
  
 

  
  

  

  

  

  

 הגיעה העת שנלמד מבני עקיבא

  ותשע" –פרשת ויצא  –לכבוד שבת ארגון 

  יונה גודמן 
  ישיבות ואולפנות בני עקיבא,  מרכז –מנהל חינוכי 

  'בני עקיבא'לשעבר מזכ"ל תנועת 
  

 םמבקשים קרבת אלוקים. חלקבדורנו רבים 

, ואחרים, אף אם נאותהבצורה  זאתעושים 

בצורה  זאתבעלי כוונות טובות הם, עושים 

לקב"ה בצורה  להתקרב. כיצד ניתן לקויה

ראויה? תשובה אפשרית לכך ניתן למצוא 

  שבת.ה תבהפטר

 ושובו דברים עמכם קחו" :כתובבהפטרה 

, להתקרב אל ה' כדי ,אל ה' לשוב ה'". כדי אל

נותרה שאלה דברים".  "לקחתרק  צריך

דברים"?  "לקחת פירושו של מה קטנה:

לקחת : מסביר )המדרש (תנחומא, צו

לקחת דברי תורה. מכאן  משמעו "דברים"

שצריך לעסוק בתורה וכך להתקרב לקב"ה. 

 מכם שואל אחרת: "איני מסביר רד"ק ךא

 דברים אלא עולות ולא וזהב כסף לא בתשובה

 ולא לבבכם ה' בכל אל ושובו [...] טובים

 אפשר :אחרות יליםבלבד". במ בשפתיים

  טובים.  מעשים בעזרתגם ה'"  "אל להגיע

מהמדרש ההבדל בין הפירושים ניכר. 

מי שמתאים ללימוד תורה יכול  משתמע כי

ם שאר האנשים, עמה אך  .להתקרב לקב"ה

ללמוד? בא  מתקשיםשמסיבות שונות אלה 

כל  :ה' עובדיהפירוש השני ומרחיב את מעגל 

מי שיבחר לתקן את מידותיו ולעשות מעשים 

   להתקרב לקב"ה. יזכהטובים, 

להרבות?  ילו מעשים טובים עלייבאברם, 

התעלמנו עד ממנה שהתשובה טמונה במילה 

 פירושו שלדברים". מה  עמכם: "קחו כה

קחו ': ותפשטב"עמכם"? למה לא כתוב 

 ,מגור (אמרי אמת האדמו"רמסביר ? 'דברים

כל אחד צריך לקחת עמו את הדברים  :ויחי)

למצוא את  על כל אדם. המתאימים לו

טוב, ולא  לפעוליכול  הואבהם שהדברים 

  אחרים.ל הש את מעשיהם לחקותסתם 

מציינת ש, 'עקיבא בני'תנועת הנוער 

דגל את שני מצה ּכאת חגה, ִא השבת 

הפירושים גם יחד. היא משתדלת לקרב 

אך , מתוך צמיחה בתורה ולהתקרב לקב"ה

מאפשרת לכל סניף ולכל אוכלוסייה לעשות 

תנועה של עם" "כן בדרכה. בשאיפתה להיות 

 נוער דתי ם שלמגוון סוגי משכילה לחברהיא 

ה למען יתנופה של חינוך ועשילולהביאם 

התורה והארץ, העם והמדינה. בין פעיליה 

 עמדות רוחניותבעלי ניתן למצוא אנשים 

ינים את הצורך לעבוד יחד, לשם , שמבשונות

שמים, מתוך בירור העמדות ולמען המשותף 

זה בדיוק הסוד של היחיד  .שרב על המפריד

לאפשר לכל אחד, יהיה רקעו ואופיו  והיחד.

להאמין  יחד הגדול.-אשר הם, להצטרף ל

  בדרך, ולאפשר לרבים לטפס בה.



 

יה של אחדות חלון הצצה קטן לתוצאות

שינתה התנועה כולה מתגלה בעובדה ש, זו

 ארגון,השנים של מועד שבת -רבתמסורת 

והזיזה את השבת מפרשת תולדות לפרשת 

לחגוג יחד לכל חניכיה כדי לאפשר ויצא. זאת 

עם יחד שעשה עלייה  , חג'חג הסיגד'את 

  אחינו יוצאי אתיופיה.

: האם אנו ראויים שאלה אחתרק נותרה 

לתנועה יפה זו? האם גם אנו, ציבור 

המבוגרים לסוגיו ולעמדותיו, מסוגלים 

: בתנועת הנוער ובבית להמשיך להתנהל יחד

הספר, בקהילה ובפוליטיקה, מתוך כבוד 

שונות בין הוהקשבה לבעלי עמדות אחרות? 

מאז ומתמיד. הייתה קיימת תוכנו קבוצות ב

וכך  'יהפועל המזרח'ו 'המזרחי'כך בימי 

היום. השאלה היא האם נדע, כמו התנועה, 

לצעוד יחד למען כל המטרות החשובות 

   מסכימים כולנו.עליהן ש

בזכות יעקב  ,בפרשה אנו למדים כיצד

 :אחתאבן חדלו האבנים לריב והפכו ל ,אבינו

(יב);  "ְמַרֲאֹׁשָתיו ַוָּיֶׂשם ָּמקֹוםהַ ֵמַאְבֵני ַוִּיַּקח "

. (יח) "ֲאֶׁשר ָׂשם ְמַרֲאֹׁשָתיו ָהֶאֶבןַוִּיַּקח ֶאת "

 הקשבההאם נשכיל, מתוך היא, השאלה 

 ;אבינו בניו של יעקב וענווה, להיות מבני

 'עקיבא בני' חברי ,ללמוד מהנוער שלנו

ת יוצרת עושר ומביאה כיצד השונּולסוגיהם, 

   .ולאומהלקהילה ברכה 

 


