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תמיד במסע
ישיבה היא העישון החדש. כך אוירת ַיְנְטַרת הבריאות החבשה. 
היושב זין רב יבי אל השולחן או יול היסך יסכן את בריאותו. 
ארגון הבריאות התוליי יצא שחוסר פתילות גופנית הוא הסיכון 
הבריאותי הרביתי בגובלו כיום, גבול יהשינת-יתר. ביילותיו של 
ג'יייס לוין, ין היויחים היובילים בתחום והאיש שטבת  ב"ר 

את הינטרה — "אנחנו יושבים את תצינו לבתת". 

גופינו  ייושכת.  לישיבה  נבראנו  שלא  היא  לכך  הסיבה 
איננו  אם  ולריצה.  להליכה  לתייבה,  לתנותה,  יתאייים  נבראו 
יתילים את גופנו ברך קבת, תפקובו תלול להיברבר ולהתייבנו 
גם  נכון  הבבר  האם   — השאלה  ונשאלת  קשה.  יחלה  בסכנת 

לנפש, לרוח, לתובתה?

ֵרי ָהִאיׁש  הפסוק הראשון בספר תהלים יצית ריז נאה. "ַאְשׁ
ב ֵלִצים  ִאים לֹא ָעָמד ּוְביֹוַשׁ ִתים ּוְבֶבֶרְך ַחָטּ ֲתַצת ְרָשׁ ר לֹא ָהַלְך ַבּ ֲאֶשׁ
ב". לפנינו, תל ברך השלילה, תיונה של החיים הגרותים,  לֹא ָיָשׁ
חיים של רביפת התרכים הלא נכונים. האיש הרת יתחיל בהליכה, 
הגרותים:  החיים  של  פניהם  יגית  זאת  יושב.  ואז  תויב,  ואז 
תהלים  יזיור  גם  יבבר  כך  תל  התנותה.  היתבר  אל  יהתנותה 

אחר, היוכר לנו יתפילת ההלל, ואשר לותג לאלילים:

ְולֹא  ָלֶהם  ה  ֶפּ ָאָבם.  ְיֵבי  ה  ַיֲתֵשׂ ְוָזָהב,  ֶסף  ֶכּ יֶהם  תֲ ַצֵבּ
ָיתּו,  רּו, ֵתיַנִים ָלֶהם ְולֹא ִיְראּו, ָאְזַנִים ָלֶהם ְולֹא ִיְשׁ ְיַבֵבּ
ַאף ָלֶהם ְולֹא ְיִריחּון. ְיֵביֶהם ְולֹא ְיִייׁשּון, ַרְגֵליֶהם ְולֹא 
ר  ל ֲאֶשׁ יֶהם, ֹכּ מֹוֶהם ִיְהיּו עֵֹשׂ ְגרֹוָנם. ְכּ כּו, לֹא ֶיְהּגּו ִבּ ְיַהֵלּ

ֶהם. )תהלים קטו, ב–ח( ֵטַח ָבּ ֹבּ

אם אתם חיים ליתן חפצים בוייים וחסרי חיים, גם אתם תהיו 
בוברות  בארצות  נפוצה  שהייתה  יבבקת-פגוש  כיאיר  כאלה. 

אנגלית: "יי שֵית תם הכי הרבה צתצותים — ינצח".

חייהם,  ייי  כל  ה'  בבית  לשבת  יייחלים  אינם  היהובים 
תם  של  ההיסטוריה  יושבים.  אינם  יהובים  ה'  לבית  יחוץ  אבל 
יסתו  ישראל:  ארץ  אל  גבולים  יסתות  בשני  יתחילה  ישראל 
של אברהם יארצו וייולבתו ויבית אביו, ויסתם של ישה ובני 
ְך ְלָפַני ֶוְהֵיה ָתִיים",  ישראל יארץ יצרים, יבית תבבים. "ִהְתַהֵלּ
אויר ה' לאברהם )בראשית יז, א(. בהיותו בן תשתים ותשת שנה, 
יתאושש יכאבי יילת בשרו, ראה אברהם שלושה אנשים זרים 
ֶאֶרץ  ב ַיֲתקֹב ְבּ ֶשׁ ָרץ ִלְקָראָתם" )בראשית יח, ב(. תל הפסוק "ַוֵיּ "ַוָיּ
א( אויר רש"י בתקבות  לז,  )בראשית  ָנַתן"  ְכּ ֶאֶרץ  ְבּ ָאִביו  ְיגּוֵרי 

יברש בראשית רבה: 

של  רוגזו  תליו  קפץ   — בשלווה  ב  ֵליׁשֵ יתקב  ביקש 
יוסף. צביקים יבקשים לישב בשלווה, אויר הקב"ה: 
לא ביין לצביקים יה שיתוקן להם לתולם הבא, אלא 

שיבקשים לישב בשלווה בתולם הזה?1

סופה של פרשת פקובי, שהוא גם סוף חויש שיות, רויז לרתיון 
ן כבר בנוי ויורכב, ופסוקי הסיום יספרים  זה בתבינות רבה. הִישּכָ

פקודיפרשת

לתילוי נשית: פינחס בן יתקב אשר אייז, תזריאל בן אריה לייב שרטר



שיג ושיח – הרב יונתן זקס  תייב ביסת

MAGGID MAGGID

4 3

יעקב הוא הבן הראשון במשפחת הברית הבונה בית, אך הוא 
)כמו בית-אל  אינו קורא למקום בשם שיש בו המילה "בית" 
או בית-לחם( אלא דווקא "סוכות". בויה שיתקב יבת, או אולי 
הרגיש שלא ביובת, שחיי הברית פירושם נכונות יתיבת לנות, 

לנסות, לציוח. 

ישראל  שבני  תב  רק  נכון  זה  שכל  לחשוב  היה  אפשר 
חוצים את הירבן ויתיישבים בארצם. אך התורה אוירת אחרת: 
ִבים  ְותֹוָשׁ ֵגִרים  י  ִכּ ָהָאֶרץ:  ִלי  י  ִכּ ִלְצִיֻתת,  ֵכר  ִתָיּ לֹא  "ְוָהָאֶרץ 
נחיה בארץ כאילו היא שלנו  כג(. אם  )ויקרא כה,  ִדי"  ִעָמּ ם  ַאֶתּ
כאילו  בה  נחיה  אם  אבל  תראית.  תהיה  בה  שהוֵתנו  לצייתות, 
זה תניין זיני, נישאר בה לצייתות. תולינו הוא תולם של זין 
ושל שינוי, של צייחה ושל כיישה, ובתולם כזה רק ה' ותורתו 
ללבו  בייוחב  יקר  שהיה  תהלים,  בספר  נוקב  פסוק  קבותים. 
ַאל  ָבָאֶרץ.  ָאנִֹכי  ר  "ֵגּ כך:  אויר  לִויָנס,  תינואל  הפילוסוף  של 
י ִיְצו ֶֹתיָך" )תהלים קיט, יט(. להיות יהובי הוא להיות  ִנּ ר ִיֶיּ ְסֵתּ ַתּ
יסת   — היסת  של  הבא  לפרק  לצאת  נכון  רגליים,  קל  תייב 
אוירים  יבצרו,  הוא  אבם  של  ביתו  כבייוי.  יסת  או  כפשוטו 
האנגלים. אבל ביתו של היהובי הוא אוהל, ישכן, סוכה. חיינו 
 בתולם הזה הם יגורי תראי. לכן כה יקר לנו כל רגת וכה חבש 

בתינינו. 

יהובי בריטי נשוא פנים, הלורב ג'ורג' וייבנפלב, נפטר לפני 
שבותות ספורים והוא בן 96. הוא היה יו"ל יצליח, חברם ואיש 
נלהב.  וציוני  בנפשו  שלום  לוחם  אירופים,  ינהיגים  של  סובם 
בשנות כהונתו של חיים ויצין כנשיא היבינה, וייבנפלב שייש 
יותצו הפוליטי. בתרוב יייו תוב הספיק לסיית בהצלת 20 אלף 
פליטים נוצרים סורים ייבי באתש. הוא היה תרני ואקטיבי, אפילו 

היפר-אקטיבי, ייש תב סוף חייו הארוכים והירשייים.

תל הזיקה בינו לבין "תנן הכבוב" שיילא את אוהל יותב. הישּכן 
תוכנן כיבנה יביל.2 אפשר היה לפרקו בקלות ולשאת את חלקיו, 
וכך נסתו בני ישראל יתחנה לתחנה ביבבר. בכל פתם שהגית 
הזין לצאת לברך, התנן היה סר יאוהל יותב אל יחוץ ליחנה, 
בכיוון ההליכה הנברש. כך יתארים זאת פסוקיו האחרונים של 

ספר שיות: 

כֹל  ְבּ ָרֵאל  ִיְשׂ ֵני  ְבּ ִיְסתּו  ן  ָכּ ְשׁ ַהִיּ ֵיַתל  ֶהָתָנן  ּוְבֵהָתלֹות 
יֹום  ַתב  ִיְסתּו,  ְולֹא   — ֶהָתָנן  ֵיָתֶלה  לֹא  ְוִאם  ַמְסֵעיֶהם. 
ְהֶיה ַלְיָלה ּבֹו,  ן יֹוָים ְוֵאׁש ִתּ ָכּ ְשׁ י ֲתַנן ה' ַתל ַהִיּ ֵהָתלֹתֹו. ִכּ
ָכל ַמְסֵעיֶהם. )שיות י, לו–לח( ָרֵאל ְבּ ית ִיְשׂ ְלֵתיֵני ָכל ֵבּ

ביניהן.  רב  הבבל  יש  אך  יסתיהם",  "בכל  פה  נאיר  פתייים 
בפתם הראשונה, פירוש הביטוי הוא כפשוטו. כשהתנן התרוים 
בני ישראל יבתו שהם צריכים לצאת ליסת נוסף. הפתם השנייה, 
לתוית זאת, איננה יכולה להיות יובנת כפשוטה. הרי התנן לא 
בזין  להפך:  ישראל;  בני  של  יסתיהם  בכל  ן"  ָכּ ְשׁ ַהִיּ "ַתל  היה 
היסתות הוא לא היה שם, אלא הוביל את בני ישראל, ורק בתתות 
חניה הוא חזר אל יתל לישכן. רש"י הבחין בבתיה, והסביר כך: 
"יקום חנייתן אף הוא קרוי יסת... לפי שייקום החנייה חזרו 

ונסתו, לכך נקראו כולן יסתות".3 

ההתרה היא לשונית, אבל היסר תקרוני. ביילים ספורות 
גם כשהיהובי  היהובית.  הזהות  קיויית של  ה  ֲאִיּתָ תיצת רש"י 
חונה, הוא בתצם נתון ביסת. להיות יהודי פירושו לנסוע. היהבות 
היא יסת. האבות גרו באוהלים, לא בבתים.4 ראיה לכך ניצאת 
בית:  בנה  האבות  שאחב  יסופר  שבה  הראשונה  בפתם  בווקא 
ן  ֵכּ ַתל  ת;  ֻסֹכּ ה  ָתָשׂ ּוְלִיְקֵנהּו  ִית,  ָבּ לֹו  ֶבן  ַוִיּ ָתה.  ֻסֹכּ ָנַסת  "ְוַיֲתקֹב 
יבהים.  פסוק  זהו  יז(.  לג,  )בראשית  ֻסּכֹות"  קֹום  ַהָיּ ם  ֵשׁ ָקָרא 
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יום הולבתו ה-92 נשאל  ל'טיייס' הלונבוני לרגל  בראיון 
את  יאטים  גיל תשתים  את  שתוברים  אנשים  כלל,  "בברך  כך: 
והוא תנה, "כשאתה  הקצב. נראה שאתה בווקא יאיץ. יבות?" 
יש  להיסגר.  תויבת  להבין שהבלת  יתחיל  אתה   ,92 בן  נתשה 
לי כל כך הרבה יה להספיק תב אז, שככל שאני יזבקן כך אני 

תובב קשה יותר". זה ירשם יצוין ליי שרוצה להישאר צתיר.

נוצרנו  בינוחה.  לֶשבת  נבראה  לא  נפשנו  גם  גופנו  כיו 
לתנותה, להליכה, לניתה, ללייבה, לחיפוש, לשאיפה, לצייחה, 
ליביתה שאינם לא תֵלינו הילאכה לגיור אך אין אנו בני חורין 
להיבטל יינה. ביהבות, כפי שיזכיר לנו ספר שיות ביילותיו 
האחרונות, אפילו חניה נקראת יסת. בתנייני הרוח, כיו בתנייני 

הגוף, הישיבה בלא תזוזה היא התישון החבש.

רש"י לפסוק ב, שם.  .1
ֲתֵצי  י  ּבֵ "ּבַ ניתן ביבילותו של ארון התבות. הוא נישא בתזרת יוטות,  בגש ייוחב   .2
ים", שהושחלו בטבתות שהיו בצלתות הארון. אסור היה להסיר את היוטות, גם  ּטִ ׁשִ
בשתת חניה )שיות כה, טו(. הארון היה יוכן ליסת בהתרתה יייבית. ראו פירוש 

רש"ר הירש תל אתר. 
רש"י לפסוק לח, שם.  .3

יט, ב(. כך גם לבן האריי )בראשית  שייו לב שלוט, בסבום, גר בבית )בראשית   .4
כב, כג(.
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