
    

 

 

 

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

   

  
  
  
  

 

 הרי, )ג, א דברים( 'חודש עשר בעשתי' ככתוב ,בשבט תורה משנה אמר ה"ע רבינו ומשה ,בסיון ניתנה שהתורה"
 (קדושת לוי, ליקוטים, ד"ה בחמשה עשר)תורה"  למתן הכנה הוא שבט שחודש ראיה

 ולחן עורךש

, האדמה מן נוצר הראשון אדם. לאדמה האדם בין קשר קיים בראשית ימי מששת כבר

. אלו ברואים בשני הנטועים בכוחות מתבטא המשותף המכנה'. אדם' בשם נקרא כן ועל

 יעבדו אם, בשפע יבול ולהצמיח בה הטמונים הכוחות את להוציא מסוגלת האדמה

 אל הכוח מן להוציאם מסוגל הוא אשר, וסגולות כוחות חבויים באדם אף. כראוי אותה

 .ובחיובי בטוב ויבחר מידותיו את יעדן אם, נעלה לאדם ולהפוך הפועל

: המפורסם בפסוק תוקף משנה קיבלה ממנה הצומח וליבול לאדמה האדם בין ההקבלה

 .)טי, כ דברים(" השדה עץ האדם כי"

 העץ יינתק אם. העתיד דור על ומשפיעים חיותם ממקור יונקים העץ של שורשיו

 מחובר להיות הוא חייב. האדם גם הוא כך. זמן לאורך להתקיים יוכל לא, משורשיו

 יוכל לא, משורשיו יינתק אם. העתיד דור על להשפיע יוכל וכך, היניקה למקור, לשורש

 .כאדם להיחשב

 בין יפה השוואה מוצאים חז"ל .לאדם הצומח עולם בין משמעות רב שוני יש, זאת עם

 מרובים שענפיו לאילן? דומה הוא ְלמה, ממעשיו מרובה שחכמתו כל: "לאילן האדם

 מרובים שמעשיו כל, אבל... פניו על והופכתו ועוקרתו באה והרוח, מועטים ושורשיו

 כל שאפילו, מרובים ושורשיו מועטים שענפיו לאילן? דומה הוא ְלמה, מחכמתו

 )זי, ג אבות( ".ממקומו אותו מזיזים אין, בו ונושבות באות שבעולם הרוחות

. משמעות רב הבדל גם ביניהם קיים אך, לעץ האדם בין קשר ומביע מקיף המשל

. האדם כן לא. הבורא לו שהועיד המישור זהו שכן, החומר בעולם נתונה העץ הוויית

 .מרומים מגנזי שנחצבה נשמתו אלא, החומרי גופו אינו שבאדם העיקרי המרכיב

 וכוחות יציבות יתר לאילן יעניקו כך, בה שיעמיקו וככל, באדמה טמונים האילן שורשי

 משם, העליונים הרוחניים בעולמות מוצאם - האדם של שורשיו, זאת לעומת. יניקה

 .יניקתו נובעת

 ממשיך עדיין הגוף אמנם. תיתהאמ בהווייתו פוגע הרוחני ממקורו כלשהו ניתוק

 הנכרת כעץ כמוהו ימייםהשמ משורשיו הנתק. האדם עיקר הוא אין אולם, לתפקד

 מסוימות תכונות גם, עץ ומראה דמות לו יש עדיין, משורשיו הנעקר עץ גם. משורשיו

, חייו מקור הם שורשיו. האדם גם כך. עץ הוא אין שוב אך, בו נותרות העץ של

 את לשפר היא לעולם האדם של בואו תכלית .תיהאמ חייו מקור ניתק ובלעדיהם

 מתוך, בטוב האדם בחר שבהן פעמים ומאות עשרות יחדיו בהצטרף רק. מידותיו

 .המבורך השינוי את לראות יזכה, והתבוננות מחשבה

 ותשע"ה' שבט
� 

 ט"ו בשבט

 אליעזר מגןהרב 
� 

 הגבעונים

 ר' דניאל סגרון
� 

 דעא"ש

 דביר קאץ
� 

 ט"ו בשבט...עוד על 

 עזרא לרר
� 

 שירת הים

 יעקב עמיחי סופר
� 

  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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  הרב אליעזר מגן
  

  

  :(ה ע"ב)מסכת תענית כמובא ב ,נחמן כשרצה לברכוידוע המשל שאמר רב יצחק לרב 

, אמר ליה: ליברכן מר. אמר ליה: אמשול לך משל, (רב נחמן ורב יצחק)כי הוו מיפטרי מהדדי 

  למה הדבר דומה?

לאדם שהיה הולך במדבר, והיה רעב ועייף וצמא, ומצא אילן שפירותיו מתוקין וצילו נאה 

ואמת המים עוברת תחתיו. אכל מפירותיו ושתה ממימיו וישב בצילו. וכשביקש לילך, אמר: 

שיהא  -אילן אילן, במה אברכך? אם אומר לך שיהו פירותיך מתוקין, הרי פירותיך מתוקין! 

שתהא אמת המים עוברת תחתיך, הרי אמת המים עוברת  -ך נאה! צילך נאה, הרי ציל

  תחתיך! אלא יהי רצון, שכל נטיעות שנוטעין ממך יהיו כמותך.

לו נאה, יצ  –שהגיע לפסגת ההצלחה כמו שכל אילן היה מייחל  ,מתואר במשל אילן מושלם

רכו אלא אדם לבפירותיו מתוקים, ואמת מים קבועה עוברת תחתיו, ומשום כך לא נותר לאותו 

  .הנטיעות שנוטעים ממנו יהיו כמותוכל ש

וצריך להבין את הברכה הזו, האם לא מצא אותו אדם ברכה אחרת שזקוק לה האילן מלבד הברכה 

לתת צל ולא  שימשיך –על נטיעותיו העתידיות של האילן, הלא היה לו לברך את האילן עצמו 

ינשרו עליו מחמת שמש ורוח חזקה, שאמת המים לא תתייבש, שתמיד יהיו פירותיו מתוקים, וכמו 

כלומר תמשיך להיות בריא כמו שאתה, ולא אומר לו  –שבני אדם מברכים זה את זה 'תהיה בריא' 

  'שילדיך יהיו בריאים'?!

אילן והצאצאים שלו, שאם זו אכן שהברכה החשובה ביותר היא ברכת ההמשכיות של ה ,ואין לומר

 "שכל נטיעות שנוטעין ממך יהיו כמותך"ברך אותו מיד בהתחלה הברכה החשובה ביותר מדוע לא 

  וברך אותו בזה רק אחרי שלא מצא משהו אחר לברכו?

אלא ע"כ רואים שמתחילה רצה לברך דווקא את האילן עצמו ולא את צאצאיו, שכן אמר לו 

נאה... שתהא אמת המים עוברת  צילךמתוקים... שיהא  פירותיךשיהיו  'אם אומר לך -בתחילה 

  לא יפסקו'!', וא"כ היה לו לברך את האילן עצמו 'שהמעלות הטובות שבך תחתיך

מובן למה לא ברך אותו שהצל ימשיך להיות נאה ושהפירות ימשיכו : ואם נחדד יותר את השאלה

וא ודאי ימשיך להיות כזה, שהרי אם הצליח להיות מתוקים, שכיוון שכבר הגיע למעלה הזו ה

לשלח את ענפיו שיתנו צל גדול והצליח להניב פירות מתוקים, ודאי ימשיך לעשות זאת, ומשום כך 
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באמת אין צורך לברך אותו בזה. אך מדוע לא ברך אותו 'שאמת המים לא תתייבש', הרי זה לא 

  כל ימיו? תלוי באילן עצמו, ומי מבטיח שתמיד יהיה לו מה לשתות

, גם האדם "כי האדם עץ השדה"דם נמשל לאילן, ונראה להסביר שיש רמז עמוק בברכה הזו. הא

בתחילת גדילתו צריך שיהיו לו תנאים מסוימים כדי שיצליח בגדילה, וכמו עץ צעיר שצריך יחס 

 ואף לייצבו עם מקל תיוול, לפעמים חממה, צריך לעדור סביבהרבה מים, דשן, שמש וצ –אישי 

צמוד, כך האדם כשנולד צריך טיפול והשקעה מרובים, צריך להאכיל אותו, ללמד אותו, לחנך 

  אותו, להדריך אותו בדרך הישרה ולכוון אותו כשצריך.

אותו חומר גלם התחלתי יכול למצות את היכולות שלו  .האילן צומח מהגרעין ההתחלתי שבו

ע מבחוץ, ולא יועיל לו החומר גלם ולהתפתח בצורה משמעותית, אך לשם כך הוא צריך סיו

הראשוני שבו, טוב ככל שיהיה. האילן זקוק לאמת מים, אמת המים היא המזינה אותו ומסייעת לו 

  לפתח את הכוחות הטמונים שבו, ואת התכונות שהושרשו בו מתחילתו.

וא זקוק אדם נולד עם פוטנציאל גדול, ויש לו יכולת למצות את הכוחות הטמונים בו, אך לשם כך ה

אל הגדול שבו, אם לא נעזור יצותו, שעל אף הפוטנלאמת המים, אותו סיוע חיצוני שידריך ויכוון א

  לו למצות אותו הוא לא יצליח לעשות זאת לבד.

אחרי שהאילן גדל והתפתח ועזרנו לו לגלות את הכוחות שבו, אני כבר לא דואג שיהיה לו צל נאה 

אותו בזה, גם לא צריך לברך אותו שאמת המים לא תתייבש, ופירות מתוקים ולכן לא צריך לברך 

כי אני לא חושש מזה, שמכיוון שהצלחתי לגדל אותו כל כך אני בטוח שהוא יסתדר גם בלי אמת 

בלי שישקו אותו ויאכילו אותו עם כפית לפה, הוא כבר ימצא את המים בעצמו ע"י  –המים 

  שיעמיק את שרשיו!

תית היא 'שיהיו פירותיך כמותך', שאחרי שתגדל ותגיע לשלמות של פירות מתוקים מהברכה הא

וצל נאה, תעשה גם אתה פירות כמותך, שאת ההשקעה שהשקיעו בך לא תשמור לעצמך אלא 

תתן מעצמך גם לאחרים, ולכן לאחר שהאילן התפתח בצורה הראויה לא מברכים את האילן עצמו 

  ים את ההמשך שלו!  שימשיך להיות מוצלח, אלא מברכ

, הגעתם לשלב בו אתם נותנים מעצמכם את ההשקעה שהשקיעו בכם, וכעת ואתם חיילים יקרים

לתו במקום בו הוא נמצא. אך צריך לזכור שכדי להמשיך וכל אחד מכם תורם לעם ישראל כפי יכ

מים אלא ולתת לאחרים צריכים עדיין להיות מחוברים לאותה אמת מים ממנה אנו יונקים, ו'אין 

תורה'. התורה אינה רק אמת מים אלא מעיין המתגבר, כדברי ר' מאיר בפרק ו' באבות: "כל העוסק 

 בתורה לשמה, זוכה לדברים הרבה, ולא עוד אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לו, נקרא רע, אהוב, 

אוהב את המקום, אוהב את הבריות, משמח את המקום, משמח את הבריות... ונעשה כמעין 

  המתגבר וכנהר שאינו פוסק..."

שבכל מקום שאתם נמצאים תצליחו לינק ממימיה של התורה, תהיו כמעיין המתגבר  .נברך אתכם

  ויתקדש שם שמים על ידכם.
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  הרב דניאל סגרון
  

  

כ, פרשת דומא צריכה לעורר אותנו לדון על "מבלי להיכנס לשאלת הצדקת העינויים על ידי השב
  דרכם העקרונית של נוער הגבעות, בעלי הגוזמבות המרדנים. 

  הם צודקים. על פניו 

הם רואים את כל העוולות שקיימות במדינה. את העדפת זכויות אדם של האויב על פני סיכון חיי 
יהודים, את החומרנות של ההורים הבורגניים שמהם הם ברחו, ובעיקר את הנזקים של הליברליזם 

  הקיצוני בו דוגל בית המשפט העליון, השליט האמתי של מדינת ישראל.

- כל הביקורת שמטיח המגזר הציוני דתי. שומעים טוב מאד את הביקורת על ביביהם שומעים את 
  ץ, את התסכול מהתקשורת ושאר ארגוני השמאל. "בוגי, את הזעם על בג

הם שומעים ומיישמים, מגיעים מהר למסקנה שעולם ישן עדי יסוד נחריבה. שצריך לפרק הכל 
מחדש בצורה נכונה. לכן אותו מסמך המרד של מאיר אטינגר וחבורתו לא שואף לתקן  ולבנות הכל

כ, על עצם השאיפה המגלומנית "מבפנים אלא על ידי פירוק. לכן גם הזעם האדיר של השב
והמקוממת לפרק את מדינת ישראל באמצעות שרשרת פעולות טרור נקודתיות שיבעירו את 

  האזור.

הם ספגו את הביקורת של הציונות הדתית ובחרו לטפל בה בדרכם, אז איפה הטעות שלהם? אם 
  במה הם טועים? רק בבחירת הטקטיקה או שזו טעות מהותית?

  . 'קמעא קמעא'שלאפוקי משיטתם אמר הירושלמי שגאולתן של ישראל היא  ,כנראה

  :פנינו שתי דרכיםב עומדות

, לפעול השנייה, ולהגיע לגאולה בבום אחד. , להתנתק מרוב עם ישראל, להחריב את הכלהאחת
באיטיות, שלב אחרי שלב, דרך המערכות הקיימות, אותן מנסים לתקן מבפנים. אומר לנו 
הירושלמי קמעא קמעא. אל תלך בחיפזון, אל תתקן על ידי פירוק, אלא תבנה את הגאולה 

את הכל כאן ועכשיו.  בשלבים. אל תיתן למזג החם של ימי הנעורים לאבד את הסבלנות ולרצות
  .'מדינת הלכה עכשיו', כך 'שלום עכשיו'כמו 

בהדרגה, מתוך שותפות וחיבור לעם ישראל, מתוך סבלנות ומתינות בדיני כלל ישראל, מתוך  ל'
  כפיפות לגדולי התורה, עיני העדה המיושבים בדעתם. 
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ר שלך . תבנה את עצמך ואת המגז'קצות'חשוב לך לתקן את מערכת המשפט? תלמד 
כאלטרנטיבה לתפיסה של בית המשפט העליון. טיפה ועוד טיפה, איש תורה ועוד איש תורה, 

  התיקון ייעשה מאליו. מתוך בניין ולא מתוך חורבן. מתוך חיבור ולא מתוך ניתוק. 

מפריעה לך צורת הלוחמה בטרור הערבי? תלמד אמונה. תחזק את הזהות היהודית, תחזק את 
נע י, שמּוהאסלאמם ישראל, ומתוך זה נדע להילחם בצורה נכונה בטרור הזהות היהודית של ע

  מתוך אמונה ולכן הדרך להילחם בו היא רק על ידי אמונה נגדית, אמונה טהורה של תורת ישראל.

זו לא טעות טקטית, אלא טעות מהותית בהבנת דרך הגאולה של עם ישראל שצריכה לבוא מתוך 
ולא אצל הצעירים  ,בהדרגה ובמתינות הנמצאים אצל זקני העדה -ר בניין, מתוך חיבור לעם, והעיק

  הלהוטים. 

   קמעא קמעא.

  

    

  

  דביר קאץ (ב')
  

  

, אשר הורכב מכל מי שיכל לאחוז בנשק, הובס המגן פחד הילך אימים ברחובות. הם באים. הצבא
עשן החל להכות ללא  ותימרותוקול ענות התקרב לשער העיר. הם באים. גל של אש  ,זה מכבר

רחמים. צעקות של נשים וטף נשמעו מכל עבר. והנה מתוך העשן הם באו. רצים כשנשקם בידם, 
, דם ואש שלטו בערבוביה. "להרוג את כולם!" נשמעה שאגה, "ללא טובחים מכל הבא ליד

רים שבויים!" נשמעו קולות עונים לו. המושל נתפס ונגרר בחורבות העיר. לבסוף, על ברכיו, ה
בעל זקן, עם מבט  המוציא להורג היה כמובן מעט את ראשו כלפי הלהב שאחז מי שמאחוריו.

  ע הנחית את החרב.א קול "כן יאבדו אויבך ה'" ויהושנחוש ולהוט. פתאום שמע הו
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אדון יהושע", שאל הכתב האכדי, "מדוע באתם לכאן? איך צצתם משום מקום והקמתם  ,"אמור לי
"באנו אל הארץ ונלחמנו בה  בכתב בעניים חודרות המות המרשימה הביטהד .את המדינה הזאת?"

בדבר אלוקים שנמסר לנו בידי נביאנו משה". "אבל מה חטאו לכם יושבי הארץ?" הקשה הכתב. 
ל, להרוג בם ולאחד את הארץ תחת מלכות -"הם כופרים שמלאה סאתם ונשלחנו אנו, שליחי הא

לנו מאת אלוקים  אנו נחייה על פי חוקי התורה שנמסרה" "בארץ הזו" המשיך יהושע, אלוקינו".
, אלא אף הלוחמים בכם "והאלוקים שלכם מחייב אתכם לטבוח לא רק בגבריםביד משה עבדו". 

הכתב כשנימה של יראה מתגנבת לקולו. "שבעת העמים אשר חיו כאן  תמהבנשים ובילדים?" 
יש להם שלוש  אותנו להשמידם. בארץ הזו הכעיסו את הבורא, האחד והיחיד , עד ששלח

כל המשתייך להם,  לברוח, להיכנע תחתינו ולשמור את שבעת מצוות בני נח או למות. -אפשרויות 
בשם תורתנו ומשה  ,שארו כאן להילחםיאם י, . לעולם לא נכרות להם בריתאין לנו רחמים כלפיו

  אנו נכלה אותם לבלתי השאיר מהם שריד." ,נביאנו

 -ת", כפי שהיא קרויה כיום, שמה לה כמטרה להקים מדינה אסלאמית לאמיהמדינה האס"
שיטות ענישה כדוגמת עריפת ראשים, בה יתנהלו על פי חוקי תורתם, ה"שריעה".  -ח'ליפות 

סקילה לנואפים ומלקות לחוטאים, כצו הקוראן, הפכו להיות מסמלי הארגון. ה"ח'ליפה", מנהיג 
(מוסד מנהיג הרוחני של המדינה האסלאמית מד ונחשב ההארגון, מוכר כיורשו של הנביא מוח

הח'ליפות המקורי התקיים כאלף שנים עד שנרצח אחרון הח'ליפים והח'ליפות הוחלפה בידי 
ממשיכתה עד התפרקותה). על דגלם חרטו (תרתי העות'מאנית שראתה עצמה  האימפריה

  (בתוך העיגול הלבן). משמע) "אין אלוקים מלבד אללה" ו"מוחמד הוא שליח אללה"

לא של היום) שנעשה בידי בני ישראל תואם ות, ההשוואה בין דאע"ש ַלכיבוש (אין מה לעש
. האמונהככפפה ליד וככיפת ר' נחמן לראש. הדבר היחיד שיכול לחצוץ ביננו לפראי האדם היא 

אמינים בזה נכון, הם מ ציווה אותנו, שהתורה היא אמת, והאמת היחידה. באמתהאמונה שאלוקינו 
גם, אך אין הדבר מכשיר את השרץ כל עוד אנו מאמינים ומכירים בשיגעון ובטירוף שאחז בם. 

 מחזה עינייםלהבדלי האסלאם והיהדות הרמב"ם והכוזרי מסכימים כאחד: אמונתנו מבוססת על 
. אין פה הליכה שולל אחר רעיון של רעות רוח המשתמש עם שלםל שנמסר לנו לא כיחידים אלא

מדובר פה על מסורת בלתי ניתנת לערעור, שבמרכזה מעמד הר טבע האכזרי של האדם כדלק. ב
אבא של לוחם תחת , ההתגלות האלוקית לשישים ריבוא שעברה הלאה בשרשרת הדורות. סיני

את  תו את האמת המוחלטת שהאירה אזליהושע היה נוכח בעשרת הדיברות והעביר לו כמיטב יכו
הניסים הגלויים שחווה העם בכיבוש הארץ הנציחו את האמת והצדק האלוקי במלחמתם. העולם. 

הנבואה שליוותה אותנו בימים ההם, קישרה אותנו לדבר האלוקים ללא סייג. אין פה תהפוכות 
  אלוקי גלוי בו אנו זכינו להיות הכלים. אוניברסלידמים של עם צמא דם. אבל יש פה מהלך 

מת של כתבים שאמנם פרשנות מסוי קיימת אצלם תגלות ולא נבואה.לא ה לדאע"ש? ישומה 
. אין זה פלא מאמיניהםשהטמיעו אותם בכח בעזרת הם במסורת אך נכתבו בידי יחידים ניתנו ל

ככל דת שהומצאה ונבנתה עם השנים, כיום תומך במדינה האסלאמית.  מהאסלאם 10%שרק 
 (כך גם הנצרות, דרך אגב) שמבטאות פרשנויותאולוגיות וימחולק ומפורד לדעות, איד האסלאם
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(הדבר לא דומה כלל לאשכנזים וספרדים, הסונים תר מכל את חוסר הביסוס של מסורתם יו
הקנאות הדתית  .)מאז מותו של מוחמדטובחים זה בזה  האסלאםוהשיעים המרכיבים את 

משחקת אצלם תפקיד חשוב ועיקרי, הרגש המבוסס על דחף אנושי להשגת המטרה הכרחי 
דבר שטוען שלמעלה ממנו מה מוסרי. זה אז אנו רואים את שפלות האדם המחליט בשם לקיומם. 
  דאע"ש.

ל"טקס וידוי וסליחה" בשם "שבט משוררים הזויים למדבר  קומץבשנה שעברה בשבועות הלכו 
אך אם חשבנו  .אחרי חטא העגל ל חופש הפולחן למרגלות הר סיני"ע נרצחיםה 3000" " למעןלוי

הכנסת דנה בעבר אם לפסול לימוד ספר יהושע. אין הדבר מפליא  -מסוגלים לכך שרק הזויים 
אין ממש הבדל  לשיטתם,כאשר מכונני ההצעה אינם מאמינים לא באמיתות התורה ולא במסורת. 

בין מה שעשו ישראל לפני שלושת אלפים שנה לפעולות אסלאמיות קיצוניות כיום. שניהם נגד 
נו אלפים שנה העולם היה לא מוסרי וכיום סוף סוף תיַק המוסר האנושי. מבחינתם, לפני שלושת 

  אותו תחת ערכי הדמוקרטיה והשוויון. 

ן העתיק ואף עד מלחמות העולם האחרונות הם צודקים. כך אכן פעלו רוב אומות העולם בעיד
וב"ה חל שינוי מרחיק לכת בתפיסה המוסרית שהעלתה את האנושות למקום טוב יותר. אך לא 
אנו, עם ישראל. אנחנו כבר היינו מוסריים תחת ההנהגה האלוקית. אנו הם אלו שהבאנו את 

 רכי המוסר נובעת ממחסורתואמת את ד כל פעולה שנראית לנו כיום כלא התיקון והמוסר לעולם.
סך גנב מצוות בני נח, ש 7לא שומר להרוג גוי שההלכה (לדוגמא  ובמוסר האלוקי ל- באאמונה ב

שהוא מורד בציווי הישיר של מי שהעניק לו  נבין ונאמיןקשה לנו כל עוד לא  מסטיק מהסופר, הכל
האמונה באמונה אין לנו המסקנה ברורה: ללא  .לסיים אותם) ,נה על תנאימָת בכמו  ,חיים ויכול

  אללה אכבר. הערכי והמוסרי. ראייכולת לבחון את ההיסטוריה שלנו (ואולי אף את מעשינו כיום) ב
  

    

  

  ')דלרר (עזרא 
  

 מהו תאריך המוגדר לראש השנה לאילנות:ישנה מחלוקת במשנה בתחילת מסכת ראש השנה 
בו החל משה רבינו את דבריו , (יש לציין חשיבותו של תאריך זה בית שמאי פסקו שזהו אחד בשבט

ובית הלל פסקו שזהו ט"ו  ,תו בתאריך ז" באדר)רשנכתבו בספר דברים נאומו שארך עד יום פטי
ת בו פוסקים להלכה למעט מספר זעיר של מחלוקו ,כמו תמיד ,הלכה כבית הלל הונפסק .בשבט

תאריך ט"ו בשבט הוא התאריך שבו האילנות סיימו את זמן קליטת מי הגשמים . כבית שמאי
  . ועוברים מחזור מחודש של חנטה ונתינת פירות לקראת אביב פורח ומשגשג, שיורדים בחורף

ם זה ומצטערים בי אין ך זה:בכדי לציין תאריבעדות ישראל ואלו מנהגים מיוחדים שנוהגים 
תנו שמשתתפים בצומות שובב"ים אלו מאלתשומת לב [ (אורח חיים סימן תקעב ס"ק ג) בתעניות
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וגם לא אומרים תחנון החל מערב ט"ו בשבט  ]☺ בכל מקרה... קבלו פטור -ולאלו שבצבא , ת"ת

  . מנחהתפילת מ

משנים קדמוניות  שנהגו ישראל ,'י בספרו מועד לכל חיחיים פלאג הגאון רבימביא  לכךבנוסף 
ות האילן בט"ו בשבט ונוהגים לטעום פרי מחודש שעוד לא טעם השנה ולברך לערוך סדר על פיר

ת בט"ו שציווה עליהם לערוך שולחן של פירו וזה הוקדם בצוואת ר"א הגדול לבניו,( עליו שהחיינו
  . הנה לנו אסמכתא למנהג זה עוד מימי התנאים), בשבט ושלא יבטלו הנהגה זו

ע"מ שנוכל לחדש  ,שזיכה אותנו בכל השפע הזה ,קב"ההכרת הטוב לבעריכת סדר זה מביעים 
כמו שהבורא הבטיח לאבות הקדושים וחזר על הבטחתו  ,כוחות ולקדם את פיתוח הארץ ויישובה

שנוכל  ת ע"מתנאים נוחים ופירות שופעים עסיסיו ולזאת הציב לנו ,"י ירשו את הארץמשע
(וזה לכם האות  שנים קודם לכן עוד הרבה ינונתן לנו והבטיח לאבותלהמשיך ולשמור על הארץ ש

עכשיו שהנכם בצבא ומשמרים גבולות ישראל מכל צר ומשטין המאיים לקום  ,לגודל מעלתכם
שאין הקב"ה עושה ניסים אלא אם כן אנחנו נמסור לכך נפש קודם וידוע  ,ולהרגנו בכל יום מחדש

  .לכן)

   בשבט: הלכתיות מעניינות שתופסות משמעות בתאריך ט"ו נפק"מעוד 

אילן חדש שניטע אסור לאכול  :דהיינו ,בתאריך זה נשלם מניין שלש שנים לפירות ערלה  .א
החל ות מעת לעת אלא שנים אלו נמנואין עתו, ימפירותיו שלש שנים ראשונות לנט

ש שנים לאחר של. ובו נגמר שנה לנטיעת האילן ,מתאריך ט"ו בשבט מתחיל השנה
, שלפי ההלכה כל (יש לציין להיות בקדושת "נטע רבעי" מתקדשים כל הפירות החדשים

ואף  ,השנים הראשונות אף לאחר שלש השנים הראשונות נאסרים באכילה פירות שלש
את . )"ו בשבט מוגדרים כפירות נטע רבעיורק הפירות החונטים החל מט ,נאסרים בהנאה

לין הדרך יכול לפדות פירות נטע רבעי יש להעלות לירושלים ולאוכלם בקדושה ואם קשה ע
  .את קדושת הפירות על מעות ובעלייה לרגל יקנה בהם מאכלים בירושלים ויאכלם בקדושה

ריש מעשרות מפירות אסור להפ  .ב
וגבול  ,שנה אחת על השנייה

 והכוונה ,השנה זהו ט"ו בשבט
פירות שחנטו לפני ט"ו בשבט ש

על פירות שחנטו לאחר ט"ו 
  . בשבט

ריך זה יזכיר לנו את עצם זכירת תא
כבכל חג  ,העניינים ההלכתיים הכרוכים

 דיקפהוכך נוכל ל ,שבמסורת היהודית
  . הלכות הנזכרותב
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  ')יעקב עמיחי סופר (ג
  

  עולם הפוך ראיתי, ,על הים ,שם

  ,1כאשר הרוכב דבק לגב סוסתי

  .2תיומראות נבואה כולם ראו ִא 

  כאשר ליבשה עליתי ,לאחר מכן

  ל גומר עלי אמרתי.-שירה לא

  

  שם נאמר, 'שירו לה' כי גאה גאה'

  היה רע ומר, 3ותחפנחסוליושבי נף 

  ,4כך עלה במחשבה לפני הבורא במאמר

  ישתבח ויתעלה שמו בפי כל משמר,

  וקרא זה אל זה ואמר:

                                                           
פרשה ב) על  מכילתא דר"י (בשלח, מסכתא דשירה 1

הפסוק 'סוס ורכבו רמה בים'. שדרך העולם שהרוכב 
מהיג את סוסו ומכווו ככל העולה על רוחו, ואילו 
כאן הסוס ההיג את רכבו [ועיין עוד בפש החיים 
(שער א' פרק ט') שמבאר ע"פ מדרש זה את הפסוק 

 בשה"ש (א, ט) 'לסוסתי ברכבי פרעה דמיתיך רעיתי].
ש (כרך ב, בשלח, דף סד ע"ב): כמאמר הזהר הקדו 2

"ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל וישעיה, 
שיחזקאל וישעיה לא ראו אלא במראות ומתוך שראו 
שרפים וחיות הקודש לא היו מכירים כבוד יוצרם, 
אבל כשגלה הקב"ה על הים לא גלה עמו לא מלאך 
ולא שרף ולא חיות הקודש לפיכך רואין בראיית 

ית הלב וכו'". וברש"י עה"ת איתא ב"א: שמה ובראי
 "ראתה שפחה על הים מה שלא ראו ביאים.

מצרים, ע"פ ירמיה (ב, טז) "גם בי ף ותחפחס  3
 ירעוך קדקד".

בזוה"ק (כרך ב, בשלח, דף קע ע"א) הובא, שבא רהב  4
שרו של מצרים ואמר לפי הקב"ה מה שתו אלו 

ע"ז וכו'. עד  הללו עובדי ע"ז והללו עובדי –מאלו 
שראה הקב"ה בזכותו של אברהם שהשכים לעשות 

 רצוו ולכן הצילם וקרע להם את הים.

  

  בקשו מלאכי השרת לומר לפניו שירה,

  תקם בגערה,מיד שוכן מעונה ִש 

  האזינו לשירת ָּבַני אשר להם הבכורה,

  להם יאתה גדולה וגבורה, עתהכי 

  .5שמעו ופסקו אופנים מזמרה

  

  עוּברים במעי אמם ראוהו,

  ,6לי ואנוהו-ואמרו: זה א

  , וארוממנהו,7להי אבי, דייקא-א

  אף שפחה התנבאה שם כאליהו,

לא היה כדבר הזה ולא יהיה כמוהו.

                                                           
, ז): בקשו מלאכי השרת במדרש שמות רבה (כג 5

לומר שירה בקריעת ים סוף. אמר להם הקב"ה: בי 
מצאים בצרה ואתם רוצים לומר שירה?! לאחר שעלו 
מן הים בקשו שוב לומר שירה, אמר להם הקב"ה: בי 

שר לא אמר  –יקדמו תחילה, הה"ד 'אז ישיר משה' 
אלא 'ישיר', מלמד שהקב"ה אמר' ישיר משה ובי 

 ישראל'.
גמרא בסוטה (דף ל סע"ב) אומרת, שגם תיוק ה 6

היוק משדי אמו אמר שירה, ואפילו עוברים במעי 
להים -אמם אמרו שירה, שאמר "במקהלות ברכו א

" (ועשה להם כרס כאספקלריא ממקור ישראלה' 
 המאירה וראו את השכיה), ועי' כתובות ז ע"ב.

לע"ד אפשר ללמוד שהעוּברים אמרו שירה מדיוק  7
היה לו  – "אבילהי -א"לשון הפסוק: מדוע אמר ב

שעדיין  ,? מכאן אתה למד שהעוּברים"לַהי-א"לומר 
אמרו משפט זה, ולכן שהם , העולם לא יצאו לאויר

 . "להי אבי-א"יותר שייך לומר 
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   !מבקרר את ההּכ 

�  :íòôäå ãåãâá íçåì ,ïîãìô åäéúúî è"áø

202  ìù.íéðçðöä  

• éëä áäåà àáöá:  éìá äìàä íéðîæä úà

íéðéö÷äì"äöá äìàë äáøä ïéà ... úà åìöðú ..

!åøæçé àì íä ,äìàä íéòâøä 

• :àáöá úãîìù ç÷ì  ì"äö ìë øáã ìù åôåñáù

 àìù úåæéáùì íòè ïéà .øáãä åúåà úà äùåò

äæ úà éúéöøå äæì éúìá÷úä... íìåë .øáã åúåà íéùåò 

• :÷"øåî  áåùééä ìò úåìåâå íéðáà å÷øæ éë ïåøáçá íìù áåçø åðøöò éðàå øáç

 ìù ÷÷ô íù äéä ,íéãåîéìä úà åîééñ øáëùë ,éøçà äòù .òáøà úéø÷á éãåäéä

úåéðåëî øùò. åôèç äãîòá åðúåà óéìçäì åòéâäù ä'øáçäå ,íùî åðëìä óåñá ..

 ã"ñôä) (øãñ úåøôä íéáùåúäî...íééøäöä ìë íäì åðéùòù äî ììâá íéáøòä 

• :äîåàì øñî ä'øáç .ãéúòá äéååç àåä øáòá èåéñ ìë,  íëúà ÷éæçéù äî äæ

äéöøåôåøôá íéøáã åç÷ ,ì"äöá! 

• :íç ù"ã ìëì  íéìáåñù äáéùéä éìééçîääôå÷úá øå÷  .åæä!íé÷æç åéäú  

 מזל טוב

 לרגל נישואיו ישראל כהןל

 לרגל נישואיו אלי צודקוביץ'ל

 לרגל נישואיו אשר אבישי אלוןל

 לרגל נישואיואיתי נגר ל

 לרגל ארוסיו אושריאל בוכריסל

 לרגל ארוסיו נדב חודאדיל

 לרגל ארוסיו אברהם אביטןל



 

  

. בישיבה לבקר גם שכחו ולא לרגילה יצאו לצפון הציוד העברת לאחר מיד אך, בגולן לאימון עלו הצנחנים

 צנחן � ושוב חזרו להתאמן ברמת הגולן , ולא שכחו לחגוג בחנוכה...בצאלים קצר לאימון ירדולאחר מכן 

 המפרך כים"המ קורס כדי תוך גם האור את שראה סלוצקין נועם הוא המסורת את לשמר שדאג אחר

 סלוצקין ואדון ופטרולים בפילבוקסים שמירות טחנו ה'החבר כל .תלם מוצב ל"בחמ משמרת במהלך

 דרום פיקוד כל השתתף בו בשדרות תרגיל לעתיד כים"המ ביצעו, כן כמו  � 8/16, 8/8 של ל"בחמ התקמבן

. בצאלים) אורבנית לחימה אימוני מרכזא ("במאל אימוניםוהחל  חברון זרתבג הפעלה סיים סלוצקין נעם  �

, ו"הי שירה אופיר הרב :בצנחנים נוסף עדכון  � ...עיוני ומבחן ניווט, בראור הכולל אמצע בוחן עברו וכבונוס

 חיימוב מרדכי הרב את ומחליף(!),  צנחנים ר"גדס כרב לאחרונה נכנס האחרון צים"הרב קורס את שסיים

 נערך לאחר החנוכה � אחרת מילואים יחידת לרב הסדירה הסיירת מרב חודשים כמה לפני שעבר ו"הי

 יואל והתקבלו: ,ארבעה סיימו ומתוכם, בחורים שמונה ייצגו' הקד ישיבתנו את !!16 מרץ בי"למלש הגיבוש

 גדוד עם ש"באיו לתגבור הוקפץ שהוא מדווח מורגנשטיין :שריונרים � קסלמן ודוד רוזנטל מנחם, גרינוולד

 שותפים כולם אך, בפלוגתו איש איש מפוזרים אמנם בשריון .לבונה מעלה ליד במוצב ונמצא, יהודה נצח

 יצאו, זוהר ודורון הורביץ אלדד, א"באכ התכנות קי"מש �. הגולןברמת  והקפוא האתגרי החורף לאימון

 הצבאית שברבנות יהודית תודעה מדור מטעם בסיור. הגולן ברמת בחנוכה ענפי" מכבים בעקבות" לסיור

 העיר כיבוש( ברומאים המרד בזמן באזור שהיו הקרבות על ושמעו ובחיספין סאקי בתל, בגמלא ביקרו

 איש בראשות בחורינו מטובי כמה יצאו, בטבת' י צום סיום לקראת: מוהנדסים  � כ"יו ובמלחמת) גמלא

 ה'החבר יצאו לאחר מכן  � בסוסיא ההנדסה לוחמי עם הצום את ולשבור לבקר, כהן אלמוג, המסור הקשר

ביום שני בשבת   � תניאלע למוצב עברוו, בצאלים כפיר של באימון יעויס ,האויב שטחי בעומק לפעילות

'. ב שיעור בי"למלש, דוייטש ליזו, ההסדר ישיבות איגוד ל"סמנכ בין השנתי המפגש התקיים פר' שמות

  !לכולם . בהצלחה..אלו מעין תובנות ועוד ל"בצה קרבי הכי המקצוע הוא תובלה נהג שאכן לשכנעם בניסיון
  

  

  
  

  

  

  

  

נוף, -ובמלאת שנה לטבח בבית הכנסת בהר, ישיבה חללי נשמת לעילוי ההנצחה פעולות במסגרת

גבורת אריה", המכנס מאמרים מאת רבני " – ד"הי קופינסקי אריה הרב נ"לע זיכרון ספר לאור יצא

 שחרור לחגיגות השנתי ד"חב פסטיבל התקיים האומה בבנייני -  הגאולה חג 	 ובוגרי הישיבה

 חלק נטלו בו מיוחד) התוועדות( פאברייגען מופע התקיים כתביו על המבחנים מלבד. הזקן ר"האדמו

". איתן אור כולנו" הכותרת תחת לחיילים מיוחד אירוע התקיים, לכך בנוסף 	 מטובי תלמידנו

 מיוחד מופעו ותהרצא התקיימו ביום'. משותף מחנה' וארגון הצבאית הרבנות בשיתוף נערך האירוע

 נחגג האורים חג  	 'הדרום אבירי' גדוד של התקשוב ק"מש, וולף יעקב נצפה ביום. רנד שולי של

 של בליווים ד"בביהמ הנרות הדלקת לאחר סוערים בריקודים החל. לבב ובטוב בשמחה בישיבה

 א"בחד מרכזית חנוכה במסיבת וכלה, מים"הר בבתי במסיבות עבור, בישיבה המנגנים בעלי גדולי

 שמיניות" להקת של בניצוחה במיוחד שמחה והרקדה המסורתית המלגות חלוקת את שכללה

 גרשון ר"ד') מיל( ל"סא בישיבה התארח ויגש ק"במוצש  	 יריחו-מישיבת נתב"ס במצפה "באוויר

, הישיבה רבני השתתפו המאלפת בשיחה. בטבת' י לרגל שני בית חורבן על לשיחה כוכבא-בר

הישיבות לתלמידי  מוצלחת גיבוש שבת בישיבה התקיימה ויחיבש"ק   	 ותלמידיה משפחותיה

וארא במוצש"ק  	 'זמן'מתוכננת שבת נוספת בהמשך ה 	, ובה השתתפו עשרות תלמידים התיכוניות

  	 , מפי ד"ר יוסי מנשרוףלמדינת ישראל נמסרה הרצאה בבריינין בעניין הגרעין האיראני והשלכותיו
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