
    

 

 

 

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

   

  
  
  
  

 

 " הזה אור להתגלות בעצם מוכן היה אב חודש וכן... טוב כי אור מבחינת הוא' ט באות שנוצר אב חודש באמת דהנה"

 )אדרפרי צדיק, שמות, לחודש (

 ולחן עורךש

בהם אנו מציינים קרוב לאלפיים שנים לחורבן בית המקדש, ראוי  בימים אלו,
 לנו לשוב ולהתבונן, כבכל שנה ושנה, במהותם של הימים.

נשאלת שאלה על היסטוריית עם ישראל בגלות. אנו כיהודים מאמינים בני 
כי כל מעשי  מאמינים, בני תורה, מקדשי שם ה׳, צריכים להאמין ולבטוח

הקב"ה בעולם הוא לטובת בנו בכורו ישראל. אם כן, מדוע הקב"ה החריב את 
 בית המקדש, מקום השראת השכינה, המקום הקדוש בעולם? וכי זה טוב?

כן! אנו צריכים וחייבים להאמין שהדבר הוא טוב. עם ישראל הגיע למצב שבו 
ָׂשַבְעִּתי עֹלֹות ֵאיִלים ְוֵחֶלב ְמִריִאים  אומר הקב"ה: "ָלָּמה ִּלי רֹב ִזְבֵחיֶכם יֹאַמר ה'

 ְוַדם ָּפִרים ּוְכָבִׂשים ְוַעּתּוִדים 0א ָחָפְצִּתי" (ישעיה א, יא). 

שבית המקדש יפתור את כל הבעיות, ואין צורך  חיו מתוך אשליהעם ישראל 
בעבודה עצמית. אם יקריבו קרבנות יצאו ידי חובת כפרה. לכן הקב"ה עשה 

לעם ישראל. בצער רב, הוא "שפך את חמתו על עצים ואבנים",  בעצם טובה
 בכדי להחזירו לדרך הישרה והטובה. הקב"ה הוא תכלית הטוב להיטיב. 

. (גיטין נו ע"ב)בקשתו של ריב"ז מהקיסר "תן לי יבנה וחכמיה"  ניתן לבארכך 
ידע, שעם ישראל צריך  ומדוע לא ביקש את ירושלים ובית המקדש? ריב"ז

לחזור ולעבוד על עצמו, להפסיק לסמוך על הכהן הגדול ביום הכיפורים. 
. (ברכות יז ע"א)דווקא ביבנה, מרגלא בפומייהו דרבנן: "אני ברייה וחברי בריה" 

שם ידעו שלכל אחד יש ערך ועבודה עצמית, ואין "לסמוך" על המקדש 
 ודה"...שיכפר, או על הרב שיתפלל ו"יעשה את העב

הקב"ה חס על עמו ישראל, וכילה חמתו בעצים ובאבנים, כאותו מלך שקרע 
את חופת בנו משנודע לו שסרח, אבל לא שלח ידו בגופו של בן המלך. כך 

אך , על ידו בית המקדש שייבנה דוד המלך התפללמוצאים אנו במדרש, ש
ואם היה  היות ו"דוד מלך ישראל חי וקיים" ומעשיו נצחיים,נענה בשלילה, 
עניש את החוטאים וח"ו 'נאלץ' לה לא היה נחרב, אלא ה' היה -בונה את הבית 

, 'נצחה' ישראל. מאותה סיבה לא נכנס משה, בעל מידתהיתה נגזרת כליה על 
 לארץ ישראל.

ודת ה' אישית של כל ע"י עב החטאים שגרמו לחורבןלתקן את כולנו  נשתדל
 !ית המקדש ולגאולה השלמה, במהרה, ומתוך כך נהיה ראויים לבניין באחד

 ותשע"ה' אב-מנחם

� 

 נחמו נחמו עמי

 אברהם ריבליןהרב 
� 

 מאבק הדור

 ר' דניאל סגרון
� 

 כי נר מצוה ותורה אור

 יעקב פלדמן
� 

 הכר את המבקר

 אליה תמאם
� 

 עדכונים וחידושים

� 

 מערכת זמורות:

 איתיאל סופר 

 יוסף חלמיש

 מאור עזורי

 אלמוג כהן

zmorot1@gmail.com 

�� 

 העלון יוצא לאור ע"י

 ישיבת כרם ביבנה

 7985500ד.נ. אבטח 



 

2  

    

  

  הרב אברהם ריבלין שליט"אהמשגיח הרוחני לשעבר, 
  

הפתיחה המפורסמת של פרקי הנחמה בספר ישעיהו, פתיחתה של ההפטרה הראשונה מ"שבע 

צורך לכפול ולזרז את הנביאים "נחמו נחמו עמי". לשם מה יש  -דנחמתא", כופלת נחמה לעם ישראל 

  1למלא שליחות שהיו ממלאים מאליהם בשמחה וברצון, גם לולא היה זירוז של כפילות בצו ה'?

; 2יצויין שהרד"ק פירש ש"הכפל לחזוק", וכנראה כוונתו שהנחמה תהיה בעלת עצמה מיוחדת ומושלמת

  ע"ז, מלבי"ם ועוד]. ברם פירושים רבים גורסים שאכן יש פנים כפולות לנחמת ישראל [אב

אנו נלך בעקבות מדרשי חז"ל: "נחמוה עליונים נחמוה תחתונים, נחמוה חיים נחמוה מתים, נחמוה 

בעוה"ז נחמוה לעולם הבא, נחמוה על עשרת השבטים נחמוה על שבט יהודה ובנימין. לפי שכתוב בכה 

ש: "חטאו בכפלים 'חטא חטאה תבכה על בית ראשון ועל בית שני לכך 'נחמו נחמו עמי'". ובהמשך המדר

ירושלים' (איכה א, ח) ולקו בכפלים 'כי לקחה מיד ה' כפלים בכל חטאתיה' (ישעיהו מ, ב) ומתנחמים 

  בכפלים 'נחמו נחמו עמי' (שם שם, א)" (ילקוט שמעוני, ישעיהו רמז תמה). 

אחד אלא שניים,  במבט ראשון מכוונים שני המדרשים להדגיש את הכפילות הכמותית, דהיינו, לא חטא

ועל כן שני עונשים [בית ראשון ובית שני, עשרת השבטים ושני השבטים], וממילא גם נחמה כפולה 

[בעליונים ובתחתונים, החיים והמתים, בעוה"ז ובעוה"ב]. אבל אם כך הוא, אין משמעות מיוחדת לכפל 

ר שככל שעולה רמת החטאים הלשונות, שהרי כל חטא גורר את עונשו שלו וזוקק נחמה לעונש הזה. ברו

ומה הייחוד שחטאו בכפלים, שלקו בכפלים  -וכמותם, כן יגדל העונש ולכן זקוקים גם לנחמה מרובה 

   3ושמתנחמים בכפלים?

הביטוי "נחמו נחמו עמי" שעליו טבע המדרש את מטבע הלשון "מתנחמים בכפליים" מזכיר לנו את 

ע"ב), שם מסופר על שני אירועים שאירעו לר' עקיבא הגמרא המפורסמת בסוף מסכת מכות (כד, ע"א ו

ולשלושת חכמי ישראל. האחד שהם שמעו את קול המונה של רומי, את קולות שלוות הרשעים 

והנאתם, והשני כשהם ראו שועל שיוצא מבית קודשי הקודשים. הם בכו והוא צחק. לתמיהתם על צחוקו 

                                                           
להכון" והשורש ח"ם זכר רק פעם -יותן מתעלם מהכפילות, "בייא אתביאו תחומין על עמי אמר אמעיין שתרגום  1

 אחת. 
וכן במצודת דוד "וכפל המילה יורה על החוזק". רש"י פירש: "חמו אתם ביאי חמו את עמי" ולפי דעתו הכפל בא  2

 להדגיש את חלקם של המחמים מזה והמתחמים מזה, בחמה הגדולה. 
 . כוכב מיעקבועיין מה שתירץ בזה המגיד מדובא בספרו  3
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רי רצון ה', קל וחומר שיהיה טוב לעושי רצונו. להסבר הראשון ענה להם רבי עקיבא, אם כל כך טוב לעוב

צחוקו השני הביא ר"ע פסוקים על נבואות חורבן ועל הגאולה, והוא ביטא את ביטחונו שאם נתקיימה 

נבואת החורבן תתקיים גם נבואת הגאולה. וכך מסיימת הגמרא: "בלשון הזה אמרו לו, עקיבא נחמתנו, 

גם כאן בלשון הנחמה הכפולה, נוכל לומר שהחכמים מתייחסים לשני עקיבא נחמתנו". אם נרצה לדייק 

האירועים: "נחמתנו" בסיפור שלוותם והצלתם של הגויים, ו"נחמתנו" בסיפור חורבנו של ביהמ"ק ועם 

  ישראל. 

שני האירועים של ר"ע וחבריו משלימים זה את זה ומבטאים רעיון יסודי בקשר לעם ישראל, הן בגלותו 

ו. על ברכת ה' לאברהם "הרבה ארבה את זרעך ככוכבי השמים וכחול אשר על שפת הים" והן בגאולת

נאמר במדרש: "בשעה שעושין רצונו של הקב"ה הם ככוכבי השמים שאין כל מלכות  (בראשית כב, יז)

. נשנים 4ואומה שולטת בהם, ובעת שיעברו על רצונו הם כחול הים אשר כל רגל עוברת שולטת בהם"

הדברים בהקצנה בבכיו של ר' יוחנן בן זכאי למראה בתו של נקדימון בן גוריון, מעשיריה המופלגים של 

אשריכם ישראל ירושלים, שהיתה מלקטת שעורים מבין גללי בהמתן של ערביים: "בכה ריב"ז ואמר, 

רצונו של מקום מוסרן  בזמן שעושין רצונו של מקום אין כל אומה ולשון שולטת בכם, ובזמן שאין עושין

בידי אומה שפלה, ולא בידי אומה שפלה אלא ביד בהמתן של אומה שפלה" (כתובות סו, ע"ב). והסביר 

" על מצב שהביא אותו עצמו לבכי עז: "מפני אשריכם ישראלהמהר"ל הטעם שראה ריב"ז לומר "

צמי להם...הרי יגיע להית שהוא ע- להית...וכאשר אין להם המעלה הא-שמעלת ישראל מעלה נבדלת א

  . 5בטול לגמרי ולכן נמסרים ביד אומה שפלה וביד בהמתם" (חידושי אגדות שם)

והרעיון העולה ממקורות חז"ל הוא, שלעם ישראל אין דרגת ביניים נטרלית, או למעלה מכולם או ח"ו 

נה למטה מכולם. ודווקא המצב הלא טבעי של סבל נוראי שלא בדרך העולם רומז למדרגה העליו

שאמנם לא נראית בעליל, אבל נמצאת בהם בכוח, בפוטנציאל. ולכן יחד עם הבכי באה הקריאה 

  . 6'אשריכם ישראל', כי כל גלות וצער של ישראל הם הכנה לגאולה ואור גדול

כשיצא העם ממצרים זכה לא רק בהסרת השעבוד אלא גם ברכוש גדול. בהגדת הפסח נאמר: "הוציאנו 

ן לשמחה, מאבל ליום טוב, ומאפלה לאור גדול, ומשעבוד לגאולה", נשים לב מעבדות לחרות, מיגו

שצמדי המילים מציינות קטבים מנוגדים בדילוג על האמצע הנטרלי, שהרי בדרך כלל האבל אינו קם 

ליום טוב אלא לימי חולין, אדם שהיה ביגון, ובחסדי ה' נרפא, אינו עובר בהכרח להיות שמח, ואדם 

                                                           
 ת כב, יז. בראשיתורה שלמה, מדרש "אור האפילה" מובא ב 4
 , פרק יד. צח ישראלועיין גם בדברי המהר"ל, ב 5
, הרחבתי בהסבר התופעה שככל שהפוטציאל גדול יותר, כך גדולה הפילה כשאיו 242, עמ' יוה בואה ותוכחהבספרי  6

 ממומש. 
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 - אפילה רואה אור רגיל ולאו דווקא אור גדול, אבל עם ישראל כשהם אינם כחול הים שהפסיק להיות ב

  . 7הרי הם ככוכבים, מקיצוניות של השפלה הם מזנקים לקיצוניות של מעלה

וכך נסביר את הכפילות בדברי החכמים: "עקיבא נחמתנו" במקרה הראשון שלא נהיה עוד מרמס לגויים 

מקרה השני שנזכה לבניין ירושלים והמקדש ונהיה ככוכבים. וזו אולי גם בחינת חול, "עקיבא נחמתנו" ב

כי לא ירדנו ממדרגתנו הגבוהה לדרגת ביניים, אלא הרענו מעשינו  -כוונת המדרש בראיית החטא הכפול 

ישראל לא ידע" (ישעיהו א, ג), "ההמיר גוי אלהים  -מכל האומות, "ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו 

אלהים ועמי המיר כבודו בלא יועיל" (ירמיהו ב, יא). לכן לקו בכפלים גם בירידתם שלהם והמה לא 

  לשני האירועים של ר"ע וחבריו.  -לשפלות נוראה, וגם בעליונות הגויים השוחקים עליהם 

גם על צאתכם משעבוד הגויים, היותכם חול מרמס, וסיום תקופת עליונותם עליכם,  -נחמו נחמו עמי 

  לייתכם מעלה מעלה להיות ככוכבי השמים. וגם על ע

 
    

  

  וןר' דניאל סגר
  

  ישראל אפשר להסתכל במבט פרטי ואפשר להסתכל במבט כללי.  במדינתעל כל אירוע 

אם נסתכל על הסערה האחרונה יש לנו שלש תגובות פרטניות אפשריות, שתיים בקצה והאחת כמדומה 

באמצע. הקצה האחד אומר רבנים אל תביעו עמדה תורנית, היא לא מתאימה לאוזן המודרנית ולכן 

עצמכם בבית המדרש. הקצה השני אומר אם זו האמת, אם זו התורה, אז יש להילחם בכל תאפסנו את 

  הכוח, להצהיר, לכנות, להגדיר ולהתסיס.

בתווך יש מרחב ביניים גדול שמרגיש שהשיח התקשורתי מוקצן וחסר את הדרך השלישית, הממצעת, 

. הדרך שמאמינה באופן מוחלט דתי-הדרך שישיבה כמו כרם ביבנה יכולה וצריכה לתרום לשיח הציוני

בתורתנו הקדושה, לא מוכנה לחשוב בכלל על להסתיר הלכה או להתנצל בשם התורה, אבל לא חושבת 

  שצריך לעורר מאבקים שעלולים לגרום לחילול ה' והורדת קרנה של התורה בחברה הישראלית.

                                                           
 ואילך.  360, עמ' הסתרים באסתרועיין עוד ברעיוות מצריים לזה בספרי  7
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הקול הזה חסר והוא גם מעלה שאלה גדולה על הרב יגאל לוינשטיין מדוע הוא בחר לנקוט בדרך בה הוא 

נקט? למה הוא, וחמש מאות הרבנים שתמכו בדבריו, לא הקשיבו לכל אותם דתיים שהרגישו שהיה 

קט, עדיף להימנע מהסערה ה'מיותרת' הזו. דומה שלא פחות משהפריע לרבים עצם המינוח אותו הוא נ

שהרי התורה אומרת שזו תועבה וסטייה זו לא מילה הרבה יותר חריפה, הפריעה שאלת הלמה. למה 

  בכלל לעורר שנאה, למה לחזור שוב ושוב על ביטוי פוגע ומרחיק מהדת? מה זה נותן?

  התשובה היא שהשאלה הזו נובעת ממבט פרטני על הנושא. 

ר מעמיק והביטויים החריפים והלא נעימים הכרחיים במבט כללי יותר, הסערה הזו היא הזדמנות לבירו

  כדי להציף אותה. 

התשובה לשאלת ה'למה בכלל' היא שרבנים רבים חשים שאנו עומדים כיום בפני צומת דרכים גורלית. 

בקום המדינה השאלה הייתה האם הדת תשרוד את משבר ההשכלה והחילון. כיום שאלה זו הוכרעה 

ינה היא עובדה מוגמרת, למרות שחלק מהחילונים מתקשים נפשית והתחזקות הציבור הדתי במד

להפנים שהמדינה החילונית אותה הם הקימו נעלמה לבלי שוב, ומבטאים את התסכול בכל מיני 

  הזדמנויות. 

המצב כיום הוא שרוב החברה הישראלית מחפשת קשר מסוים למסורת, ומכאן השאלה איזו מסורת זו 

יברלים, המציפים אותנו בצורה גלויה ובעיקר בצורה נסתרת, יקבל את תהיה. האם שטף הערכים הל

  הבכורה או שמא התורה ורצונה יקבלו את הבכורה. 

  זו שאלת השאלות. 

האם יקרה ליחסי דתיים חילונים מה שקרה ליחסי ימין שמאל, שרגע לפני שהשמאל הפך לשמורת טבע 

המצע שלו? האם העתיד הדמוגרפי שמבשר  אלקטוראלית הוא הצליח לגרום לימין הרשמי לאמץ את

דתי בעתיד הלא ממש רחוק יהיה חיצוני בלבד? האם נגיע למצב בו רבים שומרים תורה, -רוב מסורתי

מקיימים מצוות, אך התודעה שלהם וסדר העדיפויות הערכי הוא ליברלי במובהק? אי אפשר להכחיש 

שונים כמעט מידי שבוע. כנגד זה אנחנו שהשאלה הזו קיימת על הפרק והיא צפה ועולה בהקשרים 

צריכים להתחזק בבהירות אמונתנו, להפנים שההלכה היא לא רק פעולות טכניות אלא ביטוי של 

השקפה. צריך להקשיב להשקפת ההלכה ולבחון ביושר אינטלקטואלי האם באמת ההלכה מתיישבת 

יותר, ולראות דרך לימוד ההלכה  עם כל ערכי המערב. צריך להעביר את השיח למישור ההלכתי, המוצק

בכלים המקובלים מהי ההשקפה הנכונה ואיך אנחנו חותרים להגיע אליה. לא לבדוק תמיד איך ההלכה 

מסתדרת עם 'העולם בחוץ', אלא אפוא היא לא מסכימה אתו ומה עושים כדי להשתנות בהתאם להלכה 

  ולא לשנות אותה בהתאם אלינו.
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  ות לוחמני, התבטאויות שפחות עושות נעים באוזן. רבים לא אוהבים סגנון התנהל

  זכותם. 

אבל צריך להבין מאיפה המקום הזה של הלוחמנות מגיע. מאיפה הגיעה הבנת התמונה הכוללת, 

ההיסטורית כמעט, של אתגרי הדור שגרמה לרב יגאל ודומיו להכריז מלחמה על מבול הערכים 

  הליברליים. 

ת המאבק איננה נכונה, שדרך ההתנהלות מפלגת ומקטבת ומרחיקה בהחלט יכולה להישמע הטענה שצור

רבים מהתורה. אבל הדרך השלישית, שחסרה לציונות הדתית כמו אוויר לנשימה, יכולה להצליח בהצבת 

האלטרנטיבה שלה לשתי הקצוות, רק אם היא תפנים מהו המאבק של הדור, מהם האתגרים הרוחניים 

הפועלים ללא לאות לילה ויום כדי לשנות את עם ישראל ולהחדיר  הגדולים ומיהם הכוחות העצומים

  לקרבו רוחות זרות.

שמנסה  ;רבים צמאים לדרך הזו, שלא מתיישרת עם ערכים זרים ולא מוותרת על פסיק אחד מההלכה

שקרועה באמת בין הסבל האנושי לבין ההכרה הברורה  ;לשנות את המציאות בהתאם להלכה ולא להיפך

נצחית שלנו להלכה בכל תנאי ובכל זמן, אבל עושה זאת בדרך אחרת. נחרצת לא פחות, במחויבות ה

אבל מתקבלת יותר על הלב ומתאימה יותר לסגנון הנצרך בימינו. המסר אותו מסר, היה אומר הרב 

גולדויכט זצ''ל, החצוצרות משתנות. כמו שביאר הרב עמרי קראוס באשכולות, הנושא הזה מורכב. צריך 

  את האיזון בין המסר לבין דרכי הפצתו.למצוא 

אני משער שבין בחורי הישיבה אין מי שחושב שההלכה צריכה חלילה להשתנות או אפילו להסתתר 

בגלל השקפה ליברלית כזו או אחרת. אדרבה, אם אנו מאמינים בתורה עלינו למצוא את הדרך איך 

  להנכיח אותה בפרהסיא של מדינת ישראל כמה שיותר. 

  יתן לשער, שרבים חשו אי נוחות מהסערה האחרונה והיו מעדיפים שהיא הייתה נחסכת מאתנו. מנגד נ

מכאן החיפוש אחר דרך שלישית ממצעת, שמקרבת לתורה אך לא מוותרת עליה, קצרה מאד. אבל אי 

אפשר רק לדבר על אהבת ישראל ולהתעלם ממפת האינטרסים הכוללת, ממיקום הפרשה הנוכחית 

בתוך ההיסטוריה הכוללת של תחיית ישראל בארצו ואתגריו הרבים בדרך להגשמת ייעודו האוניברסלי 

ארץ חמדת אבות ממלכת כהנים וגוי קדוש שתהיה אור לגויים ותחתור לתיקון עולם במלכות להקים ב

  ה'. 
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  יעקב פלדמן (ד')
  

  

  .1תך מצווה את אהרון הכהן להדליק את המנורהבפרשת בהעל הקדושההתורה 

מבארת שהמנורה מסמלת את התורה ועל כן הרוצה להחכים (כה:) מחד גיסא הגמ' במסכת בבא בתרא 

2ידרים, כי המנורה בדרום המקדש מסמלת את החכמה.
  

דורשת את הפסוק "כי נר מצווה ותורה אור" ומשמע כדאיתא  .)(כאמאידך גיסא הגמרא במסכת סוטה 

 4שהנר מורכב משמן פתילה ואור, אך הוא מתכלה ואינו תמידי וכן בנרות המנורה נאמר 3(פרק לה)בתניא 

ָּנה:" ולאֶאת־ַהֵּנרֹֹו ְּבֵהיִטיבֶקר ַּבּבֶֹקר ַּבּבֹים ַסִּמ ֶרת ְקטֹן ַאֲהרֹיו ָעלָ יר ְוִהְקִט " דלקו נרות המנורה  ת ַיְקִטירֶֽ

5תמיד אלא כבו וחזרו להדליקם,
  לעומת ה"תורה אור" שזכותה עומדת לעולם. 

  על פי הנ"ל יש להבין את עניין המנורה: 

את מצוותיה אשר מגינות לפי אשר זכותה עומדת ומגינה לעולם או  לסמל את התורההאם היא באה  .1

  ? שעה

דות לפי שעה בלבד, והלא קיימא לן בפרק ראשון של צריך להבין את ההמעטה בערך המצוות שעומ .2

..." משמע שיש מצוות לעולם הבאפאה: "אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו 

שקיימות לעולם וזכותן תגן על האדם בעולם הבא, אם כן כיצד אומרת הגמרא בסוטה שהמצוה מגינה 

  לפי שעה?

                                                           
ת ֶאל־מּו ד- אבמדבר פרק ח  1 יו ְּבַהֲע5ְֽת2֙ ֶאת־ַהֵּנֹר֔ ן ְוָאַמְרָּת֖ ֵאָל֑ ל־ַאֲהֹר֔ ר: ַּדֵּב֙ר ֶאֽ ה ֵּלאֹמֽ ק ֶאל־ֹמֶׁש֥ ר ְיקָֹו֖ ירּו "ַוְיַדֵּב֥ ה ָיִא֖ ל֙ ְּפֵ֣י ַהְּמֹוָר֔

ה ֵֹרֶת֑  ה ֶהֱעָל֖ ן ֶאל־מּול֙ ְּפֵ֣י ַהְּמֹוָר֔ ת ַהֵּנֽרֹות: ַוַּיַ֤עׂש ֵּכ֙ן ַאֲהֹר֔ ב ַעד־ִׁשְבַע֥ ה ָזָה֔ ה ַהְּמָֹר֙ה ִמְקָׁש֣ ה ַמֲעֵׂש֤ ה: ְוֶז֨ ק ֶאת־ֹמֶׁשֽ ר ִצָּו֥ה ְיקָֹו֖ ֲאֶׁש֛ יָה ַּכֽ
ה:" ה ֶאת־ַהְּמָֹרֽ ן ָעָׂש֖ ה ֵּכ֥ ה ְיקָֹו֙ק ֶאת־ֹמֶׁש֔ ר ֶהְרָא֤ ה ֲאֶׁש֨ וא ַּכַּמְרֶא֗ ה ִה֑ ּה ִמְקָׁש֣ ּה ַעד־ִּפְרָח֖   ְיֵרָכ֥

יצפין, וסימיך: שלחן בצפון ומורה בדרום; ורבי  -ידרים, ושיעשיר  -ה שיחכים "אמר רבי יצחק: הרוצבבא בתרא כה:  2
 יהושע בן לוי אמר: לעולם ידרים, שמתוך שמתחכם מתעשר, שאמר: אורך ימים בימיה בשמאלה עושר וכבוד"

"והוא בהקדים לשון היוקא [בזהר פ' בלק] על פסוק החכם עייו בראשו וכי באן אתר עיוי  תיא ליקוטי אמרים פרק לה 3
דבר ש כו' אלא קרא הכי הוא ודאי דתן לא יהך בר ש בגילוי' דרישא ארבע אמות מאי טעמא דשכיתא שריא על רישיה 

יוי תמן לדע דההוא הורא דאדליק על רישיה וכל חכם עיוהי ומילוי ברישיה איון בההוא דשריא וקיימא על רישיה וכד ע
ושלמה מלכא צוח ואמר ושמן על ראשך אל יחסר דהא  והורא אדליק לעילא דגופא דב" איהו פתילהאצטריך למשחא בגין 

וע"ד החכם עייו בראשו עכ"ל. והה ביאור משל זה שהמשיל אור  משחא ואיון עובדאן טבאןהורא דבראשו אצטריך ל
אור הר שאיו מאיר ואחז בפתילה בלי שמן וכך אין השכיה שורה על גוף האדם שמשל לפתילה אלא ע"י השכיה ל

  מעשים טובים דווקא ולא די לו בשמתו שהיא חלק אלוה ממעל להיות היא כשמן לפתילה"
  .שמות פרק ל 4
איה מצווה ועושה היא! אלא זכות דמצוה, "ויש זכות תולה ג' שים כו'. זכות דמאי? אילימא זכות דתורה, הא  סוטה כא. 5

תלה הכתוב את המצוה  -זכות דמצוה מי מגא כולי האי? והתיא, את זו דרש רבי מחם בר יוסי: כי ר מצוה ותורה אור 
בר ואת התורה באור, את המצוה בר, לומר לך: מה ר איה מגיה אלא לפי שעה, אף מצוה איה מגיה אלא לפי שעה; 

 ורה באור, לומר לך: מה אור מגין לעולם, אף תורה מגיה לעולם"ואת הת
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  צווה ואם כן כיצד שונה במעלתו משאר המצוות, ש'עומד לעולם'?הרי גם תלמוד תורה הוא מ .3

מבאר שהחילוק בין מצוה לתורה הוא  6(כא. ד"ה "כי נר מצווה")המהר"ל בחידושי אגדות למסכת סוטה 

  שהמצווה היא גשמית וככל דבר גשמי היא כפופה לזמן ולמגבלותיו, בעוד התורה השכלית אינה 

  היא לעולם.כפופה לזמן וממילא השפעתה 

על פי החילוק של המהר"ל על מגבלות הזמן ראיתי לבאר באופן מחודש את ההבדל בין המצווה לתורה. 

בעוד שהמצווה משפיעה על התנהגות מקיימה למשך זמן קיומה, אך לאחריו מתפוגגת השפעתה, כפי 

השכלית שאור הנר מתוחזק מחומרי בעירה שבהעדרם הוא כבה, התורה  7שבואר ב"משל הינוקא"

  משפיעה לטווח יותר ארוך.

שהאדם עוסק  באותה שעהשכתב שאף העיסוק בתורה משפיע " 8אך ראיתי לאדמוה"ז בספר התניא

  בדברי תורה" ולא כביאורינו שאין ההשפעה כפופה לזמן.

על כן עלה בדעתי חילוק מעניין, אכן כפי שמבאר אדמוה"ז בזמן קיום מצוה אדם לא יפנה ליבו לחטוא 

עשרה אדם ידבר לשון הרע או שחס וחלילה במהלך -וכי יעלה על הדעת שבשעת תפילת שמונהלה', 

זמן הנחת תפילין ברכה על האוכל וכדו'... יחטא, היהיה האדם כ"טובל ושרץ בידו"?! אלא מתי חוטא 

צד האדם? לפני, או אחרי קיום המצוות. ואכן גם בעניין תלמוד תורה הדבר כך הוא, בזמן שאדם לומד כי

יחטא הלא עוסק הוא בתורת ה' אלא שלפני ואחרי הלימוד כאשר האדם מסתובב ברחוב יכול הוא לבא 

עוסקת בסוג שונה של לימוד תורה לא רק לימוד לשם הלימוד, אלא (כא.) לידי חטא. אך הגמרא בסוטה 

וצא תורה ולאחר קביעות העיתים שלו סוגר את הספר וי הלומדלימוד לשם חיים של תורה. אדם 

לעיסוקיו, אם הוא למד כדי לצאת ידי חובה נראה שלא יוכל לעמוד בנסיונות שיבואו עליו מחוץ לכותלי 

בתורה אף בזמנים שלא ילמד  העוסקבית המדרש ולא תגן עליו התורה שקיימה כ"מצוה" בלבד, אך 

שלא יהיה רגע  תורה בפועל תלוה אותו התורה ותהיה מגן לו על ידי הרהור בדבריה קיום מצוותיה, כך

פנוי שבו יפנה ליבו לבטלה כי תמיד יהיה עסוק בקיום המצוות המקיפות את כל חיי האדם אותן צוותה 

  התורה.

                                                           
"כי התורה היא שכלית, וכל דבר שהוא שכלי איו ופל תחת הזמן, ולפיכך אמרו  מהר"ל חידושי אגדות מסכת סוטה כא. 6

מגיה לפי שעה כמו כל שהוא  שהתורה מגיה לעולם כמו שראוי אל דבר שאיו תחת הזמן אשר אין לו שיוי, אבל המצוה
 גשמי ופל תחת הזמן ויש לו הפסק."

 .3לעיל הערה  7
שהוא כח ובחי'  המקיים ועושה המצוה"...וכן הלבוש החיצון של פש האלהית שבאדם תיא ליקוטי אמרים פרק כג  8

ליו לגמרי ועל כן גם אברי המעשה שלה הוא מתלבש בחיות של מעשה המצוה ועשה ג"כ כגוף לשמה לרצון העליון ובטל א
הם עשו מרכבה  בשעת מעשה וקיום המצוהגוף האדם המקיימים המצוה שכח ובחי' המעשה של פש האלהית מלובש בהם 

ממש לרצון העליון כגון היד המחלקת צדקה לעיים או עושה מצוה אחרת. ורגלים המהלכות לדבר מצוה וכן הפה ולשון 
שבמוח וכח הדבור  המחשבה וההרהור בד"תהר בד"ת וי"ש ובגדולת ה' ב"ה." "...אך שמדברי' דברי תורה והמוח שמהר

בד"ת שבפה שהם לבושי' הפימים של פש האלהית וכ"ש פש האלהית עצמה המלובשת בהם כולם מיוחדים ממש ביחוד 
א בגילוי לגמרי ולא גמור ברצון העליון ולא מרכבה לבד...ומאחר שרצון העליון המיוחד בא"ס ב"ה בתכלית היחוד הו

 באותה שעה שהאדם עוסק בדברי תורהבהסתר פים כלל וכלל בפש האלהית ולבושיה הפימים שהם מחשבתה ודבורה 
בתכלית היחוד כיחוד דבורו ומחשבתו של הקדוש ברוך  באותה שעההרי גם הפש ולבושיה אלו מיוחדים ממש בא"ס ב"ה 

  הוא במהותו ועצמותו...
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חומריים ומספק  נרעל פי דברינו יבוארו מחדש דברי הגמרא בסוטה כא. "כי נר מצווה" אדם החי חיי 

בה מעת לעת ויזדקק לתדלק מחדש. מצוות על מנת לתחזק את הרוחניות, לא יחזיק מעמד וכמו נר יכ

" כי בכל צעד ושעל בחייו מלווה אותו חכמת התורה בין אוראך אדם החי חיי תורה עליו נאמר "ותורה 

  בהלכות, בין בדרך ארץ ונמצא האדם דבוק בבוראו ושורה עליו יראת שמיים תמידית לבלתי יחטא.

שכיוונתי לדעתו בקשר שבין תלמוד תורה וקיום  9אחרי כן מצאתי לר' חיים מוואלוז'ין בספרו נפש החיים

  המצוות, דתורה בלא מצוות אין לה קיום בדיוק כפי שהעמדתי במקיים מצוות בלבד, וראיתי ושש לבבי.

  לסיכום: 

נראה שאכן במנורה יש את שני האלמנטים של נרות ושל תורה, והשאלה מי מעמיד את מי, האם  .1

(חיי דת) ואז מועילה זכות המצוות לפי שעה בלבד, או שהנרות הנרות (מצוות) מעמידות את התורה 

ומסמל את ההרמוניה  10(מצוות) נובעות מגוף המנורה (חיי תורה) נר האמצעי שלא היה כבה עד לבוקר

  של חיי תורה הטומנים בחובם בד בבד את קיום המצוות, באופן זה זכות קיום המצוות קיימת לעולם.

                                                           
"וגם כי קדושת אור אשר תשכין אורה על אותו הדבר והחפץ אשר בו ועל ידו תעשה המצוה.  ד פרק ל פש החיים שער 9

אחר שעשה בהן מצוותן הקדושה והאור מתעלה ומסתלק . אבל איו שורה עליהם רק לפי שעתו בעת שהמצוה עשית בהן
וקדושתה פעם אחת קדושת עולם תהיה  התורה הקדושה כל מקום שתזריח ותופיע אורה. אבל מהן תכף ושאר כבראשוה
. כמו ששיו בבריתא (מגילה כו:) שתשמישי מצווה זרקים לאחר שעשה מצוותן ותשמישי לו ושאר תמיד בקדושתו

קדושה גזין.ולכן מו שם תשמישי תפילין ומזוזות בכלל תשמישי קדושה. מחמת פרשיות התורה שהיו מוחים בתוכם 
בדיבריהם ז"ל דלא רמיזא בקרא. ויש לכוון הכתוב "כי ר מצוה ותורה אור" גם על זה העיין פעם אחת,ולית לך מידי 

הזכר לעיל בסוטה שם מה שר איו מאיר אלא לפי שעה, ומה אור מאיר לעולם. והם ז"ל עשו הפרש ביהם לעיין ההגה 
המצוות המבואר בבריתא דמגילה הזכר וההצלה להאדם. ואפשר לפרשו גם לעין ההפרש וההבדל בין התורה הקדושה ו

  לעיל.
אותה הקדושה וחיותן ואורן של המצוות שמקדשים ומחיים לאדם המקימם הוא לקח ושפע רק ולא עוד אלא שגם 

. כי המצוה לית לה מגרמה שום חיות וקדושה ואור כלל רק מצד קדושת אותיות מקדושתה ואורה של התורה הקדושה
ותה המצוה. ויש לכון גם זה העין בכתוב כי ר מצוה ותורה אור. כעין הר שאין לה בעצמה שום התורה הכתובות בעיין א

. כמו שאמרו ודאי שגם העסק בתורה לבד בלי קיום המצוות כלל חס ושלום גם כן אין כלוםאור כלל רק מהאור המאיר בה. 
. ובפרק ב דברכות (יז.) מרגלא בפומיה דרבא תכלית רבותיו ז"ל (יבמות קט) כל האומר אין לו אלא תורה אף תורה אין לו

חכמה תשובה ומעשים טובים שלא יהיה אדם קורא ושוה ובועט באביו וברבו ובמי שהוא גדול ממו בחכמה ובמיין 
שאמר "ראשית חכמה יראתה' שכל טוב לכל עושיהם" ללומדיהם לא אמר אלא לעושיהם. ובשמות רבה (פרשה מ,א) כל 

ודע תורה ואיו עושה מוטב לו שלא יצא לעולם אלא הפכה שליא על פיו. (וכן הוא בויקרא רבה פרשה לה מי שהוא י
ובתחומא פרשת עקב) ובזהר שמות (ה רי"ש ע"ב) דאמר ריבי יהודה כל מאן דאישתדל באוריתא בהאי עלמא, ולא עביד 

ן אלא מאן דלית ליה עובדין טבין כלל. עד שאמרו בפרק עובדין טבין, לא ירית לא האי ולא האיוכ'... אמר רבי יצחק לא ת
כי בלתי קיום המצות חס ושלום אין דבר במה קמא דעבודה זרה (יז:) כל העוסק בתורה לבד דומה כמי שאין לו אלוה. 

. אומם עצמות האור מקבלת כדמיון האור בלא הפתילה. להתאחז ולהתקשר בו אור התורה לשרות עליו ולהתקיים בו
 גדולה תורה שהיא ותת חיים לעושיהוה מאותיות התורה הכתובות בעייה וזהו שאמרו בפרק התורה (אבות ו,ז) המצו

ולא אמר ללומדיה או לעוסקיה אלא לעושיה ורצה לומר שהתורה היא הותת חיי עד וקדושה גם לעושי המצוות הכתובות 
  ו עוסק בתורה אין בידו כלום חס ושלום."בתוכה. ולכן אמרו בתחומא בחוקותי שאף אם הוא צדיק ואי

בו  -לאחר שכבו שאר כל הרות, ואף על פי שממו מתחיל להדליק ערבית  -  ד"ה "והיה ר מערבי דולק" רש"י יומא לט. 10
, והוא עדות שהשכיה שורה בישראל, כדכתיב מחוץ לפרוכת העדות ואמרין במסכת שבת היה מסיים הטבת רות שחרית

זה ר מערבי, שותן בה  -עדות היא לכל באי עולם שהשכיה שורה בישראל, ואמרין (שם /שבת כב, ב/) מאי עדות (כב, ב): 
שמן כמדת חברותיה וממה היה מתחיל ובה היה מסיים, ואיזהו ר מערבי למאן דאמר (מחות צח, ב) שבעת הרות 

זרח, כדתן (תמיד פרק ששי משה א): כס אחד ומצא קרי ר מערבי ר שי שסמוך לראשון שבמ -סדורים מזרח ומערב 
היו אמצעיתן פיו מסובין כלפי מערב, והוא קרוי  -צפון ודרום תוין שתי רות מזרחיות דולקות וכו', למאן דאמר כו' 

ות של מערבי, ושאר הרות מצדדין פיהם כלפי אמצעי, כדכתיב (במדבר ח) אל מול פי המורה, היא אמצעית, יאירו ר
 ששה קים.
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יש לבאר שאין זכות המצוה משוייכת לעולם הבא אלא עניין זכות המצוה הוא  בהבנת המושג "לעולם". 2

  11להצילו מעבירות בעולם הזה.

אף על פי שתלמוד תורה היא מצווה, שונה מצוה זו משאר המצוות מפני שמביאה היא את מקיימה . 3

קיום חיי מצוה  לידי 'מעשה כל המצוות' ולידי חיים שלמים של תורה ולא מותירה אותו עם העראיות של

   בלבד.
  

   !המבקרר את הּכ 

�  :íòôäåâñ"î éøåà èìáðæåø ,ïéö÷ øåùé÷ä ìù úãéçé ñåéâä 

ìù ãå÷éô óøåòä.  

• :àáöá áäåà éëä úà íéìééçä éìù !ø÷éòáå úà ïååâîä éùåðàä 

íåöòä ìù íò ìàøùé ,äúàùë äìâî ìëáù ãçà ùé úà 

õåöéðä .éãåäéä 

• :àáöá úãîìù ç÷ì óà íòô àì íéøäì íééãé .íâ íà åäùéî êéìòî øîåà êì äúàù àì 

íéàúî åà àì ìåëé- çéëåú åì àåäù äòåè! 

• :÷"øåî éúééäùë äáá"ã 1, äúééä äéìò úéúåòîùî úåîëá ,íéòåâéôä åèéìçäå çåìùì 

åðúåà øáâúì úåçåë ìù äøèùîä .äâåìôä éìù äáöåä øåæàá øàá òáù ,íééîåéå øçàì 

ïëî ùçøúä òåâéôä äðçúá úéæëøîä øàáá òáù åá âøäð ìééç øçàì ìáçîù èìúùä 

ìò å÷ùð .úå÷ã úåøåôñ éðôì òåâéôä åðãøé äøéîùäî äðçúá úéæëøîä ò"î óåñàì 

úçåøà áøò úðçúá äøèùîä ,êë òâøáù äöô÷ää åðééä íéáåø÷ ãåàî äøéæì .åðòâäùë 

ãåò ìäðúä áø÷ úåéøé ïéá ìáçîä ïéáì çåë ìù âî"á ,øçàìå ìåøèð ìáçîä åðòééñ 

éåðéôá íéòåöôä ïëå úçèáàá .íå÷îä 

• :äîåàì øñî óåñá íìåë íéøøçúùî íéøáåòå íéàåìéîì .åéäú íéãîçð ïéö÷ì øåùé÷ä 

íëìù !àåä äñðî úåùòì úà áåèä øúåéá íëøåáò úåìåáâá øùôàä .àìå ,úåìåáâ 

øùôàä àì íéììåë äàéöé .øåèôì 

• :íç ù"ã ìëì øåòéù ã 'éã ìëá øúà øúàå ,éìééçì íéàåìéîä éìù )ùé éì äáøä äìàë ,(!

øåòéùìå â' íéø÷éä åøæçù äáéùéì! 

                                                           
אגוי מגא, אצולי  -מגא ומצלא, בעידא דלא עסיק בה  -"א"ר יוסף: מצוה, בעידא דעסיק בה תלמוד בבלי סוטה כא.  11

  מגא ומצלא " -לא מצלא; תורה, בין בעידא דעסיק בה ובין בעידא דלא עסיק בה 
ה מגיה דקאמר ת"ק מן החטא שלא יתקפו יצה"ר "לעולם מגיה על היסורין הרבה ומאי אי – רש"י "אמר רב יוסף"

 קאמר."
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 פרשת פינחס שבתב � ...ביבש עדיין אבל, תים"התומ עם לשטח ראשונה בפעם לשטח ירדו התותחנים

 ראשון ביום חזרו הכפירניקים � בצאלים אגד תרגיל יש הבא ובשבוע, מתקדם האימון כל בשטח שבת עשו

' החט כנציגי להשתתפותם ההכנות את שפתח לילי ס"למד היישר הטירונות סיום מרגילת לסדר פינחס

) במדור החדש הקצין( הורוביץ ואלדד ורבנר אחיה הר,דורון ז � ר"החי חטיבות כל של חים"הבא בין בתחרות

 בעמק אתגרי יפים'ג לטיול משם המשיכו �מהנה היה � הגולן ברמת תינה עין בנחל ענפי בטיולהשתתפו 

  בחודש הבא אי"ה... –עדכונים נוספים � ...הורוביץ אלדד שהכין מגבשת בפעילות וקינחו החולה
  

  

  

  

 מי � )!!ז"בלע 15 מרץ( ה"תשע אדר גיוס חיילי את השבים- ברוכים בברכת לקבל שמחים אנו

' ג שיעור בחורי חיים- מים לבאר לחזור האחרונים בשבועות החלו, בשחרורו מי, שו"בחפש

 להם הוכן א"שליט פישר הרב של וביוזמתו, בצבא הפעיל השירות פרק את שסיימו) ☺.. ונספחיהם(

, חוויות להעברת ה'החבר התאחדו בנוסף � ובקיאות בעיון הוריות מסכת ללימוד מיוחד מסלול

, זו בהזדמנות �... , ואפילו לטיול משותףהשונות היחידות יוצאי כל את שגיבשו' האש-על'ו משחק

המחנה התורני התקיים  � השירות במשך תמונות ולשלוח לעדכן שדאגו השיעור חברי לכל נודה

, ראש המחנה המיתולוגי, והבה"ח יעקב אביעד שליט"א ברוב עם, בניצוחם של הרב נתנאל שושן

השנה הגיע המחנה למספר שיא של העשור  �(קובי) דואני, שפיקד על המחנה בתור רכז ראשי 

שנהנו בשבוע של תורה וחוויה מפעילויות שונות ומגוונות,  �מעל שמונים חניכים (!) –האחרון 

וכמובן סדרי לימוד מלאים בביהמ"ד, שיעורים נפלאים מפי רבני הישיבה,  �הופעות, יום טיול בצפון 

 � וחידון תנ"ך בהפקתו של ר' צוריאל שושן ובהשתתפות חתן התנ"ך העולמי תשע"ו אלקנה פרידמן

 ללימודי ד"ביהמ �כח לכל העושים במלאכת הקודש למען הנחלת התורה לדורות הבאים  יישר

 מאת שיעור שמעו המשתתפים האחרון במפגש � שלו הראשון הלימודים מחזור את סיים י"וא ך"תנ

 בן חגי ר"ד השני ובשיעור, מיכה פסל עניין על בדגש שופטים ספר כל את שסיכם נתיב דוד הרב

 זה למחזור האחרון סיורה יתקיים אלול חודש במהלך � בגבעה פילגש עניין על והרחיב המשיך ארצי

, כמיטב המסורת, התקיימו שיעורים בנושאים שונים מפי זמן קיץבסוף  � הקודש עיר בירושלים

  �הזמן נחתם רשמית בשיעורו של מרן רה"י שליט"א, ביום רביעי ו' באב  �רבני הישיבה שליט"א 

  

 מזל טוב

 לרגל ארוסיו נתנאל ששוןל
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  תותחנים

  אדר התשע"ו

   8  שטטמן יוסף

    וסרמן אהוד

   4  חייא אסף

  כללי

  התשע"ד 'אדר ב

  92  אורי רוזנבלטסג"מ 

  אדר ב' התשע"ו

    7(גולני)   שגיא מזוז

  אכ"א

  התשע"ה ניסן

  23 אלדד הורביץ

   דורון ֹזהר

  אדר התשע"ו

  ורבנר אחיה

  

  רבנות

  אדר התשע"ו

    שלסל משה

   6  אטינגר יאיר

   2  אגייב יצחק

  

  פנמ"צ

  התשע"ד 'אדר ב 

  1  עומר טוטיאןסג"מ 

  

  

  הנדסה קרבית

  אדר התשע"ה

  2  ישי אלמלםמ"כ 

  20  נפתלי גליקמןמ"כ 

  6  דב פופקומ"כ 

  20  מרדכי קמלמןמ"כ 

  5  מאיר פרידמן מ"כ

  26  שילה שראלמ"כ 
  

  מודיעין

  אדר התשע"ה

  13  אהרן אלעד
  

  צנחנים

  אדר התשע"ה

  9  סלוצקיןנעם מ"כ 

  אדר התשע"ו

    1  גרינוולד יואל

    קסלמן דוד

   4  ווילדר דני

    רוזנטל מנחם
  

  שריון

  אדר התשע"ו

   12  קיפניס עדי

  

  מדור בני"ש 

  אדר התשע"ו

    3  לויתן אור

    קרייטמן ונתןי

    6  שמש נתנאל
  

  

  

   ריפכ

  התשע"ו אדר

   3  אשר- בר אביעד

   2  דומב חמי

    9  חלמיש אברהם

    5  טרבלסי עידו

   לוי חגי

   9  מדמון יהונתן

   3  נפש שילה

    1  סינגר נריה

   4  קאץ דביר

   7  שחור רועי

    1  שטארק שלמה

    4  שמעוני אסף

   5  סופר עמיחי יעקב

    5  חיים-בן יוסי

  

  נצח יהודה - כפיר 

    6  בלום ניסן

  052-8251733אליסף בדיחי   אחראי ניקוד:

 ו' באב. עדכון אחרון:

 מנצחי תחרות ביקורים גיוס אדר תשע"ה: 

 נקודות) 34ציון סופר (-בן – קרביים

  נקודות) 65דוד (-יצחק בן – עורפיים


