שולחן עורך
תמוז תשע"ה
הביטוי "בין ַה ְמ ָצ ִרים" מופיע במגילת איכה ,המתארת את חורבן הבית
הוּדה
הראשון ואת מצבה של ממלכת יהודה בעקבות החורבן" :גָּ לְ ָתה יְ ָ
יגוּה
נוֹח; כָּ ל-ר ְֹד ֶפ ָיה ִה ִשּׂ ָ
ֵמעֹנִ י ֵוּמרֹב ֲעב ָֹדה ִהיא יָ ְשׁ ָבה ַבגּוֹיִ ם &א ָמ ְצ ָאה ָמ ַ
ֵבּין ַה ְמּ ָצ ִרים" )איכה א ,ג( גדולי המוסר דרשו על הפסוק שמתוך צערו של
אדם ליבו מתעורר לתשובה.
במהלך הדורות התאפיינה תקופה זו בביטויים חוזרים ונשנים של חורבן.
כפי שנאמר במשנה )תענית ד ,ו(" :חמשה דברים אירעו את אבותינו
בשבעה עשר בתמוז וחמשה בתשעה באב" .האירועים הללו לא אירעו
בשנה אחת ,אלא במשך כל תולדותיו של עם ישראל ,ותמיד בתאריכים
אלו .גם בדורות מאוחרים יותר – גירוש יהודי אנגליה )שנת ה'ן' – ,(1290
גירוש ספרד )שנת ה'רנ"ב –  ,(1492ועד גירוש גוש קטיף )ה'תשס"ה – .(2005
דווקא משום כך ,כותב רבי צדוק הכהן מלובלין )צדקת הצדיק ,אות קעא(:
שימי בין המצרים אינם ח"ו ימי ריחוק ,אלא דווקא ימי קרבה גדולה בין ה'
ועמו ,כפי שניתן לראות באופן פיזי ונגלה במצב הכרובים – שהיו מעורים
זה בזה בשעת חורבן בית המקדש .ברם ,קרבה זו ,על פי רוב ,גדולה כל
כך ,עד שהעולם הזה אינו יכול להכיל אותה .עם ישראל ככללו אינו ראוי
תמיד למדרגה גבוהה שכזו ,ועל כן קרבה זו עלולה להביא למצבי חורבן.
ימי בין המצרים ,בהיותם ימים של קרבה ,מסוגלים לטובות גדולות למי
שזוכה לכך :יחזקאל זכה בה למראות אלקים ,וכן זוהי התקופה שבה נולד
המשיח; אולם למי שלא נמצא במדרגה גבוהה ולא ראוי לזכות לאור זה,
מתהפכת עליו הקרבה הגדולה ומזיקה לו ,שכן "הקב"ה מדקדק עם
סביביו כחוט השערה" )בבא קמא נ ע"א(.
יה"ר שנכשיל להפיק מימים אלו את האורות הגנוזים בהם ,ובמהרה נזכה
שיהפוך הקב"ה את הימים הללו לששון ולשמחה ולמועדים טובים ,אמן!
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"מבין המצרים נגאל עם ,על ידי מורים חמושים בגבורה רוחנית ,שאינם צריכים למקל חובלים"
)הראי"ה קוק ,מגד ירחים(

הרב אהרן פרידמן שליט"א
נוסעים ונוסעים ,עוברים את מצפה רמון וממשיכים דרומה ,נופי בראשית נגלים לכל מלא העין .הוד
הבריאה נסוך על ההרים והגאיות ,שמגע ידו של האדם אינה ניכרת בהם .רק לאחר הטבילה בנוף
הבראשיתי מגיעים לבסיס ההנדסה .אנו מגיעים בשעה ארבע אחה"צ וחיילינו עדיין מתאמנים .אני ניגש
אליהם ,קצת מפריע ,ורואה על פניהם חיוך ושמחת חיים .ישנה הבנה עמוקה שעסוקים פה באחד
הדברים החשובים בעולם  -בניית כחו של צה"ל לשם הגנה על קיומה של מדינת ישראל.
ליל שבת .מכל קצווי הבסיס מתכנסים חיילים :בנישי"ם ,דתיים וגם חילוניים ,אין מספיק כיפות לכולם
וחלק מהם שמים כומתה .הכומתה היא אולי הכיפה היותר מוצלחת בהקשר של מחנה צבאי ,בחבישתה
מתאחדים האידיאלים של יראת ה' ושותפות בהגנת עמו .ההשתתפות הגדולה בתפילה והשילוב
המיוחד בין קבלת שבת בסגנון קרליבך לתפילת ערבית ספרדית ,מלמדת כי חיילי ההסדר הינם חלק
בלתי נפרד משאר החיילים .שותפות אמת תופסת את מקום הניכור וכולם יושבים כשווים לפני אבינו
שבשמיים.
בעונג-שבת משתתפים באורח קבע הקצינים והסמלים של הפלוגה ,ולכבודם מוסיפים לשירים הרגילים
גם שירים עבריים .השירים כשלעצמם אינם משתלבים מלכתחילה בעונג שבת הישיבתי ,אבל הם
בהחלט משלבים סביב שולחן השבת גם את מי שאינו בן-ישיבה.
משיחות עם המ"פ והמ"מ למדתי הרבה על החיילים שצמחו בישיבתנו .שמעתי סיפורים מיוחדים על
מסירות הדדית ועל רעות לא מצויה .שמעתי על דבקות במשימות ועל השקעה באימונים ובכושר
הקרבי ,ראיתי בחורים שקמים לתפילת ותיקין
בשבת ,ורבים שמקדישים זמן משמעותי ללימוד
לבד ובחברותא .והדובדבן הוא משפט שאמר
אחד המפקדים" :החבר'ה שלכם הם בנישי"ם
אמיתיים ,לא מוותרים על ההלכה בשום נושא,
ויחד עם זה הם חיילים מצויינים".
באתי לבסיס כדי לפגוש את החיילים ולהשמיע
שיעורים ודברי תורה ,ולמעשה נדמה לי שלמדתי
יותר משלימדתי ושמעתי יותר משהשמעתי.
2

מתן סבג
כאשר ישראל רואים שהבנים של שמואל לא הולכים בדרכיו ,נקבצים אליו זקני ישראל ובפיהם בקשה:
וּבנֶ י
ֹאמרוּ ֵאלָ יו ִהנֵּ ה ַא ָתּה זָ ַקנְ ָתּ ָ
)ה( וַ יּ ְ

ימה לָּ נוּ ֶמלֶ לְ ָשׁ ְפ ֵטנוּ כְּ כָ ל
א ָהלְ כוּ ִבּ ְד ָרכֶ י ַע ָתּה ִשׂ ָ

מוּאל כַּ ֲא ֶשׁר ָא ְמרוּ ְתּנָ ה לָּ נוּ ֶמלֶ לְ ָשׁ ְפ ֵטנוּ וַ יִּ ְת ַפּלֵּ ל ְשׁמוּ ֵאל ֶאל ה'
ַהגּוֹיִ ם) :ו( וַ יֵּ ַרע ַה ָדּ ָבר ְבּ ֵעינֵ י ְשׁ ֵ
)שמואל א פרק ח(

אף הקב"ה לא רואה זאת בעין יפה ,ואומר לשמואל" :כִּ י &א א ְֹת? ָמ ָאסוּ כִּ י א ִֹתי ָמ ֲאסוּ ִמ ְמּ&> ֲעלֵ ֶיהם"
)שם(.
ובהמשך לאחר המלכת שאול בגלגל ,שמואל מוכיח את העם ,ומראה להם מופת מן השמים על כך שלא
נהגו כהוגן כאשר ביקשו להם מלך.
וּמ ָטר ְוּדעוּ ְוּראוּ כִּ י ָר ַע ְתכֶ ם ַר ָבּה ֲא ֶשׁר
)יז( ֲהלוֹא ְק ִציר ִח ִטּים ַהיּוֹם ֶא ְק ָרא ֶאל ה' וְ יִ ֵתּן קֹלוֹת ָ
וּמ ָטר ַבּיּוֹם ַההוּא
מוּאל ֶאל ה' וַ יִּ ֵתּן ה' קֹ ת ָ
יתם ְבּ ֵעינֵ י ה' לִ ְשׁאוֹל לָ כֶ ם ֶמלֶ  :ס )יח( וַ יִּ ְק ָרא ְשׁ ֵ
ֲע ִשׂ ֶ
מוּאל ִה ְת ַפּלֵּ ל ְבּ ַעד ֲע ָב ֶדי
ֹאמרוּ כָ ל ָה ָעם ֶאל ְשׁ ֵ
מוּאל) :יט( וַ יּ ְ
וַ יִּ ָירא כָ ל ָה ָעם ְמאֹד ֶאת ה' וְ ֶאת ְשׁ ֵ
ֹאתינוּ ָר ָעה לִ ְשׁאֹל לָ נוּ ֶמלֶ ) :שמואל א פרק יב(
ֶאל ה' ֱא ֶהי וְ ַאל נָ מוּת כִּ י יָ ַס ְפנוּ ַעל כָּ ל ַחטּ ֵ

והשאלה הידועה היא ,הרי כבר נאמר בתורה:
ימה ָעלַ י ֶמלֶ
)יד( כִּ י ָתבֹא ֶאל ָה ָא ֶרץ ֲא ֶשׁר ה' ֱא ֶהי נ ֵֹתן לָ וִ ִיר ְשׁ ָתּהּ וְ יָ ַשׁ ְב ָתּה ָבּהּ וְ ָא ַמ ְר ָתּ ָא ִשׂ ָ
כְּ כָ ל ַהגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר ְס ִביב ָֹתי) :טו( שׂוֹם ָתּ ִשׂים ָעלֶ י ֶמלֶ ֲא ֶשׁר יִ ְב ַחר ה' ֱא ֶקי בּוֹ ִמ ֶקּ ֶרב ַא ֶחי
ָתּ ִשׂים ָעלֶ י ֶמלֶ

א תוּכַ ל לָ ֵתת ָעלֶ י ִאישׁ נָ כְ ִרי ֲא ֶשׁר א ָא ִחי הוּא) :דברים פרק יז(

אם כן ,על מה הביקורת?
מסבירים הראשונים שהבעיה היתה שביקשו מלך לשופטנו ככל הגוים )רש"י( או שמאסו בחוקי התורה
והעדיפו על פניו את משפט המלך )מצודות(.
אמנם צריך לעיין בדבר ,שכן בתורה כבר נאמר הביטוי "ככל הגוים" ,והוא אינו מופיע כסיבה מדוע
שמואל לא אהב את הבקשה .ובפרק יב אף לא נאמר הביטוי לשופטנו ,כסיבה לפסול הבקשה.
ואולי צריך לשים לב ,שהכתוב משתמש בצורה עקבית מתחלפת בין שני ביטויים  -לנו ועלינו.
כאשר התורה מצוה על עניין המלך היא מדגישה  -שום תשים עליך מלך .אך כאשר בני ישראל מגיעים
לשמואל הם משנים מלשון התורה ומבקשים  -תנה לנו מלך.
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וההבדל הוא עצום.
כאשר אתה מקבל עליך מלך ,אז אתה צריך לשים אותו עליך .המלך לא משמש אותך .אלא אתה
משמש אותו .זוהי קבלת מלכות.
ולכן הכתוב אומר שהיה רע בעיני שמואל "כאשר אמרו תנה לנו מלך" ,וכן אומר הקב"ה "כי אותי מאסו
"וּדעוּ ְוּראוּ כִּ י ָר ַע ְתכֶ ם ַר ָבּה ֲא ֶשׁר ֲע ִשׂ ֶיתם ְבּ ֵעינֵ י ה' לִ ְשׁאוֹל לָ כֶ ם
ממלוך עליהם" .וכן בדברי שמואל העם ְ
ֶמלֶ >".
ויתכן שזהו ההסבר מדוע בתורה נאמר דווקא החובות של המלך )לא ירבה לו סוסים ,נשים ,כסף וזהב(
ואילו כאן שמואל בא ומחדש את דיני משפט המלך – החובות של העם למלך שימלוך עליהם.
ֹאמרוּ Bא כִּ י ִאם ֶמלֶ > יִ ְהיֶ ה ָעלֵ ינוּ" )שמואל א
ולאחר שישראל שומעים את משפט המלך – הם מתקנים " -וַ יּ ְ

פרק ח ,יט(.
ואמנם ברור ,שכמה שקשה לאדם לקבל מרות ממפקדו הוא מבין שבלא זה יהיה אי סדר מוחלט וזה אף
לרעתו )קרה לכם שפעם הייתם לבד במוצב בלי מפקד שעושה מסדרים?( ,ורק בצורה כזו ,של היררכיה
ברורה ניתן לנהל מדינה – וזוהי באמת טובתו של הפקוד .ולכן עכשיו כאשר הבינו את חשיבות הסדרים,
"שׁ ַמע ְבּקוֹלָ ם )=שהבינו שהמלך ימלוך עליהם( וְ ִה ְמלַ כְ ָתּ לָ ֶהם )!( ֶמלֶ >".
אומר הקב"ה לשמואל – ְ
***
חיילים יקרים! בתקופת הצבא אתם לומדים וחשים על בשרכם מהי משמעת ואת החשיבות של ציות
לפקודות .הגיע הזמן לקחת הדברים החשובים האלו לעבודת ה' הפרטית שלכם .כאשר אנו מקבלים
עלינו עול מלכות שמים ,צריך לשים לב שאנו מקבלים אותה עלינו .כאשר לומדים תורה או כאשר אנו
עומדים בתפילה מול בורא העולם עם הבקשות שלנו ,צריכים לזכור שאנחנו משרתים את בורא העולם.
זוהי העבודה שלנו ,שכן ,אין לנו ממי לבקש
אלא מהקב"ה שהכל ממנו .וחלילה אין
הכוונה בתפילה שאתה הצדיק גוזר והקב"ה
צריך לקיים.
ובמיוחד

הדברים

אמורים

אליכם

המשתחררים ,שלעת עתה פורקים או
לפחות מקילים מעליכם את עול בני האדם.
עכשיו הגיע הזמן לקבל במלוא מובן המילה
את

מלכות

ה'

עליכם.

בהצלחה!
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שמחה רון גודינגר )ה'(
האמת ,שלהתרגשותי ולבושתי גם יחד זהו מאמרי הראשון ב'זמורות' .תמיד הרגשתי טיפה ריחוק
מהעלון כי אני עוד מלש"ב ,אבל מצד שני תמיד אהבתי מאוד לקרוא בו ]מעל הבימה ,ו"נא לא להסיר
מהבימה"![ ובכן ,סוף סוף נפלה בחלקי הזכות לכתוב ולדבר עם כל חיילינו היקרים ,שעוד אזכה להימנות
עליהם בע"ה ]?[.
ולענייננו ,בתור אחד שכבר שמע הרבה סיפורי צבא ,תמיד אומרים שהסכנה בצבא זה השחיקה
הרוחנית ,החיילות ]?[ ,אין זמן ללמוד תורה וכו' .אבל האמת ,שנראה לי לפי כל מיני סיפורים ששמעתי,
שהבעיה וההזדמנות הכי גדולה בצבא זה הדיבורים ,כן הדיבורים ,ונסביר.
כוחם של מילים הוא מאוד גדול ,אבל מה כוונת המילה 'מילה'? נראה שיש למילה זו שני שימושים :יש
מילה שמשמעה מלל – הוצאת הברות מהפה ,ויש מילה שמשמעה ניתוק/חיתוך/כריתה ,כמו למשל מה
שרואים בברית מילה ,או בהלל שדוד המלך אומר "כָּ ל גּוֹיִ ם ְס ָבבוּנִ י ְבּ ֵשׁם ה' כִּ י ֲא ִמילַ ם ]אכריתם[".
האם קיים קשר בין שתי המשמעויות הללו? נראה שכן ,כי ברגע שהוצאת מילה מהפה – זהו ,אין דרך
"חץ ָשׁחוּט לְ שׁוֹנָ ם
להחזיר אותה ,היא התנתקה ונכרתה ממך ויותר לא תשוב ,כמו ההבדל בין חרב לחץֵ :
ִמ ְר ָמה ִד ֵבּר ְבּ ִפיו ָשׁלוֹם ֶאת ֵר ֵעהוּ יְ ַד ֵבּר ְוּב ִק ְרבּוֹ יָ ִשׂים ָא ְרבּוֹ" )ירמיהו ט ,ז(.
ויש לדבר זה חשיבות מכרעת ,וצריך לחשוב טוב טוב מה אומרים ,ואיך אומרים לפני שאומרים.
בצבא נהוג לדבר מלא על ההוא ועל ההוא ,ועל מה שעשה לי המפקד ההוא ועל הרס"ר והרס"פ ,והחייל
ההוא והצהוב הזה ,והמשתמט הלז ,והשטינקר הזה ,ודי! חאלס! כמה אפשר? כמה מילים יכולים להרוס
ולשחוט ,כמה לשון הרע ורכילות? גם עכשיו מובן למה יש פחות זמן ללמוד – כי עסוקים בלקשקש,
מילים אי אפשר להחזיר ,בכל דיבור כזה פגעת במישהו ,בעצמך ,בקב"ה ,בכלל ישראל .עד כאן הבעיה.
אבל איזו הזדמנות! הרי המילה ו]איבר[ ברית המילה הם גם אלו שמפרים ויוצרים חיים בעולם ,מילים
פועלות ויוצרות דברים עצומים בעולם ,בצבא אתה נפגש עם אנשים נפלאים וערכיים שבאו להילחם
למען העם והארץ ,ואתה יכול לדבר איתם וללמוד מהם מצד אחד ולהכיר גם זוויות אחרות ונקודות מבט
שונות שמשדרגות את כל העולם הפנימי שלך אם מתוך הסכמה או מתוך מאבק ,לשמוע על תובנות
שלהם מחוויות שלא חווית ואולי לעולם לא תחווה – פשוט כי באתם משני עולמות שונים ]ואפילו שתי
בתי מדרש של ישיבות הסדר שונות[ ומהצד האחר ללמד אותם מצד שני כ"כ הרבה דברים ,על החיים
ועל התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים ,להשחיל איזה סיפור עם מוסר השכל או איזה וורט ]לא
להטיף כמובן[.
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האמת היא שניסיון הדיבור הנכון נמצא עם האדם במשך כל חייו ,אבל הצבא – כמו שהוא עושה עם כל
דבר – מביא את הדברים/דיבורים אל הקצה.
בקיצור ,קפיצה גדולה מצד אחד או בור גדול מצד שני.
יה יֹאכַ ל ִפּ ְריָ הּ" )משלי יח,
"מוֶ ת וְ ַחיִּ ים ְבּיַ ד לָ שׁוֹן וְ א ֲֹה ֶב ָ
ובעצם כל מה שאמרנו טמון בפשט הפסוק הידועָ :

כא( וכמו שמבאר במקום המצודת דוד" :ביד לשון  -בכח הלשון מסור המות והחיים אם ידבר בדברי
תורה יחיה ואם בלשון הרע ימות :ואוהביה  -האוהב להרבות בה אמרים יאכל פריה אם טוב ואם רע".
כמובן שאי אפשר להתעלם מהזמן בו אנו נמצאים  -פרשת חטא המרגלים ]המאמר נכתב ערב פרשת
שלח ,תראו כמה חושבים עליכם ,שכבר שבוע-שבועיים לפני חושבים על הגיליון של תמוז[ היה על
שהוציאו את דיבת הארץ רעה במקום לעודד את לב העם על טוב הארץ ושבחה הפחידו את העם מרעת
הארץ האוכלת יושביה והתושבים הגדולים החיים עליה .וזה היה כידוע בערב תשעה באב ,וגם חורבן בית
שני היה בגלל שנאת חינם ,שעל פי אגדות החורבן בגיטין התבטאה בזה שכל אחד דקר את חבירו
מאחורה ,בכך שלכלך עליו מאחורי גבו ,ולכן זו בדיוק התקופה בה עלינו לעבוד על עניין הדיבור ולתקן
אותו ,להרבות באחווה שלום ורעות ,ולהתרחק מרכילות ושנאת חינם.
בהצלחה רבה בשירות הצבאי על כל אתגריו! ושיהיה לנו חודש טוב ונזכה לגאולה השלימה עליה נאמר:
הוּדה לְ ָשׂשׂוֹן
ישׁי וְ צוֹם ַה ְשּׁ ִב ִיעי וְ צוֹם ָה ֲע ִשׂ ִירי יִ ְהיֶ ה לְ ֵבית יְ ָ
"כֹּה ָא ַמר ה' ְצ ָבאוֹת צוֹם ָה ְר ִב ִיעי וְ צוֹם ַה ֲח ִמ ִ
טוֹבים וְ ָה ֱא ֶמת וְ ַה ָשּׁלוֹם ֱא ָהבוּ" )זכריה ח ,יט(.
וּלְ ִשׂ ְמ ָחה וּלְ מ ֲֹע ִדים ִ

נדב בראל )ה'(
אנו נמצאים בפתחו של חודש תמוז .בחודש זה אנו מתחילים את תקופת "בין המצרים" ,ימים בהם אנו
אבלים על חורבן בתי המקדש .כידוע ,בית המקדש הראשון נחרב בגלל ג' עבירות החמורות ובית
המקדש השני נחרב בגלל שנאת חינם .אומרים חז"ל שחמורה שנאת חינם אפילו יותר מג' עבירות,
והראיה ,שגלות בית ראשון נגמרה אחרי שבעים שנה ואילו גלות בית שני נמשכה כמעת אלפיים שנה
ועד היום עדיין אין בית מקדש )שיבנה במהרה(.
מה יש בשנאת חינם בפרט ,וביחסי אדם לחברו בכלל ,שהם כ"כ חמורים? ננסה לעמוד במאמר זה על
מקצת עומק דברי חז"ל ביחס לכבוד הבריות ובכל הנוגע לקשרים בין אנשים.
מסופר על מורה שהבחין שבכיתתו מרבים התלמידים להעליב ולהקניט אחד את השני .כדי למגר את
התופעה צייר המורה קו לאורך הלוח ושאל את התלמידים איך אפשר להקטין את הקו מבלי לגעת בו או
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למחוק ממנו כלום? אחרי כמה דקות של חשיבה מתח המורה מתחת לקו קו נוסף אך ארוך יותר .אמר
להם המורה :בשביל "להקטין" בן אדם אין צריך להעליבו או לפגוע בו ,אלא מספיק להגדיל את עצמך.
בסיפור זה יש מוסר השכל גדול :אדם שמקניט את חברו על מנת "להקטינו" בעצם מצהיר על עצמו
בריש גלי שהוא קטן בעצמו .חז"ל ביטאו זאת באמירה" :כל הפוסל במומו פוסל" .ההצבעה על פגמי
הזולת מעידה לא פחות על הפגמים שבנו .דבר זה נכון לא רק כאשר אדם משמיץ את חברו בלי סיבה
אלא אפילו כשנדמה לנו שהאדם מולנו באמת מתנהג שלא כשורה .לדוגמא ,אדם מצהיר על חברו שהוא
רק נראה תמים וישר אך באמת הוא גנב ומשחת מכל מיני סיבות ונימוקים .לכאורה יש לשאול על כך-
אם הוא כזה מתוחכם שמתנהג בערמומיות כזו איך זה ש"עלית עליו"? כנראה שגם בך במידה מסוימת
)ואפילו במידה קטנה( נמצאים אותם פגמים .על כך כותב רבי יצחק מוולוז'ין" :מי שהוא זך לבב לא יבחין
כלל בעורמת הבריות וחטאיהם ,אך מי שהוא בעצמו מערים על אחרים ומלוכלך בחטאים הוא שם לב
מיד לחברו שעושה כמעשהו .הכרת פשעי חברו היא כמו מראה מלוטשת שמראה לאדם צורה כצורתו,
נקי או מפוחם"...
לפעמים חסרונותיהם של הזולת כ"כ מכעיסים אותנו ,כי הם מזכירים לנו חסרונות שקיימים בנו שאנחנו
מנסים מאוד להתגבר עליהם .ילחצו על אדם בכל מקום בגופו ולא יכאב לו עד שילחצו לו על פצעו...
אולי אנחנו כועסים בגלל שמישהו אחר מרשה לעצמו להתנהג באופן שאיננו מרשים לעצמנו )אך היינו
רוצים בסתר ליבנו(.
חשוב לציין ,שאין הכוונה להיות תמימים ולחשוב שכולם סביבנו נקיים ולהטיל על עצמנו את כל
האשמה ,וודאי שזאת לא הכוונה .זה נכון שיש חסרונות בזולת ופעמים שאנשים מתנהגים אלינו לא
כשורה .השאלה מה עושים עם זה?
מכל האמור לעיל אנו לומדים שחז"ל מדריכים אותנו שמפגש עם פגמי הזולת אמור לשמש לנו כראי
בשביל לבדוק את עצמנו ולתקן את עצמנו )במיוחד אחרי שהבנו שפגמי הזולת מצביעים במידה כזאת
או אחרת על הפגמים שמסתתרים בנו( .הרמב"ם בהקדמתו למסכת אבות )שמונה פרקים לרמב"ם(
בפרק חמישי כותב שהאדם צריך לתעל כל כוחות נפשו למען מטרה של ידיעת ה' .בין היתר כותב
הרמב"ם שגם לדיבור צריך שיהיה מטרה .או בשביל לשבח דברים טובים או אנשים טובים .אם הם דברי
גנאי אז רק בשביל להוכיח אדם על מעשיו או להרחיק אנשים אחרים מאותו רע .סתם דיבור בגנות ללא
תועלת אין לו שום מטרה והרי הוא מיותר .קרה ואדם פגע בנו ,התנהג כלפינו או כלפי אחרים שלא
כהוגן ,אם ניתן להוכיחו מה טוב ,אך ברוב רובם של המקרים אין ביכולתנו להוכיח אנשים שמתנהגים
שלא כשורה .1לכן אין טעם סתם להוציא לעז ולפרסם את גנותו ,שהרי אין בכך כל תועלת ,אלא אדרבה
רק מעיד על קטנותנו .במקום זאת חז"ל מלמדים אותנו שיש להשתמש ברע שנעשה לנו על מנת
להוסיף בנו אור .פעם שמעתי משפט שאומר :צריך להגיד תודה לכל האנשים הטובים בחיי על שלימדו
 1כמו שאומרים חז"ל :כשם שמצווה לומר דבר הנשמע כך מצוה שלא לומר דברים שאינו נשמע .ברוב המקרים
האדם לא יקבל מאתנו את התוכחה וגם אם כן צריך לדעת איך מוכיחים .לפעמים אנו שופטים אנשים על דקויות
שבדקויות שבמעשיהם עד שאם נעיר להם הם כלל לא יסכימו אתנו...
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אותי איך להתנהג ,אבל יותר מזה צריך להגיד תודה לאנשים הרעים בחיי שלימדו אותי איך לא להתנהג!
תיקון אישי שלנו יקרין החוצה ויעורר גם את הזולת להשתנות .כמו כן אם אדם מבין שפגמי הזולת
שהוא רואה הם השתקפות שלו עצמו ממילא צורת ההסתכלות שלו על סובביו תהיה שונה .כל אדם היה
רוצה שגם כאשר הוא איננו נוהג כשורה ימשיכו להתייחס איליו כאל אדם שהוא טוב מעיקרו והרע שבו
טפל לאישיותו .אם הרע שבסובבינו הוא שיקוף שלנו עצמנו ,לא מגיע לאחרים שגם עליהם נסתכל
באותו אופן שהיינו רוצים שיתייחסו אלינו?
חשוב לציין ,שהדברים אמורים בראש ובראשונה לי עצמי .אולי זה מדבר גם לעוד אנשים ...יהי רצון שה'
ייתן בנו עיניים טובות וטהורות .שייתן בנו אומץ וכוח לראות במומים שאנו מוצאים אצל אחרים
הזדמנות להטיב את עצמנו .שייתן לנו כוח להוסיף אור בעצמנו ובכך להיות מקור לשינוי והתחדשות גם
לאחרים.
לסיום ,הייתי רוצה להוסיף חוות דעת אישית :בתור חיילים יוצא לכם להיות במגע יום-יומי עם סביבה
חילונית .הרבה מדברים וחושבים ,איך מקדשים שם שמיים בצבא? לענ"ד ,שמירה על המצוות בקפדנות,
הגם שהיא חשובה לאין-ערוך ,לא תמיד משיגה את המטרה .2חייל חילוני שלצערנו הרבה פעמים אין
לתורה ולמצוות קשר או נגיעה לחייו ,לרוב לא יתרשם ממסירות נפש על תפילה או לימוד .מבחינתו
אתם סתם ממלמלים מילים חסרי תועלת ...אולם ,אם חבורה שלמה של בני ישיבה מתייחסת זה לזה
בכבוד גם לאור הקשיים והלחצים הרבים שמצויים בצבא יכולה להיות לכך השפעה רבה על הסובבים
אותנו .כבוד הזולת הוא דבר השווה לכל נפש ,אנשים טובים רואים מרחוק!
בעז"ה ,שנזכה לביאת משיח צדקנו ולבניין בית מקדשנו בקרוב .אתם חיילים יקרים עשו חייל ,עלו
והצליחו ותחזרו בשלום.

אביעד ברגר )ה'(
הרמב"ם במורה נבוכים )פרק לד( מונה סיבות מדוע לא להתחיל את תחילת הלימודים ישירות במדע
האלוקות .סיבה אחת היא אריכות המצעים הנדרשים כדי להתחיל במדע זה .בלשונו" :ואין שם דרך
להשיגו אלא על ידי מעשיו והם מורים על מציאותו .ועל מה שצריך לסבור בו ולכן חובה בהחלט
להתבונן בכל המציאות כפי שהיא כדי שנקח בכל דבר ודבר הקדמות אמיתיות נכונות שיועילו לנו
במחקרינו הא-להיים .יש הקדמות הנלקחות מטבע המספרים ומסגולות התבניות ההנדסיות נלמד מהם
דברים שנשלול ממנו יתעלה ותורינו שלילתן על כמה ענינים .עניני התכונה הגלגלית ומדעי הטבע איני
 2במיוחד כאשר מאבדים את הפרופורציה הנכונה והופכים את הצבא על הרגליים בשביל הידור מצווה .נקודה
למחשבה...
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חושב שיהיה לך ספק בכך שהם ענינים הכרחיים
להכרת יחס העולם להנהגת ה' היאך היא באמת לא
באופן דמיוני".
והנה ,בהלכות יסודי התורה )פרק ד( הציב הרמב"ם
דרישות שונות" :ואני אומר שאין ראוי לטייל בפרדס
אלא מי שנתמלא כריסו לחם ובשר .ולחם ובשר הוא
לידה האסור והמותר וכיוצא בהם משאר מצוות .ואף
על פי שדברים אלו דבר קטן קראו אותם חכמים שהרי
אמרו דבר גדול מעשה מרכבה ודבר קטן הוויות אביי ורבא אפ על פי כן ראויין הם להקדימם שהם
מיישבים דעתו של אדם תחילה".
על סתירה זו עמד הרב קאפח ,והסיק ,שידיעת תלמוד כולל כל סוגי החכמות שהרמב"ם ציין .יוצא ,שיש
אופן מסוים של לימוד גמרא שמקנה את האמצעים והחשיבה הנכונה שמקנים סוגי ספרי החול
שהרמב"ם ציין כדי ללמוד ולהבין חכמה אלוקית ,אותה הרמב"ם ראה כמטרה ותכלית סופית בהקדמתו
למשנה .ואכן כשמתבוננים בלימוד הישיבתי של הגמרא רואים שילובים של זכרון ,חשיבה מתמטית,
היגיון ועוד .לעיתים מזד מנת בגמרא סוגיא מסובכת ,תוספות מסבכים אותה עוד יותר ,והמהרש"א
מקשה עוד .והסיבוך הוא בעניינים לא הלכתיים כלל ,בלי 'יסודות' של הש"ס ,אלא לכאורה רק 'משחק'
של דרשות .בדרך כלל מדלגים על דברים אלו המסובכים .אמנם זה חלק חשוב בגמרא שמקנה חשיבה
מסוימת נחוצה לעניינים אחרים.
ישנו סוג נוסף של חשיבה שקיימת בלימוד הגמרא וזה הוא לראות את הנסתר .מתוך אוסף של הלכות
לראות הרעיון הסברה שמאחורי הדברים ואיך שכל ההלכות יוצאות ממנו .הרמב"ם בהקדמתו למורה
הביא משל מספר משלי ,על אופי המשל שבנבואות הנביאים" :אמר החכם ,תפוחי זהב במשכיות כסף
דבר דבור על אופניו"  -כתפוח זהב עטוף ברשת כסף שחוריה קטנים במאוד מאוד .כך משלי הנביאים
בחיצוניותם נאים ככסף תוכם שרק חדי העין
ישמו לב נאה כזהב .משל זה מתאים גם
ללימוד הגמרא .ניתן ללמוד סוגיא באופן
שטחי ,לראות 'רשת כסף' ולהמשיך הלאה.
החכמים יתבוננו בסוגיא ויראו ניצוץ של זהב
שימשוך את עינם החדות  -איזו מילה
שנמצאת לא במקומה ,קושיא ,הערה ,סתירה
וכדומה .עד שיראו עוד נצוץ ועוד עד שיבינו
ויראו את 'תפוח הזהב' שעומד מאחורי
הסוגיא .כמובן ,שאר סוגי החשיבה  -הזיכרון
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. נחוצים לחשיבה זו האחרונה,והחשיבה המתמטית
. תחום המוסיקה,הייתי רוצה להדגים זאת מתחום אחר
 הדבר החשוב ביותר כשמנגנים )בפני: והוא, כל אחד במילים שלו,כל גדולי הנגנים מדברים על אותו עניין
 שהכלי, שליצירה תהיה נשמה, שאחרי הטיפול בכל העניינים הטכניים צריך שיהיה לנגן לב,קהל( הוא
 ניתן לנגן גרוע כמו שרובוט, אחוז נכון את התווים100  גם אם ינגנו.יראה כדבר חי השר מליבו של הנגן
 אם לא ישלוט ביצירה באופן טכני איך יוכל להביע את ליבו-  אמנם גם הנגן עם הלב הגדול ביותר.ינגן
 כדי להמשיך לעניינים, צריך שליטה בסוגיא מבחינת זיכרון וחשיבה מתמטית,בשיר? כך גם בגמרא
.הפנימיים יותר בסוגיא

!הכר את המבקר
ּ
.íéðçúåú ,(411) ïø÷ ãåãâ ,éìù øåàî è"áø :íòôäå
úåòúôä éðéî ìë ùéù íéòâøä úà :àáöá áäåà éëä •
ïëúéé àìù äàøðù ,äììåñä ìë ìò úåù÷ úåîéùî åà
äîéùîì íéîúøð íìåëå ,äãåáòä úà íééñì ììëá
.ãçéá äúåà íéôéòîå
øùôà éàù êì íéøîåàùë íâ :àáöá úãîìù ç÷ì •
àìå íãà éðáî úáëøåî úëøòîä øáã ìù åôåñá .éøùôà ìëä õçì úö÷ íò ,úøçà
.íéèåáåø
äàøúä äúééä ,íã÷úîä ïåîéàä áìùá åðééäùë ãåò ,íéùãåç äîë éðôì :÷"øåî •
åðìçúä èåùôå ,ìåáâä ìò øåç åäùæéàì åðúåà åöéô÷ä ,äììàáæéç ãöî ïåôöá
úåéäì ú"îåúá úåéäì êéøöå) äöô÷ä ùé úå÷ã äîë ìë øùàë íéìäåà íé÷äì
åðééäùë äéä èåéñ éëä .íéðåôàìô éìá ,íìåëî íé÷úåðî åðééäå (æâô úåøéì íéðëåî
úåððåëá åðøàùð äìéìä ìë èåùôå ,(íéëéøë äîë) äãåòñä òöîàá äöô÷äá úáùá
úôèôèî éìù ã÷ôîä ìù ìòðäå ä'øáç 5 íò óôåöî éúîãøð óåñ óåñùë ,ú"îåúá
...éìù íéðôä ìòî õåá

מזל טוב
לאביחי חג'בי לרגל נישואיו
לאביב גזלה לרגל נישואיו
ליהודה פין לרגל נישואיו
לאלחנן כהן לרגל ארוסיו

úåøîì ,íé÷æç åéäú :äîåàì øñî •
úà äååù àì äæ ,19 éðá íéãìé íéã÷ôîäù
ïéà íäáù ïåöé÷ éáöîî õåç) ùðåòä
.(äøéøá
.íééøèäå íéùãçä 15 õøî ìëì :íç ù"ã •
.'ä ùåãé÷ åùòúå åòé÷ùú
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אחרי שעלו התותחנים החדשים לאימון בגולן ,יצאו להכיר קצת את הגיזרה ולסיום ,קינחו ברגילה...
בשריון יצאו למסע מכין כומתה ,סיימו את שלב המקצועות במטווח תותחים ,ובעוד העלון בשלבי עריכה הם
עורכים את מסע הכומתה להלן השיבוצים :עידו  -טען ,בנצי ,חי-אל ויונתן מורגנשטרן – תותחנים
המוהנדסים כבר זרקו את הרימון הראשון ועברו בחמ"ס
עקב החום הכבד )בכ"ז אילת (...בוטל תרגול
בגבעתי התחילו את אימון הקיץ בגולן בליווי חום כבד ויתושים ,ואף שהם זוכים לזמן פנוי עקב
'צמד'
חדלים ,אוהלי 'צנובר' לא ממש צ'ופר בימים כאלו ...לאחר מכן הצטרפו לתרג"ד רכוב )אכזריות( עם שריון,
וזכו לביקור של סגן המשגיח שליט"א וחבריהם שהביאו עמם מיני מגדנות מתנת יוסי הטבח לביקור זכו
גם התותחנים הוותיקים
אחרי האימון יצא האגד ליום ספורט ,אך לכל הביינ"ישים של האגד )חדשים
וישנים( היה יום תרבות-רבנות בעיר העתיקה בי-ם ,ולאחריו עלו לכנרת והתפללנו ערבית בקבר הרמב"ם
חיילי גבעתי ,לקראת סיום ,חזרו למחלקה לבא"ח גבעתי ,לקורס הקמה של מחלקת הפינוי
בטבריה
הגדודית ,בה ישרתו במילואים אחרי שסיימו את ההכשרה ,וטעמו טעם שטח אחרון  -חזרו להזדכות על
הציוד ויצאו לחפש"ש!! בערב שב"ק פרשת קרח זכו חיילי שריון לביקור של הרב אהרן פרידמן שליט"א,
בדרכו עם משפחתו לבסיס בהל"ץ לשבת מרוממת עם חיילי הנדסה )ראו רשמים מהשבת בתחילת העלון(

בעונג שבת
לקראת יום ירושלים ,התארח בישיבה בוגר הישיבה ד"ר חגי בן ארצי
מיוחד בהשתתפות הרמי"ם ,סיפר על הניסים שליוו את מטוסי חיל האוויר במהלך
'מבצע מוקד' במוצ"ש נערכה בישיבה תפילה חגיגית ולאחריה הרקדה לאחר מכן,
מסר ד"ר בן ארצי שיחה נוספת בליווי סרט שהפיק על "נבי סמואל" בבוקרו של יום
השכימו הבחורים לתפילה חגיגית בכותל בהובלתו של יצחק מאיר ]וחברים[ ולאחר
כאשר חזרו תלמידי הישיבה
ריקודים סוערים יצאו לסיור סובב העיר העתיקה
בחג השבועות חגו
מהסיור ,הופתעו לגלות את המראה המחודש של בית המדרש
עמנו רבים מחיילינו ביום שני )י"ד סיון( יצאו תלמידי שיעור א' ורבניהם לטיול-סיור
בשומרון .בתפריט' :המרפסת של המדינה' בפדואל' ,הר כביר' בהדרכתו של בני קצובר
יו"ר ועד מתיישבי השומרון ,חוות גבעות עולם באיתמר וישיבת הר ברכה שם שמעו
שיעור מרה"י הרב אליעזר מלמד שליט"א בסיומו ,באישון ליל ,נכנסו להתפלל בקבר
כהכנה לשנה"ל הבאה ,יצאו הרב קלמן בר שליט"א ,רבה של
יוסף הצדיק בשכם
נתניה ,והרב יצחק ג'מאל שליט"א ,לעשרה ימים של מרתון שיעורים לגיוס תלמידים
ההכנות ל"מחנה התורני" של הקיץ בעיצומן ,הרצים יצאו
במדינות דרום-אמריקה
דחופים לפרסם בכל מדינה ומדינה ככתבה פרטים באתר הישיבה כלל הישיבה -
רבנן ותלמידיהון ,מחכים בקוצר רוח לשובם במהרה של כל המתגייסים בשלום
בש"ק פרשת חוקת תיערך אי"ה בישיבה שבת גיבוש לשבו"שים ולחיילים המשתחררים
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