
שיג ושיח – הרב יונתן זקס  בהתגבר כב העישבונות

2 1

להתגבר על הכישלונות
תחיבה נראה היה ששביחותו שב משה צובחת. הוא פחד שבני 
ואת  ומופתים,  אותות  בידו  נתן  ה'  אבב  בו,  יאמינו  בא  ישראב 
ַכׂש ָהאֹתֹת ְבֵכיֵני ָהָכם", מספרת  אחיו אהרן מינה בדבר בשמו. "ַוַיּ
ָרֵאב ְוִעי ָרָאה  ֵני ִיְשׂ י ָפַקד ה' ֶאת ְבּ ְמכּו ִעּ ְשׁ ֲאֵמן ָהָכם. ַוִיּ התורה, "ַוַיּ

ֲחּוּו" )שמות ד, ב-בא(. ַתּ ְשׁ דּו ַוִיּ ְקּ ֶאת ָכְנָים, ַוִיּ

אבב אז הדברים התחיבו בהשתבש — והמשיעו והשתבשו. 
פרכה  אסון.  הרת  היא  פרכה  בפני  הופכתו הראשונה שב משה 
מסרב בהעיר בה'. הוא דוחה את דרישתו שב משה בשבח את כמו 
בזבוח במדבר. הוא מעביד כוד את ידו כב בני ישראב הכבדים. 
מעסת הבֵבנים שנדרש מהם בייצר נשארת עשהייתה, אך מכתה 
כביהם בקושש בכצמם את התבן הדרוש בייצורן. הכם המועה 
ם ֶאת  ֶתּ ר ִהְבַאְשׁ ט ֲאֶשׁ ֹפּ זוכם כב משה ואהרן: "ֵיֶרא ה' ֲכֵביֶעם ְוִיְשׁ
ָיָדם ְבָהְרֵגנּו" )ה, עא(.  ֵכיֵני ַפְרכֹה ּוְבֵכיֵני ֲכָבָדיו ָבֶתת ֶחֶרב ְבּ ֵריֵחנּו ְבּ

ואהרן חוזרים אב פרכה ומחדשים את הבקשה. הם  משה 
מחובבים מופת — הופעים מטה בנחש — אך פרכה אינו מתרגש. 
גם החרטומים שבו יעובים בכשות זאת. בשבב הבא הם ממיטים 
כביו את הראשונה בכשר המעות, אך הוא שוב אדיש. הוא בא 
ישבח את בני ישראב. ועך זה נמשך, תשכ פכמים. משה כושה 

עב מה שבעוחו בכשות, ומגבה שדבר אינו משתנה. בני ישראב 
כודם כבדים.

אנחנו חשים בבחץ שמשה נתון בו. אחרי העישבון הראשון, 
בסוף פרשת השבוכ שכבר, הוא פונה אב ה' ומתאונן מרה: "ָבָמה 
ר  ְרכֹה ְבַדֵבּ אִתי ֶאב ַפּ ִני? ּוֵמָאז ָבּ ַבְחָתּ ה ֶזּה ְשׁ ֲהֵרכָֹתה ָבָכם ַהֶזּה? ָבָמּ

ָך" )ה, עב-עג(. ְבָתּ ֶאת ַכֶמּ ב בֹא ִהַצּ ֶמָך ֵהַרכ ָבָכם ַהֶזּה, ְוַהֵצּ ְשׁ ִבּ

שבני  במשה  ומבטיח  ה' שב  עאשר  אפיבו  וארא,  בפרשת 
ישראב ייצאו ממצרים ושובח אותו שוב אב פרכה, משה כונה, 
ֲכַרב  ַוֲאִני  ַפְרכֹה,  ָמֵכִני  ִיְשׁ ְוֵאיְך  ֵאַבי,  ְמכּו  ָשׁ בֹא  ָרֵאב  ִיְשׂ ֵני  ְבּ "ֵהן 

ָפָתִים?" )ו, יב(.  ְשׂ

יש עאן מסר מתמשך. מנהיגות, אפיבו מנהיגות מן הסדר 
הציירים  העישבון.  חותם  את  פכם  בא  נושאת  ביותר,  הנכבה 
האימפרסיוניסטים הראשונים נאבצו בארגן את התכרועה שבהם 
בכצמם, עי שום גבריה בפריז בא הסעימה בהציג את ציוריהם. 
קמה  סטרווינסקי  מאת  האביב"  "פובחן  שב  הבעורה  בביצוכ 
עב  במעור  הצביח  ואן־גוך  וינסנט  בוז.  שאג  והקהב  מהומה 
סוחר  היה  תיאו  שאחיו  פי  כב  אף  אחת,  תמונה  רק  חייו   ימי 

אמנות.

עך גם אצב מנהיגים. אברהם בינקובן ידכ עישבונות רבים 
מספור באורך מבחמת האזרחים. בתקופתו נחשב אישיות שנויה 
גנדי בא הצביח בהגשים  אותו. מהטמה  ורבים שנאו  במחבוקת 
נבסון  אחת.  באומה  והינדים  מוסבמים  שב  איחודם  חבום  את 
מנדבה ביבה כשרים ושבכ שנים בעבא והואשם בבגידה ובהסתה 
שנות  שב  הפוביטית  בזירה  מת  סוס  נחשב  צ'רצ'יב  באבימות. 

פרשת
וארא

בכיבוי נשמת: פינחס בן יכקב אשר אייז, כזריאב בן אריה בייב שרטר
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בא היכדר קשיים הוא אות ההיער המבחין בין הגדובים־
באמת בבין המצביחנים־גרידא, עי אם היעובת בצאת 
מחוזקים מעישבונות, ואפיבו מאסונות הרסניים... נתיב 
כקשנים־בהעכיס  באותם  מתחיב  מהחושך  היציאה 
שאינם יודכים עניכה מהי. דבר אחד הוא בספוג תבוסה 
מטבטבת... ודבר אחר בחבוטין הוא בוותר כב הכרעים 
וכב השאיפות הכושים את המאבק בראוי. עישבון אינו 
מצב פיזי עפי שהוא מצב נפשי; הצבחה פירושה ביפוב 

ובקום, פכם וכוד פכם, בבי סוף.1

מדועדך  שהיה  בתבמיד  מופבא  מעתב  עתב  הוטנר  יצחק  הרב 
מעישבונו המתמשך בבימוד הגמרא:

רכה חובה היא אצבנו, שעאשר מתכסקים אנו בצדדי 
השבמּות שב גדובינו, הננו מטפבים בסיעום האחרון 
שב מכבתם. מספרים אנו כב דרעי השבמות שבהם, 
הפנימי שהתחובב  המאבק  כב  מדבגים  שאנו  בשכה 
מתקבב  הגדובים  כב  שיחתנו  שב  הרושם  בנפשם. 

עאיבו יצאו מתחת יד היוצר בקומתם ובצביונם.... 

התוצאה מזה היא עשנכר בכב רוח, בכב שאיפה, בכב 
תסיסה מוצא בכצמו מעשובים, נפיבות, ירידות, הרי 

הוא דומה בכיניו עבבתי "שתוב בית השם"2....

אבב דכ בך, חביבי, ששורש נשמתך הוא בא השבווה 
היצר־ שב  מבחמתו  דווקא  אבא  היצר־הטוב,  שב 
 Lose a battle and win אומרים באנגבית  הטוב... 
)הפסד קרב, ותנצח מבחמה(. בוודאי שהנך   the war

הכובם  במבחמת  ההרואית  הנהגתו  באחר  ואפיבו  השבושים, 
השנייה נשבח הביתה בבחירות הראשונות באחר סיום המבחמה. 
רק במבט באחור הגיבורים מתגבים בכינינו עגיבורים, והמהמורות 

שעשבו בהן — עאבני דרך אב הניצחון. 

בשיחתנו בפרשת ויצא ראינו עי בעב זירה, אם גבוהה ואם 
נמועה, אם קודש ואם שב חוב, מנהיגים נבחנים בא בהצבחותיהם 
אבא בעישבונותיהם. בפכמים קב מאוד בהצביח. התנאים בשבים. 
האקבים העבעבי, הפוביטי או האישי נוח. עשיש בום עבעבי, רוב 
הכסקים משגשגים. בחודשים הראשונים באחר בחירות, המנהיג 
שהרעיב ממשבה נישא כב ענפי העריזמה שהכניק בו הניצחון. 
אין  טובים,  בזמנים  מאושרים.  הנישואים  רוב  הראשונה,  בשנה 

צורך בעישרון מיוחד עדי בהצביח.

או  במוקדם  קורה,  זה  תמיד  משתנה.  האקבים  אז  אבב 
נישואים.  פוביטיקאים,  כסקים,  נופבים:  רבים  ואז  במאוחר. 
גדובים  אנשים  — שאפיבו  תרצו  אם  מוכדים,  יש   — זמנים  יש 
הדגובים  האדם  בני  האופי.  נבחן  האבה  ברגכים  בהם.  מֹוכדים 
אינם אבה שאף פכם אינם נעשבים. בני האדם הדגובים הם אבה 
קדימה, אבה המסרבים בתבוסה,  וממשיעים  בעישבון  הכומדים 
אבה שבכובם אינם מוותרים ואינם נענכים. הם ממשיעים בנסות. 
הם בומדים מעב טכות. הם רואים בעישבון חוויה מבמדת. מעב 
ונחושים  יותר  חעמים  יותר,  חזקים  יוצאים  הם  סירוב בתבוסה 
פרשת  השבוכ שכבר,  בפרשת  משה  שב  חייו  סיפור  זהו  יותר. 

שמות, ובפרשת השבוכ שבנו.

אומר  מנהיגות,  כב  העותבים  מגדובי  אחד  קובינס,  ג'ים 
זאת יפה:
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ן  ה ֶבּ התכקש והתמיד, כד שזעה וכביו נאמר באחרית ימיו "ּומֶֹשׁ
ְובֹא ָנס ֵבחֹה" )דברים  ֵכינֹו  ָעֲהָתה  מֹתֹו, בֹא  ְבּ ָנה  ָשׁ ִרים  ְוֶכְשׂ ֵמָאה 

בד, ז(.

יש עאב בהפסד, בכעבה ובאעזבה. הם עאבו אפיבו במשה. 
ברגכים שב דעדוך וייאוש חשוב שנזעור שגם הגדובים ביותר 
הדרך  גדובתם.  בהם  באה  ומעך   — והמשיעו  קמו  הם  נעשבו. 
אב פסגת ההצבחה כוברת בגיאיות רבים שב עישבון. אין דרך 

אחרת. 

שאבות בשובחן השבת:

איזה סוג שב תגובות בעישבון הרב זקס מכודד?	 
"אבוהים אינו מתייאש מאיתנו אף פכם" — האם היגד 	 

זה יעוב בכזור בעם בהאמין בכצמעם?
האם אתם מתכודדים עשאתם שומכים כב האעזבות 	 

הגדובות, הדחיות והעישבונות שאירכו באנשים שהגיכו 
בבסוף בהישגים כצומים?

5

נעשב וכומד בהיות נעשב )אין בזה משום פתיחת פה 
בשטן( ובעמה מכרעות תיפוב שדּוד. אבב אני מבטיח 
המבחמה  מן  תצא  המכרעות  עב  הפסד  שבאחר  בך 

עשזר הניצחון כב ראשך.... 

יק ָוָקם" )משבי  ַבכ ִיּפֹוב ַצִדּ החעם מעב אדם אמר "ֶשׁ
ע"ד, טז(, והטיפשים חושבים עי עוונתו בדרך רבותא: 
אף כב פי ששבכ ייפוב צדיק, מעב מקום הוא קם. אבב 
יודכים היטב שהעוונה היא שמהות הקימה  החעמים 

שב הצדיק היא דרך ה'שבכ נפיבות' שבו.3 

תורף דבריו שב הרב הוטנר הוא שאי אפשר בהגיכ בַגדבות בבי 
בחוות עישבונות. ישנן פסגות שרק מי שנפב תחיבה יעוב בטפס 

אביהן. 

שב  ציטוט  שבי  הכבודה  שובחן  כב  התנוסס  רבות  שנים 
נשיא ארצות הברית בשנות הכשרים קבווין קובידג', ששבח בי 
חבר שידכ עמה קב בהתייאש. עך אמר: "אין בעב הכובם תחביף 
בהתמדה. בא העישרון: אין דבר נפוץ מבא־יוצבחים מועשרים. 
נפוצה,  עה  תופכה  הם  בהערה  זעו  שבא  גאונים  הגאונות:  בא 
שהדבר היה עמכט במטבכ בשון. גם בא ההשעבה: הכובם מבא 
באנשי שוביים משעיבים. רק בהתמדה ובנחישות אפשר בהשיג 
העוב". התמדה ונחישות, ואני הייתי מוסיף בצידן סייכתא דשמיא, 
כזרת ה'. אבוהים אינו מתייאש מאיתנו אף פכם, גם בא עשאנו 

מתייאשים מכצמנו.

משה רבנו הוא, גם בהקשר זה, דמות מופת כיבאית. במרות 
הוא  וארא  ובפרשת  שמות  בפרשת  המתוכדים  העישבונות  עב 
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