בס"ד ד' תמוז תשע"ד

"שיעור על קנים לזכרם של בנים"
לעילוי נשמת גיל-עד מיכאל בן אופיר,יעקב נפתלי בן אברהם ואייל בן אוריאל
המושג "דף יומי" מוכר וידוע

הרבינו באמירת תהילים ותפילה.

לכל יום ביומו יש דף קבוע

פנינו לאבינו שבשמים בתחינה ובקשה,

לפעמים הוא קשור גם לפרשת השבוע

הבנו שיכולה להיות גם בשורה קשה.

לעיתים הוא מחובר גם לארוע

לצערנו ,התברר אחרי ח"י ימים,

(מי שרוצה להיות שותף

שמדת הדין נצחה את מידת הרחמים.

יכול לגשת אל המדף

כך נגזר על ידי שוכן מרומים,

יפתח במסכת תענית את הדף

וליווינו את הבנים למנוחת עולמים.

היום לומדים את דף כף)

אך את השיעור איננו שוכחים,

אֹוהב;
ֶא ָמנִים ִפ ְצעֵי ֵ
נֱ

את מה שלמדנו מ'שובו אחים'.

ְשיקֹות ׂשֹונֵא ואוייב
ְתרֹות נ ִ
וְנַע ָ
1

טובה ברכתו של אחיה ,בימי ירבעם,

2

מהברכות שברך את ישראל ,בלעם.
ההשוואה של אחיה את ישראל ל'קנה'
גדולה מההשוואה ל'ארז' מפי בלעם השונא.
קנה במים נראה מתנודד,
אך במקומו הוא תמיד נשאר ועומד.
לפעמים הוא אומנם קצת מתכופף,
אך הגמישות מאפשרת לו להזדקף.
הארז אומנם נראה יציב וחסון,
אך הוא לא שורד כשמגיע אסון.
הקנה הוא רך ,נראה חלש ורגיש,
כשקורה משהו רע ,הוא איננו אדיש.
הוא בוכה וכואב וגם קצת כפוף,
אך הוא יחזור ויעמוד שוב זקוף!
אחיה אוהב אותנו ודבריו 'נאמנים',
ולכן הוא משוה את ישראל ל'קנים'.
ליווינו כולנו את שלושת המשפחות,
שאבנו מהם עוצמה וכוחות.
בימים של ספק וכשרב הלא-נודע,
למדנו מהי עוצמה של עמידה!
הרבה אמונה ותקוה גדולה,

מההשוואה לקנים ניתן עוד ללמוד,
כיצד מול כל קושי נוכל לעמוד.
אם ניקח קנה בודד ,מייד לנו יתברר,
שהקנה חלש – בקלות הוא יישבר.
אך אם חבילת קנים נחבר,
יהיה קשה עליהם להתגבר!
כל אחד מאיתנו  -כל יהודי,
נמשל לקנה – קנה יחידי.
מול כל שונא אוייב או איום,
לבד  -אין לנו שום קיום.
אך אם נהיה ביחד כחבורה,
לא יוכלו לעשות לנו כל רע!
"ויעשו כולם אגודה"
אם להשאר ביחד נדע.
ִתעֹודָד,3
ַחנּו ַק ְמנּו וַנ ְ
ַאנ ְ
ֵה ָמה ָכרְעּו וְָנ ָפלּו ,ו ֲ
רק אם נצליח להיות עם מאוחד!
נסתרות דרכיו של האל,
איננו מבינים כיצד הוא פועל,
אך אולי ,לכך נועד המשבר,
שנדע ללמוד איך ביחד להתחבר!
כי רק כשנהיה ביחד כאומה,
נזכה לגאולה ישועה ותקומה.
השיעור שלמדנו על עמידה וקנים

 1משלי כז,ו
2
"טובה קללה שקילל אחיה השילוני את ישראל יותר מברכה שבירכן בלעם
הרשע :אחיה השילוני קללן בקנה :אמר להם לישראל 'והכה ה' את ישראל כאשר
ינוד הקנה' :מה קנה זה עומד במקום מים וגזעו מחליף ושרשיו מרובין ואפילו כל
הרוחות שבעולם באות ונושבות בו אין מזיזות אותו ממקומו אלא הולך ובא עמהן,
דממו הרוחות עמד הקנה במקומו! אבל בלעם הרשע בירכן בארז ...מה ארז זה
אינו עומד במקום מים ואין גזעו מחליף ואין שרשיו מרובין  -אפילו כל הרוחות
שבעולם נושבות בו אין מזיזות אותו ממקומו ,כיון שנשבה בו רוח דרומית -
עוקרתו והופכתו על פניו! ולא עוד אלא שזכה קנה ליטול הימנו קולמוס לכתוב בו
ספר תורה נביאים וכתובים( "רבי שמואל בר נחמני בשם רבי יונתן ,בבלי תענית כ ,א

יישאר בנו לנצח עם זכרם של הבנים!
יצחק באואר
bauer@ulpanakp.org
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תהילים כ "יענך ה' ביום צרה"...

