
    

 

 

 

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

   

  
  
  
  

 

... הקודם ולתקן' ה אל לשוב וכשחוזר ,שנשקע במקום ונשקע... עולם של גדרו פרץ שכבר הוא תשובה בעל "
 )רבי צדוק הכהן מלובלין, תקנת השבין, עמ' י'( "שלימה מיטתו שהיה... מצרים בלא נחלה שהוא ה"ע אבינו יעקב לנחלת זוכה

 ולחן עורךש

. גדולים ורבים (קידושין לא ע"א) "גדול מצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה"

 טרחו ויגעו למצוא טעם לזה. שהרי לכאורה הוא נגד הסברא הפשוטה. 

מצווה השה למי שאינו מצווה ועושה. והוא, חילוק גדול יש בין המצווה ועוש

זהו רצון ה' ואינו מערב בזה מחשבותיו ורצונותיו שועושה, מקיים המצווה משום 

לעומת זאת, ה"אינו מצווה ועושה", מקיים  .שמייםהעצמיים, אלא כולו לשם 

המצווה משום שזה רצון עצמי שלו, שנראה לו שכך ראוי לעשות. אשר על כן, 

              .תם אך ורק משום שזה מצוות הבוראהמעלה הגדולה בקיום המצוות, לעשו

במצוות שיש בהם הבנה אנושית. עם כל זאת, הדרישה  במיוחד הדברים אמורים

. וזה הבורא יתברך היא לקיימם, לא משום שכך נראה לי, אלא משום שכך ציוונו

ממי שאינו "שמקיים מחמת שהוא מצווה,  – "גדול מצווה ועושה" עומק המאמר

 לפי דעתו.שמקיים מחמת שנראה  – "מצווה ועושה

י, "ְוָאַמְרָּת ִלְפֵני ה' ֱא$ֶה : , מפרשת 'וידוי מעשרות'לדברים אלוונראה בית אב 

ִּבַעְרִּתי ַהּקֶֹדׁש ִמן ַהַּבִית... ְּכָכל ִמְצָוְת, ֲאֶׁשר ִצִּויָתִני $א ָעַבְרִּתי ִמִּמְצוֶֹתי, ְו$א 

".         ִצִּויָתִניובהמשך הפרשה : "ָׁשַמְעִּתי ְּבקֹול ה' ֱא$ָקי ָעִׂשיִתי ְּככֹל ֲאֶׁשר  .ָׁשָכְחִּתי"

ם את מצוות ה'?! היטיב לנסח זאת ר שקייפלא, מה טעם שיתגאה לומיי ולכאורה

מה הוצרך לספר בו כל המעשים אשר עשה ואשר לא "וז"ל:  (שם)אברבנאל ר"י 

עשה? כי כאשר יעשה האדם מצוה כהוגן, מה צורך שיתהלל האדם בפיו על מה 

                                                                         "שעשה?

, ית, להחזיק את ידי העני והאביוןבנתינת המעשרות יש הבנה אנושהואיל ו אלא,

מכל מקום, כוונת התורה היא  , אךדי הכהן והלוי שאין לו חלק ונחלההחזיק יוכן ל

היינו,  ו ,רצונו יתברך ולא מחמת הבנתו האנושיתלשהמקיים ייחס את המצווה 

 גדול מצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה.

ודאי שיש תועלת בהבנת טעמי המצוות, לקרב את הדברים אל שכלנו,  עם זאת,

-"תשובת -לבל נשקע ב"מצוות אנשים מלומדה". וכך גם במצות התשובה 

 השנה", החוזרת בכל שנה ושנה.

 תשע"ה ל-ו-ל-א
� 

 השעבוד ושכחת התורה

 הרב אהרן פרידמן
� 

 דברי חיזוק

 עזרא לרר
� 

 המלך יורד לעם

 אביעד בוכריס
� 

 לימוד יומי

 יעקב פלדמן
� 

 ד' מינים ותשובה

 אושריאל בוכריס
� 

 הכר את המבקר
� 

 עדכונים וחידושים

� 

 מערכת זמורות:

 איתיאל סופר 
 יוסף חלמיש
 תמיר רוצ'ס

 יעקב עמיחי סופר

zmorot1@gmail.com 

�� 

 העלון יוצא לאור ע"י

 ישיבת כרם ביבנה
 7985500ד.נ. אבטח 
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  שליט"א אהרן פרידמןהרב 
  

  תוצאת השכחה -מאה קולות 

תקיעת מאה הקולות נובעת ביסודה מהשכחה של קול התרועה, וכפי שניסח זאת הרמב"ם בהלכות 

  שופר:

תרועה זו האמורה בתורה נסתפק לנו בה ספק לפי אורך השנים ורוב הגלויות, ואין אנו 

אם היא היללה שמיללין הנשים בנהייתן בעת שמיבבין, או האנחה כדרך  -יודעין היאך היא 

האנחה והיללה  - שיאנח האדם פעם אחר פעם כשידאג לבו מדבר גדול, או שניהם כאחד 

ן תרועה, שכך דרך הדואג מתאנח תחלה ואחר כך מילל. שדרכה לבא אחריה הן הנקראי

  (פרק ג הלכה ב)לפיכך אנו עושין הכל. 

כמה כאב ועלבון יש בכך, שבאותה שעה שבה ישראל מבקשים להמליך עליהם את מלך מלכי המלכים, 

 אין הם יודעים כיצד לעשות זאת, ומשום כך תוקעים ומריעים וחוזרים ותוקעים ומריעים ומשלשים עד

שמגיעים למאה קולות. נמצא שריבוי התקיעות מלמד על רוב הגלויות ואורך השנים, ועל שכחת הדרך 

  להמלכת הקב"ה על עולמו. 

  הגלויות כמיעוט מלכות שמים

ואפשר שלא לחינם 'ריבוי הגלויות ואורך שנותיהן', גרם לשכחת ה'תרועה'. שעבודם של ישראל, עמו 

עה עמוקה בכינון מלכותו של הקב"ה בעולם. במדרש תהלים של הקב"ה הוא לאמיתו של דבר פגי

  למדנו:

ה' מלך ירגזו עמים. ר' יהודה בשם ר' שמואל אומר: כל זמן שישראל בגלות אין מלכות שמים 

בשלימות ואומות העולם יושבין בשלוה, אבל כשישראל נגאלין מלכות שמים שלימה 

  מדרש תהלים בובר, מזמור צט)(ואומות העולם ירגזון, הוי ה' מלך ירגזו עמים. 

צט נראים -עיון במזמור האמור מגלה, שרבותינו כיוונו כאן לפשוטו של מקרא, שהרי המזמורים צח

  כמזמורים הקשורים זה לזה:

   במזמור צח אנו קוראים:

 ְיׁשּוָעתֹו' ה הֹוִדיַע :  ָקְדׁשֹו ּוְזרֹוַע  ְיִמינֹו ּלֹו הֹוִׁשיָעה ָעָׂשה ִנְפָלאֹות ִּכי ָחָדׁש ִׁשיר' ַלה ִׁשירּו ִמְזמֹור

 ְיׁשּוַעת ֵאת ָאֶרץ ַאְפֵסי ָכל ָראּו ִיְׂשָרֵאל ְלֵבית ֶוֱאמּוָנתֹו ַחְסּדֹו ָזַכר:  ִצְדָקתֹו ִּגָּלה ַהּגֹוִים ְלֵעיֵני

:  ִזְמָרה ְוקֹול ְּבִכּנֹור ְּבִכּנֹור' ַלה ַזְּמרּו:  ְוַזֵּמרּו ְוַרְּננּו ִּפְצחּו ָהָאֶרץ ָּכל' ַלה ָהִריעּו:  ֱא2ֵהינּו
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 ִיְמֲחאּו ְנָהרֹות:  ָבּה ְוֹיְׁשֵבי ֵּתֵבל ּוְמ2אֹו ַהָּים ִיְרַעם':  ה ַהֶּמֶל9 ִלְפֵני ָהִריעּו ׁשֹוָפר ְוקֹול ַּבֲחצְֹצרֹות

  :ְּבֵמיָׁשִרים ְוַעִּמים ְּבֶצֶדק ֵּתֵבל ִיְׁשּפֹט ָהָאֶרץ ִלְׁשּפֹט ָבא ִּכי' ה ִלְפֵני:  ְיַרֵּננּו ָהִרים ַיַחד ָכף

    ומיד לאחר מכן, במזמור צט נאמר:

 יֹודּו:  ָהַעִּמים ָּכל ַעל הּוא ְוָרם ָּגדֹול ְּבִצּיֹון' ה:  ָהָאֶרץ ָּתנּוט ְּכרּוִבים יֵֹׁשב ַעִּמים ִיְרְּגזּו ָמָל9' ה

  : הּוא ָקדֹוׁש ְונֹוָרא ָּגדֹול ִׁשְמ<

את ישראל לעיניהם של כל הגויים, וכי הוא זוכר את חסדו ואמונתו במזמור צח אנו למדים כי ה' מושיע 

לעמו האהוב. ועוד אנו למדים כי תקיעת השופר להודעת מלכותו מהדהדת באזניהם של אפסי ארץ שה' 

. בתחילתו של מזמור צט אנו שומעים על פחדם ורעידתם של 1בא לשפוט אותם על מעשיהם הרעים

שיסודה בציון, ומשם גדלותו ורוממותו על כל עמי תבל המודים שה'  הגויים מפני מלכותו של הקב"ה

   הוא לבדו גדול ונורא וקדוש.

נמצאת אומר: ישועת ישראל מיד אויביהם היא שמובילה להכרזה הברורה 'ה' ָמָל#', ואותה מלכות 

  מים'. מתבטאת בעולם במלכותם של ישראל, וכמו שנאמר בהמשך: 'ה' בציון גדול ורם הוא על כל הע

לעומת זאת, כאשר חלילה אויבי ישראל שולטים עליהם, מלכותו של הקב"ה אינה מתגלית, ולא זו בלבד, 

  אלא שהשעבוד משכיח מעם ישראל את הדרך הראויה להמליך את הקב"ה עליהם. 

  מלכויות, זכרונות ושופרות

ות מלכויות, זכרונות הבנה זו, שמלכותו של הקב"ה תלויה בגאולת ישראל, מבארת את המבנה של ברכ

], ועל כן היא (ר"ה לב ע"א)ושופרות. ברכת מלכויות מחוברת לקדושת היום [כדעתו של רבי עקיבא 

פותחת ב'אתה בחרתנו מכל העמים', ממשיכה בתפילת 'אבינו מלכנו גלה כבוד מלכותך עלינו מהרה... 

  ישראל ֶמֶל#'. וקרב פזורנו', ונחתמת בבקשה ש'כל אשר נשמה באפו' יאמר: 'ה' אלקי

ברכת זכרונות אף היא עוסקת בגאולת ישראל, וכך אנו מתחננים: 'זכרנו בזכרון טוב לפניך... וזכֹור לנו ה' 

אלקינו את הברית ואת החסד ואת השבועה... ובטובך הגדול ישוב חרון אפך מעמך ומעירך ומנחלתך... 

  צרים'.כאמור 'וזכרתי להם ברית ראשונים אשר הוצאתי אותם מארץ מ

תקע בשופר גדול לחרותנו ושא נס "על קיבוץ הגלויות והגאולה:  וכך גם בברכת השופרות אנו מתפללים

  ."ינו... והביאנו לציון עירך ברינהלקבץ גלויות

אי אפשר לדבר על מלכותו של הקב"ה בלא שידובר על בחירת ישראל, זכירתם וקיבוצם מארבע כנפות 

  לארץ ציון וירושלים. -הארץ 

                                                           
1
ונראה שמכאן למדו רבותינו, שביום ראש השנה מעבר לדינו ומשפטו של כל אדם מישראל ישנו דין בין ישראל לאומות העולם [ויקרא   

  הוא משפט רשעי האומות על מה שעוללו לישראל.  'הנזכר במזמור צח 'משפט'עה"פ ולקחתם לכם ביום הראשון], שהרי ה 'רבה פרשה ל
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  על שברה של אם סיסרא ועל מאה קולות 

בסיומה של שירת דבורה מופיע התיאור של אם סיסרא הממתינה לבנה בחלון, והיא מיבבת בהמתנתה 

לבנה. חכמים במדרש ייחסו את מספר התקיעות למספר הפעיות שפעתה אמו של סיסרא באותה 

יסרא פעתה מאה פעיות, ומה שעה. בהשקפה ראשונה נראים הדברים תמוהים: מהיכן לומדים שאם ס

  הקשר בין בכייה של אם סיסרא לתקיעת השופר שלנו?  

  לאור מה שלמדנו, אפשר שדבר גדול בקשו חכמים ללמדנו.

מאה קולות שאנו תוקעים היום נובעים כאמור משכחת התורה, הנובעת מרוב השעבוד ואורך הגלויות. 

מִאתנו הדרך הראויה להמליך עלינו את  יכולים היינו להצטער בכל שנה מחדש על כך שנשתכחה

  הקב"ה. יכולים היינו לחוש כאובדי דרך, שאינם יודעים את רצון קונם. 

חכמים במדרשם באו ללמדנו, כי אף על פי שהשעבוד גרם לשכחה, בסופו של דבר נתרבה על ידי זה 

"ה. נמצא, שדווקא כבוד שמים בריבוי התרועות. אנו מריעים וחוזרים ומריעים שוב ושוב לפני הקב

רשעותם של הגויים שבאה לכסות על גילוי מלכותו של הקב"ה, היא שגרמה בעקיפין לריבוי כבוד 

  שמים.

אובדנו של סיסרא גילה אפוא פן חדש במלכותו של הקב"ה. דווקא כוחו ועוצמתו, שבשלב הראשון 

  ת גדולת עוצמתו של הקב"ה.הופנו כנגד עם ישראל, גויסו בסופו של דבר ללמד לישראל ולעולם כולו א

  מסתבר, שרעיון זה טמון בפסוק האחרון של שירת דבורה:

ָרתֹו:    (שופטים ה, לא)ֵּכן יֹאְבדּו ָכל אֹוְיֶבי< ה' ְואֲֹהָביו ְּכֵצאת ַהֶּׁשֶמׁש ִּבְגב?

דבורה מתפללת, שכשם שאבד סיסרא כך יאבדו כל אויבי הקב"ה, ואת אוהבי ה' היא משווה לשמש 

מן החושך. אינה דומה השמש הממשיכה לזרוח לשמש היוצאת מתוך החושך. השמש  היוצאת

המופיעה באחת מבין העננים או זו 

המפציעה עם שחר מקו האופק 

מבטאת בהופעתה עוצמה, 

המובחנת דווקא על ידי החושך 

וההסתרה שקדמו לאותה 

ההופעה. כך תורמים אויבי ה' אף 

הם בעקיפין להתגברות כבוד 

ם ל מלך מלכי המלכימלכותו ש

  הקדוש ברוך הוא.
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  עזרא לרר (ד')
  

  

מפני מה לא עסקת בתורה? אם אומר עני  לעניבאים לדין: אומרים  עני עשיר ורשעת"ר: 

  הייתי וטרוד במזונותי, אומרים לו כלום עני היית יותר מהלל?!...

אומרים לו מפני מה לא עסקת בתורה? אם אומר עשיר הייתי וטרוד בנכסיי, אומרים  עשיר

  לו כלום עשיר הייתה יותר מר' אלעזר?!...

אומרים לו מפני מה לא עסקת בתורה? אם אמר נאה הייתי וטרוד בייצרי אומרים לו  רשע

  כלום נאה הייתה יותר מיוסף הצדיק?...

 ן חרסום מחייב את העשירים ויוסף מחייב את הרשעיםנמצא הלל מחייב את העניים ר"א ב

  .(יומא לה ע"ב)

הקב"ה מצפה מכל יהודי, במקום שלו ובעבודה האישית שעומד בה כעת בחייו, דבקות מוחלטת בקב"ה 

והעבודה המרכזית שדרכה עובדים את הקב"ה הוא שימור התורה הקדושה, דהיינו  באשר הוא שם. -

י תורה בכל עת שנוכל. כלל נקוט בידינו מכל גדולי ישראל שליהודי אין זמן שדעתנו תהיה נתונה על דבר

 - פנוי אין זמן מת זמן בטלה. "בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך" יהיו עוסקים ב"ודיברת בם"

, והגמרא דורשת "ודברת בם" ילמד )ע"ב (יומא יטבם ולא בדברים בטלים ליתן על זה לאו ועשה כאחד 

  . )ע"ב (ברכות ידהתורה כדי שיגרסו בה לבניו 

שהמלאך התגלה ליהושע, ואמר שהקב"ה הקפיד עליהם על שלא , מספרת) ע"א (דהגמרא במגילה 

. עסקו בתורה באותו לילה שהיו פנויים מעסקי המלחמה ויכלו לעסוק בתורה, ועל זה בא והוכיחם

והשאלה נשאלת: הרי כל היום היו טרודים במלחמה עם העי, וכי לא מגיע להם מעט זמן מנוחה?! 

לא על עצם ביטול התורה הוכיחם המלאך, אלא על ביטול הרצון שלהם להתחברות עם הקב"ה.  - תשובה

שכאשר אוהבים משהו מאוד מחכים ישר להתפנות כדי לעסוק באשר חפצנו, ומזה שהיו פנויים אז 

עסקי המלחמה ולא פנו לעסוק בתורה, גילו דעתם שאין החיבור האלוקי הדבר הכי חשוב ומעניין מ

על עצם הרצון שהיה צריך להיות  -אותם כדי שירוצו לעסוק בה כל עת שיתפנו. על זה הוכיחם המלאך

  להם לחיבור האלוקי, והם חסרו בו. 

מהצלת  יותרשגדול ת"ת ) ע"ב (מגילה טזף יוס ועוד למדנו שבח הפלגת כח לימוד התורה, עד שאמר רב

נפשות! וקיימא לן שכל המציל נפש אחת מישראל נחשב כאילו הציל עולם מלא הוא וצאצאיו לדורי 

 -' מדות היו רגלינו בשעריך ירושליםעו' ,אמר ריב"ל: "במכות . וזה מובן עפ"י הגמרא)ע"ב (גיטין מדדורות 

  ."ירושלים שהיו עוסקים בתורהשערי  ?מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה
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שהמאור שבה תחזירם למוטב. עלינו להשתדל, בתור  ,הקב"ה אמר: הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו

חיילים בצה"ל ובתור חייליו של ה', להרבות בעיסוק התורה, ואף במחנה הצבא, על מנת לקיימה 

  ושיתקדש שם שמים על ידינו. 

אם ראית ת"ח שלמד הרבה, ומשאו ומתנו בנחת עם הבריות, ונוהג ביושר, הרי ) ע"א (יומא פוכתיב בגמרא 

זהו מקדש שם שמים ומאהיב את התורה על הבריות. ואם ההיפך, חלילה, התוצאה בהתאם. וזהו חילול 

ה' שאיננו מתכפר לאדם כל ימיו עד יום מותו, אעפ"י שעוסק בתיקוני התשובה. אלא אם כן יעשה 

  ה במעשים של קידוש ה', שזהו תיקון מידה כנגד מידה. תשובת המשקל וירב

שהקב"ה יפיח רוח חכמה וגבורה בלב כל חיילינו היקרים, ונרבה לנו זכויות לקראת יום הדין  ,יהי רצון

הגדול הממשמש ומתקרב, שבו הקב"ה יקצוב לכל אחד מאתנו את רמת ההצלחה שלו לשנה הבאה 

  עלינו לטובה.

שכל מעשה קטן שיעשו זצ"ל, חיים ויטאל  בירתלמידו הגדול . האריז"ל אמר לוידוע שלפום צערא אגרא

בדור ההוא שקול להמון תעניות וסיגופים של הדורות הקודמים. אעפ"י שאומרים שראשונים כמלאכים, 

בימינו נתרבה הקושי בעבודת ה' לאור הנסיונות המתרבים עם התקדמות הדורות, ובמיוחד בצבא ששם 

הנסיונות במוחש. יה"ר שזה יעורר אותנו לתשובה, ושנזכה שיתקדש שם שמים על ידינו נפגשים עם כל 

כמה שאפשר, שע"ז אומר הרמב"ם שזהו המצווה הכי גדולה בתורה כל אחד ברמתו יוכל לקדש שם 

  שמים. 

   ☺ שנה טובה .החיים רבספדין מוצלח, שתכתבו ותחתמו ישיבת כרם ביבנה. יום מבאהבה וגעגועים, 

  

  

  אביעד בוכריס (ד')
  

ֵלאמֹר ִמי  "ִּכי ַהִּמְצָוה ַהֹּזאת ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּו4 ַהּיֹום 1א ִנְפֵלאת ִהוא ִמְּמ4 ְו1א ְרחָֹקה ִהוא:  1א ַבָּׁשַמִים ִהוא

. מסביר הרמב"ן שמדובר על מצוות יב)-(דברים ל, יאֶׂשָּנה" ַיֲעֶלה ָּלנּו ַהָּׁשַמְיָמה ְוִיָּקֶחָה ָּלנּו ְוַיְׁשִמֵענּו אָֹתּה ְוַנֲע 

התשובה, ושתמיד ניתנת לנו ההזדמנות לחזור בתשובה שלמה, ואין זה דבר רחוק שמצריך עזרת מישהו 

  אחר אלא "אין הדבר תלוי אלא בי", ולכן כל אחד מסוגל לחזור בתשובה. 

וא ממשיל לנו את התשובה לשחרור מכלא מיטיב להמשיל זאת רבינו יונה בספרו שערי תשובה. ה

אסיר בודד  -שנוצר בעקבות עבודה רצינית של האסירים המביאה לפריצת הכלא, אך למרבה הפלא 

נשאר בבית הסוהר עד שנפגש בשר בית הסוהר, ששואל אותו: מה אתה עושה כאן? מדוע לא ברחת 

  כמו כולם? 
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שבבסיס מסוים כל החיילים היו משחדים את  ,נניחנסביר את המשל בשפה צבאית, כדי שכולם יבינו... 

) ואז היה נשאר חייל אחד בבסיס, ☺ הרופא, וכולם היו מוציאים גימ"לים ומשתחררים (כמובן לישיבה

  מג"ד היה פוגש! וכנראה היה שואל אותו: מדוע לא הוצאת גימ"לים כמו כולם??? -סא"ל-שהמב"ס

בנו ובפינו ולבבנו לעשותו, ויש לנו כוחות נפש הראויים המשל בא להסביר לנו, שהתשובה תמיד נמצאת 

והמסוגלים לכך ואל לנו לבוא עם דעות קדומות ביחס לכוחנו אלא להאמין בעצמינו, כמו שכותב הרב 

 דרוש אותם, ויימצאו לך מיד!", אל תכחש בםכנפי נשרים אבירים  יש לך כנפי רוחזצ"ל באורות הקודש: "

  ות רוחניים תמיד יש לנו רק עלינו לדרוש אותם! ומיד נמצא אותם...הרב קוק מסביר לנו, שכוח

עד עכשיו דיברנו על התשובה במובן האישי, אך התשובה הינה דבר כללי ששייך לכל עם ישראל ולא 

מסתכם רק בחודש אלול בישיבה! אלא אווירת "אלול" בישיבה מהווה עבורנו סימן לאווירה של תשובה 

אדם לא עבר עבירות עליו להיות חלק מהכלל, כמו שכתב הרמב"ם בהלכות  לכל החיים! ועל אף אם

: "הפורש מדרכי ציבור ואף על פי שלא עבר עבירות אלא נבדל מעדת ישראל ולא (פ"ג הי"א)תשובה 

אין לו חלק  וכאילו אינו מהן!נכנס בצרתן ולא מתענה בתעניתן אלא הולך בדרכו כאחד מגויי הארץ 

מסביר לנו, שאפילו אם נקיים את כל המצוות וכל  התורה עלינו להיות חלק מעם  לעולם הבא". הרמב"ם

  ישראל ולא לפרוש מדרכי הצבור, עלינו לחוש ולהזדהות עם הכלל בצרתו, ונזכה לעולם הבא! 

 (מאורות הראי"ה, מועדים) שהרב קוק בשיחותיו לראש השנה) שליט"א (הרב ישי בוכריסשמעתי ממו"ר אבי 

הקב"ה שונא מצבות ואוהב מזבחות? הרמב"ן על הפסוק "לא תקים לך מצבה אשר שנא ה'  מסביר מדוע

אלוקיך"  כותב דברים דומים, והעיקרון בדברי הרב קוק הוא, שמצבה בנויה מאבן אחת שעליה מקריבים 

קרבנות, כביטוי לעבודת ה' ביחידות ושאיפה רוחנית אישית לקב"ה, ולעומת זאת המזבח בנוי ממספר 

נים המבטאות שילוב כוחות לעבודת ה' ועבודת ה' כללית שאותה מעדיף הקב"ה על פני עבודת אב

היחיד! ולא עבודת היחיד עם גוונה האחיד, אלא תפילה רבגונית שמתבססת על כל חלקי הציבור, שכפי 

), ומסביר לנו מדוע אנו ביום הכיפורים "רּוִצּבשעים (ראשי תיבות ורינוניים בדיקים צידוע מורכב מה

מתירים להתפלל את העבריינים!!! קודם אמירת אמירת "כל נדרי", רבי עקיבא אומר לנו שביום 

הכיפורים אנו זוכים לטהרה אלוקית, שנאמר "אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרים ומי מטהר אתכם? 

ם" ואומר מקווה ישראל ה' מה מקווה מטהר אביכם שבשמים, שנא' "וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרת

  .(יומא פה ע"ב)את ישראל אף הקב"ה מטהר את ישראל" 

יה"ר שנצליח לנצל את ההזדמנות הגדולה הזו של עשיית התשובה בחודש אלול (המלך בשדה!) 

ולהתעלות בין במצוות שבין אדם לחבירו ובין במצוות שבין אדם לקונו, ונחזור בתשובה שלמה. עוד 

ט מתחילים ונגמרים "החגים". שנזכה לשנת שלום, ביטחון ולימוד תורה לשמה, שנה טובה ומתוקה מע

לכל החיילים, שנת עשייה ברוכה. שנזכה לשבת בסוכת שלום ותחת כנפי השכינה ונזכה לבניין אריאל! 

  במהרה בימינו אמן!
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  (ד') יעקב פלדמן
  

מעשה נושן ונורא התרחש בעיר הנמל עכו, בשנות העשרים של המאה הקודמת. באותו זמן התגורר 

בעיר ר' סעדיה אשר נודע בעושרו ובנדבנותו, ובפרט הידר במצוות הכנסת האורחים, אשר השמועה על 

  ארצות מזרח ומערב.הידורו בה עשתה לה כנפיים בכל 

ויהי היום, הונחה לפני ר' סעדיה עסקה גדולה מעבר לים אשר רווחים גדולים נצפו לו ממנה, וישאל 

בקרוביו, והשקיע את כל נכסיו בעסקה זו. אך כידוע בעסקאות מסוכנות מעין אלו, ר' סעדיה "הניח את 

  ממונו על קרן הצבי" והתרושש לגמרי מכל רכושו.

פת לחם, התגלגל ברחובות, אכל מהיד לפה ושבע מרורים, אך את מידותיו הטובות לא  ר' סעדיה בא עד

נטש לעולם, כי אמר: "האוותר על צלם אנוש? הלא נדבנותי והסיוע לזולת היו למשוש חיי וכן יהיו!" וכך, 

  על אף עוניו, פרס לרעב לחמו והושיט יד לכל דצריך.

ת מעשיו המתוקנים ובין אם מזליה גרם, לשוב לגדולה מימים בסופו של יום זכה ר' סעדיה, בין אם בזכו

  ימימה ולגמול טוב וחסד עם כל ברואי השי"ת.

נמצינו למדים, שאף בתנאים קשים ראוי לו לאדם לשמור על מידותיו והליכותיו על אף הקשיים הנלווים 

  לכך, כי מה הם חיי האדם אם מוותר על צלמו ומהותו?!

אחי הנמצאים בקוצר רוח ועבודה  -ם הנוראים וחג הסוכות הממשמש ובא, לכםובאתי לכתוב ברוח הימי

  קשה, דברים אלו, ע"מ להפציר בכם להקפיד לקבוע זמנים ללימוד התורה הקדושה. 

ומי כמוני יודע שקשה הדבר עד למאוד, וכל זאת לענ"ד מפני הטרדה והקושי האופפים אתכם, הרי לא 

ולפלפל בה. ואבקשכם לזכור כי תלמוד תורה כולל אף לימוד  קל הוא לפתוח גמרא ביישוב הדעת

  המשניות הק' ושאר דברי מוסר ואגדה. 

אל תבושו אלא צדקה תהיה לכם כי תזכו לשמור את דברי התורה הזאת ולקבוע לימוד קל בד"ת מדי 

  תן ותשובו בריאים ושלמים בגוף ובנפש. ייום. עלו והצליחו, ומי י
  

  

בין ארבעת המינים לתשובה
  ')אושריאל בוכריס (ד

  

  

   כידוע לנו, התחלנו את חודש הרחמים והסליחות כאן בישיבה ב"ה, בצורה נפלאה.

"המלך  -תקופה המסוגלת יותר לחזרה בתשובה לתפילות ותחנונים חודש 'אלול' (מלעיל) פותח לנו 

בשדה" כפשוטו. תקופה המתחילה במוצאי ר"ח אלול ומסתיימת בשיא השמחה של חג הסוכות 

  בהושענא רבה.
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עוד ידוע לנו, שארבעת המינים של חג הסוכות נמשלים לאברים בגוף האדם, ההדס לעניים, הערבה 

  ב לעמוד השדרה.לשפתיים, אתרוג ללב והלול

לא לחינם המשילו רבותינו את המינים לאברי גוף האדם, ולא לחינם אנחנו נמצאים בחג הסוכות עדיין 

בתהליכי תשובה. אחת מהמצוות היחידות שאדם מקיים בכל גופו זו מצות הישיבה בסוכה. נראה כי בחג 

  ווקא נמשלו לאברים אלו?הסוכות יש ענין מיוחד, עזר מיוחד, בתיקון הגוף ואבריו. אז מדוע ד

לדעת הרבה דרשנים יש קשר הדוק בין האברים האלה להליכי תשובה, שבאברים אלה יש המון 

אפשרויות לחטאים יום יומיים שניתן לעשות איתם וצריך תמיד לחזור עליהם בתשובה (בפרט בסוכות 

  שהזכרנו את התיקון המיוחד לגוף)

"סור מרע", וכמובן  -ם אסורים, מראיות אסורות, מעין הרע וכו' = עיניים; לשמור על העיניים מדברי הדס

= שפתיים;  ערבה ללמוד תורה, להסתכל באורייתא, לראות נפלאות הבורא וכיוצא בזה. -"עשה טוב" 

לדבר דברי תורה, ללמד תורה,  -להישמר מלשון הרע, רכילות, דברי שקר, ניבול הפה וכו', וכמובן לתקן 
= לב; להישמר מאוד משנאת חינם, מלחמוד, מגאווה ח"ו וכו', ולתקן באהבת  אתרוג לשיר לכבוד השי"ת.

  חינם, ענווה...

עם עמוד השדרה? תיקון הגאווה? הרי זה  - הלולבאבל נשארתי בשאלה... איזו תשובה יש לעשות עם 

  יותר קשור ללב? ועלה לי רעיון...

בה. יש תשובה טבעית, אמונית, שכלית, הרב זצ"ל באורות התשובה מתאר לנו כמה סוגים של תשו

  תשובה של אדם הפרטי. תשובה של העולם כולו.

  כותב שישנה תשובה נוספת, שלדעתי נורא מיוחדת וחשובה:זצ"ל הרב (פיסקא ב) בפרק י"ז 

...הארת התשובה ישנה בישראל. התעוררות חפצה של האומה בכללה לשוב אל ארצה, אל  

  באמת אור של תשובה יש בה... -תהמהותה, אל רוחה, אל תכונ

. לפי זה, שיבת עמ"י לארצו אחרי אלפיים שנות גלות "בשוב ה' כלל ישראליש גם תשובה של הוי אומר: 

השיבה הזו אל הארץ  -שיבת ציון..." 

היא התשובה של כלל ישראל. אך 

לא מספיקה השיבה לארץ ולציון, 

אלא גם "לשוב אל מהותה, אל 

שכאן בארץ ישראל נרים  - רוחה" 

קרנה של תורה, נפיץ תורה, ננהל 

תשובה מדינה בדרך התורה. זוהי 

  שלמה ואמתית של כלל ישראל. 

נראה, כי את זה מסמל עמוד 

זקיפות קומה של התורה  -השדרה 

תכם כאן במדינה ("ואולך א

קומה על גבי קומה),  –" קוממיות
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לתת את הטון של התורה, שמראה שהתורה לא מנותקת ושונה מהתנהלות החיים הטבעית, אלא להיפך 

דע, ברפואה, בכלכלה, בבתי המשפט, בכנסת ובממשלה, וכמובן יש לתורה מה לומר בכל מקום: במ –

כמובן בנושא שלכם, בתפקידכם חיילנו הקדושים. לתת טון של תורה בצבא, להראות שהצבא זה לא 

שצריך לסמן בחיים, אלא לשרת בצבא ואת המדינה ולשלב את זה יחד עם לימוד ' v'איזה שהוא 'עול' או 

השלמה, וכן, השילוב הזה לא מחייב בכלל שייגמר בשנה וארבע, צריך  תורה ויראת שמיים. זו התשובה

ואפילו חשוב לצאת לתפקידי פיקוד מי שיכול וראוי, לתת את הקול של התורה, הנהגה של התורה גם 

למי שלא מכיר, שבעז"ה יאמרו אח"כ "פלוני שלמד תורה ראו כמה נאים מעשיו וכמה מתוקנים דרכיו". 

  ה (ראו את האהדה למג"דים והמח"טים חובשי הכיפות). עם ישראל צריך את ז

זוהי הזקיפות קומה של הלולב. זהו עמוד השדרה. זו התשובה האמתית והשלמה של כלל ישראל, שלכל 

אחד ואחד מאתנו יש אחריות גדולה לבצע אותה בשלימות, להרים קרנה של תורת ה' בארץ ישראל, 

שראל, ועל ידי זה נזכה לביאת משיח צדקנו ובניין בית במדינת ישראל, וכמובן הכל מתוך אהבת י

חג שמח, שנה טובה, כתיבה חתימה טובה, כל טוב! תשרתו נאמנה, תאהבו  מקדשנו, במהרה בימינו אמן.

  ☺אתם עושים, ותחזרו לשלום אמן. את מה ש
  

  

  

         !!!!מבקרמבקרמבקרמבקרר את הר את הר את הר את ההּכ הּכ הּכ הּכ 

�  :íòôäå áeùç Äî ã"îø ,óìåå á÷òé éàøåè äìáåää ãåãâá6930 

.("íåøãä éøéáà")  

• :àáöá áäåà éëä  íòô óà íéùðà äáøä ."äøåú ïá"ì íéùðà óåùçì

.'ä ùåãé÷ úåùòìå úåîâéèñ õôðì âåðòú äæå ,úååöîå äøåú øîåù åäùéî íò åùâôð àì 

 àéä äéìà éúñðëðùëå ,ïåéàøì éúåà äðîéæ (...ïåëð äæ úà íúàø÷ ,ïë) úéã"âîä íòô

å äúà" :äìàù"...êåøà ï÷æ êì äéäéù éúáùç !?óìå 

• :àáöá úãîìù ç÷ì  ãöî ,íéòì÷ä éøåçàî íéøéãà íéöîàî ùéù éúãîì ,ì"èàî ÷ìçë

 íéòãåé àì åìéôà íéùðà äáøä éðù ãöî ,åðéãòìá øèîéìéî æåæì ìåëé àì àáöä ãçà

øëä" ìù úåáéùçä úà éúãîì äæî .íéîéé÷ åðçðàù áåèä úà åèåùôë øéëäì ,"áåèä ú

.ãåàî áåùç äæ ìáà ,èåùô ë"ë øáã åðéà 

• :÷"øåî  ïîæä ìëá ,íåéä ìë êùîá úåøæç åðéùòå ,äìáåää æëøî ìù ñ÷èá éúôúúùä

 .íé'öéååãðñ åàéöåä àìà ,ñ÷èì åòéâäù íéìééçä úåàîì íééøäö úçåøà åùéâä àì äæä

ù ô"ñøì éúøîà ."äøéëî øúéä" åéä íäå éú÷ãá êà ,í"÷ùì êìàå äæ úà ìëåà àì éðà

"ä ìë íò äîç äçåøà ìåëàì à"ãçì éúåà ñéðëäå "!äæë øáã ïéà" :øîà àåäbigs..." 

• :äîåàì øñî ."'ä ìà äåå÷å ,êáéì õîàéå ÷æç ,'ä ìà äåå÷" 

• :íç ù"ã  äùîå éðàååø÷ åãéò ,ïîñåî ïúð ,øìéå ìàðúð :åðìù íéããåáä íéìééçä ìëì

î êåú íéúøùîù ïîäéì.äîåöò úåøéñ 



 

  

 , בעיצומו של בין הזמניםכ' באב ביום רביעי �הצנחנים סיימו בשעטו"מ את קורס הצניחה 

הם   �יצאו יעקב עמיחי סופר, יצחק שנלר ומאור עזורי לבקר את חבריהם שבבסיסי הדרום 

התחילו בשיזפון, ולכבוד הביקור העלו את חיילינו מהשטח, ועל אף שהמ"פ הקצה להם את 

לאחר מכן פגשו  �אל'... - משרדו, החיילים העדיפו לשמור על דיסטנס ולשבת ב'זולה של חי

משם הדרימו לבסיס הנדסה,   �את מורגנשטרן (שנמצא בפלוגה אחרת) בתורנות בשק"ם 

החבר'ה נהנו משתיה קרה, גלידות, עוגות וחטיפים כיד ה' הטובה על  וירדו אליהם לשטח.

משם עלו חזרה לבסיס הנדסה, לפגוש את ישי איפרגן ואליה תמאם שנשארו  �חבריהם... 

בבסיס כל אחד מסיבתו הוא... לאחר חיפושים נרחבים בכל רחבי הבסיס כמעט והתייאשו אלא 

 �... , עד שמצאו את שאהבה נפשםדר אוכלתו הלך לחפשם בחישמאור עזורי ברוב תושי

לאחרי הביקור ביחידות הדרום, הגיע תורם של הצנחנים.  �כח לי"ע סופר על הארגון! -יישר

  כתיבה וחתימה טובה! � שליט"א הרב יוסטהמשגיח לבא"ח בשומריה יצאו לביקור בראשות 

  

  

 שבו בני הישיבה 	 בברע'ן רציני ל החל בס"ד-ו-ל-מה נשמע אצלכם? אצלנו זמן א
 	 ברוב מרץ ללימוד התורה ולעבודת התשובה לקראת הימים הקדושים הבעל"ט

 ד"לביהמ הריהוט ד ושיפוצו הוחזר"ביהמ לאחר פינוי 	המסכת הנלמדת: כתובות 
 העבודה סיום עם 	 )...א"בחד ללמוד גלתה הישיבה כזכור, בסוף זמן קיץ( המקורי
 הנהלת ן"לחד והפיכתו שבשבלול ההנצחה חדר לשיפוץ הפועלים עברו, ד"בביהמ

 בחורי ובאו שהתקבצו אחרי 	פוץ השירותים שבכניסה לבית המדרש הישיבה, וכן לשי
א בענייני ארוסין "שליט י"רה של בשיעורו הזמן נפתח, וותיקים חדשים, הישיבה
 שיעורים העביר בעבר אשר, א"שליט דיאמנט מוטי הרבבשבועות האחרונים  	 ונישואין
 של דהילולא ביומא 	 , מעביר שיעורים ושיחות בישיבהל"זצ הרב בתורת בישיבה

דיומא, שיעור כללי  בענייני שיחה דיאמנט הרב מסר), אלול' ג( ל"זצ קוק ה"הראי
בליל שישי אור לו' באלול  	 , וכן שיחות לכל שיעור בפני עצמותצא-בשבוע פרשת כי

שיעור ב' ואח"כ הצטרפו עם , לסיור סליחות בעיר העתיקה יצאו תלמידי שיעור א'
ובחורים נוספים ל"ערב משמר" לציון שמונים שנה לפטירת הרב קוק זצ"ל, שהתקיים 

 רביעי בימי 	 בהר הזיתים עד עלות השחר, והסתיים בסליחות, שחרית ועלייה לציון
, ולמסור את א"שליט ריבלין הרב, לשעבר הרוחני המשגיח לישיבה ממשיך להגיע

 החלו המזרח עדות בני 	 שיעוריו בתנ"ך, בפ"ש, ושיחה ב'סדר מוסר' בבית המדרש
 התעוררות בשיחת שני בליל נפתחה המרכזי במנין הסליחות אמירת. הסליחות באמירת

סעודת  	 חיזוק שיחת א"שליט הכולל ראש מסר חמישי ובליל, א"שליט סרף הרב מפי
במוצש"ק  התקיימה והסליחות הרחמים ימי לקראתומרגשת  מיוחדת מלכה מלווה

 בר קלמן הרב נתניה של רבה, מים"הר, הישיבה ראשי בהשתתפות, פרשת שופטים
  כמובן, כולם מוזמנים לישיבה לימים הנוראים!  	 להבה להקת של ובניצוחה א"שליט
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