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גליון

חגיגי

מושכים בשבט סופר  //נשיא הישיבה הרב מרדכי גרינברג שליט“א
בשירת דבורה נאמר "ומזבולון מושכים בשבט סופר" (שופטים
ה ,יד) .רד"ק פירש ,שלא רק אנשי חיל באו למלחמה ,אלא גם
סופרים הבקיאים במלאכת הכתיבה.

המקצוע יהיה לנו משלנו ,ולא תהיה עוד ברית כרותה שכל בעל
כשרון ספרותי וכל משורר מפורסם ,מוכרח הוא להיות כופר
ופושע ישראל למפרע" (אגרות ,קמט).

לפני למעלה מעשור החילונו בהוצאת "אשכולות" ,במגמה להרגיל
את בני הישיבה להעלות על הכתב חידושי תורה ומחשבה ,ואף
הגיגים ושירים ,וכמו שכתב מהרש"א על דברי הגמ' "אשרי מי
שבא לכאן ותלמודו בידו" (ב"ב י ע"ב)" ,כי עיקר הלימוד ושנעשה
בו רושם ,הוא הלימוד הבא מכתיבת יד".

"העט כבש לו את העולם ,הוא רודה במחשבות ,ברגשי הלב וגם
במעשים .בבטחה הוא עושה את דרכו .חיצים שנונים ומדקרות
חרב במנוחה הוא שולח .ואנחנו ,למה לא נעשה גם לנו עט"?
היבשו מוחותינו חלילה? אנחנו חייבים להתחיל ללכת בדרך אשר
תביאנו לרכוש לנו את העט ,לבצר לנו מעמד בריא בספרות קבועה
והגונה ותמידית ,באופן שנוכל באמת לקדש שם שמים" וכו' (שם,
תצז).

כשהחל הרב צבי יהודה קוק זצ"ל ללמוד בישיבה לצעירים ,שלח לו
אביו מכתב ,ובו מדריך אותו בסדר הלימוד .בין השאר כתב" :ומה
טוב יהיה אם תתרגל להניח על הכתב את תמצית הסוגיא וחילוקי
שיטותיה ,אפי' בלא חידוש .וק"ו כשיזדמן הדבר ,כאשר אקווה,
שיוולדו לך הערות וסברות מחודשות בעזה"י" (הודפס בסוף אורות
התורה) .וכבר פירשו קדמונים דברי המשנה באבות (א ,ו) "וּקְנה
לך חבר" ,שהקָ נ ֶה ,הקולמוס ,יהיה לך חבר .וכן פירש שם הרב:
"כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה" (שם ב ,ב) ,שזה כלפי
מלאכת הכתיבה ,שבלעדיה התורה חסרה.
ואכן כך נהג הרב בצעירותו ,כשלמד בישיבת וולאז'ין אצל הנצי"ב.
כבר אז היה יוצא דופן מחבריו ,כשעסק בכתיבה בשפה העברית,
והיה חורז חרוזים וכותב שירים .כששב לביתו לאחר שנת לימודים,
הגיש לאביו צרור שירים במתנה .האב לא ראה זאת בעין יפה ,כיוון
שחשש שייגרר אחר ספרות ההשכלה ,שפגיעתה אז הייתה רעה
בבחורי הישיבות ,והוא הגיב במשפט חריף" :מוות בסיר"! (כידוע,
בני ליטא מחליפים שי"ן ימנית בשי"ן שמאלית ,והכוונה 'מוות
בשיר' ,ורמז לו על המסופר במלכים ב' ד ,מ).
אכן הרב זצ"ל הלך בדרכו של רבו ,הנצי"ב ,שאף הוא עודד את
בני הישיבה לכתוב ,ופירש את המקרא בקהלת "ויותר מהמה בני
הזהר עשות ספרים הרבה אין קץ" (קהלת יב ,יב) ,שלא כמקובל
שהאזהרה היא לא לכתוב הרבה ,אלא אדרבא" ,שמזהיר לת"ח
שנקרא בני ,שאם רוצה לחדש ולהגדיל תורה ,שתכתוב לעצמך כל
רעיון וכל חידוש" (העמק דבר ,דברים ל ,יב) .הנצי"ב אהב מאוד
את יצירותיו של תלמידו .בפורים היה הרב רגיל לחרוז חרוזים ,אך
לא כשאר התלמידים באידיש ,אלא בעברית ובארמית .כשהביעו
התלמידים את התפעלותם משליטתו של "העילוי מפוניבז" ,כפי
שהיה מכונה ,אמר הנצי"ב" :ראו ידיעותיו של בחור זה ,שהוא גדול
בתורה וביראה ,ואף בזה אינכם מגיעים לקרסוליו" (מועדי הראיה,
פורים).
הרב ראה בכתיבה הרהוטה תיקון גדול לתחלואי הדור ,כנגד
ההשפעה של הספרות החילונית" .מוכרחים אנו לדאוג שגם בזה

"לחפש כמטמונים אנו צריכים אחר כוחות רעננים ,נסתרים ,לייסד
במות ספרותיות ,עִתונים וירחונים ,וכל מיני השפעות כאלה" (שם).
ובזה פתח הרב קוק זצ"ל את הרצאתו המפורסמת לקראת הקמת
הישיבה" :אחי האהובים תופשי התורה בעיר הקדש ובארצנו
הקדושה כולה  -לחיים של יצירה הנני קורא אתכם".
ב"ה ,הדברים נשאו פרי .אט אט החלו כוחות ספרותיים מבין בני
הישיבות להתגלות .פוק חזי איך הולכים מדפי הספרות התורנית
ומתמלאים ,בתחומים תורניים שונים ,ומלאה הארץ דעה את ה'.
אנו תקוה שגם בישיבתנו ילכו ויתגלו יותר ויותר אנשים המוכשרים
למשוך בשבט סופרים.
זו ההזדמנות להודות לכל העושים ושעשו משך השנים במלאכה,
המקדישים מזמנם היקר להוצאת הדברים לאור .יתן להם ה'
כגמולם הטוב ,ויוסיפו למלא את הארץ דעה את ה'.

מזל טוב //
לרב יצחק לוי
לרגל הולדת הנכד

לרב אריה שטרן
לרגל הולדת הנכדה

לעידו טרבלסי
לרגל נישואיו
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דיני טומאה וטהרה במקום המקדש בזמננו //
משיעורי ראש הישיבה הרב גבריאל סרף שליט“א
*ההלכה היא (כלים פ"א ,פסחים סח ע"א רמב"ם בית הבחירה
פ"ז) שטמא מת אסור להיכנס למחנה שכינה [וכל שכן
מי שנטמא בטומאה היוצאת מגופו] .למחנה לויה  -מותר
להיכנס לטמא מת ,ואסורה לנטמא בטומאה היוצאת מגופו
עד שיטהר .בשיעור זה נדון בהיבטים ההלכתיים של כניסה
למקום המקדש בזמננו.

א .קדושת מקום המקדש בזמן הזה
הרמב"ם (פ"ו מהל' בית הבחירה הי"ד) פוסק דקדושה
ראשונה לא בטלה ,וירושלים קדושה גם עתה ,ד"גם בשעה
שהם שוממים קדושתם עליהם" .אמנם קדושת א"י ומצוות
התלויות בה הם מדרבנן בלבד כאשר אין רוב יושביה עליה ,כי
קדושת עזרא חלה רק אם רוב יושביה עליה .וכן דעת כמעט
כל הראשונים ,שבמקום המקדש קדושה לא זזה ממקומה.
היחיד מרבותינו הראשונים שחולק על כך להדיא הוא
הראב"ד ,בהשגותיו לרמב"ם בהלכות בית הבחירה שם ,וז"ל:
"סברת עצמו היא זו ,ולא ידעתי מאין לו ,ובכמה מקומות
במשנה אם אין מקדש ירקב ובגמ' אמרו דנפול מחיצות
אלמא למ"ד קדושה ראשונה לא קדשה לעתיד לבא לא
חלק בין מקדש לירושלים לשאר א"י" וכו' .לדעתו ירושלים
לא התקדשה ע"י עזרא" ,לפי שהיה יודע עזרא שהמקדש
וירושלים עתידים להשתנות ולהתקדש קידוש אחר עולמי
בכבוד ה' לעולם" ,ולכן סובר הראב"ד שעזרא קידש קדושה
זמנית רק כאשר המקדש בנוי ,ולא קדושת עולם.
ומפורסמים סוף דברי הראב"ד" :כך נגלה לי מסוד ה' ליראיו.
לפיכך הנכנס עתה שם אין בו כרת" [הרב חיד"א כתב בפתח
עינים (ב"מ פו) בשם מהרח"ו ,שאליהו זכור לטוב נגלה
להראב"ד ,וכמו שכתב כעין זה בהלכות לולב פ"ח ה"ה "כבר
הופיעה רוח הקודש בבית מדרשנו"] .אמנם הרדב"ז (על
הרמב"ם בהל' בית הבחירה) כתב על כך" :אם נגלה הדבר אליו
בסוד ה' ליראיו ,אני מאמין ,אבל לא הייתי סומך על עצמי
ליכנס למקדש אפילו אם היה נגלה אלי ,כי הייתי אומר לא
בשמים היא" (ועי' שו"ת יביע אומר ח"ה יו"ד סי' כו אות ו).
ואכן רוב הפוסקים ככולם סוברים כהרמב"ם שיש חיוב כרת
בכניסה למקום המקדש גם בזמן הזה .וגם להראב"ד  -יש
שכתבו (שו"ת בנין ציון סי' ב ,הראי"ה קוק זצ"ל בשו"ת משפט
כהן סי' צו ,ועוד) שאמנם לדעתו אין חיוב כרת ,אבל איסור
לאו איכא .ויש חולקים (עי' יבי"א שם).
ולכאורה מצאנו חבר להראב"ד ,והוא המאירי בחידושיו
למסכת שבועות (טז ע"א) שהביא את דברי הרמב"ם
והראב"ד ,והוסיף וכתב" :והמנהג פשוט ליכנס שם לפי מה

* השיעור נכתב ע“י אחד התלמידים ,ע“פ הבנתו ובאחריותו.

ששמענו" ,וא"כ הרי לנו עדות שנכנסים ואין חוששים לכרת
ואף לא לאיסור כלל .ונאמרו שלוש דרכים כיצד להתמודד
עם 'עדות' זו:
1.1גם אם בתקופתו של המאירי היה מנהג כזה ,נמנו וגמרו
לבטלו מטעם פשוט  -שמנהג זה נסמך על דעה יחידאה.
וכ"כ בשו"ת בנין ציון הנ"ל.
2.ייתכן שעדות זו אינה מוסמכת ,כי מבוססת על שמועה,
כלשון המאירי "כפי מה ששמענו" ,וכנגד זה יש עדויות
של בעל כפתור ופרח ועוד קדמונים ,שהמנהג פשוט שלא
להיכנס .וכ"כ רבינו עובדיה מברטנורא באגרת משנת
רמ"ח ,לפני כ 550-שנה ,שאין נכנסים למקום המקדש.
3.3בשו"ת ציץ אליעזר (ח"י סי' א) מסתמך על דברי החזו"א
(מועד סי' סז אות יב) שכתב שאין לסמוך בצורה ודאית
על כתבי יד שנתגלו ונדפסו לאחר שכבר מסורים בידינו
מאות שנים פסקי גדולי הראשונים ,וזאת מפני שיתכן ויש
טעויות שנפלו בהעתקה ,והרי כתבים אלו לא היו למראה
עיניהם של גדולי הדורות ,שהגיהו ברבות השנים את
הספרים מכל מכשול .והנה ספרי רבינו המאירי התגלה
ונדפס לפני פחות ממאתים שנה (בסביבות שנת ה'ר'),
ויתכן מאד שהשתרבבה שם טעות ונשמטה תיבת "לא",
וצ"ל "המנהג פשוט לא ליכנס שם לפי מה ששמענו".
והיינו שאחר שהציע השיטות כותב שהמנהג כהרמב"ם.
ולפ"ז נפל פיתא בבירא.
לכן נקטו כל הפוסקים כדעת הרמב"ם וסיעתו שמקום
המקדש עומד בקדושתו.

ב .כניסת כהנים למחנה שכינה
בזמן הזה כולנו כידוע טמאי מתים ,ויש לשאול האם כהנים
שנזהרו שלא להטמא למת ,אחר שנטהרו מטומאה היוצאת
מגופם  -יוכלו להיכנס למחנה שכינה? בשו"ת חת"ס (יו"ד
ח"ב סי' שמ) כתב שקשה להזהר מטומאת פתחים וזיזים
(עי' שו"ע יו"ד סי' שעא) ,ולפ"ז יש לחשוש שהכהנים אף הם
טמאי מת.
ואמנם במציאות ימינו רחוק לומר שהכהנים מוחזקים כטמאי
מת מהטעם הנ"ל ,כי הבניינים מנותקים זה מזה וקל להיזהר
בזה .אך יש כמה נימוקים אחרים :א .גם הכהנים נולדים בבית
חולים ,ויש שם נפלים או מתים המטמאים .ב .הרמ"א ביו"ד
(שסט ,א) הביא מחלוקת אם כהנים אסורים ליטמא בחרב
שנטמא במת ,וסיים שנהגו להקל ולא להזהר בזה .כלומר
שנוגעים במתכות שנגעו במת .ולפ"ז גם הכהנים טמאי מתים
וצריכים אפר פרה .ג .שיטת הרמב"ם שגם בגדי המת שהיו

על גופו בשעת פטירתו מטמאים טומאת שבעה וטעונים אפר
פרה ,ובזה ודאי לא שמים לב ליזהר.
אם כן סתמא דמילתא שכולנו טמאי מתים ,ואסור להיכנס
למחנה שכינה אפילו אחר טבילה.

ג .כניסה למחנה לויה
עתה נדון בגבולות הר הבית ,כדי לברר היכן מסתיים 'מחנה
שכינה' ומתחיל 'מחנה לויה' ,המותר בכניסה לאחר טבילה.
במשנה כלים (א ,ו-ט) נמנו עשר קדושות ,ומבואר שעד פתח
העזרה  -היינו שער ניקנור  -הוא מחנה לויה ,ומשם פנימה
הוא מחנה שכינה ויש בו חיוב כרת מדאורייתא לטמא מת.
במשנה במסכת מדות (ב ,ו) מבואר ,ששטח העזרה הוא קפ"ז
אמה ממזרח למערב ,קל"ה אמה מצפון לדרום .עזרת נשים
 שטח מרובע של קל"ה על קל"ה .החיל מקיף את כל שטחעזרת ישראל והיה עשר אמות .רש"י ביומא (טז ע"א) וכן
הברטנורא ועוד פירשו ששטחו הוא עשר אמות ,אך הרמב"ם
כתב שהכוונה לגובה עשר אמות.
לסיכום :השטח הכללי הוא שמ"ב אמה (ממזרח למערב) על
קנ"ה אמה (מצפון לדרום) ,וסימנך "קנה ב ֹשם".
ולפי זה מצאנו באחרונים היתרים להיכנס להר הבית בזה"ז
לאחר שטבל:
.אהרדב"ז (ח"ב סי' תרצא) כתב" :כי הדבר ברור שתחת הכיפה
שם אבן השתיה בלי ספק הנקרא אצלם אלסכרא" ,ולפי
דעתו אפשר לשער את כל השטח ,ובצורה ברורה נדע
שבשאר השטח מותר למי שטבל מטומאת הגוף להיכנס,
כי שטח זה הוא חוץ למחנה שכינה.
.במהרי"ט (תשו' ופסקים עמ' קפד בהוצ' מכון ירושלים)
מסתמך על המשנה במדות (ב ,א) לגבי מדות העזרה.
וכתב הרמב"ם בהל' בית הבחירה (פ"ה ה"ו)" :העזרה לא
היתה מכוונת באמצע הר הבית ,אלא רחוקה מדרום הר
הבית יתר מכל הרוחות וקרובה למערב יתר מכל הרוחות,
ובינה ובין הצפון יתר ממה שבינה ובין המערב ,ובינה ובין
המזרח יתר ממה שבינה ובין הצפון" .דהיינו שהמיקום של
כל העזרות בתוך מרחב הר הבית לא היה באמצע .לפ"ז
יש לחלק את השטח הפנוי לשנים  172.5 -אמה ,ועתה
אם ניקח מהכותל הדרומי לכה"פ  170אמה ,בוודאי מחנה
שכינה לא היה שם .כמו כן מהצד המזרחי עד  70אמה -
גם שם אינו מחנה שכינה (אם נוריד מהשטח הפנוי שמ"ב
אמה יוצא  ,138ואם נחלק ל 2-יוצא  ,79אולם מהרי"ט
לקח 'מקדם ביטחון' ולכן כתב .)70
אולם גדולי הדורות לאורך השנים לא רצו לסמוך על ההיתרים
הנ"ל:
.אלגבי שיטת הרדב"ז  -לא ברור שהסלע הזו היא אכן אבן

השתיה ,וא"א לסמוך על עדות זו כי לא דרך שם יהודי
אלף שנה ויותר .וכ"כ מהר"ח אלפנדרי בס' מגיד מראשית
(קונטרס דרך הקודש) ,שנפטר כ 160-שנה אחרי פטירת
הרדב"ז" :והנה היום לא ידענו מציאות אבן השתיה הזאת
כיצד היא עומדת ,כי הגוים פיהם דיבר שוא זה אומר בכה
שהיא גבוה מן הארץ ותלויה באויר וזה הפך התלמוד
עד ישקיף וירא ה' משמים תגלה ותראה מלכותו עלינו".
וגם הרדב"ז עצמו שם כתב כמה פקפוקים בזה .ובפרט
שמדובר באיסור כרת החמור ,איך נסמוך על עדות כזו
שלא נחקרה כל הצורך .ועוד ,שהרדב"ז סותר דברי עצמו,
שבאותה תשובה זיהה את הכותל הדרומי של העזרה עם
אחד הכתלים ב'מסגד אל-אקצא' ("הנקרא בנין שלמה"),
וכמה אחרונים (מנחת יצחק ה ,א; צי"א שם ,אות סג)
העירו שדבריו בזה סותרים ,עיי"ש .ועוד ,שבעל כפתור
ופרח שקדם לרדב"ז כמאתים שנה כתב (פרק ו) שנהגו
שלא להיכנס להר בשום צורה.
.בלגבי מש"כ מהרי"ט  -הדברים מבוססים על שיטת הרמב"ם
בפירושו למשנה מסכת מידות (שפירש שדברי המשנה
הם על השטחים הפנויים) ,אך הרא"ש כתב להיפך,
שמדובר על השטחים הבנויים ,וא"כ לא מצאנו ידינו
ורגלינו ,שבכל מקום יש איסור כרת לפי הדעה החולקת.
ויש עוד קשיים בזה.
גם אם נסכים עם שיטת רדב"ז ומהרי"ט ,שמותר להיכנס
לשטח מסוים בהנחה שהוא 'מחנה לויה' לאחר טבילה ,עדיין
יש נידון נוסף לגבי אופן ההיטהרות המועיל .בציץ אליעזר
שם כתב בשם ספר חזון נחום (פ"א דכלים מ"ו) ,שבזה"ז
כולם ספק זבים ,שאין יודעים להבחין בזה ,וממילא לא עולה
לו טהרה ע"י טבילה והערב שמש .לכן צריך שבעה נקיים (ועי'
תוס' שבת טו ע"ב ד"ה ועל)[ .אמנם צ"ע בזה ,שהרי יש חזקת
כשרות .ולכאורה יש גם ספק ספיקא ע"פ המשנה (זבים
ב ,ב) בשבעה דרכים בודקין את הזב ,שאם אחד מהם שייך
בו אין זו זיבה .וכן יש מקום לדון דניזיל בתר רובא שאינם
זבים .וצ"ע] .ועוד ,שיש חוששים למ"ד (עי' כריתות י ע"א)
שמחוסר כיפורים דזב דינו כזב (כדין 'אינו ראוי לבילה') ,ולא
יצא הדבר מכלל מחלוקת .ולפ"ז אם חוששים לזיבה כדברי
כמה ראשונים (ע"ש בצי"א) ,א"כ לא די בספירת ז' נקיים
אלא צריך קרבן ,וממילא אין שום דרך להיטהר בזמננו .ועוד,
דעת רבי שמעון בתוספתא דכלים (א ,יד) "כשם שאין זבין
זבות נדות יולדות נכנסין להר הבית כך משכבן ומושבן כיוצא
בהן" ,ויש שפסקו כן להלכה ,או שאין כרת אבל יש עכ"פ
איסור לאו (עי' רמב"ם ביאת מקדש ג ,טז) ,וא"כ אפשר דצריך
לטהר גם את הבגדים ע"י טבילה (אמנם רבים חלקו וכתבו
שאין הלכה כר"ש בזה ,ומש"כ הרמב"ם הכוונה שהכניס בגדי
זב למחנה שכינה ,אבל מידי מחלוקת לא יצאנו).
ויה"ר שנזכה במהרה לבנין בית קדשנו ותפארתנו בירושלים
הבנויה ,ושם נעלה ונראה בקדושה ובטהרה.

מירושלים ליבנה ובחזרה  //ראש הישיבה הרב אהרן פרידמן שליט“א
הרב קוק זצ"ל באגרת משנת תרע"ג (אגרות הראי"ה ח"ב עמ'
קלו) צפה בעיני רוחו את הקמתה של ישיבת כרם ביבנה,
וגם התווה את דרכה הרוחנית:
יש רעיון אחד שאיננו רחוק מהתגשמות מעשית ,את יבנה
הידועה בחיבתה אפשר כעת ע"י אמצעים ממוצעים לקנות
חלק חשוב ממנה לייסד בה מושבה לפחות קטנה ביחד עם
ישיבה הדורה באיכותה המתקרבת כמה דאפשר לנו לאותו
החזיון המזהיר המעודד את כל כחות חיינו הרוחניים מהעבר
הרחוק של 'כרם ביבנה' אשר עם כל קטננו הבלתי משוער
לעומת ענקי אל אלה ,בנים אנחנו להם ובעקבותיהם הננו
חפצים ללכת.
כרם ביבנה החדשה מיוסדת היא על גבי אותה 'כרם ביבנה'
העתיקה ,אותה יסד רבן יוחנן בן זכאי בשעה שיצא מירושלים
סמוך לחורבנה.
השקפה ראשונית ואולי שטחית משהו ,רואה ברבן יוחנן
בן זכאי כמי שהצליח להציב את 'כרם ביבנה' נקודת-כובד
מרכזית לאומית חדשה במקום המקדש .בסגנון בוטה ניתן
לנסח השקפה זו במשפט אחד' :בית המדרש במקום בית
המקדש'.
אולם התבוננות מעמיקה יותר מגלה ,כי לא זו בלבד שרבן
יוחנן בן זכאי במעשיו לימד את העם מה היה סוד כוחו של
המקדש .יסודה של כרם ביבנה היה למעשה הצעד הראשון
במסעה הארוך של האומה חזרה לירושלים ולבניינו של
מקדש ה'.
ויסוד הדברים הוא מימרתו של רבן יוחנן בן זכאי המצויה
באבות דרבי נתן (נוסחא ב' פרק לא):
אם יאמרו לך הילדים נלך ונבנה בית המקדש  -אל תשמע
להם ,ואם יאמרו לך הזקנים בוא ונסתור בית המקדש -
שמע להם .מפני שבנין ילדים סתירה וסתירת זקנים בנין.
ראיה לדבר :רחבעם בן שלמה.
ממימרא זו אנו יכולים להסיק ,כי היו מי שהתבוננו על רבן
יוחנן בן זכאי שעזב את ירושלים וביסס את יבנה וראו בו
מחריב המקדש ומשכיח זכרו .כנגדם עומד ריב"ז ואומר ,כי
סתירת הזקנים לאמיתו של דבר היא הבנין האמיתי.
חורבנם של ירושלים והמקדש נבע מהשחתה של שלושת
היסודות הגדולים של הנהגת האומה .התורה ,הכהונה
והמלכות .רבן יוחנן בן זכאי בהתבוננותו העמוקה ראה כי
לשם הבנין העתידי יש לבנות את שלושת היסודות הללו
בצורה נכונה .משום כך ,בשעה שיצא ריב"ז מירושלים שלוש
בקשות היו בפיו לאספסיאנוס:
אמר ליה [ריב"ז לאספסיאנוס] :תן לי יבנה וחכמיה,
ושושילתא דרבן גמליאל ,ואסוותא דמסיין ליה לרבי צדוק
(גיטין נו ע"ב).

יבנה וחכמיה  -עמוד התורה הוא היסוד הראשון והמרכזי
שעליו נבנה בית ישראל .הדבקות בתורה ובחכמיה היא הדרך
היחידה להמשך חייו של עם ישראל .ובמדרש שיר השירים
דרשו" :כרם היה לשלמה ,אלו ישראל ,שנאמר (ישעיה ה) כי
כרם ה' צבאות בית ישראל" .ואפשר שזו אחת מן הסיבות
שכינוס החכמים ביבנה נקרא 'כרם ביבנה'  -כלל ישראל
הנקרא כרם ,כביכול ניטע מחדש ביבנה ,מרכז התורה.
תורת יבנה באה לתקן גם את העוינות בין המון העם לתלמידי
החכמים ,שנבעה גם בשל תחושה שהחכמים מתנשאים על
עמי הארץ .על תיקון זה למדנו (ברכות יז ע"א):
מרגלא בפומייהו דרבנן דיבנה :אני בריה וחברי בריה ,אני
מלאכתי בעיר והוא מלאכתו בשדה ,אני משכים למלאכתי
והוא משכים למלאכתו ,כשם שהוא אינו מתגדר במלאכתי
כך אני איני מתגדר במלאכתו ,ושמא תאמר :אני מרבה
והוא ממעיט  -שנינו :אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד
שיכוין לבו לשמים.
שושילתא דרבן גמליאל  -היא עמוד המלכות וההנהגה
בישראל מזרע בית דוד .מתפקידה של ההנהגה בישראל
לאחד את העם תחת הנהגה אחת .מתוך תפיסה זו פעל רבן
גמליאל דיבנה רבות לקביעת הלכה אחידה .בימיו יצאה הבת
קול שהלָכ ָה כבית הלל ונקבע ,כי כל העובר על דברי בית הלל
חייב מיתה [עי' ירושלמי יבמות סוף פרק א'" :ביבנה יצאה בת
קול" ,ואפשר שחיוב מיתה היה בשל הגושפנקא הנשיאותית
שניתנה לבת קול והפכה את העובר על דברי בית הלל לכעין
'מורד במלכות'] .איחוד ההלכה וכפיפות למרות הרוב באה
לידי ביטוי חד בדבריו של רבן גמליאל במעשה תנורו של
עכנאי ,שבו נו ּדה רבי אליעזר (בבא מציעא נט ע"ב):
ואף רבן גמליאל היה בא בספינה ,עמד עליו נחשול לטבעו.
אמר :כמדומה לי שאין זה אלא בשביל רבי אליעזר בן
הורקנוס .עמד על רגליו ואמר :רבונו של עולם ,גלוי וידוע
לפניך שלא לכבודי עשיתי ,ולא לכבוד בית אבא עשיתי,
אלא לכבודך ,שלא ירבו מחלוקות בישראל .נח הים מזעפו.
אסוותא דמסיין ליה לרבי צדוק  -רבי צדוק היה כהן ,כמבואר
בבכורות לו ע"א ובאבות דרבי נתן פרק טז [השם 'צדוק' שייך
למשפחות הכהונה עוד מימי דוד ושלמה] .בשונה מהכהנים
הגדולים בסוף ימי הבית השני ,שראו בכהונה כלי לקידום
ענייניהם האישיים ,רבי צדוק ראה את תפקידו ככהן להיות
שלוחא דישראל ,להתפלל עבורם ,להתחנן בעדם ולכפר על
חטאיהם .ואכן רבי צדוק התענה ארבעים שנה עד החורבן,
כדי לבטל את גזירת החורבן [תענית בכל מקום כרוכה בתפילה
ותשובה] .רבי צדוק היה ,אפוא ,דוגמא ומופת לדרכם הנכונה
של הכהנים ,ולכן נכלל אף הוא בבקשותיו של רבן יוחנן בן זכאי.
נמצאנו אומרים ,כי ביבנה שלאחר החורבן נבנתה מחדש
הנהגתו של עם ישראל .התורה ,המלכות והכהונה קיבלו

מירושלים ליבנה ובחזרה

מחדש את מקומן ואת אופיין הנכון .במובן זה ,יבנה הכינה
את התשתית לבנייתה מחדש של ירושלים.

 .בראייה הנהגתית המאחדת את עם ישראל כולו כאיש
אחד.

אותם יסודות גדולים שהניח רבן יוחנן בן זכאי לפני כאלפיים
שנה ,הם העומדים בבסיס חזונו של הרב קוק על כרם ביבנה
החדשה.

 .גחיי שליחות ומסירות למען העם ,כהנים שלוחי דישראל.

 .אתורה הנלמדת מתוך ענווה ושותפות עמוקה עם כלל
ישראל.

יהי רצון ,שנזכה להיות ראויים לשאת על כתפינו את
המשימה הגדולה והמופלאה הזו ,להיות ממשיכי דרכם של
'רבנן דיבנה'.

במדבר  -שבחן של ישראל  //ראש הכולל ,הרב זכריה טובי שליט“א
ה"שפת אמת" (במדבר ,תרס"ג) כותב ביחס לתוכן ספר
במדבר:
וזה שבחן של ישראל – "לכתך אחרי במדבר" ,שנמשכו
אחר הנהגת השי"ת שלא בדרך הטבע .וכל חומש
הפקודים ,ספר במדבר ,הוא שבחן של ישראל שנדברו
אחר השי"ת .דבני ישראל יש להם חלק בתורה ,כמ"ש
בזוה"ק :קוב"ה ואורייתא וישראל כולהו חד .ובראשית
שמות  -בחינת הקב"ה במעשה בראשית וביציאת מצרים.
ויקרא  -עיקר מצות התורה .במדבר  -שבחן של ישראל.
ודברים  -בחינת משה רבינו ע"ה.
ומבואר ע"פ חז"ל (אבות ו ,י) שחמישה קנינים קנה הקב"ה
בעולמו ,וישראל קנין אחד ,ולכן חומש אחד מחומשי התורה
הוא בסידור מנין בני ישראל.
כך מופיע בספר הזוהר (ח"א קע"ו):
פתח רבי יוסי ואמר" :מִי ז ֹאת עֹל ָה מִן הַמּ ִ ְד ּב ָר ּכְתִימְרוֹת
שָן" (שה"ש ג ,ו) ...בא וראה בזמן שהלכו במדבר,
עָ ׁ
השכינה הלכה לפניהם והם הלכו אחריה ,כדכתיב וה’
הולך לפניהם יומם בעמוד ענן לנחותם הדרך ,ולכן כתוב:
הב ַת ּכ ְלו ּלֹתָי ִך ְ לֶכ ְתּ ֵך ְ
א ֲ
חסֶד נ ְעוּרַי ִך ְ ַ
אמַר ה’ זָכַרְתּ ִי ל ָך ְ ֶ
" ּכ ֹה ָ
חרַי ּב ַמּ ִ ְד ּבָר" (ירמיהו ב ,ב).
א ֲ
ַ
חז"ל מבארים ,שאותה הליכה של עם ישראל במדבר היא
חסֶד
יצרה את האהבה של הקב"ה לכנסת ישראל" :זָכַרְתּ ִי ל ָך ְ ֶ
הב ַת ּכ ְלו ּלֹתָי ִךְ" .הרי שספר במדבר מתאר את שבחן
א ֲ
נ ְעוּרַי ִך ְ ַ
של ישראל ,כפי שכתב השפת אמת.
מחָה ּב ָך ְ נַז ְ ּכ ִירָה דֹדֶיך ָ
ש ְ
על הפסוק בשיר השירים" :נ ָג ִיל ָה ו ְנ ִ ְ ׂ
אהֵבו ּךָ" (א ,ד) ,כותב רש"י:
שרִים ֲ
מִי ַּי ִן מֵי ָ ׁ
הם מזכירים לפניו חסד נעורים ,אהבת כלולות ,לכתם
אחריו במדבר ,ארץ ציה וצלמות וגם צדה לא עשו להם,
והאמינו בו ובשלוחו ,ולא אמרו היאך נצא למדבר לא
מקום זרע ומזונות והלכו אחריו .והוא הביאם לתוך חדרי
היקף ענניו ,בזו עודם היום גלים ושמחים בו אף לפי
עניים וצרתם ומשתעשעים בתורה ,ושם מזכירים דודיו
מיין ומישור אהבתם אותו.
הרי שעם ישראל הלכו אחר ה’ ברצון ושמחה ובטלו את
ישותם לרצון ה’ ,ולכן נקרא דור המדבר בשם "דור דעה" כי

ישנם ג’ מדרגות בהשגה הרוחנית חכמה בינה ודעת.
 .אחכמה  -היא בירור התוכן הכללי הנקבע ע"פ התכלית.
 .בבינה  -היא ההתבוננות בפרטים הנצרכים לשם ההוצאה
לפועל.
 .גדעת  -היא בחינת החיבור וההדבקות כמ"ש "כי ידעתיו".
ופרש"י" :לשון חיבה ,וכן ואדעך בשם"  -התדבקות בה’ ללא
הפסק .דור המדבר הוא "דור דעה" שהיו דבקים בה’ בלי
הפסק.
ולכן ההנהגה של דור המדבר היתה מידה כנגד מידה ,שזכו
להנהגה על-טבעית :עמוד הענן הגן עליהם מהמזיקים ,כיבס
את בגדיהם וסלל להם את דרכם ,עמוד האש האיר להם
בלילה בארה של מרים הלך אתם במדבר ,וזה משום שהם היו
במדרגת בחינת "דעת"  -שהיו מחוברים וקשורים להקב"ה בלי
הפסק .ולכן ספר במדבר פותח בתיאור מסעות בני ישראל
שהיו חונים בכל ד’ רוחות והשכינה היתה באמצע " -יַחֲנו ּ
סב ִיב ל ְאֹהֶל מ ֹועֵד" (במדבר ב ,ב) .צורה זו
מנ ּ ֶג ֶד ָ
ש ָראֵל ִ
ּב ְנ ֵי י ִ ְ ׂ
של חניה באה להראות את הדביקות של עם ישראל בקב"ה,
שהשכינה והארון באמצע וכולם פונים אל מול השכינה ,כי
כל כוחם של עם ישראל הוא מכח השכינה השורה בתוכם.
שֵם שָׁמַי ִם"
שֶיך ָ יִהְיו ּ ל ְ ׁ
מעֲ ׂ
וע"ז אמר התנא באבות (ב ,יב) "וְכ ָל ַ
 שכל מה שאתה עושה תכוון לתכלית השם.פרשת במדבר באה תמיד לפני חג השבועות כהכנה לקבלת
מ ְד ּב ַר
שֶה ּב ְ ִ
התורה .חז"ל דורשים על הפסוק" :ו ַי ְ ַד ּב ֵר ה’ אֶל מ ׁ
סִינ ַי" (במדבר א ,א)  ,ד"כל מי שאינו עושה עצמו הפקר
כמדבר אינו יכול לקנות את התורה" (תנחומא במדבר ,ו) .מה
פירוש "עושה עצמו הפקר כמדבר"? כותב ה"שפת אמת":
"מִ ְד ּב ָר מלשון דיבור והנהגה ...להיות נמשך אחר הנהגת
הקב"ה" .אדם צריך לבטל את עצמו לה’ יתברך ולהבין שהכל
מונהג ע"י ה’ יתברך ,וכמו שבמדבר עם ישראל נמשך אחר
ארֶץ לֹא ז ְרוּעָה" ,כך כל
חרַי ּב ַמּ ִ ְד ּב ָר ּב ְ ֶ
א ֲ
הקב"ה ,בחינת "לֶכ ְתּ ֵך ְ ַ
אדם צריך להרגיש עצמו כמדבר ולקבל את הנהגת הקב"ה
ללא כל שאלות .וזהו "עושה עצמו כמדבר"  -שמבטל את
הישות שלו להנהגתו יתברך ,כמדבר שהוא הפקר לכל .רק כך
בַרְתּ ָ ּב ָם" (דברים
ד ּ
ניתן להגיע לקבלת התורה שעליה נאמר" :ו ְ ִ
ו ,ז)  -שהיא חיות הכל ,ועל ידיה זוכים לחיים ואריכות ימים
ושנים.

ירושלים צדקנו  //המשגיח הרב שרון יוסט שליט“א
עיר הקודש ירושלים אינה מוזכרת בשמה בתורה ,אמנם
של ֵם ה ֹוצִיא לֶחֶם ו ָי ָי ִן ו ְהו ּא
מל ֶך ְ ָ ׁ
מל ְ ּכ ִי צֶדֶק ֶ
היא נרמזת בה" :ו ּ ַ
כֹהֵן לְאֵל עֶל ְיוֹן" (בראשית יד ,יח) .כך תרגם אונקלוס" :מלכא
דירושלם" ,וכן פירשו שאר המפרשים ,שהכוונה לירושלים
(רס"ג ,אבן עזרא ,רמב"ן והרד"ק).
כבר בשמו ,מלכי-צדק ,אנו רואים שעניין הצדק והמשפט
קשור לירושלים .וכך כתב הרמב"ן (שם):
ומלכהּ יקרא גם בימי יהושע "אד ֹני צדק" (יהושע י ,א),
וכו' ,ומלכי צדק אדוני צדק ,נקראת ירושלם צדק ,שנאמר
(ישעיה א ,כא) "צדק ילין בה".
וברד"ק (שם):
ונקראו מלכי ירושלים מלכי צדק מן אד ֹני צדק וכן כתוב
בספר יהושע "אד ֹני צדק מלך ירושלים" ,כי ירושלים
הוא מקום הצדק והשלום לא יסבול עול וחמס ומעשה
תועבה זמן ארוך ,לפיכך מקיא החטאים היושבים בה .כמו
שאמר "ולא תקיא הארץ אתכם בטמאכם אותה כאשר
קאה את הגוי אשר לפניכם" (ויקרא יח ,כה).
אברהם אבינו מגיע לעיר הצדק לאחר מלחמתו בארבעת
המלכים ,שבאה בעקבות השעבוד של יושבי הארץ אליהם,
ולקיחתו של לוט בן אחיו בשבי .ואכן ,בורא העולם העיד על
אברהם:
שמְרו ּ
חרָיו ו ְ ָ ׁ
א ֲ
שֶר יְצַו ֶּה אֶת ּב ָנ ָיו וְאֶת ּב ֵית ֹו ַ
א ׁ
מעַן ֲ
ּכ ִי י ְ ַדעְתּ ִיו ל ְ ַ
ֶּ
אב ְ ָרהָם
הב ִיא ה' עַל ַ
מעַן ָ
ש ּפָט ל ְ ַ
מ ְׁ
שוֹת צְדָקָ ה ו ּ ִ
דרֶך ְ ה' לַעֲ ׂ
שֶר ִ ּ
ד ּב ֶר עָל ָיו( :בראשית יח ,יט)
א ׁ
אֵת ֲ
למעלה משישים שנה יעברו עד שיגיע אברהם שוב לאותו
מקום ,אלא שאז ניתן לו שם נוסף:
הב ְתּ ָ אֶת יִצְחָק
א ַ
שֶר ָ
א ׁ
ו ַי ֹּאמֶר קַח נ ָא אֶת ּב ִנ ְך ָ אֶת יְחִידְך ָ ֲ
הרִים
ה ָ
אחַד ֶ
שָם ל ְעֹל ָה עַל ַ
העֲל ֵהו ּ ׁ
ארֶץ הַמּ ֹרִי ָּה ו ְ ַ
וְל ֶך ְ ל ְך ָ אֶל ֶ
אל ֶיךָ( :שם כב ,ב)
שֶר אֹמַר ֵ
א ׁ
ֲ
ודרשו בגמרא (תענית טז ע"א)" :מאי הר המוריה? פליגי בה
רבי לוי בר חמא ורבי חנינא .חד אמר :הר שיצא ממנו הוראה
לישראל ,וחד אמר :הר שיצא ממנו מורא לאומות העולם".
כלומר ,התייחדה ירושלים בשני דברים יסודיים :האחד,
שהצדק והמשפט הם נר לרגלה .והשני ,לימוד התורה
והוראתה לכל ישראל ,וכדברי רש"י (שם):
הר שיצא ממנו הוראה  -תורה לישראל " -כי מציון תצא
תורה" (ישעיהו ב ,ג)" ,יורו משפטיך ליעקב" (דברים לג ,י),

ולשכת הגזית שבה עמדו הנביאים המוכיחים לישראל.
מעתה נוכל להבין פסוקים לא מעטים בדברי הנביאים
הקושרים את ירושלים לעשיית צדק.
אמָנ ָה,
קרְי ָה נ ֶ ֱ
הנביא ישעיה מכנה את ירושלים בתפארתהִ " :
ש ּ
ְפָט ,צֶדֶק יָל ִין ּב ָהּ " (ישעיהו א ,כא) .אך כשחטאו
מ ׁ
אתִי ִ
מל ֵ ֲ
ְ
ישראלּ " :כַס ּ
שרַי ִך ְ ס ֹו ְררִים
סבְאֵך ְ מָהו ּל ּב ַמּ ָי ִםׂ ָ :
ְפֵך ְ הָי ָה לְסִיג ִים ָ
ש ּ
ְפ ֹטו ּ
של ְמ ֹנ ִים י ָתוֹם לֹא י ִ ׁ
שֹחַד ו ְרֹדֵף ַ ׁ
חבְרֵי גַּנָּב ִים ּכֻלּ ֹו אֹהֵב ׁ
וְ ַ
אל ֵיהֶם" (שם שם ,כב-כג).
אלְמָנ ָה לֹא י ָבוֹא ֲ
וְרִיב ַ
עיוות הדין והיעדר משפט מביא לחורבן.
פטַי ִך ְ
שֹ ְ
שִיב ָה ׁ
א ׁ
וכיצד עתידה הגאולה לבוא? על ידי" :ו ְ ָ
קרְי ָה
צֶדֶק ִ
חרֵי כ ֵן י ּ ִָקרֵא ל ָך ְ עִיר ַ
א ֲ
חלּ ָה ַ
ש ֹנ ָה ו ְיֹעֲצַי ִך ְ ּכְב ַתּ ְ ִ
ּכְבָרִא ׁ
ה ּ
ש ּ
ה ּבִצְ ָדקָה" (שם שם ,כו-כז).
שב ֶי ָ
ִפדֶה ו ְ ָ ׁ
ְפָט תּ ּ ָ
מ ׁ
אמָנ ָה :צִיּוֹן ּב ְ ִ
נֶ ֱ
ופירש רש"י" :במשפט תפדה  -ע"י שיהיו בה עושה משפט".
כך גם התנבא ירמיהו:
ה ָּ
שֶר
א ׁ
דב ָר הַטּ וֹב ֲ
הקִמֹתִי אֶת ַ
הנ ּ ֵה יָמִים ּבָאִים נְאֻם ה' ו ַ ֲ
ִ
ִּ
ההֵם וּבָעֵת
ש ָראֵל וְעַל ּב ֵית י ְהוּדָהּ :ב ַיָּמִים ָ
ד ּבַרְתּ ִי אֶל ּב ֵית י ִ ְ ׂ
ּ
ארֶץ:
שְפָט וּצְ ָדקָה ּב ָ ָ
מ ׁ
שָה ִ
ח לְדָו ִד צֶמַח צְ ָדקָה וְעָ ׂ
אצְמִי ַ
ההִיא ַ
ַ
שֶר
א ׁ
ש ּכוֹן לָבֶטַח וְז ֶה ֲ
של ִַם תּ ִ ְ ׁ
שַע י ְהוּדָה ו ִירו ּ ָ ׁ
ההֵם תּ ִו ָּ ׁ
ּב ַיָּמִים ָ
קרָא ל ָהּ ה' צִ ְדקֵנו ּ( :ירמיהו לג ,יד-טז)
יִ ְ
ממילא מובן מדוע ציוותה התורה שמקום הסנהדרין יהיה
בירושלים:
ש ּ
דָם לְדָם ּב ֵין ּ
ְפָט ּב ֵין ּ
דִין לְדִין וּב ֵין נ ֶג ַע
ּכ ִי י ּ ִָפל ֵא מִמּ ְך ָ ָדב ָר ל ַמּ ִ ׁ
ל ָנ ֶג ַע ִ ּ
שר
א ֶׁ
ת אֶל הַמּ ָקוֹם ֲ
קמְתּ ָ וְעָל ִי ָ
שעָרֶיך ָ ו ְ ַ
דבְרֵי רִיב ֹת ּב ִ ְ ׁ
ָ
ַשֹפֵט
הל ְו ִי ִּם וְאֶל ה ּ ׁ
ה ּכֹהֲנ ִים ַ
ת אֶל ַ
בוֹ :וּב ָא ָ
יִבְחַר ה' אֱלֹהֶיך ּ
ָ
ּ
הג ּ ִידו ּ ל ְך אֵת ְ ּ
שְפָט:
דב ַר הַמּ ִ ׁ
שְתּ ָ ו ְ ִ
שֶר יִהְי ֶה ּב ַיָּמִים הָהֵם ו ְ ָד ַר ׁ
א ׁ
ֲ
ה ָּ
ה ָּ
דב ָר
שֶר יַג ּ ִידו ּ ל ְךָ ...לֹא תָסו ּר מִן ַ
א ׁ
דב ָר ֲ
ת עַל ּפִי ַ
שִי ָ
וְעָ ׂ
שְמ ֹאל( :דברים יז ,ח-יא)
שֶר יַג ּ ִידו ּ ל ְך ָ יָמִין ו ּ ׂ
א ׁ
ֲ
בעוד השופטים דנים ועושים משפט ,תפקיד הכהנים הינו
ללמד תורה:
מלְאַך ְ ה'
קשׁו ּ מ ִּפִיהו ּ ּכ ִי ַ
שמְרו ּ ַדעַת ו ְת ֹורָה יְב ַ ְ
פתֵי כֹהֵן י ִ ְ ׁ
ש ְ
ּכ ִי ִ ׂ
צְב ָאוֹת הו ּא( :מלאכי ב ,ז)
שמחתנו בגאולת ירושלים ,ותפילתנו להשלמת בניינה על ידי
הקמת בית המקדש ,אינן בפן הגשמי בלבד ,אלא מכוונות הן
גם לרוח הגדולה של לימוד התורה על כל מעמקיה ,ולרצון
העליון ללכת בדרכו של אברהם אבינו לשמור דרך ה' ולעשות
צדקה ומשפט.

מעלותיה של ירושלים  //הרב אריה שטרן שליט״א
כשאנו מדברים על מעלותיה המיוחדות של ירושלים עיר
קדשנו ותפארתנו ,ניתן להבחין בכמה מעלות שונות אשר
מחוברות ומשלימות זו את זו.
במסכת בבא בתרא (עה ע"ב) אומרת הגמרא" :א"ר שמואל
בר נחמני א"ר יוחנן ,ג' נקראו על שמו של הקב"ה ,ואלו הן:
צדיקים ומשיח וירושלים .ירושלים  -דכתיב (יחזקאל מח,
שָמּ ָה' ,אל
העִיר מִיּוֹם ה' ׁ
שֵם ָ
אל ֶף ו ְ ׁ
שָר ָ
שְמ ֹנ ָה עָ ׂ
סב ִיב ׁ
לה) ' ָ
תקרי שמה אלא שמה" .וכיו"ב נאמר בירמיהו (לג ,טז) " ּב ַיָּמִים
קרָא ל ָהּ
שֶר י ִ ְ
א ׁ
ש ּכוֹן לָבֶטַח וְז ֶה ֲ
של ַם תּ ִ ְ ׁ
שַע י ְהוּדָה ו ִירו ּ ָ ׁ
הָהֵם תּ ִו ָּ ׁ
ה' צִ ְדקֵנו ּ".
מסביר המהר"ל בחידושי אגדות שם ,שבמאמר זה ביארו
חז"ל ,שירושלים היא המקום הנבחר והנבדל מכל המקומות
בארץ ,והוא המקום אשר לה' בארץ ,לפיכך נקרא שמו ית' על
ירושלים ,כשם ששמו חל על הצדיקים ועל המשיח.
ובזה הדרך יובנו דברי הגמרא במסכת ברכות (ו ע"ב) "ואמר
רבי חלבו אמר רב הונא :כל הנהנה מסעודת חתן ואינו משמחו
שוֹן ו ְקוֹל
ש ׂ
עובר בחמשה קולות ,שנאמר (ירמיהו לג ,יא) קוֹל ָ ׂ
מרִים הוֹדו ּ אֶת ה' צְב ָאוֹת.
חתָן ו ְקוֹל ּכַלּ ָה קוֹל א ֹ ְ
מחָה קוֹל ָ
ש ְ
ִׂ
ואם משמחו מה שכרו? אמר רבי יהושע בן לוי :זוכה לתורה
שנ ִתנה בחמשה קולות .רב נחמן בר יצחק אמר :כאילו בנה
שְבו ּת
שִיב אֶת ׁ
א ׁ
אחת מחורבות ירושלים שנאמר (שם) ּכ ִי ָ
אמַר ה'".
ש ֹנ ָה ָ
ארֶץ ּכְבָרִא ׁ
ה ָ
ָ
ומבאר המהר"ל (נתיב גמ"ח ,פ"ד) שבמאמר זה באו לבאר
שהזיווג של חתן וכלה הוא הויה א-להית ולא הויה טבעית,
והמעיד על כך שהמחבר איש ואשה הוא שם י-ה ,שהרי היו"ד
הוא באיש והה"א באשה ,שדבר זה מורה שיש כאן חיבור
אלוהי בשלמות .לכך אמר שהמשמח חתן וכלה זוכה לתורה
שהיא הויה א-להית שלימה ,ועוד אמר שכאילו בנה חורבה
מחורבות ירושלים ,שהרי בנין ירושלים הוא בנין א-להי קדוש.

והנה יש בירושלים מעלה נוספת ,שהיא מאחדת את כל
ישראל ,כדברי הגמרא בירושלמי מסכת בבא קמא (לג ע"ב)
של ִַם
"דאמר רבי יהושע בן לוי ,הא דכתיב (תהלים קכב ,ג) 'י ְרו ּ ָ ׁ
ח ּ
דָו'  -עיר שמחברת ישראל זה
ח ּבְרָה לּ ָהּ י ַ ְ
ש ֻ
הַ ּב ְנו ּי ָה ּכְעִיר ֶ ׁ
לזה".
שִיעַ
אמַר ה' צְב ָאוֹת הִנ ְנ ִי מ ֹו ׁ
ובנבואת זכריה (ח ,ז-ח) נאמר " ּכ ֹה ָ
הב ֵאתִי אֹתָם
משׁ :ו ְ ֵ
ַש ֶ
ארֶץ מְבוֹא ה ּ ָ ׁ
מ ֶ
מזְרָח ו ּ ֵ
ארֶץ ִ
מ ֶ
אֶת עַמּ ִי ֵ
אהְי ֶה לָהֶם ל ֵא-לֹהִים
של ִָם וְהָיו ּ ל ִי לְעָם וַאֲנ ִי ֶ
שכ ְנו ּ ּב ְתוֹך ְ י ְרו ּ ָ ׁ
ו ְ ָׁ
אמֶת וּבִצְ ָדקָה" .ופירש במצודת דוד" :ושכנו בתוך ירושלים
ּב ֶ ֱ
 לא בא לומר שכולם ישבו שמה כי הלא תקטן הארץ מהכילאת כולם אבל בא לומר שהעיר ירושלים תהיה ירושה לכולם
כי יהיה יד כולם שוה בה" ,כמבואר בגמרא מסכת יומא (יב
ע"א).
וכמו כן ניבא הנביא יחזקאל על העיר לעתיד לבוא ,ואמר (מח,
ש ָראֵל" ,ופירש המצודת
שבְטֵי י ִ ְ ׂ
שְמוֹת ִ ׁ
שעֲרֵי הָעִיר עַל ׁ
לא) "ו ְ ַ ׁ
דוד" :על שמות שבטי ישראל  -ר"ל יקראו על שמות השבטים,
וזהו לאות שיהיה לכל השבטים חלק בעיר זה כזה".
מסתבר לומרף ששני הצדדים האלה קשורים זה בזה ,שהרי
חז"ל אמרו שפרשת קדושים נאמרה בהקהל ,וכתב על זה
השפת אמת" :שאין יכולים לזכות להקדושה רק ע"י הביטול
לכלל ישראל .דכתיב 'כל העדה כולם קדושים' .פירוש,
כשהם באחדות אחת".
והוסיף השפת אמת ,שבפועל ע"י שהיתה אחדות בישראל
היה להם משכן ובהמ"ק ,והשכינה היתה שורה ביניהם .ועתה
ע"י שנאת חנם חרב ,מפני שאין קדושה רק באחדות .וזה עיקר
הגלות ,מה שאין יכולים להתאחד ע"י שנתפזרנו בין הרשעים
והם מעכבין הקדושה ,שאינה יכולה לשרות בישראל על ידם.
יהי רצון שנזכה לריבוי האחדות ולריבוי הקדושה ,ומתוך כך
נזכה לגאולה השלמה ולבנין ירושלים והמקדש.

ירושלים  //הרב משה סתיו שליט“א
שמה של ירושלים לא מוזכר בתורה בפירוש ,אלא כמונח
עלום" :המקום אשר יבחר" (דברים יב ,ה ,ועוד רבים).
משמעות הניסוח נותנת מקום להבין ,שהמקום לא נקבע
אלא כאשר דוד ושלמה קבעו וקידשו אותו בפועל .כמו כן
לא הוזכר שהאבות היו בירושלים ,ואפילו אברהם שנצטווה
במפורש ללכת בארץ בתור כיבוש ,אינו מגיע לירושלים אלא
באופן נעלם וברמז.
הציווי לחפש את מקום המקדש " -לשכנו תדרשו" (שם) יכול
להתפרש כחיפוש אחר מקום שכבר סומן מראש אלא שאינו
גלוי ,אבל ניתן גם להתפרש כחיפוש אחר מקום שהקב"ה
יסכים אליו אחר מציאתו ,כמו שביאר רמב"ן על הפסוק
"אשר יבחר ה' א-להיך בו" (דברים יז ,טו) הנאמר לגבי מלך.
וכן משמע מלשון הספרי (דברים פרשת ראה פיסקא סב):

כי אם אל המקום אשר יבחר ה' א-להיכם מכל שבטיכם -
דרוש על פי נביא .יכול תמתין עד שיאמר לך נביא? תלמוד
לומר "לשכנו תדרשו ובאת שמה"  -דרוש ומצוא ,ואחר
כך יאמר לך נביא .וכן אתה מוצא בדוד ,שנאמר "זכור ה'
לדוד את כל עֻנותו אשר נשבע לה' נדר לאביר יעקב אם
אבא באהל ביתי ...אם אתן שנת לעיני עד אמצא מקום לה'
משכנות לאביר יעקב" .מנין שלא עשה אלא על פי נביא?
שנאמר "ויבוא גד אל דוד ביום ההוא ויאמר לו עלה הקם
לה' מזבח בגורן ארונה היבוסי" ,ואומר "ויחל שלמה לבנות
את בית ה' בירושלים בהר המוריה אשר נראה לדוד אביהו".
נעיין בפסקי הרמב"ם בהלכות בית הבחירה .בפרק א' כתב
כך:
א .מצות עשה לעשות בית לה' מוכן להיות מקריבים בו

תמונות
מהכרם

ירושלים

הקרבנות ,וחוגגין אליו שלש פעמים בשנה ,שנאמר "ועשו
לי מקדש" ,וכבר נתפרש בתורה משכן שעשה משה רבינו,
והיה לפי שעה...
ג .כיון שנבנה המקדש בירושלים נאסרו כל המקומות
כולן לבנות בהן בית לה' ולהקריב בהן קרבן ,ואין שם בית
לדורי הדורות אלא בירושלים בלבד ובהר המוריה...
ושם בפרק ב' כתב:
א .המזבח מקומו מכוון ביותר ,ואין משנין אותו ממקומו
לעולם ,שנאמר "זה מזבח לעולה לישראל" ,ובמקדש נעקד
יצחק אבינו ,שנאמר "ולך לך אל ארץ המוריה" ,ונאמר
בדברי הימים "ויחל שלמה לבנות את בית יי' בירושלים בהר
המוריה אשר נראה לדויד אביהו אשר הכין במקום דויד
בגרן ארנן היבוסי".
ב .ומסורת ביד הכל ,שהמקום שבנה בו דוד ושלמה המזבח
בגורן ארונה הוא המקום שבנה בו אברהם המזבח ועקד
עליו יצחק ,והוא המקום שבנה בו נח כשיצא מן התיבה,
והוא המזבח שהקריב עליו קין והבל ,ובו הקריב אדם
הראשון קרבן כשנברא ומשם נברא ,אמרו חכמים :אדם
ממקום כפרתו נברא.
בהתבוננות בהלכות אלה יש להעיר :בפרק א' ביאר הרמב"ם,
שקביעת מקום המקדש לדורות היא "כיון שנבנה המקדש
בירושלים"  -ולכן נאסרו שאר מקומות ,משמע שיכול היה
להבנות במקום אחר .ואילו בפרק ב' כתב שמקום המזבח בנוי
על פי מסורת המתחילה בבריאת העולם.
גם בנוגע ל'מסורת' זו שכתב בפרק ב' ,יש לתמוה :בהלכה
א' הזכיר שמקום העקידה הוא מקום המקדש (ולא הגדיר
עובדה זו כ'מסורת' ,לכאורה היות וזה נרמז בפסוקים) ,ואילו
בהלכה ב' הוא מציין זאת כ'מסורת'" :הוא המקום שבנה בו
אברהם המזבח ועקד עליו יצחק" וכו'.
אם כן ,האם מקום המקדש נבחר על ידי דוד ,או שהתייחד
ויועד מקדמת דנא לבנות בו בית לה'? והאם יש חלוקה בענין
זה בין המקדש למזבח?
חז"ל מגלים לנו כי שמה של ירושלם מורכב משני חלקים .כך
שנינו בבראשית רבה (פרשת וירא נו ,י):
"אברהם קרא אותו י ִ ְראֶה ,שנאמר "ויקרא אברהם שם
המקום ההוא ה' יראה" ,שֵם קרא אותו שלם ,שנאמר
"ומלכי צדק מלך שלם" .אמר הקדוש ברוך הוא ,אם קורא
אני אותו יראה כשם שקרא אותו אברהם  -שֵם ,אדם צדיק,
מתרעם .ואם קורא אני אותו שלם אברהם ,אדם צדיק,
מתרעם .אלא הריני קורא אותו "ירושלים" ,כמו שקראו
שניהם יראה-שלם  -ירושלים.
שתי המילים 'י ִ ְראֶה' ו'שלם' שיצרו את המילה 'ירושלם',
מבטאות את שתי הפעמים שאברהם הגיע למקום זה :פעם
ראשונה בסיום המלחמה נגד האומות ,ופעם שניה בניסיון

העקידה .אפשר לראות בכך את שני החלקים שבירושלים:
מקום העבודה המכונה הר המוריה ו'יראה'  -שמות השייכים
לעניין העבודה (רש"י בראשית כב ,ב" :ארץ המוריה -
...ורבותינו פירשו על שם שמשם הוראה יוצאה לישראל.
ואונקלוס תרגמו על שם עבודת הקטורת שיש בו מור נרד
ושאר בשמים" .שם שם ,יד" :ה' יראה ... -ה' יבחר ויראה לו
את המקום הזה להשרות בו שכינתו ולהקריב כאן קרבנות").
ו'שלם'  -מקום שהאומות מכירות במקומו ובשלמותו של
אברהם ,שהוא אב המון גויים.
ירושלים היא נקודת סיום בעבודתו של אברהם .מלחמת
המלכים ,שמבטאת את תהליך ד' מלכויות שבמהלך העתיד
(עי' רמב"ן בראשית יד ,א) ,יחד עם קביעת המקדש כמקום
העבודה לישראל ולעולם .וכך במהלך התפתחות העניין,
דוד המלך מְקדש במציאות את ירושלים בהקמת ממלכתו,
המאחדת לראשונה את ישראל לאומה אחת .עובדה כל כך
משמעותית היא ,שאחר אלפי שנה ירושלים עדיין מהווה
ביטוי לשאיפת העם היהודי ,למקום של שיא התקווה ,של
"כי ביתי בית תפלה יקרא לכל העמים" ,כאשר כל האומות
רואות את ירושלים כמרכז העולם [וזאת הסיבה להתנגדותם
התקיפה לשייך אותה ליהודים] .וכך בסוף מלכות דוד נקבע
כמקום המקדש והמזבח.
אם ארץ ישראל היא המקום שהובטח לאבות וניתן לבניהם,
הרי שירושלים הנה המקום שהכלל מתרכז סביבו ,כדי למצוא
בו את המקום לעבודה .מקום זה יכול להתקיים רק כאשר עם
ישראל מאוחד .בגמ' במסכת חגיגה (כו ע"א) מבואר ,כי בצד
ההקפדה על טומאת עמי הארץ ,הרי שבשעת הרגלים "כל
ישראל חברים" .האחדות במקדש היא הבסיס לקיומו ,כפי
שביארו חז"ל (ילקוט שמעוני תהלים ,רמז תתעט ,וכעין זה
בירושלמי חגיגה פ"ג ה"ו):
ירושלים הבנויה .א"ר יוחנן אמר הקדוש ברוך הוא ,לא
אבוא בירושלים של מעלה עד שאבוא בירושלים של מטה,
שנאמר "בקרבך קדוש ולא אבא בעיר" .ומי איכא ירושלים
למעלה? אִין ,דכתיב "ירושלים הבנויה"" .כעיר שחברה לה
יחדו"  -א"ר יהושע בן לוי :עיר שהיא עושה כל ישראל
חברים ,מעתה אפילו בשאר ימות השנה? א"ר זעירא
ובלבד "ששם עלו שבטים" (כלומר ברגלים).
לכן מלכות בית דוד הייתה תנאי למקדש ,משום שעל ידה
נעשו כולם אגודה אחת.
מעתה ,ישנם שני עניינים במקדש שבירושלים :התאחדות
הכלל סביב המקום אשר בחר ה' ,ובניגוד לאומות ,המקימות
את בתי העבודה שלהם בכל מקום  -ישראל מחפשים את
מקום השכינה .הציווי 'לשכנו תדרשו' אינו רק אמצעי מעשִי
כדי למצוא מקום ,אלא זוהי הדרך ליצור מקום של קדושה.
'דרישה' זו מביאה את האדם לצאת ממבטו המצומצם ,ומכאן
המבט של 'כאיש אחד' ו'כלל ישראל' ,שהוא המאפיין הבסיסי
של עבודת ה'.

אמנם עצם מציאותו של מקום כזה נובעת מהקשר שבין
האדם לבוראו ,ונוצרה בעת בריאת האדם ,ש"ממקום כפרתו
נברא" .ה' מקבל את עבודת האדם ממקום יצירתו ,ולכן
המזבח אינו רק 'כלי שרת' ,אלא השורש והיסוד ממנו נוצר
האדם ,ובהכרה זו ישנו החיבור שבעבודה.
האדם עמל ומחפש את אפשרות החיבור ,ובלא חיפוש זה
יישאר שקוע בתפיסתו החומרית ,עד שאפילו עבודת ה' שלו
תהיה בתפיסה אלילית-חומרית כשאר עובדי אלילים ח"ו .רק
ע"י חיפוש המקום שבחר ה' במבט כללי ואחדותי ,יוכל האדם
להגיע אל המקום אשר בחר ה' .אמנם כאשר הוא מגיע ,הוא
מגלה שנקודת האמת של המקום שורשה בבורא .לכן אי

אפשר לגלות מקום זה באופן מחלט רק על ידי נביא ,ומקום
העבודה הוא המזבח ,שמקומו קבוע מבריאת העולם.
מסיבה זו ,האבות לא הגיעו לירושלים ,ולא נכבשה מיד בזמן
יהושע ,מפני שהיא למעלה מדרגת הקיום הבסיסית של
ירושת הארץ.
זוהי העבודה הפנימית שאנו צריכים לשאוף אליה ,וככל
שנתאמץ להיות ראויים להשגתה נזכה למוצאה ,כמבואר
שְתּ ֶם
ִק ׁ
בתורה על תיאור תהליך הגאולה (דברים ד ,כט)" :וּב ּ ַ
שנ ּו ּ ּבְכ ָל לְבָב ְך ָ וּבְכ ָל
ת ְד ְר ֶ ׁ
ת ּכ ִי ִ
מצָא ָ
ִשָם אֶת ה' אֱ-לֹהֶיך ָ ו ּ ָ
מ ּׁ
שֶך"ָ.
פ ׁ
נַ ְ

כח היחיד בתוך הציבור  //הרב שלום רוזנר שליט“א
"וידבר ה' אל משה לאמר .איש על דגלו באותות לבית
אבותם יחנו בני ישראל" (במדבר ב ,ב) .כל יהודי ויהודי הועמד
עם הדגל שלו ,והתורה מסבירה בפרטי פרטים את כל סדר
הדגלים במדבר .יש להבין ,מדוע כל כך חשוב להדגיש ענין
זה? ועוד ,במדרש (במדבר רבה ב ,ג) כתוב" :חיבה גדולה חיבבן
הקב"ה ,שעשאם דגלים כמלאכי השרת כדי שיהיו ניכרים".
איך הדגלים מראים האהבה והחשיבות שה' מרגיש אלינו,
ומה פירוש הדבר שיש 'דגלים'  -שהם דבר גשמי  -למלאכי
השרת?
עניין זה של הדגלים מפורש יותר בהמשך המדרש שם:
בשעה שנגלה הקדוש ברוך הוא על הר סיני ירדו עמו כ"ב
רבבות של מלאכים שנאמר "רכב אלהים רבותים אלפי
שנאן" ,והיו כולם עשוים דגלים דגלים שנאמר "דגול
מרבבה" .כיון שראו אותן ישראל שהם עשוים דגלים
דגלים ,התחילו מתאוים לדגלים ....לכך נאמר "הביאני
אל בית היין"  -זה סיני שנתנה בו התורה שנמשלה ביין,
"ושתו ביין מסכתי"" ...ודגלו עלי אהבה"  -אמרו :אילולי הוא
מגדיל עלי אהבה .וכן הוא אומר "נרננה בישועתך" וגו' .אמר
להם הקדוש ברוך הוא :מה נתאויתם לעשות דגלים ,חייכם
שאני ממלא משאלותיכם " -ימלא ה' כל משאלותיך" .מיד
הודיע הקדוש ברוך הוא אותם לישראל ואמר למשה לך
עשה אותם דגלים כמו שנתאוו.
ושוב יש לשאול ,מהו עניינם החשוב של הדגלים הללו? מדוע
נתאוו ישראל לדגלים ,ומה שייך לקנא במלאכים?
מבאר בעל 'נתיבות שלום' :דגל מסמל תפקיד ,מהות ,תכלית.
"הדגל היא האות על תפקידו המיוחד של החיל ,וגם כל יחיד
יש לו אות מיוחד המורה שהוא משתייך לחיל הזה" .ישנם
הרבה סוגים של מלאכים ,כל אחד בדרגה שונה  -שרפים,
חיות ,אופני הקודש [ע' רמב"ם הל' יסודי התורה פרק ב] .כל אחד
שר את שירתו המיוחדת לה' ,כל אחד נברא לתפקיד שלו.
בנ"י רצו את אותה מערכת ,אותה מסגרת  -כמו המלאכים.
כל אחד ואחד רצה שתהיה לו ייחודיות בתוך כלל ישראל .הם
רצו לראות באופן ברור ,לדעת מה ה' רוצה מכל אחד מהם .וה'
ענה להם  -קיבלתם! כל שבט מקבל דגל ,מקום מיוחד קרוב

לשכינה ,כל אחד יודע מהי תכליתו המיוחדת.
רעיון זה ג"כ קשור לתחילת פרשתנו .ה' אומר למשה" :שאו
את ראש כל עדת בני ישראל למשפחותם לבית אבותם
במספר שמות כל זכר לגולגלותם" (א ,ב) .מהי חשיבותו של
המנין? אנחנו אומרים בכל יום "מונה מספר לכוכבים ,לכלם
שמות יקרא"  -יש מיליונים וביליונים של כוכבים ,וכפי
הנראה לנו  -אין צורך בכולם .אבל דוד המלך ידע " -לכולם
שמות יקרא" .לכל אחד תכלית בפני עצמה .זהו הערך של
המנין  -הקב"ה מחשיב כל אחד" .ואפילו נדמה שיש כ"כ
הרבה יהודים ,אנו מאמינים שיש לכל יהודי יעוד וצורך משלו,
שבודאי לא בראו הקב"ה בחנם אלא שלחו למלא שליחות
מסויימת" ,כמו שכתוב במשנה במסכת סנהדרין (ד ,ה) "כל
אחד ואחד חייב לומר בשבילי נברא העולם"  -בתוך השביל
שלי ,בשביל הדרך והמהות שלי ,נברא העולם.
אנו עומדים סמוך ונראה לחג השבועות .העניין שביארנו שייך
לחג מתן תורה בשני אופנים :ראשית ,היכן התחיל היסוד של
הייחודיות של כל אחד בתוך כלל ישראל? מהרש"ל בהקדמתו
לספר ים של שלמה על בבא קמא כתב:
והמקובלים כתבו טעם לדבר ,לפי שכל הנשמות היו בהר
סיני ,וקיבלו דרך מ"ט צינורות .והן שבעה פעמים שבעה,
מזוקק שבעתיים .והן הקולות אשר שמעו וגם ראו .וכל
ישראל רואים את הקולות הן הדיעות המתחלקות בצינור.
כל אחד ראה דרך צינור שלו לפי השגתו .וקבל כפי כח
נשמתו העליונה ,לרוב עילוייה .או פחיתותה ,זה רחוק מזה.
עד שאחד יגיע לטהור .והשני יגיע לקצה האחרון לטמא.
והשלישי לאמצעות ,רחוק מן הקצוות והכל אמת והבן.
עולה מדבריו ,שלא היה קבלת התורה אחת ויחידה לכל העם,
אלא לכל אחד מאִתנו היתה 'קבלת תורה' מיוחדת ופרטית.
זה מה שנותן לנו כוחות מיוחדים בתורה ,ולכל אחד יכולה
להיות הבנה מחודשת בתורה .ובכן ,שורשם של דברים נעוץ
כבר בהר סיני.
אולם יש דבר נוסף :בעלי המחשבה אומרים שהשבת לפני
חג השבועות נקראת 'שבת דרך ארץ' ,כי "דרך ארץ קדמה

כח היחיד בתוך הציבור

לתורה" ,לחג מתן תורה .השורש של דרך ארץ הוא להכיר
שכל אחד ,כל חבר ,כל שכן  -נברא בצלם אלקים ויש לו
תכלית ומטרה .מגיע לו הסבלנות והכבוד שלי" .בשבילי נברא
העולם"  -אבל להכיר ולדעת כי יש הרבה 'שבילים' והרבה
דרכים .כאשר נפנים היטב את ענין הדגלים ,נוכל להבין את
סוד של כיבוד חבירים.
עוד אומר ה'נתיבות שלום' ,שהיצה"ר הקשה ביותר הוא זה
המעמיד לאדם את מצבו כאילו אין לו תכלית בעולמו ,שהוא
כהמון בריות לאין תכלית ,ושואל את עצמו :מה אני שווה
בכלל? כנגד זה אמרה תורה "איש על דגלו" .לעתים איננו

מכירים את הכוחות המיוחדים שלנו ,אבל באמת כל אחד
נשלח לעולם הזה להשיג מטרה אחרת ,מטרה רוחנית ,בתורה,
בעבודה ,ישרות ,באהבת הבריות ,שמחת חברים ,גידול ילדים,
ועוד .לכל אחד ואחת יש קבלת התורה פרטית .ההשקפה
הזאת צריך להניע אותנו גם לחפש את תפקידנו ולשאוף
למלא אותו ,וגם לכבד איש את רעהו  -כי גם לו יש משימה
מיוחדת .שנזכה כאיש אחד בלב אחד ,עם אש התורה ,עם
התלהבות הנפש ,עם רצון להניף את דגלנו גבוה מן הארץ -
להראות לכל העולם את הצבעים המופלאים שלנו ושל כל
עם ישראל.

על היחיד ועל היחד  //הרב שלמה פרידמן שליט“א
פרשתנו פותחת במנין בני ישראל ובחנייתם לשבטיו" ,איש
על מחנהו ואיש על דגלו" .כפי שהתורה מציינת בכותרת של
ש
אחָד ל ַח ֹ ֶד ׁ
הספר חלוקה זו לשבטיו ולדגליו מתקיימת " ּב ְ ֶ
מצְרַי ִם ל ֵאמ ֹר" (במדבר
ארֶץ ִ
מ ֶ
ַשֵנ ִית לְצֵאתָם ֵ
ַשָנ ָה ה ּ ׁ
ַשֵנ ִי ּב ּ ׁ
ה ּׁ
א ,א) .ויש מקום לשאול ,למה הקדוש ברוך הוא חיכה יותר
משנה לפני שציווה על סדרי החלוקה והחניה?
בספר "אמת ליעקב" לרבי יעקב קמינצקי (ממנהיגי הדור
הקודם) מציע המחבר הסבר נפלא .חלוקת העם לדגליו מורה
על הייחודיות והתפקיד המיוחד שיש לכל שבט .יחד עם כל
החשיבות שיש בכך שכל שבט מודע לעובדה שיש לו תרומה
וגוון שרק הוא יכול לתרום ,יש בזה גם סכנה .אם כל שבט
מבליט את צבעו ,ישנו אפשרות למחלוקת ולמצב שבו שנים-
עשר שבטים יהפכו לשנים-עשר עמים נפרדים .לכן היה
צורך בכך שייבנה המשכן כמרכז הרוחני לעם ישראל ,ועל
ידי שכולם מכירים במרכזיותו של המשכן ,נתמעט הסכנה
מפירוד וממחלוקת.
יש לציין ,שחשיבות ה"יחד" לפני ה"ייחוד" הוא כפול .ראשית
כל ,על ידי ידיעת המאחד נזכרים שרב המאחד על המפריד.
הרי כל אחד מעם ישראל חייב בתרי"ג מצוות ורואה את מגמתו
בחיים ,לשאוף לקרבת אלוקים .כשזוכרים שהמשכן באמצע
שמים לב שעם כל ההבדלים שקיימים "כולנו בני איש אחד
נחנו"[ .מספרים ,שכאשר באה קבוצה של יהודים המזוהים
עם ה'נטורי קרתא' להתרים בארצות הברית עבור המוסדות
שלהם ,ובקשו תרומה מרבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק הוא
תרם להם בעין יפה .כששאלו אותו "למה הרב תורם להם ,הרי
אם היית מגיע ארצה הם היו הראשונים שהיו יוצאים להפגין
נגדך" ,תשובתו היתה" :אני לא מבין את שאלתכם .האם הם
לא לובשים ציצית ולא מניחים תפילין?!" (לפי גרסא אחרת
תשובתו היתה" :הם הבטיחו שאת מימון ההפגנות נגדי ,הם
לא יעשו מהכסף שאני תורם.])"...
סיבה נוספת שקיימת לחשיבות שיש בהדגשת המאחד
לפני המפריד ,היא כדי שכל אחד ידע לאיזה מטרה הוא
אמור לנתב ולנצל את היכולות והתכונות המאפיינות אותו.

כשיש את המשכן עם הלוחות במרכזו של המחנה ,כל שבט
שואל את עצמו איך הוא יכול לנצל את כוחותיו לטובת הכלל,
לקדם את המטרה המשותפת של יצירת התנאים הנאותים
ל"ושכנתי בתוכם".
לצערנו ,לא נראה שהמצב בשטח שבו רבתה מחלוקת
בישראל ,משקף את אותו אידיאל של הכרה מובהקת בכך
שאנו אמורים להיות "גוי אחד בארץ" .ובכל זאת ,שמעתי
פעם משל יפה (מפי הרב יוסף קריץ שליט"א) שנותן מבט
חיובי מסוים על המצב.
פעם היה מלך שבנה לעצמו בית אוצר באמצע היער ,והציב
גדודים של חיילים מסביב למנוע משודדים לגנוב את העושר
שהיה נתון שם .למרות השמירה המסיבית ,ניסו גנבים לפרוץ
ולהגיע למטמון היקר .לילה אחד חשבו קבוצת גנבים שהגיעה
שעת הכושר .הם שמו לב שבמשך כל הלילה החיילים לא
מפסיקים לצעוק אלו על אלו .אמרו לעצמם הגנבים ,שבטח
החיילים הסיחו דעתם מתפקידם ,כך שנוכל להגיע לאוצר.
לצערם ,נתפסו מיד ולא הצליחו במזימתם .ראש הגנבים,
לפני שנידון למאסר ארוך ,ביקש מהחיילים שיסבירו לו,
איך בכל זאת הצליחו לסכל את הגניבה ,הרי כל הזמן רק
צעקו אחד על השני .הסביר לו המפקד" :הצעקות ששמעת
לא נבעו מתוך מריבה אמיתית ועוינות ,אלא מתוך חשש פן
נירדם בשמירה .לכן החלטנו לצעוק ,כדי לשמור על עירנות".
הנמשל הוא  -מה שנראה כמריבה ומחלוקת הוא באמת מצב
שבו כל קבוצה בעם ישראל מזכירה לקבוצה האחרת שלא
לאבד את האיזון הנכון ,ולא לשים דגש יתר על המייחד את
אותה הקבוצה[ .למשל ,מספרים שבעל התניא הודה שלולי
הביקורת החריפה של הגר"א על הגישה החסידית לעבודת
השם ,היתה הדרך החסידית מרחיקה לכת יתר על המידה
בחידושים שהיא הביאה לעולם היהדות].
יהי רצון שלקראת יום איחוד העיר "שחוברה לה יחדיו"
ולקראת קבלת התורה שדורשת מאתנו להיות במצב של
"ויענו ...יחדיו" ,נזכה לכך שעם ישראל ישכון לשבטיו נגד ההר,
כאיש אחד בלב אחד.

‘הלל‘ ביום ירושלים  -על מה ולמה?  //הרב אורי בצלאל פישר שליט“א
במוצ"ש יחול יום ירושלים ,בו קבעה הרבנות הראשית
לישראל לומר הלל .ויש לשאול ,על מה ולמה? לדעתי,
רבים אינם יודעים את הסיבה האמיתית לכך .גם ביחס ליום
העצמאות ,טעות השתרשה בקרב רבים בנוגע לסיבת קביעת
ההלל.
אפתח בנוגע לאמירת הלל ביום העצמאות :נחלקו הרבנים
מהו התאריך הנכון לקביעת יום העצמאות .היו שטענו שאין
מקום לקביעתו בה' באייר ,שהרי ביום זה התחילה המלחמה,
ויש לקבוע את יום סיום המלחמה .אולם רבנים אחרים טענו
שיש לקבוע את היום שבו הכריזו על הקמת המדינה.
נראה שכאן נעוצה מחלוקת עקרונית בסיבת קביעת הלל
ביום העצמאות .לדעת אלו שסברו שיש לקבוע בסיום
המלחמה ,קביעת ההלל היא משום הניצחון במלחמה על
אויבינו הרבים .כפי שנאמר בגמרא במסכת פסחים (קיז,
ע"א) שתיקנו נביאים לומר הלל כאשר ניצולים מצרה .כאן
היתה צרה גדולה ,והסיכויים לניצחון היו מעטים .בחסדי ה'
זכינו וניצחנו את אויבינו הקמים עלינו.
גישה זו מעוררת קושי מסוים ,כיון שיש הסוברים שתקנת
הנביאים לומר הלל כשניצלים מצרה שייכת רק כשרוב עם
ישראל ניצל .אם כן ,בנידון שלנו ,הרי רוב עם ישראל לא היה
על אדמתו ,ולכן אין כאן תקנת נביאים לומר הלל.
הגישה השניה סוברת ,וכך הוכרע ,שקביעת ההלל היא על
עצם הקמת המדינה .כוונת הדברים היא ,שהקמת המדינה
היא גופא הצלה לעם ישראל ,ולא רק ליהודים החיים בארץ
ישראל ,אלא לכלל היהודים בכל העולם .מעתה יכול כל
יהודי לעזוב את הגלות ולעלות לארץ .בפרט בעת הקמת
המדינה ,היתה זו הצלה של ממש; רבים היו בסכנת חיים,
כיון שלא היה להם לאן ללכת .לא כל הארצות היו פתוחות
בפניהם .וגם כיום ,אל לנו לזלזל בעניין זה ,רק נסוב את עינינו
להצלה הגדולה של יהודי אתיופיה .נוסף על כך ,כשיש מדינה
ליהודים ,דם יהודים אינו הפקר .ולא רק בארץ ישראל ,אלא
בכל העולם .אי אפשר 'סתם' להרוג יהודי ,כי יש מי שיתבע
את דמו  -מדינת ישראל.
הנקודה האחרונה והיא ההצלה הגדולה ביותר  -הצלה
מהתבוללות .אחוזי ההתבוללות בחו"ל ,בפרט כיום ,גבוהים
ביותר .יש אומרים שבארה"ב יש כ 60-אחוזי התבוללות.
הגרי"ד סולובייצ'יק זצ"ל טען שהקמת המדינה נתנה גבורה
ועוז גם לאלו שנשארו בחו"ל ,והצילה רבים מהתבוללות .בעת
הקמת המדינה ,רבים מהיהודים בחו"ל חשו מושפלים לאחר
השואה ,וכיוונו את עצמם להתבולל בין העמים .היו שהרגישו
שה' עזב ח"ו את עם ישראל ,ולכן רצו לעזוב את עם ישראל.
הקמת המדינה והניצחון שלאחר מכן ,הוכיחה שהקב"ה
משגיח על עמו ישראל ומחזיר אותו לביתו .בכך הביאה רבים
מיהודים לחזור לחיק היהדות ולהתחבר לעם ישראל.
נעבור ל'יום ירושלים' .רבים חושבים שההלל נאמר על כך

שחזרנו לשלוט בכל ירושלים ובהר הבית .אך האמת היא,
שאין בחז"ל מקור לקביעת אמירת הלל על כך שכובשים
עוד חלק מארץ ישראל  -אפילו חלק חשוב כירושלים .תקנת
הנביאים היא לומר הלל על הצלה מצרה .לכן מסבירים כי
אמירת ההלל היא על ההצלה הגדולה מידיהם של מדינות
ערב במלחמת ששת הימים .על הצלה גדולה כזו בוודאי יש
חובה להודות לה'.
אולם נראה להוסיף טעם אחר ,ונקדים ,כי מה שאירע ליום
העצמאות וליום ירושלים אירע לחג החנוכה .גם בנוגע
לחנוכה ישנה טעות בהבנת הסיבה לקביעת ימי ההודאה.
הדעות הידועות הן שקביעת ההודאה היא משום נס פך
השמן ,או משום ש'חזרה מלכות לישראל' .נראה כי בוודאי
לא כך היו פני הדברים בתחילה .קביעת ההודאה בימים אלו
היא משום הניצחון במלחמה ,אולם לא די בניצחון ובחזרת
מלכות ישראל ,יש צורך גם בחזרה לבית המקדש.
מובא בספר מקבים א' (ד ,נח)" :ויקיים יהודה ואחיו וכל קהל
ישראל להיות ימי חנוכת המזבח נעשים במועדם שנה בשנה
ימים שמונה ,מיום חמשה ועשרים לחודש כסליו בשמחה
וגיל".
עוד נאמר בספר יוסיפון (סוף פרק כ)" :ויהרסו את כל
המזבחות אשר בנו העמים ויטהרו את הבית מגלולי הגוים
ויבנו מזבח חדש ויתנו בשר זבח עליו ויערכו עצים ,ואש
קדושה לא מצאו ויצעקו אל ה' ויקראו אליו ותצא מן האבנים
אשר על המזבח ויערכו עצים עליה ויקטרו את זבחם ...ויעשו
חנוכת המזבח בחדש כסליו בכ"ה בו ...ויהללו את ה' במקרא
ההלל ח' ימים".
במקורות אלו מוזכרת חנוכת המזבח ,ולא נס פך השמן.
יסוד זה מבואר ביותר בספר "קדמוניות היהודים" (פרק
 ,12עמ'  ,62הוצאת מוסד ביאליק)" :ובכ"ה לחודש כסלו...
הדליקו נרות במנורה ...ויהודה חגג עם בני עירו את חידוש
הקרבנות בבית המקדש במשך שמונה ימים ...וגדולה כל כך
היתה חדוותם על חידוש מנהגיהם ,שניתנה להם הרשות
לאחר זמן רב ,בלי שציפו לכך ,לעבוד את אלקיהם ,עד
שחוקקו חוק לדורות אחריהם לחוג את חידוש העבודה
במקדש במשך שמונה ימים."...
נראה לבאר ,שתחושת השמחה על הניצחון במלחמה לא
האריכה ימים ,כיון שלאחר זמן מועט נהרגו בניו של מתתיהו
במלחמה ,ובהמשך החשמונאים לא הלכו בדרך ה' ,וחזר
המצב לקדמותו  -מלכות ישראל התרופפה ,והרומאים חזרו
לשלוט .לכאורה היה נראה שיש לבטל את ימי החנוכה ,כי
שוב אין משמעות לימים אלו .לכן ,אמירת ההלל נאמרת רק
משום נס פך השמן ,המבטא את הניצחון על גזירת השמד,
שנשאר גם במצב זה ,מפני שלולי הניצחון במלחמה היתה
סכנת התבוללות וביטול עַם ישראל .נס פך השמן מבטא את
הניצחון על פני ההתבוללות ,כי הניצוץ היהודי המשיך לבעור.

‘הלל’ ביום ירושלים  -על מה ולמה?

ונראה לי ,שהחיבור של יום ירושלים עם יום העצמאות
הוא בעצם יסודו של חנוכה .כאמור ,ההודאה בחנוכה היא
על 'חזרה מלכות לישראל' עם חזרה לבית המקדש .כך גם
הדברים בנוגע ליום העצמאות עם יום ירושלים .חזרה מלכות
לישראל ביום העצמאות ,אבל אין זה מספיק .ביום ירושלים
חזרה מלכות לישראל  -עם כיבוש ירושלים.
אולם עלינו לדעת ,כי עדיין לא הגענו אל המנוחה ואל הנחלה
 שבנו לירושלים ,אך לא לבית המקדש .וזאת משתי בחינות:א .מבחינה פיזית  -לצערנו איננו שולטים שליטה גמורה
על הר הבית ,וכמובן שלא בנינו את המקדש .ב .יותר מכך,
מבחינה רוחנית  -הציבור הרחב אינו מבקש את בית המקדש,
ועדיין אינו שומר תורה ומצוות כהלכה .אכן ,לא חזרה הרוח
למלכות ישראל.

ברור שאין אנו באים לשלול את ההודאה על מה שיש לנו.
נודה ונהלל בקול גדול על חזרת מלכות לישראל עם החזרה
לירושלים ,ואותה הודאה תביא אותנו לציפייה ולעשייה
לגאולה השלמה ,להכנסת הרוח לתוך מלכות ישראל .לא
נסתפק במה שיש לנו ,אלא נפעל להגביר עוד ועוד.
לסיום ,ברצוני לברך את מערכת אשכולות בהגיע העלון
לגיליון מס'  ,500עם התחדשות ורעננות מִדי שנה בשנה.
אין כאן הסתפקות במה שהיה בעבר ,אלא ניסיון תמידי
לחדש ולשפר .אני מאחל להם שימשיכו בדרך זו להגדיל
תורה ולהאדירה .כאן המקום לברך את עורך העלון ,האברך
החשוב ,איתיאל סופר על פעולתו למען העלון ולמען הישיבה,
שימשיך בפעולותיו הטובות והמבורכות.

כיצד “נחבר“ ללימוד התורה  //הרב עומרי ישראל קראוס שליט״א
כל יהודי המתפלל תפילת ערבית מעיד על עצמו מִדי יום" :כי
הם חיינו ואורך ימינו ובהם נהגה יומם ולילה".

מבן חמש ועשרים שנה ומעלה יבוא לצבא צבא בעבדת
אהל מועד" (שם ח ,כד).

כיצד אפשר להגיע לדבקות כזאת בתורה ,עד אשר האדם
יחוש את אשר מעיד על עצמו?

ומביא רש"י את דברי הגמ' בחולין כד ע"א" :ולהלן הוא
אומר (פ' בהעלותך) מבן חמש ועשרים שנה ,הא כיצד ,כ"ה
ללימוד ושלשים לעבודה ,מכאן לתלמיד שלא ראה סימן יפה
1
במשנתו חמש שנים שוב אינו רואה".

בפרשת השבוע אנו לומדים על כניסתם של הלויים לעבודת
ה' ,ולכן הלויים מובדלים מבני ישראל ,הם נמנים במניין
מיוחד אשר "נשא" אותם ,אין להם חלק בארץ אלא ערי לויה,
והם עובדים במקדש.
שני תפקידים מרכזיים יש ללויים:
 .א"יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל" (דברים לג ,י)
 הלויים מלמדים תורה את עמ"י ,ולכן אין להם מקוםמסויים אלא הם פזורים בכל א"י כדי שיוכלו ללמד תורה
בכל מקום.
 .ב"ושרת בשם ה' אלהיו ככל אחיו הלוים העומדים שם
לפני ה'" (שם יח ,ז)  -ללויים נתנה הזכות והחובה לשרת
בבית המקדש.
ושלוש עבודות מצאנו ללויים :שוערים ,משוררים ,ובזמן
המשכן היו הלויים גם נושאי המשכן.

ויתכן שהקשר בין שני התפקידים של הלויים הוא נרחב יותר,
והקשר ברור לפחות בשתים מהעבודות:
תפקידו של ת"ח הוא לתקן תקנות ולגדור גדרות "ושמרתם
את משמרתי  -עשו משמרת למשמרתי" (מו"ק ה ע"א ,יבמות
כא ע"א) .הביטוי השגור הוא "שומר תורה ומצוות" ,וזה
מתאים לתפקידם בבית המקדש להיות מהשוערים  -לשמור
על השערים.
אמנם יתכן שיש כאן מסר נוסף ,כדי ללמוד תורה חייבים
לשמור על המסגרת ,בחור ישיבה הרוצה להתחבר לתורה
צריך לשמור על סדרי הלימוד שלו ,וק"ו הדברים נכונים
לאדם שיצא מהישיבה ,שצריך מסירות נפש כדי לשמור את
המסגרת של זמני הלימוד.

מהתפקיד השני של הלויים ,העבודה במקדש ,אנחנו לומדים
גם ביחס לתפקיד הראשון ,לימוד התורה.

כמו כן ,הת"ח צריך לשאת את התורה על כתפיו ,לעמול
בתורה ולהתעמק בתורה "ונשאו אתך במשא העם" (במדבר
יא ,יז) ,וזה מתאים לעבודת הלוי במשכן ,שהיה נושא את
המשכן על גביו.

בפרשתנו כתוב" :מבן שלשים שנה ומעלה ועד בן חמשים
שנה כל בא לצבא לעשות מלאכה באהל מועד" (במדבר ד ,ג).

אמנם יש לעיין ,מהו עניין המשורר? למה הת"ח פתאום עולה
לשיר? לכאורה זמר אינו חלק מלימוד התורה?

ואילו בפרשת בהעלותך אומרת התורה" :זאת אשר ללוים

אלא שיש להקדים ,שהרי גם החיוב לכתוב ספר תורה נלמד

ישנה סתירה לכאורה ממתי הלוי מתחיל לעבוד:

" 1רמז ל'הֶסדר' מנין? - "...וי"א שכדי להשלים חמש שנים צריך להישאר לפחות לשיעור ו'.

כיצד “נחבר“ ללימוד התורה

מהפסוק "ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני
ישראל שימה בפיהם( "...דברים לא ,יט) והרלב"ג פירש
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שהשירה היא "דברי התורה בכללם עד תומם".
הנצי"ב בהקדמתו לפירושו 'העמק דבר' ,מסביר מדוע התורה
כתובה בסגנון של שירה:
דבשיר אין הענין מבואר יפה ...וצריך לעשות הערות מן
הצד .דזה החרוז כוון לזה הספור .וזה החרוז כוון לזה .ולא
מיקרי דרוש .אלא כך הוא טבע השיר אפי' של הדיוט ...כך
הוא טבע כל התורה שאין הספור שבה מבואר יפה .אלא
יש לעשות הערות ופירושים לדקדוקי הלשון .ולא נקרא
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דרוש .אלא כך הוא פשט המקרא...
אמנם יתכן להסביר עוד עפ"י דברי מהר"ל (גור אריה שמות
טו ,א) למהות השירה:
ויש לומר מפני שהפעל של השירה היא בלב ,כי כאשר
יגיע השמחה בלב הצדיקים עולה בלבם השירה ,ואין לך
ספק כי בכל לב היו משוררין ושמחים ...אבל השירה שהיא
בשמחה -מתחלה מתחדש לו שמחה גדולה בלב ,ומזה עלה
בלבו שישיר.
וממילא יתכן שהתורה נקראת שירה בגלל השמחה המגיעה
ללב הלומדים בה ,ויותר מזה משום שהשמחה הוא תנאי
בשביל השירה.

נסכם אם כן שיש שלושה דרכים לשמור על התורה:
.

אלהיות שוער  -לגדור גדרות וכן לשמור על מסגרת
הלימוד.

.

בלהיות נושא  -לסחוב את התורה על כתפיך.

.

גלהיות משורר  -לגרום שהתורה תהיה שירה -
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שהלומדים ירגישו "ומתוקים מדבש ונפת צופים".

מרגלא בפומיה של הרב אשר וייס דבריו של רבינו יונה
בפירושו לאבות (ב ,יד):
"וכשאתה מיגע את עצמך בתורה תשתעשע בה שמצינו
שאמרה תורה (משלי ח ,כב) "ה' קנני ראשית דרכו קדם
מפעליו מאז" .וכתיב בתריה "ואהיה אצלו אמון ואהיה
שעשועים יום יום" .הנה לך כי הקדוש ברוך הוא היה
משתעשע בה .ויש לך לעשות כן...
וכן דברי הרד"ק על הפסוק (תהלים קיט ,טז) "בחֻקתיך
אשתעשע לא אשכח דברך"" :כשאני מתבונן בהם אני
משתעשע בהם ,לפיכך לא אשכחם כי הם לששון ולשמחת
לבב".
ומסתבר ,שאם אנו רוצים לזכות שהתורה תהיה "חיינו ואורך
ימינו" ,אנחנו צריכים לקיים את תחילת הברכה" :על כן ה'
אלקינו בשכבנו ובקומנו נשיח בחוקיך"  -כאשר נציב לעצמנו
מסגרת " -בשכבנו ובקומנו"  -נלמד תורה בזמנים קבועים ,אזי
"נשמח בדברי תורתך ובמצותיך לעולם ועד".
ואז גם נחוש "כי הם חיינו ואורך ימינו".

 2בניגוד לשיטת הרמב"ם (ורוב הראשונים) שלמד אחרת כיצד לומדים מהפס' את מצות כתיבת ס"ת "מצות עשה על כל איש ואיש מישראל לכתוב ספר
תורה לעצמו שנאמר ועתה כתבו לכם את השירה ,כלומר כתבו לכם תורה שיש בה שירה זו לפי שאין כותבין את התורה פרשיות פרשיות" (רמב"ם ס"ת
ז-א).
 3עיי"ש עוד.
 4כמובן שהשאלה היא ,איך זוכים לתורה 'מתוקה'?
בשבת פרשת בהר התארחנו שיעור א' ביישוב הר ברכה ,ובערב שבת שאל אחד התלמידים איך מתחברים לתורה? ועניתי שודאי צריך ללמוד תורה ,אך
צריך גם להצליח בתורה ,לדעת תורה .מנסיוני הדל זה דבר הגורם לתלמידים שמחה בלימוד ,כאשר הם מרגישים שהם מצליחים ומתקדמים ויודעים יותר
ויותר בתורה.
כמו"כ גם האתגר האינטלקטואלי גרידא גורם לאושר ,תלמיד המעיין ומתקשה ומצליח מרגיש אושר גדול.
אך כמדומני שעיקר האושר מגיע מההבנה מהי תורה ,והידיעה וההרגשה שאנו בלומדנו את התורה הקדושה מקיימים את רצון הבורא ,ומקיימים את
העולם כולו.

ת“ק גליונות  //העורך
המספר  ,500כמספרים נוספים ,מסמל אצל חז"ל מספר גדול מאד,
לעתים כדרך גוזמא .למשל ,הביטוי "ת"ק פרסה על ת"ק פרסה"
(אמנם המקור בחז"ל ת' פרסה) אינו בא לייצג רק את המידה
הספציפית ,אלא את כל ארץ ישראל או את העולם כולו .כך גם
"פסיעה גסה נוטלת אחד מת"ק ממאור עיניו של אדם" (ברכות מג
ע"ב) ,שיעור "מהלך חמש מאות שנה" (חגיגה יג ע"א) ,ועוד.
העלון במתכונתו הנוכחית החל לפני כ 12-שנים וחצי (בשבת
פרשת תולדות תשס"ז) ,וגיליון ה 500-יוצא לאור לקראת כ"ח
באייר תשע"ט ,בו אנו מציינים ב"ן שנים לשחרור ירושלים .באופן
סמלי  -גם מידתו של הר הבית 500 ,על  500אמה ,מסמלת בנוסף
לשטח הפיזי של מקום המקדש ,גם את השפעתו ואורו של הר
בית ה' לעולם וליקום כולו; אף אנו ,כאשר הגיענו ה' ל 500-גליונות,
איננו מציינים מספר סתמי ,אלא מספר בעל משמעות ,המעיד על
תורתה של ישיבתנו הקדושה כרם ביבנה ,תורה גדולה המאירה
מתוככי בית המדרש אל החוץ ,ומקיפה את כל תחומי החיים.
***
עֶזרנו בשם ה' עושה שמים וארץ .בעת הזו אזכיר תהִלות ה' על כל
אשר גמלנו כרחמיו וכרוב חסדיו .לולי ה' שהיה לנו מאז ועד עתה,
תנ ּו ּ לו.
אין בידינו מאומה ,כי ממנו הכל ומידו נ ָ ַ
יעמדו על הברכה ראשי הישיבה ,רבניה ,אברכיה ותלמידיה ,שהשתתפו
בכתיבה ובקריאה ,והיוו קהל היעד של העלון .תודה מיוחדת לכל
העורכים לדורותיהם ,לבעלי המדורים הקבועים (והיו במהלך השנים
כמה עשרות כאלה) ולבעלי הרעיונות למדורים חדשים .כולם נטלו
חלק פעיל ביצירת העלון ותכניו מדי שבת בשבתו.
לא פשוט לשבת ולכתוב ,ודאי למי שלא נתנסה בכך .אולם כל מי
שעמל אי פעם על כתיבת מאמר פרי עטו ,חש סיפוק רב בשעה
שהצליח להביע את רעיונותיו ומחשבותיו עלי כתב ,ובפרט כאשר
נדפסו ובאו לעיונו של הציבור .לא פחות מהתועלת שמשיגים
הקוראים ממאמר מקורי ומעניין ,הכותב עצמו נתרם ,מתפתח
בלימודו ,והכתיבה מדרבנת אותו להגביר חיילים לתורה.
השלישי מארבעים ושמונה קנייני התורה [אותם נוהגים לקרוא
לפני חג השבועות] הוא 'עריכת שפתיים' .בנוסף לביאור המקובל
שהכוונה ללימוד בקול וב'הוצאה בפה' (רש"י שם ,ע"פ עירובין נד
ע"א) ,ישנו פירוש נוסף ומחודש :חז"ל מדריכים אותנו כי אחת מן
הדרכים לקנות את התורה היא על ידי הכתיבה' ,בעריכת שפתיים'
 בצורה סדורה ,בשפה ברורה ונעימה ובלי התלהמות מיותרת (כךמפרש רבי משה חאגיז ,ספר 'משנת חכמים' העוסק בקנייני התורה,
'המעלה השלישית' ,אותיות פו-פח .וראה שם מה שכתב על לשונו
התקיפה של הראב"ד כנגד הרמב"ם; ועיין עוד בפתיחתו של רבינו
יוסף חיים לשו"ת רב פעלים חלק א ,ודבריו קילורין לעיניים) .ואכן
כל כותב ,צורב מתחיל כתלמיד ותיק ,נוכח לדעת כי ע"י הכתיבה
לימודו נעשה נהיר ובהיר יותר ,ו'תורת השם' הופכת ל'תורתו'.
***
אם "בכל יום יהיו בעיניך חדשים" ,ודאי שעלון ה 500-היא הזדמנות
נפלאה להתחדשות והתרעננות של העלון ,הן בצורה והן בתוכן:
ראשית  -עיניכם הרואות את השינוי ב'חיצוניות' ,ובדורנו יש לכך

חשיבות לא פחות מה'פנימיות' ,שכן עיצוב נאה ומשודרג מושך לב
ועין לעיין בתוכן.
בנוסף  -החל מהגיליון הבא יתחדשו עלינו לטובה שני מדורים
קבועים:
 .אהמדור 'פשוטו של מדרש' יגיש מדי שבוע בפני הקוראים
טעימה מתורתם של פרשני הפשט האחרונים [כדוגמת
קל ֶנְבּו ּרג' ,העמק דבר' לנצי"ב
מ ְ
'הכתב והקבלה' לרבי יעקב צבי ֶ
מוולוז'ין' ,משך חכמה' לרבי מאיר שמחה הכהן מדווינסק' ,תורה
תמימה' לרבי ברוך אפשטיין ,ועוד] .פירושים אלו עוסקים ,כל
אחד בדרכו ,בניתוח פשוטו של מקרא בהעמקה ודקדוק לשון
הכתוב ,ומבארים כיצד חז"ל דלו את דרשותיהם [הן בהלכה והן
באגדה] מתוך עומק הפשט .המדור ייכתב ע"י האברך כפשוטו
וכמדרשו ר' תמיר רוצ'ס הי"ו .יישר חילו לאורייתא.
 .במדור 'זמירות ישראל' .הזמירות והפיוטים לשבת קודש
שנכתבו ע"י קדמונים ,נעשו לדאבוננו כאבן שאין לה הופכין
וכחלום שאין לו פותרין .על כן נחלץ מלאכי גוטמן הי"ו
לכתוב מדור שבועי הכולל בתוכו ביאורים ,חידושים ופירושים
לזמירות השבת .יבורך מפי א-לוה עושהו ,נותן זמירות בלילה.
ולסיום  -גם מערכת העלון עוברת ריענון .במהלך חמש השנים
האחרונות ,מגיליון ( 296פרשת בחקתי תשע"ד) וְעַד הֵנ ָּה,
השתדלנו לגוון את תוכן העלון במדורים שונים ,שעסקו בתחומים
רבים  -גמרא ,הלכה ,פרשת השבוע ,תפילה ,מחשבת ישראל
לענפיה ,רפואה והלכה ,מדור 'תולדות' ,פינת שירים ועוד .הצד
השווה שבכולם הוא היותם מאמרים ברוח תורנית-נטו ,כיאה
וכיאות לעלון ישיבתי.
דומה שהגיע הזמן (ואולי כבר הגיע מזמן?) להזרים 'דם חדש'
במערכת .החל מהשבוע הבא עריכת ה'אשכולות' תעבור לידיו של
אחי היקר ר' בן-ציון סופר הי"ו ,אשר ניאות לקחת על שכמו את
המשימה .תודת הישיבה כולה נתונה לו ,ובטוחני שיעלה בידו בע"ה
להפרות ולהרבות את היצירה התורנית בישיבתנו ("פרו ורבו" בגימ'
 ,)500ולהעלות אותה מעלה מעלה במלאכה שיש בה חכמה רבה.
כאן המקום וזו העת להודות לכל החברים שטרחו וסייעו באיסוף
המאמרים ובכל הנלווה לכך.
כמו כן ,בהזדמנות זו אבקש מחילה וסליחה אם מישהו נפגע
במהלך השנים כתוצאה מהתנהלות זו או אחרת ,מאיזו 'הערת
עורך' שכתבתי בחריפות-יתר ,או כל כיוצא בזה .מהידועים לי
השתדלתי לבקש מחילה פרטית ,ואת שאינם ידועים או זכורים לי
הריני מבקש מהם עתה באופן כללי .ליהוי ידוע שאם היה מקרה
כזה הרי שנעשה בשגגה ,ללא כל כוונה לפגוע חלילה.
***
ביציאתי אני נותן הודיה על חלקי ,ואחתום בתפילה :כה יתן ה'
וכה יוסיף להרבות תורה ודעת בישיבתנו בפרט ובקרב עם ישראל
בכלל .ויה"ר שלא תארע תקלה על ידינו ,ויתן ה' בלבנו חכמה ,מפיו
דעת ותבונה להבין ולהשכיל בתורתו וביראתו ,ובמהרה נזכה כולנו
לתשועת עולמים ,בבנין בית קדשנו ותפארתנו בירושלים הבנויה
והשלמה ,אמן.

