שולחן עורך
עם פרוס חג השבועות נעמיק במהותו ועניינו של היום הקדוש הזה .כל
מטרתה של היציאה ממצרים היתה כמובן להגיע ל"תעבדון את האלקים
על ההר הזה" ,והא בלא הא לא סגי.
מעגל השנה מביא אותנו בכל שנה מחדש לרגע הזה .בכל שנה ושנה אנו
מקבלים שוב את התורה ,משום שבמשך השנה החולפת האדם השתנה,
והמצב הרוחני בו הוא נמצא מצריך אותו שוב לקבל את התורה  -כפי
שהוא נמצא עתה ,במדרגתו הנוכחית.
משל לאדם שצופה באותו סרט בתקופות שונות בחייו ,ובכל פעם הוא
מתחבר אליו אחרת ורואה בו משמעויות אחרות ,בהתאם למטען החיים
שצבר עד עכשיו .כך גם לגבי התורה ,אין דומה עולמו הפנימי של אדם
בשנה זו ,לעולמו הפנימי בשנה הקודמת.

סיון תשע"ה


נעשה ונשמע

הרב משה סתיו
מתן תורה

הרב נתנאל שושן
יהיו בעיניך כחדשים

עידו קליין

אל תהיו חלביים!

תמיר רוצ'ס

על כך אנו אומרים "ותן חלקנו בתורתך" – כאשר האדם מקבל את
התורה בכל שנה ,ניתן לו חלק בתורה ,להעמיק בה ולחדש.

תלמודו בידו

חג השבועות נמשל ליום הנישואין של ישראל והתורה .ואם כן ,כמו
שקורה ביום הנישואין השנתי בין איש לאשתו ,כך גם בחג השבועות יש
התעוררות של חוויית ייסוד הקשר בין ישראל לתורה ,ויכולת לעבור
מחדש את חוויית ההתקשרות.

הכר את המבקר

כל דורות התנאים והאמוראים ,ראשונים ואחרונים ,הורישו לעם ישראל
את חלקם בתורה .כל אחד נפגש עם התורה מתוך עולמו הפנימי
המיוחד ,וצורת המפגש שלו היא חד-פעמית ומיוחדת לו לבדו .בדרך זו
יוצא אל הפועל קישורה הייחודי של נשמתו בתורה ,ושותפותו המיוחדת
בה.
נתפלל אל ה' שיפתח לבנו בתורתו וישם בלבנו אהבתו ויראתו ,אך יחד
עם זאת נשכיל אנו לטהר את עצמנו כדי שהשפע יוכל להיכנס לתוכנו...
חג שמח!

אביעד בוכריס

עדכונים וחידושים


מערכת זמורות:
איתיאל סופר
יוסף חלמיש
תמיר רוצ'ס
אלמוג כהן
zmorot1@gmail.com
העלון יוצא לאור ע"י

ישיבת כרם ביבנה
ד.נ .אבטח 7985500

"בכל שנה כשמגיע זמן מתן תורתנו יכולים לזכות להיות חרות על הלוחות ועל לבם אכתבנה"
)פרי צדיק – שבועות ,אות כ(

הרב משה סתיו שליט"א
חכמינו ראו בדברי רות לנעמי חמותה את קבלת הגירותְ ,בּ ַפ ְר ָשם את נסיונות הדחייה של נעמי כלפי
ערפה ורות כלותיה ,כביטוי ליחס כלפי הבא להתגייר.
אמנם מתוך עיון בפסוקים ,בכל הצטרפותה של רות לנעמי ענין הגירות באופן של קבלת מצוות
והצטרפות לעם המאמינים אינו בולט כל כך כדבר המרכזי .גם בועז ,בציינו את התנהגותה של רות,
מדגיש באורך את חסדה הנפלא .אף רצונה להנשא לו במפגש בגורן מתואר ע"י בועז כחסד "עם החיים
ועם המתים" )רמז לסוד ועניין הייבום והגאולה( ,ובדרך אגב מוזכר "אשר באת לחסות תחת כנפיו" כרמז
להצטרפות לעם עובדי ה'.
ישנו גם שינוי לשון מהותי בדברי נעמי לכלותיה ,בין תחילת דבריה לסופם :נעמי פותחת "שׁ ְֹבנָ ה ִא ָשּׁה
ישׁהּ"  -במילים פשוטותִ :חזרו הביתה על
נוּחה ִא ָשּׁה ֵבּית ִא ָ
לְ ֵבית ִא ָמּהּ" ,ובהמשך "יִ ֵתּן ה' לָ כֶ ם ְוּמ ֶצאןָ ְמ ָ
מנת למצוא שידוך חדש ,וכשהן בכל זאת מתעקשות ללכת עמה ,היא מראה להם את חוסר התועלת
"הנֵּ ה ָשׁ ָבה יְ ִב ְמ ֵתֶּ 4אל
בפעולה זו )"העוד לי בנים במעי" וכו'( .אמנם כאשר ערפה חוזרת ,משתנה הסגנוןִ :
שׁוּבי ַא ֲח ֵרי יְ ִב ְמ ֵתּ ."4יש להבחין בין שתי קומות בדו-שיח זה :הענין המשפחתי האישי,
7ה ָיה ִ
ַע ָמּהּ וְ ֶאל ֱא ֶ
ומה שעומד מאחרי זה.
פרשה זו מחזירה אותנו בדיוק מפליא )אם כי להיפך( לאבי-אביהן של רות וערפה ,הלא הוא לוט הפורש
מאברהם בשל מריבה על רכוש .אמנם בפרישתו "ויסע לוט מקדם" – "אמר :אי אפשי באברהם ובא-
להיו" .ושתי פעולות אלה נחתמו לנצח – "לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה'" ,בהתאם לדרשת חז"ל על
הפסוק "לתאווה יבקש נפרד בכל תושיה יתגלע" – זהו לוט שפרש ,וע"י תאוותו גילתה התורה את
פרישתו לנצח לדיראון עולם .ההיפך הגמור בא לידי ביטוי בנינתו רות ,עליה דרשו חז"ל "מואבי ולא
מואבית".
הגמ' במסכת שבת )פח ע"א( מספרת" :ההוא מינא דחזייה לרבא דקא מעיין בשמעתא ,ויתבה אצבעתא
דידיה תותי כרעא ,וקא מייץ בהו ,וקא מבען אצבעתיה דמא ,אמר ליה :עמא פזיזא דקדמיתו פומייכו
לאודנייכו ,אכתי בפחזותייכו קיימיתו! ברישא איבעיא לכו למשמע ,אי מציתו  -קבליתו ,ואי לא  -לא
קבליתו - .אמר ליה :אנן דסגינן בשלימותא  -כתיב בן תמת ישרים תנחם הנך אינשי דסגן בעלילותא -
כתיב בהו וסלף בוגדים ישדם" .ופירש רש"י" :דסגינן בשלימותא  -התהלכנו עמו בתום לב ,כדרך העושים
מאהבה ,וסמכנו עליו שלא יִ ְטעננו בדבר שלא נוכל לעמוד בו".
כל תהליך יצירת הברית עם האבות  -שהוביל ליצירתו של עם ישראל ולברית של תורה וארץ לנצח
ולעולם  -נכלל בתמימותו של אברהם ,שבטח בה' גם כאשר הבטחה זו לא נראתה הגיונית ומתקבלת,
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מתוך אמונה בה' .בטחון ואמונה אלו אינם רק מדרגה בשלמות המידות והמעשים של המאמין ,אלא
הינם תנאי בסיסי בעצם היכולת לקבל תורה ולעמוד בברית ה' .לוט ,שהצטרף לאברהם בכל הדרך,
תאוותו מנעה ממנו לקבל אמונה זו עד תומה ,ועל אף שלמד מדרכו של אברהם להכניס אורחים
במסירות נפש ,יצא מבריתו של אברהם והורחק לחלוטין משייכות כל שהיא לתורה ולקהל ה'.
רות וערפה ,שתיהן היו מוכנות להמשיך את השתייכותן למשפחת נעמי – דבר שדרש מהן תעצומות
נפש ונכונות לחסד .אבל באותה פרשת דרכים ,כאשר החסד התנגש באופן מוחלט ללא סיכוי לאיזו
תקווה לעתיד ,ערפה המשיכה את מסורת אביה – חיפשה את התועלת ,גם במחיר התרחקות מהעולם
המתוקן שמייצגת נעמי – "הנה שבה יבמתך אל עמה ואל אלהיה" .לעומתה ,רות ,שהמשיכה את קו
החסד ,התנתקה ממבט הכדאיות ועברה למבט האמת ,ועל כן ראויה היא להמשיך את דרך האמונה
ולהיכלל בתוך האומה שמקבל תורה מתוך תמימות ואמונה ,ומכירה את ה'" .כי אם בזאת יתהלל
המתהלל ,השכל וידוע אותי ,כי אני ה' עושה חסד משפט וצדקה בארץ ,כי באלה חפצתי נאם ה'".
דרך אמונה זו ,המהווה את הדרך להכרת ה' וקבלת התורה ,מופיעה גם כאמצעי להשגת ארץ ישראל
והגאולה העתידה" .רבי זירא כי הוה סליק לא"י ,לא אשכח מברא למעבר ,נקט במצרא וקעבר .אמר ליה
ההוא צדוקי :עמא פזיזא דקדמיתו פומייכו לאודנייכו ,אכתי בפזיזותייכו קיימיתו! אמר ליה :דוכתא
דמשה ואהרן לא זכו לה ,אנא מי יימר דזכינא לה!" )כתובות קיב ע"א( .אותה לשון ,אותה הנהגה שראינו
במעשה המובא במסכת שבת .כך דרשו על הפסוק "תשורי מראש אמנה" – "אין הגליות עתידות
להיגאל אלא בשכר אמנה" )תנחומא בשלח ,י(.
דרכו של בן-תורה בימינו היא ההסתכלות התכליתית להקדיש עצמו ללימוד תורה ,להתחזק ולהאמין
בתום ובתמימות ,לחזור בכל פעם להקדים נעשה ונשמע.

הרב נתנאל שושן
אחד ממדרשי חז"ל המופלאים בעניין מתן תורה ,מובא במסכת שבת )פח ע"ב(:
אמר רבי יהושע בן לוי :בשעה שעלה משה למרום אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא:
רבונו של עולם ,מה לילוד אשה בינינו? אמר להן :לקבל תורה בא .אמרו לפניו :חמודה גנוזה
שגנוזה לך תשע מאות ושבעים וארבעה דורות קודם שנברא העולם ,אתה מבקש ליתנה לבשר
ודם? "מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו"" ,ה' אדנינו מה אדיר שמך בכל הארץ אשר תנה
הודך על השמים!"
שאלות ותמיהות אלו שמעלים המלאכים ,מעוררים ומעלים אצלנו תמיהות ושאלות .מדוע כל כך קשה
למלאכים לקבל את הדבר הזה שהתורה תועבר לידי בשר ודם ,והרי טענותיו של משה 'למצרים ירדתם,
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יצר הרע יש בכם' וכו' כמובא בגמרא – טענות נכוחות ונכונות,
ומה ראו המלאכים להלין ולדרוש ישאירו את התורה אצלם?
ועוד יש לשאול ,וכי למען האמת לא ידעו המלאכים שהתורה
לא שייכת ולא מתאימה להם ,וכי טענותיו של משה לא היו
ברורות מאליהן?
המהר"ל בספרו תפארת ישראל )פרק כד( מבאר את העניין.
הוא כותב ,שמלאכי השרת הבינו שאם האדם יקבל את
התורה ממילא השליטה על כל מערכות העולם תעבור לידיו ,ודבר זה מאד הטריד והלחיץ אותם – וכי
ילוד אשה שהיום כאן ומחר בקבר הוא זה שינהל את העולם?! והרי יכול הוא בלא לשים לב להחריב את
העולם ,וכיצד זה ניתן לו כזו אפשרות בידו!
ובאמת ,מנין לנו שכח זה ניתן ביד העוסקים בתורה? דבר זה למדנו מכך ש'בצלם אלקים עשה את
האדם' ,ומה הכוונה בזה ,והלא אין לו גוף ואין לו דמות הגוף ומה הפירוש 'בצלם אלקים' – אלא דבר זה
בא ללמדנו ,שלאדם ניתנו יכולות אלוקיות לשנות ולשדד מערכות טבע על ידי שעשה את רצונו של
הבורא ולומד את תורתו .ובמעמד הר סיני שבו דיבר עמהם ה' פנים בפנים ,שמפגש זה נתן כוחות לאדם
לשנות את מערכות הטבע ולשלוט עליהם ,ודבר זה גרם למלאכי השרת להיבהל.
ועניין זה מבואר באריכות בספר נפש החיים )שער א( בצורה נפלאה" :השם "אלוקים" פירושו ,שהוא יתברך
בעל הכוחות כולם .כן בדמיון זה כביכול ברא הוא את האדם והשליטו על העולם ,ומסרו בידו שיהיה הוא
המנהיג אותו על פי פרטי תנועותיו ,מעשיו ,דיבוריו ומחשבותיו  -הן לטוב והן להפך ח"ו .כי במעשיו
ומחשבותיו הטובים הוא מקיים ונותן כוח בעולם ומוסיף אור וקדושה ,כמו שכתוב" :ואשים דברי בפיך
ליטוע שמיים וליסוד ארץ" ,וכמאמרם אל תקרי בנייך אלא בונייך כי הם מסדרים את העולם כבונה המסדר
בניינו ,ובהיפוך ח"ו ע"י מעשיו ומחשבותיו ודיבוריו הלא טובים הוא מהרס כמה כוחות ועולמות,
שנאמר" :מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו" .וזאת תורת כל איש מישראל אל יאמר בליבו "מה אני ומה
כוחי לפעול במעשיי השפלים שום עניין בעולם" ,ידע ויבין ויקבע במחשבתו שכל פרטי מעשיו דיבוריו
ומחשבותיו לא נאבדים ,והם המקיימים והנותנים כוח לעולם".
ועל פי זה כתב בהמשך דבריו הקדושים" :וזה
שאמר דוד המלך עליו השלום 'השם צלך על יד
ימינך' .היינו כמו שנטיית הצל של איזה דבר הוא
מכוון רק לפי תנועותיו של אותו הדבר להנוטה ,כן
בדמיון זה כביכול הוא יתברך שמו מתחבר לנטות
ה עולמות כפי תנועות ונטיית מעשה האדם
למטה".
כתוב בזוהר הקדוש ,שהקדוש ברוך הוא איסתכל
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באורייתא וברא עלמא .היינו שהעולם נברא על פי התורה ,והתורה היא המפתח להפעלתו והנהגתו של
העולם .ומעתה ,כאשר זכה האדם וניתנה בידו התורה ,הרי המפתח נמצא בידו.
ומעתה ,מובן היטב מדוע התנגדו המלאכים לתת את התורה לעם ישראל ,כיון שחששו מדבר זה מאד,
כמו שביארנו למעלה.
אלא שאם אלו הם פני הדברים ,יש להבין כיצד משה רבינו מרגיע ומיישב את תמיהתם ,הלא צודקים הם
בחששם שמא יקלקל האדם את העולם?
הביאור הוא ,שמשה רבינו רוצה להבהיר למלאכים ש"כל הנברא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף
עשיתיו" )ישעיה מג ,ז( ,היינו שכל מטרת הבריאה היא להרבות כבוד שמים בעולם ,ומטרה זו יכולה להיות
מושגת רק אם אדם בעל בחירה הוא זה שמצווה לקיים את מצוות התורה ,ועל ידי שבוחר בטוב ועושה
את רצון השם – הרי הוא מכבדו ובזה מושגת תכלית העולם .ועל כן אמר להם משה למלאכי השרת,
אע"פ שיש סיכון מסוים בנתינת אחריות כה גדולה על כתפיו של האדם ,מ"מ תכלית הבריאה יכולה
להיות מושגת רק בדרך זו ,ואם נצליח להשיג כך את מטרת הבריאה ולהביא לידי כבוד ה' – אשרינו .לכן,
מיד הודו לו המלאכים ,כיון שהסכימו והבינו שהצדק ִעמו.

עידו קליין )ה'(
מדי פעם עולה השאלה :התורה ניתנה לאבות אבותינו לפני יותר מ 3300-שנה ,אך מה זה נוגע לי כיום?
אני מניח שלקוראים יש תשובה כללית ,אך אני רוצה לחדד אותה על-פי דברים ששמעתי מפי כמה
רבנים בהזדמנויות שונות.
א .ביחס למעמד הר סיני ,אנו מגלים תופעה מעניינת :המיקום והזמן שבהם ניתנה התורה אינם מוגדרים.
התורה ניתנה במדבר ,מקום לא מרשים במיוחד ,על הר לא בולט .בתחילת פרשת "מסעי" מוזכרים
בקצרה מאורעות מיוחדים שהתרחשו בחניות השונות של בנ"י במדבר ,אך בחניה במדבר סיני לא הוזכר
כלל המעמד הנשגב .התאריך המדויק של מתן תורה לא צוין בתורה ונחלקו תנאים אם חל ב-ו' בסיון או
ב-ז' בו )שבת פו ע"ב( .התאריך של חג השבועות יכול להשתנות משנה לשנה לפי עיבור החודשים ניסן
ואייר ,ובתורה בכלל לא נאמר שחג זה מציין את זמן מתן התורה .כל הנתונים האלה באים ללמדנו
שהתורה לא שייכת לזמן מסוים ולמקום מסוים .התורה היא למעלה מהזמן.
ב .מעשה בבעל עגלה שנשכר להעביר חביות יין אל היריד בעיר הגדולה .הנסיעה היתה קשה ,הדרך
היתה מושלגת ובקושי רב עלה בידו להגיע עד סמוך לעיר .לפתע סיבוב מסוכן ,הסוסים החליקו ,העגלה
התהפכה ,החביות נשברו והיין נשפך לטמיון .נתבע בעל העגלה לדין תורה .פסק הרב :חייב לשלם את
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מחיר היין לבעל החביות .אמר בעל העגלה :אם דין הוא אשלם ,אך מה המקור לפסק הדין? הסביר הרב
שכך עולה מדברי הפוסקים עפ"י סוגיית הגמרא המבוססת על תורתנו הקדושה .שאל בעל העגלה:
ומתי ניתנה התורה? ענה הרב :ב-ו' בסיוון .אמר בעל העגלה :אם כן ,איני משלם אפי' פרוטה .הרי ב-ו'
בסיוון השמש זורחת ,אין שלג ,הסוסים עושים את דרכם בבטחה .אם אעפ"כ העגלה מתהפכת ,ודאי
רשלנות היא וחייב לשלם .אך לו ניתנה התורה בחורף ,בוודאי הייתי נפטר מתשלום.
מי שחושב שאיסור הדלקת אש בשבת נאמר רק לתקופה הפרימיטיבית שבה הוציאו אש ברוב עמל
מחיכוך אבנים ,דומה במקצת לאותו בעל עגלה ,שחשב שכללי התורה נכונים רק בקיץ...
ג .ההסתכלות לפיה התורה ניתנה פעם בנקודה רחוקה בהיסטוריה ,ומאז היא הולכת ומתיישנת אינה
נכונה .אל מי דיבר הקב"ה במעמד הר סיני? האם דיבר רק לאוזניהם של בני ישראל באותו הדור? כיצד
הוא דיבורו של הקב"ה?
נתבונן :מדוע לנחש אין רגליים? הקב"ה קיצץ אותן" ,על גחונך תלך" .אבל את זה אמר הקב"ה לנחש
הקדמון ,מדוע עד ימינו לנחשים אין רגליים? האם אדם שאיבד את רגליו בתאונה מוריש מום זה לכל
צאצאיו? ברור שדיבורו של הקב"ה לא פועל באופן כ"כ חיצוני .לכל הפחות ,חולל דיבורו של הקב"ה
שינוי מהותי במבנה ה DNA-של הנחש .אך למעשה ,דיבורו של הקב"ה פועל במקום הרבה יותר עליון.
הוא מופנה אל השורש ,אל המהות ,אל נשמת האומה כולה ואל נשמת המציאות כולה...
"ה' אלוקינו כרת ִעמנו ברית בחורב .לא את אבותינו כרת ה' את הברית הזאת כי איתנו אנחנו אלה פה
היום כולנו חיים" )דברים ה ,ב-ג(" .כי את אשר ישנו פה עימנו עומד היום לפני ה' אלוקינו ואת אשר איננו
פה עימנו היום" )שם כט ,יד(.
דיבורו של ה' במתן תורה מעולם לא פסק .הדיבור "אנוכי ה'" עדיין מהדהד בחלל העולם" .קול גדול ולא
יסף" )דברים ה ,יט( ,תרגם אונקלוס "ולא פסיק" .בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב ...הקב"ה מדבר
אל הנשמה .יהי רצון שנשכיל להקשיב...

תמיר רוצ'ס )ד'(
במוצאי חגה של ירושלים תובב"א ,ואני בתוך הפקקים ביציאה מעיה"ק לישיבתנו הק'; עודן מהדהדות
באזני מילות השיר שהושר בסמטאותיה ,במסגרת אותו 'פלייליסט' קבוע במצב " :REPEATוצמיחת קרן
לדוד עבדך ועריכת נר לבן ישי משיחך" .ובהשראתן ,נתקשרו להם במחשבתי רעיון בעניין תורה ומידות
יחד עם דמותו המופלאה של דוד המלך ,אשר חג השבועות  -יום פטירתו הוא .והרי השתלשלות הדברים
בס"ד.
לאחרונה למדנו בגמ' נדרים )כ ע"א( על מעלת מידת הבושה:
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תניא" :בעבור תהיה יראתו  - "ÌÎÈ Ù ÏÚזו בושה" ,לבלתי תחטאו"  -מלמד שהבושה מביאה
לידי יראת חטא; מכאן אמרו :סימן יפה באדם שהוא ביישן .אחרים אומרים :כל אדם המתבייש
לא במהרה הוא חוטא.È ÈÒ ¯‰ ÏÚ ÂÈ˙Â·‡ Â„ÓÚ ‡Ï˘ ÚÂ„È· - ÌÈ Ù ˙˘Â· ÂÏ ÔÈ‡˘ ÈÓÂ ,
ולכאורה קשה על כך ממשנה מפורשת באבות :לא הביישן למד! ולא זו בלבד שהזהיר התנא ממידת
הבושה בדרך השלילה ,אלא שיש משנה מפורסמת נוספת בה מלמדנו יהודה בן תימא להתנהג במידה
העזות -הפך הבושה :הוי עז כנמר!
אמנם אפשר לתרץ כל קושיא בתירוץ מקומי ,ולומר כי ההדרכה לא הביישן למד היינו רק בדרכי הלימוד,
שאכן א"א ללמוד ולהחכים אם לא שיסיר האדם מעליו מעט מביישנותו וישאל ויקשה ויתרץ ,עד אשר
יהיו דברי תורה מחודדים בפיו ופרושים לפניו כשמלה .ואין זה סותר לאותו 'סימן יפה באדם שהוא
ביישן' -בדרכי המידות) .ע"פ מהרש"א במקום(.
ופעמים שאין די בלהסיר מידת הבושה ,אלא שיש צורך לעטות מידת העזות ,להיות עז כנמר כנגד
המלעיגים עליך בעבודת ה' ולא לבוש מהם כלל  -כך מצופה ונדרש מעבד ה' אמיתי )עי' שו"ע א ,ו(.
אלא שעובדת היותכם בייני"שים בוודאי אינה מניחה לכם להסתפק בתירוצים מקומיים ,עד שלא נעמיק
ביסוד העולה מתוכם ,כדי שנוכל לקחתו ולממשו בחיי המעשה ,וכמובן צריך גם הגדרה מחודשת.
ואכן יש לנו ללמוד מכאן יסוד חשוב החורז את שני התירוצים :אין לך מידה שאין לה שעה .מכלול
המידות שהקב"ה הטביע באדם ,כולן ללא יוצאת מן הכלל נצרכות לו בסיטואציות החיים השונות
והמורכבות .ועל אף שקיימות מידות סותרות ,כעזות ובושה ,קיימת בנו היכולת והחובה להכילן,
ולהפעיל שיקול דעת מתי ובאיזה מינון להתנהג בכל אחת.
בדרך-כלל מקובל להגדיר את הטוב שבמידות הטובות כטוב מוחלט ואת הרע שברעות כרע מוחלט .אך
לפי דברינו מתקבלת הגדרה מחודשת לפיה אין 'טוב' ו'רע' בעצם .מידה נעשית רעה לא מעצמיותה
אלא מצד האדם שלא יודע להשתמש בה במצב המתאים ,ודוגמא לכך יכולה להיות גם ביישנות כשזו
מופיעה בלימוד או כנגד המלעיגים .וכמו כן מידה טובה אינה טובה בעצם ,אלא האדם עושה אותה טובה
 כ'עזות דקדושה'.לפ"ז מובן גם מאמר חז"ל" :כל המרחם על אכזרים סופו שיתאכזר על רחמנים" ,שלכאורה קשה  -דהא
על פניו נראה כי ככל שיהא האדם יותר רחמן עד שמרחם אפי' על אכזרים ,כ"ש שירחם בכפליים על
רחמנים! אלא שהמציאות מוכיחה אחרת .חז"ל למדים מחמלת שאול המלך על אגג ,שהנכון היה
להשתמש במידת האכזריות כלפי הראוי לה ,כיוון שבין כה וכה סופה להופיע  -ואם לא על אכזרים ,אזי
היא באה לידי ביטוי כלפי רחמנים .ובקיצור יפה מידה בשעתה...
'תיקון' כביכול לטעות זו של שאול המלך  -שבעקבותיה מאס בו ה' מהיות מלך ,מצינו במי שנבחר למלוך
תחתיו  -הלא הוא דוד המלך .וכך הם דברי חז"ל הדורשים את השם עדינו העצני כלפי דוד:
הוא עדינו העצני :כשהיה יושב ועוסק בתורה  -היה  ÂÓˆÚ Ô„ÚÓכתולעת ,ובשעה שיוצא
למלחמה  -היה ) ıÚÎ ÂÓˆÚ ‰˘˜Óמו"ק טז ע"ב(.
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דוד המלך מצליח לתמרן בין עדינותו וקשיחותו  -רחמנותו ואכזריותו ,ונותן לכל אחת לפרוץ במלוא
עוצמתה בנ.צ .שלה .אין כאן פיצול אישיות חלילה ,מדובר על אותו דוד המלך השולט שליטה מלאה
בעצמו ,ברגשותיו ,בכוחות נפשו ,ובכך הגיע לדרגות רוחניות אדירות לצד הישגים מלחמתיים מרשימים.
בעוד אנו מתעדנים לנו כתולעת כאן בביהמ"ד ,אתם ַהקשו עצמכם כעץַ ,וקיימו הצהרת-צוואת דוד מלך
ישראל" :ארדוף אויבי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם"! )תהלים יח ,לח(.

אביעד בוכריס )ד'(
ישנן שתי סוגיות מקבילות  -בב"מ )פה ע"ב( ובנדרים )פא ע"א(  -השואלות מהן הסיבות לחורבן הבית
השני? ובלשון הגמ'" :אמר רב יהודה אמר רב :מאי דכתיב 'מי האיש החכם ויבן את זאת ואשר דבר פי ה'
אליו ויגדה ,על מה אבדה הארץ'? דבר זה אמרו חכמים ולא פירשוהו ,אמרו נביאים ולא פירשוהו ,עד
שפירשו הקדוש ברוך הוא בעצמו .שנאמר 'ויאמר ה' על עזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם' .אמר רב
יהודה אמר רב :שלא ברכו בתורה תחילה".
מיטיב להסביר זאת המשנ"ב בהלכות ברכות התורה )מז ,ב(:
דמצינו שאמרו חז"ל על מה אבדה הארץ? ויאמר ה' על עזבם תורתי ואחז"ל שדבר זה נשאל
לנביאים על מה אבדה הארץ שישראל היו עוסקים בתורה ומצינו שכל זמן שהיו עוסקים בתורה
ויתר הקדוש ברוך הוא על עונותיהם ולכן לא ידעו על מה אבדה? והקב"ה הבוחן לבבות ידע כי
אף על פי שהיו עוסקין בתורה לא היו עוסקין לשם לימוד התורה אלא כמו שלומדין שאר חכמות
ולכן לא ברכו בה"ת שלא היתה התורה חשובה בעיניהם ולכן לא הגינה .ולכן צריך ליזהר מאד
וליתן הודאה על שבחר בנו ונתן לנו כלי חמדתו.
בימי חורבן הבית התורה לא הגנה על עם ישראל ,משום שזלזלו בה ,והיו לומדים אותה כשאר חכמות.
לא למדו את התורה לשמה ולא בירכו ברכת התורה לפניה  -דבר המראה חוסר חשיבות כלפי התורה,
וגרם לחורבן הבית.
בדומה לכך ,הגמ' בשבת )פח ע"א( אומרת ,שאילולא לימוד התורה אין העולם מתקיים" :מאי דכתיב?
שהתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה
'ויהי ערב ויהי בקר יום הששי' ,ה"א יתירה למה לי?  -מלמד ִ
בראשית ,ואמר להם :אם ישראל מקבלים התורה  -אתם מתקיימין ,ואם לאו  -אני מחזיר אתכם לתוהו
ובוהו" .בניין המקדש הוא שאיפת חיינו הגבוהה ביותר .כשם שהתורה היא מרכז חיינו וחשובה לקיום
העולם ,כך גם בניין בית הבחירה .בחורבן הבית הייתה שחיקה רוחנית ,בדומה לצבא שבו יש שחיקה
רוחנית ובו הקודש אינו עומד במרכז!
8

עלינו לדאוג ולהשתדל ללימוד תורה כנגד המצב הרוחני בצבא ולייצב את עצמינו מבחינה רוחנית ,כמו
שאומר הר"ן בנדרים )ח ע"א ,ד"ה הא קמ"ל( "שהרי חייב כל אדם ללמוד תמיד יום ולילה כפי כחו ואמרינן
בפ"ק דקדושין )דף ל( ת"ר ושננתם שיהו דברי תורה מחודדין בפיך שאם ישאלך אדם דבר שלא תגמגם
ותאמר" .כך נחזק את עצמנו עקב החסר הרוחני בצבא והשחיקה שלא תהיה מתמדת...
חוץ מהחיוב ללמוד תורה ,עצם החשיבה על לימוד התורה ועל עשיית מעשה הוא דבר גדול .ניתן ללמוד
זאת מדברי המדרש )רות רבה )וילנא( פרשה ג(" :ותרא כי מתאמצת היא ללכת אתה ,א"ר יהודה ב"ר סימון
בא וראה כמה חביבים הגרים לפני המקום ,כיון שנתנה דעתה להתגייר השוה הכתוב לנעמי" .החשיבה
של רות להתגייר גרמה להשוותה לנעמי שהייתה יהודייה וכל זאת משום שנתנה דעתה להתגייר ,למרות
שרות לא הייתה יהודייה באותו הזמן ,ועוד לא התגיירה  -אף על פי כן מצרף הקב"ה מחשבה למעשה.
בימים אלו אנו נמצאים בסופם של ימי ספירת העומר )לאחר ל"ג בעומר( ,השמחים על סיום המגיפה
ויציאת רשב"י מהמערה  -מחד ,ומצד שני עצובים אנו על תלמידי ר"ע שלא נהגו כבוד זה בזה ומתו .ימי
הספירה בנויים כמדרגות ,ימים של עלייה רוחנית בתורה ובמידות ולכן נוהגים ללמוד פרקי אבות בימים
אלו .לאחר ספירת העומר אנו מגיעים לשיא ,לחג השבועות ,בו אנו בעצם מדגישים את כל ימי הספירה,
הימים שבהם התעלינו ,ולכן נקראים בשם "שבועות"  -שבהם כוללים את כל הדרך ,שבעת השבועות
של העלייה הרוחנית שאותם ספרנו .ולכן חג שבועות הוא השיא של ימי הספירה .בספירת העומר אנו
סופרים ימים תמימים ושלמים )"שבע שבתות תמימות"(' .תמים' זה דבר שלם .יה"ר שנזכה לנצל את
ימינו בצורה הטובה ביותר )צריך לספור ימים שלמים!( ,דגש נוסף הוא על הדרך שבה התעלינו בתורה
ובמידות .שנזכה לשמר ולשפר את לימוד התורה בחיינו ,הן בלימוד והן במעשה בישיבה ומחוצה לה,
ונזכה לעלות מעלה מעלה ב
קיום ולימוד ה תורה ,כי הם
חיינו ואורך ימינו ובהם נהגה
יומם ולילה!
ברכה והצלחה למתגייסים.
ולוותיקים  -חיילים יקרים!
הכינו עצמכם לקראת החזרה
לישיבה

והתכוננו

מבחינה

רוחנית ונפשית לכך כי אם לא
עכשיו  -אימתי? ויפה שעה
אחת קודם ...חג שמח!
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!הכר את המבקר
ּ
íçåì ,éñåøñ [ùîî] ìàéîò è"áø :íòôäå
ïåøçàä éòáù-øàáä íçåìä) øáö ãåãâá
.éúòá â ,(...íééúðéá
úéáì çåøáìå ù"úì øåúçì :àáöá áäåà éëä •
.úéúìáåú ÷åøôì ä'øáç ùôçî ô"ñøäùë úñðë
ãîìð !òáåè øúåç àìù éî :àáöá úãîìù ç÷ì •
,íù) "åöå÷òé äðéøá äòîãÄ á íéøúåçä" ÷åñôäî
.(íù
åöøå ,ãåìá äéðôä éì äúééä éùéîç íåéá òåáùä ...éì äúééäù äãåîç äöé÷ò :÷"øåî •
æà .ø÷åáá úøçîì úàöìå íù ïåùéì ìéáùá ÷ø äéðôää éøçà ñéñáì øåæçà éðàù
äòãåä åì éúçìù øùé ...çôá ìôð àåä äôå ,íééîòô äðò àì àåäå ã÷ôîì éúøù÷úä
äôéà âùåî éì ïéàù ììâá ,úéáì øæåç éðà àìå .óåçã éìà øù÷úú ,äììåñ 8% éì ùé"
.äúéáä éúòñðå äììåñä éì äøîâð "åäùëéà" ïáåîë ..."ùãçä ñéñáä
.òâîì åøúçúå åôôçú ìà ,éúîà
Ä éòöáî åäùî íéùåò íúàù òâøá :äîåàì øñî •
!øúåéù äîë ù"úì øåúçì åñðú ,(...àáöá ììë êøãá) íåìë íéùåò àì íúà íà ìáà
ñéøëåáî õåç ,(!éðîî õåç íéøéòö ìù äøåáç) 14 õøî ù"éðéá ú÷ìçî ìëì :íç ù"ã •
.

...áåäöä

מזל טוב
לנתנאל גדז' לרגל נישואיו
לאבי קלמנטינובסקי לרגל ארוסיו

לתשומת לבכם
:אחראי ביקורים
עמיחי סופר-יעקב
058-4480241
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צנחנים ותיקים :השורד האחרון בגדוד צפע ) (202שגיא אושרי מדווח שבשבוע שעבר עלה לקו עזה
במיקומו בצפון הרצועה הוא חולש על ה״ברך״ של גדר הגבול ,וכבר מתחיל את הספירה לאחור עד תאריך
בינתיים הם עלו לרמת
מי שימתינו יום נוסף לשחרורם הם חיילינו שבגבעתי
השחרור כ"א תמוז!
הגולן )צנובר( לאימון קיץ שלשמחתם לא 'יזכו' לסיימו עקב חזרתם לשירות פעיל ומשמעותי בישיבה!
יחזקאל רבינוביץ' מדווח שאחרי החלמה ממושכת חזר סו"ס למבצעית ,ובכך פינה מקום לנוריאל שאחרי
לאימון בגולן עלו גם התותחנים החדשים )בבסיס
שהות קצרה בישיבה חזר לגדוד לשרת במפקדה
"הרעם"(
בשריון התחילו מקצועות בשיזפון .ביום א' יצאו לסיור בהר הרצל ולאחריו השתתפו בעצרת
חטיבה  7במיני ישראל ,ויזכו לערוך תיקון עוצמתי בשיזפון בליל שבועות ...ביום חמישי ל"ג בעומר ,עלו
הצנחנים חדשים לכותל והצהירו אמונים לצבא ולמדינה .מלבד הארוס הטרי עותניאל חבבו שהיה בהשבעה
בתור מפקד בפלוגה של צעירינו ,הגיעה גם משלחת מהישיבה בראשות הרב לוי שליט"א ששמח להגיע על
בין ההורים הנרגשים נצפה גם הרב טובי שליט"א שבנו משרת ג"כ במחלקה עם
אף ההתראה הקצרה
שדאות ,ואף קיבל את התג של
חיילי הישיבה מתי פלדמן זכה בתואר מצטיין פלוגתי על פועלו בשבוע ֹ
בזמן שהם מצהירים אמונים ,סיים סמל דוד אורלן קורס
המ"פ בהשבעה ,אחרי שליווה אותו כקשר
מ"כים בטקס בחולדה .אל משפחתו הנרגשת הצטרפו נציגי הישיבה בראשות ראש דסק החדשות של
מערכת 'זמורות' וכבר ביום ראשון )השבוע( התבשר על חזרתו לבא"ח בשומריה כמפקדם של אהרונוב
ווילר ...בהצלחה!! כאמור לעיל הג'ובניקים סיימו בשעטו"מ את הטירונות ,ומתחילים לאייש כל אחד
ואלה השיבוצים :מודיעין -אלעד אהרון )מש"ק מחקר( .תובלה  -יעקב וולף .אכ"א
ואחד את מקצועו
)מש"ק תכנון(  -דורון זהר ,אלדד הורביץ .מדריך יח"ש  -ירון תנעמי .רבנות  -צור בן-יצחק ,יצחק בן-דוד.
בהצלחה לכל אחד באשר הוא שם!
שלישות מ"צ בפצ"ן  -אביחי דינינו .ממ"ח  -ניצן מנדלבליט

בליל ל"ג בעומר נערכה ההדלקה המסורתית מאחורי שרתון בהשתתפות רבנים,
תושבים ותלמידים רבים בנעילת היום הקדוש ,מסר רה"י שליט"א שיחה בנושא:
"כיצד לרכוש ידידים והשפעות בחברה" ישיבת כרם ביבנה מתחדשת :במהלך
השבועות האחרונים נרכשו ע"י הישיבה מתקנים שונים לשמירה על התברואה
והחידוש המרכזי – בימה מפוארת חדשה ,וחיפוי מעץ
ואיכות הסביבה...
לעמודים בבית המדרש עם ציורי השבטים )תמונה( שווה לבוא ולראות! לרגל
יום ירושלים הבעל"ט התארח בישיבה ל'שבת ירושלים' ד"ר חגי בן ארצי ומסר
הרצאות מרתקות בענייני דיומא ברוכים הבאים לחוג את חג מתן תורתנו בישיבה!
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