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לכבוד בר המצוה יואב סקרדר
שבת שלום וברכת מזל טוב לבר המצוה ,ליואב יעקב ולהורים לגדעון ואילנה .וכן לסבא ארתור וסבתא
רוני מילר ,שגם הם חברי קהילתנו .וכן ברכת מזל טוב לסבא אברהם ולסבתא ג'וליה סקרדר מפתח תקוה.
ברכה מיוחדת לסבתא רבא רות וולף שבאה במיוחד מאנגליה וסבא רבא לנרד ) (LENARDוולף באנגליה
שאתה ביקרת לפני כמה חודשים והוא כבעל קורא ותיק בחן את קריאתך המצוינת בתורה .ברכות חמות
לסבא רבא לוק ) (LOEKוסבתא רבה רות סחיונסחורדר ) (SCHIJVENSCHUURDERמפתח תקוה .השם
סקרדר הוא קיצור אנגלי ממנו ,כיון שקשה לאנגלים לבטא שם הולנדי כזה עם פעמיים ח' .השם
סחיונסחורדר מחזיר אותי לימי הילדות שלי בהולנד .הכרתי את אחיו של סבא רבא לוק ,יוסף או JOOP
בהולנדית שהיה גבאי ידוע של אחד מבתי הכנסת באמסטרדם וממנהיגי היהדות שם .בנו וחברי מוטי,
מרדכי הי"ד למד אתי בביה"ס היהודי ע"ש רמב"ם והיה פעיל בתנועת השלשלת ,שהיא חלק מתנועת
עזרא ,כאשר אני הייתי בבני עקיבא .גם אחרי שעלה ארצה נמשך הקשר בינינו עד שעלה עם חלק
ממשפחתו בסערה השמימה בפיגוע במסעדת סברו במרכז ירושלים .זו משפחה למופת ,ואתה יואב יעקב
זוכה לגדול במשפחה זו ולהמשיך את הדרך בעזרא ובלימוד תורה ודרך ארץ בישיבת שעלי תורה .יואב,
כפי שסיפרת לי אתה אוהב להטיס מטוסים ,לא ממש ,אבל לפחות במחשב .גם עכשיו ,מיום רביעי ,כ"ג
טבת ,אתה כבר-מצוה נמצא במצב של המראה .לעלות כמו מטוס מעל העננים ולראות את האור שיש
בחיים .יש כאלה שרואים את המצוות כעול ,כדבר קשה ,אבל מי שמעמיק בהם ובתורה רואה ומרגיש שיש
כאן באמת רק אור ,אור תורה ונר מצוה ,כדברי שלמה המלך.
יואב קראת היום על שבט ראובן ואחר-כך על שבט שמעון ולבסוף על שבט לוי עד שהגעת לעמרם ולבניו
משה ואהרן .ונשאלת השאלה :למה יש להזכיר את שבטי ראובן ושמעון שאינם קשורים לנושא של משה
ואהרן .ואם כבר ,שיוזכרו כל השבטים .התשובה נמצאת במדרש רבה )נשא פרשה יג ,סע' ח( שמחדש
ששלושת השבטים האלה ראובן ,שמעון ולוי היו במצרים ביחד יחידה בפני עצמה ,שונים משאר השבטים
לטוב ולרע..." :חזר הכתוב ומנה ראובן ,שמעון ולוי לעצמם בספר 'ואלה שמות' ולא מנה השבטים
האחרים .שכל השבטים לא שמרו יחוסיהם במצרים )אלא התבוללו( ,וראובן ,שמעון ולוי שמרו יחוסיהן
)ולא התבוללו במצרים() .ועוד( כל השבטים היו עובדי עבודת כוכבים במצרים ושבט ראובן ,שמעון ולוי
לא עבדו עבודת כוכבים )במצרים( ,ולכן זכו למנות לעצמם) .עד כאן הצד החיובי ,אבל ממשיך המדרש בצד
השלילי שיש בשלישיה הזאת (:ראובן ,שמעון ולוי הנהיגו שררה במצרים ".ומסביר הרב מאיר שמחה
מדווינסק בפירושו משך חכמה על פרשתנו על איזו שררה מדובר וכלפי מי" :אז במצרים היו גדולי האומה
אשר היו שרים נכבדים...והם היו משעבדים את בני ישראל לעבדים שמכרו המצרים להם .ואולי היו המה
השלשה שבטים ראובן ושמעון ולוי ,שהנהיגו שררה במצרים) .ונענשו על זה ,שלא היתה לשלושת השבטים
האלה נחלה בארץ ישראל (:לוי שלא היה בשעבוד מצרים ,לכן לא נטל נחלה בארץ .וכן ראובן לא נטל רק
בעבר הירדן .ושמעון נתקיים עליו" :אחלקם ביעקב" )ונחלתו נבלע בדרום נחלת יהודה ולא היתה לו נחלה
משלו( ".וכדי לתקן את המצב הזה של שררה של אח ושבט אחד על השני ,צוה ה' למשה ולאהרן )ו,כו(:
הוֹציאוּ ֶאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ַעל ִצ ְבא ָֹתם .ומפרש המשך חכמה" :שיהיו כל משפחה ושבט צבא
ִ
בפני עצמו ולא ישתעבדו ישראל זה לזה".
מהמדרש ומדברי המשך חכמה נוכל ללמוד שמצד אחד יש לשמור חזק על היהדות בכל מצב ,אפילו במצב
קשה כמו במצרים ולא לעבוד לאלילים אחרים ,אפילו לא לאליל מודרני ,כמו לכוכב כדורגל או לכוכב
זמר .לא להתבולל ,אלא לשמור על הייחוס ומצד שני אין לנהוג שררה על יהודים אחרים ,אלא לכל אדם
וחלק ושבט בישראל יש את הביטוי המיוחד שבו.
אתה יואב נקראת ע"י הוריך בשני שמות .השם השני שלך הוא יעקב ,ע"ש בן -דוד של אמך אילנה וחבר
של אביך גדעון ,שבשבעה שלו נפגשו הוריך ועל זה נאמר כפשוטו :כל המשמח חתן וכלה כאילו בנה אחת
מחורבות ירושלים .והשם הראשון יואב הוא ע"ש שם שר צבא יואב של דוד המלך .אז וגם היום יש לנו
ב"ה צבא אחד ומאוחד ולא כמו לפני קום המדינה שהיו מחתרות ,צבאות שונים בעם ישראל ,שלפעמים
גם נאבקו זה בזה .אשרינו שאנו בדור שצבאות ישראל ,צה"ל חזר להגן על עם ישראל בניגוד לשנות החושך
של השואה.
יואב ,באמת כל אחד בישראל הוא יהלום .כל אחד יכול להאיר כמו יהלום מלוטש ,כפי שאמר שלמה
אָדם .וזה היה המקצוע של אבות אבותיך בהולנד ,לשייף יהלומים או
המלך במשלי )כ,כז( :נֵר ה' נִ ְשׁ ַמת ָ
בשפה הולנדית סחווינסחודר .עכשיו הגעת לגיל הבגרות ובידך לשייף את היהלום שבך ,את האור שבך.
אני מברך אותך שתעלה בשמחה מעלה מעלה בתורה ובקיום המצוות ובעשיית חסד ,ובשם הקהילה אני
רוצה למסור לך ספר זה.

