מעניין לציין שבמכילתא יש חלוקה של
מסכתות ,במסכתא דעמלק ,נמצאת פרשת
ביאת עמלק עד ביאת יתרו ועצתו .נראה שבעל
המכילתא הבין ,שיש קשר מהותי ביניהם.
התורה ,באה להציג בפנינו שתי דמויות ששונות
זו מזו מן הקצה אל הקצה .שניהם שמעו אותו
דבר ,אך כל אחד הושפע בצורה שונה .השמיעה
של עמלק ,גרמה לו לבוא להלחם נגד בני
ישראל .השמיעה של יתרו ,הביאה אותו
להתגייר .מכאן נלמד ,שכל אחד יכול לשמוע,
אך צריך להפנים את מה שנאמר לאדם.

דבר אחר 'ויאמר ה' מסיני בא' כשנגלה
המקום ליתן תורה לישראל לא על ישראל
בלבד נגלה אלא על כל האומות ,בתחלה
הלך לבני עשו ואמר להם מקבלין אתם
את התורה אמרו לו מה כתיב בה אמר
להם לא תרצח אמרו לו כל עצמן של
אותן האנשים אבינם רוצח שנאמר
'והידים ידי עשו' ועל כך הבטיחו אביו
'ועל חרבך תחיה' הלך לו אצל בני עמון
ומואב אמר להם מקבלין אתם את התורה
אמרו לו מה כתיב בה לא תנאף אמרו לו
כל עצמה של ערוה שלהם הוא שנאמר
'ותהרין שתי בנות לוט מאביהן' הלך ומצא
את בני ישמעאל אמר להם מקבלין אתם
את התורה אמרו לו מה כתיב בה לא
תגנוב אמרו לו כל עצמן של אביהם
לסטים היה שנאמר 'והוא יהיה פרא
אדם'...

מה שמועה שמע
מובא במכילתא דרשב"י )פרק יח(:
'וישמע יתרו' מה שמועה שמע ובא ר'
יהושע אומר מלחמת עמלק שמע ובא ..ר'
אלעזר המודעי אומר מתן תורה שמע ובא
שכן מצינו ביום שניתנה בו תורה לישראל
זעו כל מלכי תבל בהיכליהם ...ר' אליעזר
אומר קריעת ים סוף שמע ובא שכן מצינו
ביום שנקרא ים לישראל שמעו מסוף
העולם ועד סופו.

היכן נאמר בתורה שהקב"ה בא לתת את
התורה לאומות העולם? אלא ,אולי כוונת
הדברים לאמור לעיל .כלומר ,הקב"ה התגלה
בפני כל האומות ,וכל האומות יכלו להצטרף
לעם ישראל ולקבל את התורה .אך ,האומות
שמעו ולא באו .מתוך כל האומות היה רק בן
לעם ישראל ,הוא יתרו.
אדם אחד שבא והצטרף ַ

יש שלש סיבות שגורמות לנכרי לבוא להתגייר:
 .1הכרה בגדולת הקב"ה – קריעת ים סוף.2 .
הכרה בגדולת ַעם ישראל לעומת אומות העולם
– מלחמת עמלק .3 .גדולתה של התורה – מתן
תורה.
יש להוסיף שמבואר שמיד שהבן יכול להתחיל
לדבר צריך ללמד אותו ג' פסוקים שיאמר.1 :
תורה צוה לנו משה וכו' .2 .שמע ישראל.3 .
שמע בני מוסר אביך .2נראה שכאן טמונים ג'
יסודות שהאב מחוייב לחנך את בנו לאורם.1 :
 2עיין מסכת סוכה מב ,ע"א; עיין במרדכי על הסוגיא שם.
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בלידתו? עוד צריך עיון ,מה הוסיף הדבר אחר?
הרי גם לפי הדרשה הראשונה דרשו את השם
"יתרו" ייתר מעשים טובים .אלא ,נראה
שבדרשה הראשונה כל השם "יתרו" נדרש על
כך שייתר מעשים טובים ,לפי הדרשה השניה,
שמו הוא "יתר" והוסיפו לו אות אחת משום
ייתור מעשים טובים .השם "יתרו" לא נדרש על
ייתור מעשים.

אמונה בקב"ה – שמע ישראל .2 .מצוות התורה
– תורה צוה לנו משה וכו' .3 .מידות טובות –
שמע בני מוסר אביך .כנגד ג' יסודות אלו בא
יתרו ,ועל ג' יסודות אלו יש לבסס את הגיור.
להדגיש לו את עניין האמונה בקב"ה ,מידות
טובות ושמירת התורה ומצוותיה.

שמותיו של יתרו
מובא במכילתא דר' ישמעאל )יתרו ,מסכתא

מדברי המדרש לא מבואר במפורש שהוסיפו לו
אות אחת בגלל שהתגייר ,אלא הוספת האות
עבור מעשיו הטובים.

דעמלק ,פרשה א(:
'וישמע יתרו' .שבעה שמות נקראו לו :יתר,
יתרו ,חובב ,רעואל ,חבר ,פוטיאל ,קני.
יתר ,שהותיר פרשה אחת בתורה .יתרו,
שייתר במעשים טובים .חובב ,שהיה חביב
למקום .רעואל ,שהיה כריע למקום .חבר,
שנעשה כחבר למקום .פוטיאל ,שנפטר
מעבודה זרה .קני ,שקנא לשמים וקנה לו
תורה - .ד"א וישמע יתרו ,מתחלה לא היו
קוראין לו אלא יתר ,שנאמר 'וילך משה
וישב אל יתר חותנו' ,וכשעשה מעשים
טובים הוסיפו לו אות אחת .וכן אתה מוצא
באברהם ,שמתחלה לא היו קוראין אותו
אלא אברם ,וכשעשה מעשים טובים
הוסיפו לו אות אחת ,ונקרא שמו אברהם.
וכן אתה מוצא בשרה ,שמתחלתה היו
קוראין אותה שרי ,וכשעשתה מעשים
טובים הוסיפו לה אות אחת גדולה
ונקראת שמה שרה .וכן אתה מוצא
ביהושע] ,שמתחלה היו קוראין אותו
הושע ,וכשעשה מעשים טובים הוסיפו לו
אות אחת ונקרא יהושע[.

אולם ,רש"י 3כתב" :יתרו לכשנתגייר וקיים
המצות הוסיפו לו אות אחת על שמו" .משמע
מדבריו שהשם יתרו ניתן לו בעקבות גיורו.
הנכרי שמתגייר משנה את שמו .אך ,רש"י צירף
לכך את העניין שיתרו קיים את המצוות.
הרמב"ן )בפירושו לתורה ,שמות ב ,טז( כתב בנוגע
לשמותיו של יתרו את הדברים הבאים:
'ולכהן מדין שבע בנות'  -לא יזכיר הכתוב
שמו ,כי איננו ידוע רק מן הכנוי שהוא
נכבד בכהונתו .והוא יתרו ,כי אחרי
התחתן במשה כתוב וישב אל יתר חותנו
)להלן ד יח( ,ושם כתוב ויאמר יתרו למשה
לך לשלום ,כמו אליה )מ"ב א ג( ואליהו
)שם א יז א( ,ירמיה )ירמיה כז א( וירמיהו
)שם לא א( .ואחרי שנתגייר נקרא חובב,
דכתיב מבני חובב חותן משה )שופטים ד
יא( ,כי דרך כל המתיהדים לקרא להם שם
אחר בישראל .והוא בן רעואל ,דכתיב
ויאמר משה לחובב בן רעואל המדיני
)במדבר י כט( .ומה שאמר בכאן )פסוק יח(
ותבאנה אל רעואל אביהן ,הוא אבי אביהן,

צריך עיון ,שבדרשה הראשונה ,המדרש דרש
את כל השמות של יתרו ,ואם כן מהו שמו
האמתי של יתרו? כלומר ,מה השם שנקרא
ִ

 3שמות יח ,א.
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שינוי שמו של יהושע .הרשב"ם )במדבר יג ,טז(

כמו אלהי אבי אברהם )בראשית לב י(,
נבוכדנצר אבוהי )דניאל ה ב( ,וכן הידעתם
את לבן בן נחור )בראשית כט ה( ,וכן
ומפיבושת בן שאול )ש"ב יט כה( ,ורבים
כן .והיה זה ,כי הכהן לא ימצא בבית ,כי
היה נטרד בכיהונו בבית אלהיו ,ותבאנה
אל הזקן .ויתכן כי 'ויואל משה לשבת את
האיש' הוא הכהן הנזכר למעלה ,כי הוא
שנתן לו צפורה בתו.

כתב:
'ויקרא משה' – לא עתה קראו כן שהרי
כבר קודם נקרא )יא ,כח( אלא הושע
שאמרתי למעלה הוא אותו שקראו משה
כשנעשה משרתו והפקידו על ביתו .שכך
היה מנהגם ]שהאדון נותן שם חדש
למשרתו[ כמו 'ויקרא פרעה שם יוסף
צפנת פענח' )בראשית מא ,מה( וכמו
שאמר נבוכדנצר )דניאל ד ,ה( 'ועד אחרין
על קדמי דניאל די שמה בלטשאצר'.

אם כן ,לפי הרמב"ן השם שניתן ליתרו לאחר
הגיור הוא השם "חובב" ,לא כדברי רש"י.

לפי דברי הרשב"ם יש מנהג שהאדון נותן שם
חדש למשרתו .אולי ,זו הסיבה שהגר משנה את
שמו .כלומר ,בכך שהוא משנה את שמו לשם
יהודי ,הוא מחליף את שם גיותו ,ובכך מראה
שהוא נעשה משרתו של הקב"ה.

נלענ"ד ,שגם כוונת המדרש שקראו ליתרו
"יתרו" משום הגיור ,שהוסיפו לו אות משום
הגיור .כך נראה מן ההשוואה לאברהם ושרה.
הוספת האות אצלם היתתה לאחר מילת
אברהם ,שבכך התבטא הגיור של אברהם
אבינו .וכבר במאמר אחר 4ביארתי את עניינו של
" 4מקור המנהג שגר משנה את שמו כשמתגייר" ,ספר "גר
המתגייר" ,כרך ג ,הובא בהלכות אבן העזר.

שמחה רון גודינגר
ואולי השם בא ללמד על חיילינו עצמם ,שהם

רציתי לדון במשמעות השם של עלונינו היקר

1

זמורות ,מכמה בחינות ובמספר אופנים.

ממש ענפים רבים מענפי הישיבה וה"ניתוק"

ראשית ,ברור שאם לישיבה קוראים "כרם

הפיזי הזמני הוא חיצוני ,אבל הם ממש ִאתנו

ביבנה" ,ולעלון של בני הישיבה קוראים

כחלק אינטגרלי בישיבה כחלק מהענפים

'אשכולות' ,אז מאוד הגיוני לצרף למשפחה

 1שהרי גם ניתוק פיזי אין ממש שזוכים להרבה ביקורים
של חיילים בישיבה כן ירבו!

'זמורות' שגם הם נטועים בכרם.
5

שבולטים החוצה מהכרם .2או שאולי זה רמז

שיוצרת חסרון פעולה בעל גוון שלילי ,אבל

למטרת העלון עצמו שהוא כמו ענף שיוצא

אומרת הגמ' )שבת עג ע"ב(" :זומר חייב משום

מהישיבה על מנת שהחיילים יוכלו לאחוז בו

נוטע" ,ומסביר רש"י" :זומר חייב  -משום

ולהישאר קשורים לישיבה ופירותיה גם בעת

תולדת נוטע ,דלצמוחי עביד" .כלומר דווקא

שירותם הצבאי.3

הפעולה שבאה לחסר ולהכרית ולהעלים נועדה

אבל ברצוני לדבר על משהו יותר עמוק בשם

דווקא להצמיח את העץ ולתרום לגדילתו

'זמורות'.

התקינה על מנת שיוציא הרבה פירות וענפים
חדשים ,ולעיתים צריכים לזמור חלק מהענפים

בחודש שבט בו אנו נמצאים עתה מודגש

שמפריעים לדרכם של הענפים הטובים ,הכרח

עניינה של שבח א"י עציה ופירותיה ,שט"ו

בל יגונה .זמירה היא בעצם סוג של נטיעה.

בשבט הוא ר"ה לאילנות 4לעניין מעשרות ועוד.
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בו נהוג בארצנו לנטוע עצים 5להרבות חיים,

ובפעולת זמירה זו עוסקים לא רק הפועלים

ואחת מהפעולות הנפוצות בעצי פרי היא

בשדה אלא גם חיילינו בשטח ,הכיצד?

הזמירה.

הרב קוק בספרו אורות מביא לאחר אורות

פעולת הזמירה כידוע היא כריתת חלק

ארץ-ישראל את אורות המלחמה ,וכך מתחילה

מהענפים של העץ ,פעולה זו נראית כפעולה

פסקה א' שם:

7

כשיש מלחמה גדולה בעולם מתעורר

 2וידוע מאמר חז"ל שרה"י אוהב לצטט בהקשר לערבותם
של עם ישראל" :אמר רבי שמעון בן לקיש :אומה זו כגפן
נמשלה ,זמורות שבה  -אלו בעלי בתים ,אשכולות שבה -
אלו תלמידי חכמים ,עלין שבה  -אלו עמי הארץ ,קנוקנות
שבה  -אלו ריקנים שבישראל; והיינו דשלחו מתם :ליבעי
רחמים איתכליא על עליא ,דאילמלא עליא לא מתקיימן
איתכליא") .חולין צב ע"א( בצבא החיילים הם כביכול
ה"בעלי בתים" שפחות לומדים תורה ורוב זמנם מוחזק
להחזקת עם ישראל ושמירה על בטחונו וברור שבלעדיהם
כל הכרם יחרב .וכמו שהאשכולות צריכים לבקש רחמים
על העלים ק"ו שצריכים לבקש רחמים וללמוד ולהתפלל
בשביל הזמורות והענפים וככה מתהדק הקשר בין
הלומדים בישיבה לחייליה.
 3אני גם חושב שכמו שבאשכולות כותבים בעיקר תלמידי
הישיבה ,ככה גם בזמורות צריכים להיות הרבה מאמרים
של חיילי הישיבה ,שהם יכתבו לפחות חלק מהמאמרים
שבעלון מתוך הצבא ובשביל החיילים בצבא.
 4לב"ה שהלכה כמותם ,ולפי ב"ש בא' שבט  -ר"ה ב ע"א,
יד ע"א.
 5ונראה שיש בזה משום מצוות ישוב א"י שלא תהיה
שוממה ועזובה אלא פורחת ומשגשגת בעצים ופירות.

כח משיח .עת הזמיר הגיע ,זמיר
עריצים ,הרשעים נכחדים מן העולם
והעולם מתבסם ,וקול התור נשמע
בארצנו ...מלחמת העולם של עכשיו
צפיה נוראה גדולה ועמוקה יש בה,
מצורף לכל גלגולי הזמנים והוראת
הקץ המגולה של התיישבות א"י .בדעה
גדולה ,בגבורה עצומה ,ובהגיון עמוק
וחודר ,בתשוקת אמת וברעיון בהיר,
צריכים לקבל את התוכן הנשא של אור
6מעניין שהפועל לשרש גם הוא משמש בשתי משמעויות
הפוכות ,מצד אחד להשריש ולהשקיע שורשים בקרקע,
ומצד שני לתלוש ולנתק את השורשים ולהוציאם מהארץ
עד גמירה.
 7יה"ר שנזכה ללמוד ולקבל את כל "האורות".
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להרוויח קצת שקט ,אלא לתקן עולם במלכות
ש-די! להוביל להופעת הגאולה ,שככל
שהעולם יותר יתוקן ויהיה בו יותר טוב ופחות
רוע הוא יהיה ראוי להופעת השכינה והתגלות
ה' בגלוי .לפעמים דרכי ה' לא מובנות לנו
הקטנים ,אבל דווקא ע"י שה' הוא בעל
ה' המתגלה בפעולה נפלאה בעלילות

מלחמות

המלחמות הללו ביחוד' .בעל מלחמות,

הזמירה היא הנטיעה ,והיא היא שגורמת

זורע צדקות ,מצמיח ישועות'...

להצמיח ישועות .כדי לזכות לקול השבח של
הזמיר – של הציפורים ששירתן נאה יש לעיתים

הרב מדבר שם בהקשר למלחמות העולם
הגדולות

שיש

להם

קשר

–

בפעולה זו ממש הוא זורע צדקות

לעסוק בזמירה של כריתה.

בלתי-נפרד
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להתקדמות הגאולה וביאת משיח צדקנו

ומעתה מובן וראוי לו לעלון ישיבתנו לחיילים

ומנפלאות גבורות ה' ,אבל נראה שרעיון זה נכון

להיקרא זמורות ,ושמו נאה לו .10בברכה

לכל מלחמה ,אלא שככל שהמלחמה יותר

לחיילינו בעלי המזמרות שבכל אתר ואתר,

גדולה ככה פעולותיה יותר דוחפות ומקדמות

שיזכו לבסם את העולם בהכרתת הרשע

את מהלכי ה' בעולם ,אבל נראה שכל מלחמה

והוספת הצדק ,בביעור הרשעה וריבוי התורה,

אפילו קטנה של עם ישראל בא"י שבה השכינה

ויישובה של ארץ ישראל ושמירתה עליה ועלינו

והגאולה מתממשת בפועל כל מלחמה "קטנה"

מפני אויבינו הקמים עלינו לכלותינו.

פה היא בעצם מלחמה גדולה.8

ושנזכה בע"ה לקיום הפסוק )שיר השירים ב ,יב(:
11

שוב אנו נתקלים באותו רעיון ,גם פה במבט

"הנִּ ָצּנִ ים נִ ְראוּ ָב ָא ֶרץ
ַ

ראשון המלחמה נראית כדבר פסול ובזוי שצריך

ַהתּוֹר נִ ְשׁ ַמע ְבּ ַא ְר ֵצנוּ" ,לביאת משיח צדקנו

כמה שיותר להימנע ממנו ,מתגלית פה כדבר

ובהודאה בזמירות ותשבחות לה' יתברך על

שאי אפשר להתחמק ממנו ,שלפעמים חייבים

גאולתנו השלימה בב"א!

ֵעת ַהזָּ ִמיר ִהגִּ ַיע וְ קוֹל

ומוכרחים להכרית את הרשעה ודווקא על מנת
9

כמובן שכאשר למשל מדובר בדעות ,השקפות ומעשים
לא נכונים או דברים חיצוניים ולא מהותיים ,צריך לדעת
להפריד בין האדם עצמו ודעותיו ומעשיו השליליים שרק
אותם יש "לזמור" ,ולא ישר לגשת למלחמה והכרתה
גמורה ,יתמו חטאים ולא חוטאים ,שהרי הקב"ה הוא
ם־א ְחפֹּץ ְבּמוֹת ָה ָר ָשׁע כִּ י
"א ֶ
"הרוצה בתשובה" )שמו"ע( ִ
ם־בּשׁוּב ָר ָשׁע ִמ ַדּ ְרכּוֹ וְ ָחיָה" )יחזקאל לג ,יא(.
ִא ְ
 10מה גם שהוא אמור להכיל זמירות של שירת התורה של
תלמידי וחיילי הישיבה.
" 11משיח בן יוסף ומשיח בן דוד"  -אלשיך שם.

להצמיח ולתרום לעולם יש לעיתים חשיבות
גדולה לסלק חלק מהמפריעים בדרך ,ויש בזה
מצווה

–

מלחמת מצווה ,ויש לזמור ולהכרית

את הרשעים והעריצים .שעם ישראל נלחם
באויביו אין הכוונה רק להשיג עוד דונם או
 8כמו שניתן לראות גם במוחש שכל הזזת עץ בא"י
מקבלת הד גדול בתקשורת העולמית.
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אביעד בוכריס
הפעם נתחיל מהסוף .יישר כח לבה"ח מאור

בפשטות "נפש" ,משום שקיום הנפש

עזורי שפועל רבות למען העלון .יה"ר שילך

תלוי בהן .נראה אפוא ,שזו משמעות

מחיל אל חיל בלימודו ,וכל אשר יעשה יצליח!

הפסוק :אל תכרות את עצי הפרי של

כידוע ,לא מזמן חל ט"ו בשבט ראש השנה

העיר הנצורה ,שכן עצי פרי מהווים את

לאילנות  -חג הנטיעות העצים והירוקים

קיומו של האדם והם כלולים אפוא

והסביבתיים למיניהם ,ובין השאר או בעצם

במסגרת המצור; הם מנויים עם הדברים

בעיקר  -תחילת שנה לגילו של העץ לעניין

שרצונך לזכות בהם על ידי המצור.

ערלה ומצוות התלויות בארץ.

כדרך שלא תצור על העיר על מנת
להרוס אותה ,כן אל תהרוס את עצי

ישנו פסוק נפלא בתורתנו" :כִּ י ָתצוּר ֶאל ִעיר

העיר .הם חלק מן העיר הנצורה.

י ִָמים ַר ִבּים לְ ִהלָּ ֵחם ָעלֶ ָיה לְ ָת ְפ ָשׂהּ א ַת ְשׁ ִחית
ֶאת ֵע ָצהּ לִ נְ דּ ַֹח ָעלָ יו גַּ ְרזֶ ן כִּ י ִמ ֶמּנּוּ תֹאכֵ ל וְ אֹתוֹ

הרש"ר הירש מסביר לנו בעצם שהעצים הם

א ִתכְ רֹת כִּ י ָה ָא ָדם ֵעץ ַה ָשּׂ ֶדה לָ בֹא ִמ ָפּנֶ יI

חלק אינטגרלי מן העיר ,והם חלק מהרווח
בכיבוש העיר ,ומדוע להרוס אותם? חוץ

ַבּ ָמּצוֹר" )דברים כ ,יט(.

מהעניין המוסרי שעקירת עצים היא מעין

כותב הספרי על הפסוק דברים נפלאים על

עקירת חיים ופוגעת בנפש כמו כל הריסה -

מהות חיינו "כי האדם עץ השדה ,מלמד שחייו

למשל הריסת היישוב עמונה  -העובדה

של אדם אינם אלא מן האילן וכ"כ בתורה

שהתורה נמשלה דווקא לעץ החיים "י ְָק ָרה ִהיא

תמימה" )ספרי שופטים ,פסקה רג(.

ִמ ְפּנִ ינִ ים וְ כָ ל ֲח ָפ ֶציL Iא י ְִשׁווּ ָבהּ :א ֶֹר Kי ִָמים

ומוסיף על כך הרש"ר הירש:

ִבּ ִימינָ הּ ִבּ ְשׂמֹאולָ הּ ע ֶֹשׁר וְ כָ בוֹדְ :דּ ָרכֶ ָיה ַד ְרכֵ י נ ַֹעם

עץ השדה הוא האדם ,תוצרת האדמה

וְ כָ ל נְ ִתיב ֶֹת ָיה ָשׁלוֹםֵ :עץ ַחיִּ ים ִהיא לַ ַמּ ֲחזִ ִיקים ָבּהּ

היא תנאי לקיומו של האדם" ,שחייו של

יה ְמ 4א ָשּׁר" )משלי ג ,טו-יח(.
וְ ת ְֹמכֶ ָ

אדם אינו אלא מן האילן" )ספרי; "עץ

מראה שהעץ הוא סוג של דומם עם חיות

השדה" הוא הנושא( .אבן עזרא משוה

מסוימת ,שהרי תורתנו תורת חיים היא.

יפה לביטוי הדומה "כי נפש הוא חבל"
)להלן כד ,ו(; שם אבני הריחים קרויות
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עקירת עץ כמשל טוב האם הרב הגון או לא?

הרסת אין מי שיתקן אחריך!

עצה שחשובה הן לישיבה והן לצה"ל

"ראה את מעשה הא-להים כי מי יוכל

למתגייסים ולמשתחררים )עד מתי!(  -מופיעה

לתקן את אשר עותו ,בשעה שברא

בגמ' בתענית )ז ע"א(" :אמר ליה רבי ירמיה

הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון

לרבי זירא :ליתי מר ליתני! אמר ליה :חלש

נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר

לבאי ,ולא יכילנא - .לימא מר מילתא דאגדתא.

לו ראה מעשי כמה נאים ומשובחין הן

אמר ליה :הכי אמר רבי יוחנן :מאי דכתיב כי

וכל מה שבראתי בשבילך בראתי ,תן

האדם עץ השדה ,וכי אדם עץ שדה הוא? אלא

דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי,

משום דכתיב כי ממנו תאכל ואתו לא תכרת,

שאם קלקלת אין מי שיתקן אחריך".

וכתיב אתו תשחית וכרת .הא כיצד? אם תלמיד

)קהלת רבה ז ,א(

חכם הגון הוא  -ממנו תאכל ואתו לא תכרת,

בדורנו המאתגר קשה להבין את המשמעות

ואם לאו  -אתו תשחית וכרת".

הזו ,שהרי החיבור לארץ ישראל ולאדמה בפרט

ומסביר רש"י במקום" :וכי אדם עץ השדה?

נעשה מסובך יותר ויותר .כשיש מסך צבעוני

אלא מקיש אדם לעץ השדה :מה עץ השדה ,אם

ונקי ,או אפילו ספר נקי  -איך אפשר לגעת

עץ מאכל הוא  -ממנו תאכל ואותו לא תכרות,

בעצים ולהתחבר לאדמה? היום כידוע הפירות

כך תלמידי חכמים אם הגון הוא  -ממנו תאכל,

גדלים בסופר והעצים הם לנוי ,שנזכה שלא

למוד הימנו ,ואם לאו  -אותו תשחית ,סור

יהיו לראותם בלבד ,אלא להשתמש בהם ,ואם

מעליו".

כבר דיברנו על חקלאות ,החקלאים בישראל

ואם כבר דיברנו על כריתת עצים ויערות ,אי

מהווים רק  3.7%מכוח העבודה הכללי

אפשר בלי המדרש הנפלא שמתחבר לכריתת

)ויקיפדיה ,החקלאות בישראל( .אם כבר דיברנו

העצים בכיבוש העיר ,ושבעניין האקולוגי  -אם

קודם על עמונה ראוי להזכיר את המאבק שם
בבית הכנסת )ואני לא בא להצדיק אותו( ,אני
בא לומר שהמאבק שם נבע מהאהבה לארץ
ישראל שהייתה טבועה בנערים אלו ,אין אני
בא להצדיק את מעשיהם אלא אני רק טוען
שזה נבע ממקום טוב ,של שמירה חשיבות
ואהבת ארץ ישראל לעם ישראל.
ובאופן כולל ,כל המאבק על ארץ ישראל צריך
לנבוע מתורת ישראל ,שהרי החוט המשולש
לא במהרה יינתק ארץ ישראל שייכת לעם
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.'ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל וגו

 וזה מה שחסר,ישראל מתוך תורת ישראל

 שנאמר כי לפני, אף מזה:רבי )אליעזר( אומר

במאבק על ארץ ישראל שכל כולו צריך לנבוע

הימים )האלה( ]ההם[ שכר האדם לא נהיה

!אך ורק מתורת ישראל

ושכר הבהמה איננה וליוצא ולבא אין שלום מן

שתזכו להכיר ולאהוב את ארצנו הנפלאה

 מאי ליוצא ולבא אין שלום מן הצר? רב.הצר

,ולשמור עליה ולהבין את ערכה וחשיבותה

, שכתוב בהם שלום, אף תלמידי חכמים:אמר

 ונזכה כולנו,תעשו חיל ותלכו מחיל אל חיל

 אין שלום- דכתיב שלום רב לאהבי תורתך

 "אין לך:לגאולה השלמה שמתבטאת בפריחה

.(מפני צר" )סנהדרין צח ע"א

 שנאמר ואתם הרי ישראל,קץ מגולה מזה

!הכר את המבקר
ּ
íçåì øå÷îá) øôåñ éçéîò-á÷òé 07 ë"î è"áø :íòôäå
.(øéôë ,áåøç ãåãâá
íéîéá úñðë úéáá ùéù íåç ìò ïâæîä úà :àáöá áäåà éëä •
...åäùî ãåîììå ñðëéäì ïåéúéô äìçà ...íéàåô÷
ìù éúîàä
Ä
ïáåîá ìáà ,ùãå÷ äæ íéðîæ :àáöá úãîìù ç÷ì •
...àáöá åúåà ׳íéîùééî׳ù åîë àì ,èôùîä
(äìéìá éùéìù) éåðéôä éðôìù äìéìá ,äðåîòá åðøòöì òøéàù éåðéôä úàøùäá :÷"øåî •
òéâîù â"åàîä úà çèáàì - ׳úåëéà úîéùî ׳ìéáùá íéìééç äîë íò ãçé éúåà åøéòä
äåáâ âøã äæå éåðéôì øù÷ äæì ïéàù åðì øéáñäì åñéðù ïáåîë ...úåøåøá úåáéñî äøæâì
éøáåòì åäùîá eìå òééñì àì éãë åúåà çèáàì åðáøñ ä"á .'åëå 'åëå äçèáà êéøöù
åðëñçå ,íåìë àìá íéé÷ð äæî åðàöé äîùðá èñéðéëî àåäù åðìù ô"îñì úåãåäå ,äøéáò
...íù åðúåà ø÷áì àìëì òåñðì äáéùéäî
...ïåéñéðî .ìéìòá éðåéâä àì äæùë íâ ,äøå÷ ìëä ïåöø çë íò :äîåàì øñî •
éçàìå (...äå÷î éðà) äáéùéá íéîéë úåìéì íéùåòù íéø÷éä 'ã øåòéù éøáçì :íç ù"ã •
.å"éä éöðáå ìàéúéà íéø÷éä
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הראשל"צ הרב יצחק יוסף שליט"א התארח בישיבה ,ומסר שיעור לכלל אברכי ותלמידי הישיבה
בנושא 'ספק ברכות'

בשבת פר' ויגש ,עלו ושבו לשבות בישיבה רבים מחיילינו .החבר'ה נהנו מטיש

ייחודי עם הרב רובינשטיין שליט"א ושיעורים מיוחדים עם הרבנים שליט"א

עם כניסתו של

הבה"ח בנצי סופר הי"ו לניהול ספריות הישיבה ,נערכה מכירת חיסול של ארכיון ה'אוייצר' של
הישיבה

במהלך השבועות

הכנסות המכירה הוקדשו לרכש ספרים חדשים לספריות הישיבה

האחרונים הישיבה מתפתחת בדמות יציקות בטון ליד פנימיית האירוח החדשה ובשביל העץ
כמו כן זכינו לצביעה מחודשת של כיתות הלימוד ועבודות גינון

המפורסם בכניסה לישיבה
במשרדים

ביום שלישי כ"ו בטבת התקיימה בישיבה התרמת הדם המסורתית

וארא התקיימה שבת שבו"שים ,וכן מתוכננת בשבת הקרובה  -יתרו

בשבת פרשת

ביום חמישי ,ו שבט ,התקיימה

אזכרה לזכרו של מר אלי קליין ז"ל בישיבה יוניברסיטי שבארה"ב .נשאו דברים :הרב מרדכי וויליג
והרב צבי שכטר ,סגן רה"י הרב גבריאל סרף ,הרב מנחם בלכמן והרב מני אדלר

בשבוע פרשת

יתרו התארח בישיבה הרב צבי שכטר ומסר שיעור כללי מאלף בנושא חיוב קנס וכופר

בחורינו

משיעור ב' קיבלו את הזכות לשרת בחטיבת גולני ,לאחר שכבר חשבו שקיבלו מוד"ש רח"ל(; ...

באמצע אימון חורף ,ואחרי שנתקעו עם פריסת זחל של התומ"ת ,קיבלו התותחנים אתנחתא רוחנית בדמות
ביקור של הרב פישר שליט"א ,שהצפין עד רמת הגולן לבקרם
הצנחנים בחברון ,בליווי ותיקי החט'
'שבות רחל'

יום קודם ,יצא הרב לבקר את לוחמי

החבר'ה מחרוב נפרדו מקו עזה ,ועברו לגיזרת איו"ש ,סמוך ליישוב

אניני הטעם של המח' סיפרו סיפורי מופתים על שף המישלן יעקב עמיחי סופר הי"ו

שהצטרף בהתנדבות לצוות המטבח ,ומטעמיו מפארים את שולחנות המוצב

בביסלמ"ח ממשיכים

בקורס האינטנסיבי ,ואחרי התנסות בפיקוד על אחת הכיתות ,יצאו המ"כים לעתיד למסע וסד"ח בדרום
בהמשך  -הכפירניקים שמחים ונהנים בשבירת השגרה עם שבוע שמירות על המאחז עדי-עד במגדל שמירה
מבודד מכל מפקד וקצין וכמו כן מנסים להתמודד עם כל הבלאגן שבחדרים
המשימה כמ"כ 07

לאחר האימון היו התותחנים באל"ת )אימון לפני תעסוקה( בבא"פ לכיש ,לאחר דחיית

התרג"ד עקב פינוי עמונה
סבך ושבוע רק"ם

י"ע סופר מונה למפקד

המפקדים לעתיד ממשיכים את הכשרתם בביסל"ח כאשר הם סיימו שבוע

מפקדי העתיד של צה"ל ממשיכים בקורס ,וממש עוד מעט מסיימים...

המחלקה

האגדית של הביינישים בחטיבת כפיר ,נכנסה לכפר העויין סילוואד ועצרה שני מבוקשים בעלי נגישות
לאמל"ח הקשורים לניסיון פיגוע ירי על פילבוקס מאוייש לפני שבועיים
היום יומי בתגבור הצירים באיזור הכפר אל -מועייר
כדי לעשות הכשרת מטול וקלע

כל זה מבלי לגרוע מתפקידם

הלוחמים יוסי בן חיים ואביעד בר אשר נשלחו לבא"ח

אביעד בר אשר נבחר לתפקיד המובחר מש"ק לוחמה
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בהצלחה!!!

הנדסה קרבית

תותחנים

אדר התשע"ה

אדר התשע"ו

מ"כ ישי אלמלם 2

יוסף שטטמן 17
אהוד וסרמן 5
אסף חייא 11

צנחנים
אדר התשע"ו

כללי
אדר ב' התשע"ד

סגן אורי רוזנבלט 106

רבנות
אדר התשע"ו

משה שלסל 2
יאיר אטינגר 10
יצחק אגייב 4

מדור בני"ש
אדר התשע"ו

אור לויתן 3
יונתן קרייטמן
נתנאל שמש 11

יואל גרינוולד 3
דוד קסלמן 1
דני ווילדר 7
מנחם רוזנטל 2

שריון
אדר התשע"ו

עדי קיפניס 22

אכ"א
ניסן התשע"ה

אלדד הורביץ 31
אדר התשע"ו

אחיה ורבנר 4

כפיר
אדר התשע"ו

אביעד בר-אשר 7
חמי דומב 9
אברהם חלמיש 17
עידו טרבלסי 7
חגי לוי 2
יהונתן מדמון 15
שילה נפש 5
נריה סינגר 4
דביר קאץ 7
רועי שחור 16
שלמה שטארק 7
אסף שמעוני 9
יעקב עמיחי סופר 17
יוסי בן-חיים 7
כפיר  -נצח יהודה

ניסן בלום 7

גולני
אדר ב' התשע"ו

שגיא מזוז 12

אחראי ניקוד :מאור עזורי 052-4369926
עדכון אחרון :י"ח בשבט.

ליעקב אריאל שוקרון לרגל נישואיו
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