אם  מדוע 
? מדוע  לערב את דמותו של אדם הראשוןאדמו"ר הזקן  

ם והן לגבי משה, את עניין  גבי אד, הן ליםפעמיהדגיש  
עצמה במעלת  יכול  ךהכרה  היה  כיצד  הזקן ?  אדמו"ר 

הראשוןאת  לכאורה  כך  לגנות   איך  ?  אדם  הכל,  ומעל 
הסיפ עמסר  מתיישב  תורור  שלם  מפורשת  לפיה  ו,  ה 

מזו של    גבוההמשמעות שני האל"פים היא שמעלת אדם  
 משה?!

גדולה א' ה-הרבי להבנה הבאה: הנו  ובילכך בהדרגה מ
, אלא גם השלילית  רק את גאוותו  של אדם אינה מסמלת

יר  צישל נשמתו. אדם היה  הגדולה  האמיתית  המעלה  את  
בו  ניכרת    יוצרו  בע אצ  טביעת, ששל הקב"השיר  היו  כפי

אם נפל    רת.י השאכושמעלתו רמה מזו של כל מלכביכול  
לבוש זו לא היתה אלא  חיצונית  וה  והתגאה, הרי שגאו

באותו אופן, גם  .  האמיתית  תהעצמיותו  רוממהמכסה את  
ניצוצואנח להכיר  נו, שהננו  צריכים  רק  ת מנשמתו,  לא 

גם   אלא  עצמנו  עצמנובמעלבשפלות  כדי  ת  הנדרשת   ,
בג שליחותנו  נפש  דלות  שנתמסר  בעולם. למימוש 

: היא  צמנו גם היא בעייתית־הכרה במעלת עאדרבה, אי
שמכונה   שקרשפלות  ול  מסוים  ,  אתבמובן    מהווה 

 א' הקטנה. -שלילית של הגרסתה ה

גנטי ממערבולת  ללנו כאן מוצא א  הרב למעשה מעניק
המיט שתיארנו,  העצמי  דימוי  לטהדימוי  בין  מי  עצלת 

 , שעלינו אמת, כפשט הסיפורך.  עצמי נמווי  לדימגבוה  
בעצמנו   לראות  ולא  והשפלות  הענווה  במידת  לאחוז 

  ון טמנעלים מכל אדם אחר. אך מאידך אמת היא גם ש
עצבנו   ונעלום,  אור  ייחודית  גם    יתבשורה  כל  ועמה 

עלינו חובה  .  לעולםנדרשים כדי להורידה  הנפש  הכוחות  
האלו,   במעלות  שלהכיר  מנת  לעל  ה  מימר  ן.ממשנוכל 

אומרחסיד ועוסק  תית  יהלומים  ללטש  שיודע  שמי   ,
אם אין וביותר    בטחינת קמח, הגם שזו מלאכה חשובה

א תורהקמח  הדבר  כו'ו  ין  עב,  לחטא.  נחשב  כיצד ורו 
 

משה  שגישה זו של  עולה ובמקומות אחרים שם מדבריו .  במדבר יב, ג 11
והאיש  "  – אשר הואב אדם לגבי כל  אלא   יהודי אחררק לגבי לא חלה 

 ".מכל האדםו משה ענ
 ויקרא א, ב.  12

בפשטות, שיש לו  ,  אם לא יכירלחיות לפי כלל  יוכל אדם  
 טש יהלומים?כשרון לל

א' הקטנה היא למעשה הכלי  -מידת הענווה המגולמת ב
להכיל המרובה,שנועד  את  המחזיק  כמועט  האור    ,  את 
לעצמנו כל הזמן  שנן  א' הגדולה. עלינו ל-הגדול של ה

אנחנו" ואינו "שלנו",  ו "אינהגדול של נשמתנו  ור  שהא
המכירה זו תודעה  .  מעלהא מתנת חינם שקיבלנו מלאל

או    לעצמנו אותו  אינה מנכסת  אתו, אך  מת  אור ומתעצב
הואמדמה   מיוחדות  כי  זכויות  לנו  סטטוס   מעניק  או 

לה  אדרבה,    .נעלה אחריות'מעין  מצורפת    ' תעודת 
הביא  להאחריות    את שלנו  ו  ציבה על כתפינהמ,  הפוכה
ה בה  אור  את  לדברי    . לעולםהגנוז  מויקרא  המסע  זהו 

מתורת   למהימים,  חזרה  של משה  הראשון  אדם    דרגת 
 לפני החטא.

 גמדיענקי וענק  גמד

הגדלות והקטנות בנפש אם  שילוב  בנת  יק בהיתן להעמנ
ביניהם  מחברים   הציר המקשר  נוספים  את  צירים  לשני 
אלו נמצא  הראשון מבין  .  יהבפרשה ובסביבותהרמוזים  

  12:סוק השני של הפרשהבפ אן לפנינו,כ

י־יַ  ּכִ ָאָדם  ֲאֵלֶהם  ְוָאַמְרּתָ  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ֶאל־ּבְ ר  ּבֵ ם    ְקִריבּדַ ִמּכֶ
לַ  ן  ֶאת־ ה'  ָקְרּבָ ְקִריבּו  ּתַ ּוִמן־ַהּצֹאן  ָקר  ִמן־ַהּבָ ֵהָמה  ִמן־ַהּבְ
ְנֶכם  . ָקְרּבַ

גים  ש. המוהמה"תי מלות המפתח כאן הן "אדם" ו"בש
. אחת הפעמים  דבות ביחפעמים רפיע  האלו הן צמד המו

ִמי יֹוֵדַע רּוַח ְּבֵני ָהָאָדם  "המרכזיות היא בפסוק מקהלת  
הַ  ַהְּבֵהָמה  ְורּוַח  ְלָמְעָלה  ִהיא  ְלַמָּטה  ָהֹעָלה  ִהיא  ֹּיֶרֶדת 

פסוק זה נדרש בחסידות כרומז לשתי הנפשות    13".ָלָאֶרץ
או  ת ה"אדם"  בחינ,  אלוקיתההנפש    – הפועלות באדם  

(המכונה גם הנפש   בהמיתהנפש הושבנו,  האני הגבוה  
הט  החיונית שהיא  בעית)או  ה"כמובן  ,  ,  "בהמהבחינת 
ה שבנונהאני  על .  מוך  בקרבנו  מתחרות  הנפשות  שתי 

ת מעלה  וקית מושכאל-, כאשר זו האנושיתבנוהשליטה  
 חייתית מושכת מטה. -וזו הבהמית

זו קריאה  הבהמה"לפי  "מן  ההקרבה  גם   ,  מתייחסת 
של- להקרבתה  הבהמית   מיעוטה  הדבר   14. שבנו  הנפש 

מ השאר  בין  שלרתבחינלמד  המתמיהה  התורה    ה 
במלים   יקריב    אדם"להתנסח  ל  מכם כי  ולא    "ה'קרבן 

לכאורהבניסוח  לנקוט   יותר  כי    מכם  אדם"  ,המתבקש 
כך:  גם  קרא  ין להניתהפסוק כלשונו  ".  לה'בן  קר  יקריב

לבוא  ! הקרבן צריך  "ה'ל  קרבן   מכם   – "אדם כי יקריב  
 שלנו. האני הנמוך , מתוך מתוכנו

 קהלת ג, כא.  13
אמה,  בהת בהמה דקה""ו "מה גסהבה", המכונות כאשר הבקר והצאן 14

 . ותראחת עדינה יותר וגסה י , אחת רומזות לבחינות שונות בה
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, הוא קטנות-ציר הגדלותאת , המשלים שני שלנוהציר ה
" שלנו, שתי  אלו הן שני ה"אני.  ציר שתי הנפשותאפוא  

ולה  הגדא'  -הא  והניהם  מבי  אך מי   א' שבנו. -בחינות ה
 הקטנה?א' -הומי 

הנפשות.   שתי  של  באופיין  פש  הנ  מבקשתמה  נתבונן 
  אוכל,   –דברים קטנים מאד  דובר בלמעשה מ?  הבהמית

כס מעמדתענוגות,  חי...  ף,  דברים    לפים חו,  צונייםאלו 
היא מבקשת   כיצד  בלא.  פו של דבר גם משעממיםובסו

היא    ,אוהואותם?   זה  ברעש  עושה  את  בענק,  בגדול, 
רוקעת על  וללת, היא  א משתיהיא צועקת, ה  .ובצלצולים

ומייל  .הארץ נובחת  ולהיא  (אתם  ונוערת  ת  מקרקרת 
להו החיסיף  מוזמנים  מעולם  פעלים  הנפש  .  )...עוד 

עצמה   מציגה  קרוהבהמית  עומדת  וחשובה,  ב  כגדולה 
הנוקרו כל  את  מכסה  שהיא  עד  לעין  כאשר  ב  אך  ף. 

לממד חוזרת  היא  הנכון,  בהקשר  אותה  יה  מציבים 
ענקית עם מוח  חשבו על חיה  ים מאד.  האמיתיים והקטנ

ר יבלתם המחשה טובה לפעוק,  ל דינוזאורקטן, כמו למש
   הבהמית לבין מהותה. בין הופעתה של הנפש

היא "חלק אלוק ממעל  הנפש האלוקית הפוכה בדיוק:  
מהאינסופיות בה  שיש  אומר  וזה    –   אלוקיתה  ממש", 

כמו הקב"ה,   אך.  , בלתי נתפס בגודלוום וענקעצמשהו  
 :ותהתנאתה מוצא ענוו  תה שםגדולבמקום שאתה מוצא  

, באת אל הכליםנח  יע בעולם היא מצטנעת,הופרדתה לב
אני  , יותר משהוא  שלה  אני. ה מאד מאדבמקטינה עצמה  

האלוקי ן  יִ לַא  מבוטלקול דממה דקה ה,  ןיִ ַא הוא בעצם  
אם    א ילעולם. הנפש האלוקית הלא מבקש אלא להאירו  ו

מושפלת  (עד שלעתים קרובות היא    קטנה בחיצוניותהכן  
כך)  ומבוזה גדולה    ,בשל  היא  הפנימית  במהותה  אך 

ראה  ייוהוא  אור דלעיל איש  העמידו מול הדינוז  ועצומה.
 מוחו גדול בא דאמת  ליאאך    ;הלעומת  קטן וחלושיצור  

 .  עלה עליהוככזה הוא נ לה פי כמהתח משופומ

באופן  אפוא מתלכדים  בהמה-ציר האדםו האל"פיםיר צ
הוא  הבא התחתון  האני  להיות :  המתיימרת  קטנה    א' 

נ-שעל כן ה(  גדולה ,  דרשה לרעה)א' הגדולה של אדם 
ה ומ ה גדולה    א'  –עליון  והאני  עצמה  מצטנעת  ציגה 

של אדם  הגדולה  א'  -את הרוש  (שעל כן ניתן לד  כקטנה
כגדולה   מגולם ב  ).לטובהגם  זה  מפורסם   משפטרעיון 

נדמה פרדוקסליספר הזוהר,  מ פניו  "מאן דאיהו :  שעל 
שקטן הוא  " [מי ב איהו זעירזעיר איהו רב, מאן דאיהו ר

אין  ].  קטןהוא  גדול  ומי שגדול   פרדוקס:  למעשה  כאן 
הראשון   הנפש  חציו  את  מתאר  המשפט  ,  קיתהאלושל 

זו   את  השני  וחציו  גדולה,  בעצם  אך  קטנה  הנדמית 
הנדמיתהא לג-רצית,  אך בעצם  מדמה עצמה  היא  דולה 

 . קטנה

  הדבר אני:  שני השל    םמשפט זה מלמדנו גם את תיקונ
כיווצו של    –מדיהם האמיתיים  דרך החזרתם למנעשה  

האני  הרחבת דמותו של  ו  הקטנים לממדיו  האני התחתון  

 
 במדבר רבה יג, יד.  15

שאנו    .דוליםהגלממדיו  העליון   ר  יות  מקריביםככל 
 .יותר לאני הגבוה מתקרביםאך אנו מוך שלנו האני הנמ

 מן הכלל תלצא

א  להוסיף כאן אינו נמצשנבקש  והאחרון    ציר השלישיה
תמיד  מנהג שאנו מקיימים  תוך הא במתחב  אךבפרשה,  

בשנים עשר קרבנות הנשיאים  אמירת    –יאתה  לקרסמוך  ב
 נים של ניסן.  הימים הראשו

,  ')פרק זאף שקרבנות הנשיאים מנויים בחומש במדבר (
אחרי המתואר  רחשו מבחינה כרונולוגית בדיוק  הם הת

פ אבפרשת  שחתמה  פרשת  קודי  בסוף  שמות.  חומש  ת 
, ראשית השנה  א' ניסן-הקמת המשכן ב  רתפקודי מתוא

ישראל    שלהשניה   בבמדברבני  ובו  התנדבו  יום  , 
, כל יום נשיא  הסדר  הנשיאים להביא את קרבנותיהם לפי

אנו עוברים מסוף שמות    וראים בתורה. כאשר אנו קאחר
וב אחר סדר  לעקחומש ויקרא, אך אם ברצוננו  תחילת  ל

פר לבמדבר  לדלג  בעצם  עלינו  הנפתח  ק  האירועים  ז', 
" ביום  במלים  להֹות  ַּכלויהי  הממשה  את    " שכןקים 

סדר  . בהשגחה יפה,  הנשיאיםקרבנות  וממשיך בתיאור  
אנו  מדי שנה  ות השנתי שלנו הוא כזה, שקריאת הפרש

סמוך לראש חודש ניסן, וכך  מסיימים את חומש שמות  
את  ממחיזים'  'נמצאים   בכך  בעצמנו  הנשיאים  קרבנות 

עשר הימים הראשונים  -לאורך שניםם  אותשאנו קוראים  
 של ניסן.  

את   ומעולם  מאז  התמיה  הנשיאים  קרבנות  תיאור 
שמדובר בפסקה זהה לחלוטין,  ה  הפרשנים, וזאת מהסיב

שנים עצמה  על  אחד  - החוזרת  כל  פעמים.  עשר 
אות מה בדיוק  הביא  קרבנותנשיאים  כלים ם  באותם   ,  

ם  פעלכתוב את הדבר    מדוע לאמידות.  ת וכמויו  ובאותן
לומר   ופשוט  מנחתם  אחת  הייתה  כל  שזו  אחד  של 

ומשיב  על הפרשה מציב שאלה זו  המדרש    מהנשיאים?
   15:עליה

  : רבנן אמרין  נין הזה?מה ראו הנשיאים להקריב קרבנות בע
פי שקרבן שוה הקריבוּ  כולםאף על  על דברים גדולים    , 

 . לפי דעתו  , וכל אחד ואחד הקריבוֹ הקריבוּ 

למה התכוון כל נשיא: נחשון    טפרשם הולך המדרש וממ
נתנאל על המלוכה,  נשיא שבט יהודה התכוון  בן עמינדב  

התורה,  כר  ששינשיא   על  נשיא  התכוון  ן  זבולואליאב 
 כן הלאה.  התכוון על שותפות העסקים שלו עם יששכר, ו

למה  דבר זה מאד מעניין, כי הוא עומד בקונטרסט גדול  
לנו על הנביאים בפרש ר, פרשת  בת שבוע שעשמסופר 

המשכן  שם, ודי.  פק הקמת  שהנדיבים    ,בתיאור  מסופר 
תרומהלהבאחרונים  ההיו   מספר  ?  מדוע  16.יא  המדרש 

"יתנדבו ציבור  ואמרו    עצמם מההמוןשהנשיאים הבדילו  

 שמות לה, כז.  16
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אותו". משלימים  אנו  שמחסרין  ומה  שמתנדבין,   17מה 
.  בני שבטיהםטות, הנשיאים התנשאו מעל  במלים פשו

מ כמורמים  עצמם  ראו  'מתחתיהם'  ,  םע הם  זה  והיה 
תרומות   לבסוף'רגילות'להביא  תרמו  הם  מה   .  ?

אחד הסתיה  כשהמלאכ דבר  רק  שנותר  ראו  הם  ימה 
לאפוד    ,להביא המילואים  ואבני  השוהם  אבני  את 

   .וזו הייתה תרומתם, ולחושן

זו היתה תרומתם של הנשיאים אינה מקרית,  העובדה ש
מה   של  עומקו  על  אותנו  כאןומלמדת  אבני    .שקרה 

גוון  תר מהן אבני החושן, מגלמות את ההאפוד, ועוד יו
אחרת,   אבן  שבט  לכל  ושבט.  שבט  כל  של  הייחודי 

האת  המבטאת   כאשר מיוהחן  שבט.  אותו  של  חד 
האופי   את  הבליטו  הם  העם,  מעל  התנשאו  הנשיאים 

זה  האי ולכן  שלהם,  המיוחד  שהם  נדיווידואלי  מה  גם 
 תרמו. 

הבות  טואבנים  עכשיו,   ,  ויקרותחשובות  בוודאי    ן אלו 
של כל אחד מהנשיאים.  האמיתי    ייחודםמשקפות את  ו

כל  עם  אך  ייחודיות זו.    המשכן וכליו אינם שלמים בלעדי
. תם של הנשיאיםלא הייתה נוחה מהתנשאודעת ה' זאת 

תנשא מעל עמם. לכן, וכמעין  ר להם להייחודם אינו מתי
החדיר    ,כלפיהםתוכחה   התורה  הוא  גנאי  לרמז  ללשון 

המלה   כתובה  תרומתם  את  המתאר  בפסוק  עבורם: 
, כך:  א שני היו"דיםחד, ללסר במיו"נשיאים" בכתיב ח

 ".  םְוַהְּנִׂשאִ "

שראל בעלי תשובה הם. הם שמעו  אי ילמרבה המזל, נשי
התוכחה,   ביום  את  המשכן  ומיד  חנוכת  של  הראשון 
רבנות ראשונים,  בו להקריב קהם התנד:  תיקנו את דרכם

אחו שום  אותו  את  בדיוק  נתן  מהם    ד כל  בלי  קרבן, 
אינדיווידואליות.   ושום  באמת  ייחודיות  פרטים  הם 

ו אבני החושן שתרמו;    ותמעידמיוחדים, כפי שיחידים 
מ אותם  פוטרת  אינה  זו  ייחודיות  עם  סולידריות  אבל 

מכללה הפשוטים  ,  שהיהודים  מה  כל  עם  השתתפות 
    18עושים.

ז שלנו:  השלישי  הציר  מתגלה  המוביל ציר  ו  הכאן 
כשווה   ההשתלבות בכללקוטב  ל  הייחודיהפרט  ב  מקוט

 בין שווים.  

ת  ומעמיק את הבנת נוסחו  ודמיזה משלים את שני קציר  
לנו.   סיפקו  שהם  הנמוך,  קוטהשילוב  האני  -הבהמיב 

מתגלה   בארצי,  נוספתכקשור  רגילותתכונה  - אי,  : 
,  ומינד במיוחאולי רוצה להיראות  האני הנמוך  .  ייחודיות

מקו כמוהומשהו  שאין  וייחודי  למעשה  רי  אבל  אינו  , 
כלל יושכ.  מיוחד  אנו אנו  רדים למכנה המשותף שלנו, 

תאוות  אותם צרכים,  בעלי    – מאד דומים  מגלים שכולנו  
הוא    19.חולשותו זו  נפש  של  בגילוי  תיקונה  אפוא 

העם,  סולידריות עם הכלל, בהשתתפות במנהגי פשוטי  
 מלאכותיהם.  מאו פטור  מהם    מרה להיות טובללא שום יו

אלוקי, נקשר דווקא  -, האני הגבוה, האנושימהצד השני
ניצוץ  פעמיות. כל אחד מאתנו  -וחדות והחדבתכונת המי
גוון משלה  אבן חן בעלת  של אדם הראשון,  שונה מגופו  

אחרת  גלות  ל  השבא ההימפאה  צלם הלום  של  גדול 
דברים  .  אלוקים על  אחד  הק  גדולים"כולם  וכל  ריבו 

לפי   שאנ ":  דעתוהקריב  מעלה  ככל  עולים  הדעת ו  אל 
הנעלים  לשלנו,   הולשבתוכנורבדים  כך    ומזדקק   ך, 

המיוחדת שיש לנו להביא המתנה ו,  שלנ  דבר הגדול"ה"
 . לעולם

טן הוא  קלאני נמוך  גדול  בין אני גבוה  שתיארנו  השילוב  
גם   כן  היות  אם  בין  כלי  .  רגילוהיות    מיוחדשילוב 

לרוממו נשמתנו  להתחברות  של  הייחודית  העצמית  ת 
ו ישראל  לכלל  הצטרפות  הבריותלהוא  באופן  כלל   ,

.  חדשאינו מרגיש טוב מהם או אפילו שונה מהם במיו
מן יוצא  להיות  חלק    הדרך  מלהיות  מתחילה  הכלל 

לצ אפשר  שאז  ממנו.  מהכלל,    ידואליותוהאינדיואת 
פחות  אם  יכולה להקרין החוצה דווקא    נושלהאמיתית  

  קצת   גם סכים להיות  נו  יםאינדיווידואליסטהיות  לתאמץ  נ
  .יםקונפורמיסט

הם חד  הצירים  שכ   :שלושתם  קטנים,  נהיה  כל  יותר 
ורגיל יותר    יםארציים  תנו,  גדול  ,עיותבבט,  ויתגלכך 

 .יםוייחודנו האמיתירוממתנו 

 

 
 .ספרי במדבר מה, ומובא ברש"י על הפסוק 17
עולה  צדיק יסוד עולםלפיה   ראוי לציין כאן את הגימטריה היפה 18
ם שקולים זה  שניה – שקלם שניהם גם ועולי, 430( יהודי פשוטדיוק ב

גם אם מישהו הוא צדיק  . )קרבנותכל ההמוזכר ב ב"שקל הקדש"  לזה
 וטר מאותו מלהיות גם, במקביל, יהודי פשוט. יסוד עולם, זה לא פ

כול לנפש  י פתגם חסידי אומר, שכאשר מישהו מרגיש שהוא לא  19
שות אלוקיות  יו שתי נפהם יהכך    –הבהמית שלו, שיתוועד עם חבר שלו 

של החבר? כנראה שכל   נגד נפש בהמית אחת. מה עם הנפש הבהמית
ות לישות אחת וכל  נפשות הבהמיות כה דומות, שהן כביכול מתמזגה

 ופלת. נולפת יומרתן לייחודיות מתק 

 שבוע לפני שבת?רוצים לקבל מאמר כזה מדי 

 אלהצטרפו 

 פים של ניר מנוסיהשותקהילת ש: לב חד

hadash-https://menussim.ravpage.co.il/lev 

https://menussim.ravpage.co.il/lev-hadash
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