מה עניין שמיטה? אצל הר סיני!
ר' יהושע אסולין

פרשת בהר
ל"ה בעומר

ה

נכם קוראים ברגע זה בעלון אשכולות דישיבת כרם ביבנה ,היוצא לאור מידי שבת .מה ידועה
ומפורסמת אותה פרשה בתורת-כהנים ,מביאהּ רש"י על אתר" :מה ענין שמטה אצל הר סיני,
כ' באייר ה'תשע"ב
והלא כל המצות נאמרו מסיני ,אלא מה שמטה נאמרו כללותיה ופרטותיה ודקדוקיה מסיני ,אף כלן
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נאמרו כללותיהן ודקדוקיהן מסיני ,כך שנויה בתורת כהנים".
בפשטות השאלה היא ,מדוע הוזכר כאן הר סיני ליד מצוות שמיטה .למען חדד השאלה ,יש לנו
)שנה שישית(
לזכור היכן נמצא עם ישראל ברגע זה ממש .בפרשת יתרו נאמר" :בחדש השלישי לצאת בני ישראל
מארץ מצרים ביום הזה באו מדבר סיני" )שמות יט א( ,ופירש רש"י שהגיעו להר סיני בר"ח .ומתי
עזבו את הר סיני? בפרשת בהעלותך נאמר" :ויהי בשנה השנית בחדש השני בעשרים בחדש נעלה
הענן מעל משכן העדת :ויסעו בני ישראל למסעיהם ממדבר סיני" )במדבר י ,יא-יב( .נמצאנו למדים
אפוא ,שלאורך חומשנו כולו חונים ישראל בסיני ,ומה צורך להזכיר לנו היכן נאמר הדבר? הלא יהיה
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זה מיותר ממש כמו המשפט שפתח את מאמר זה שלפניכם .אם כן ,חייבים אנו לברר מדוע נכתבו
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בתורתינו הקדושה שתי מילים שלמות ללא סיבה מובנת.
20:09 19:06
התשובה הפשוטה של חז"ל היא שמה שכתוב הר סיני אצל שמיטה מלמד שכלליה וגם פרטיה של
מצוות השמיטה נאמרו מסיני ,ואנו למדים ממנה לכל המצוות שנאמרו כולנה ,כלליהן ואין צריך לומר
פרטיהן ,מסיני .אמנם נחלקו רש"י ורמב"ן בפירוש הברייתא וכיצד נלמד הדבר ,אך תורף התשובה
לעילוי נשמת
חד הוא לתרוויהו.
אך למעשה תשובה זו של הברייתא לא עונה על השאלה .אכן "הר סיני" דשמיטה מלמד על שאר
מרת דבורה כץ ע"ה
המצוות ,אך נותרה השאלה כמעט בעינה -מדוע דוקא השמיטה ,מכל מצוות תורתינו ,נכתבה אצל הר
בת ר' אהרן ז" ל
סיני? מדוע נבחרה היא ללמד על שאר המצוות? ושמא יש קשר מיוחד בינה ובין הר סיני? למען
נלב" ע ב' בסיון תשע" א
ישרות הלימוד ,ייאמר שהשאלה כפי שנשאלה בברייתא קיבלה תשובה מלאה ,ושאלה זו האחרונה
ת.נ.צ.ב.ה
איננה שאלת הברייתא ,היא גברת אחרת באותה אדרת .ואעפ"כ ,שאלה היא וראוי לשדך לה תירוץ
הוקדש ע"י משפחת יוסקוביץ
הגון.
על הפסוק" :ברכו יהוה מלאכיו גברי כח עשי דברו לשמע בקול דברו" )תהילים קג,כ( איתא
בויק"ר" :גבורי כח עושי דברו במה הכתוב מדבר א"ר יצחק בשומרי שביעית הכתוב מדבר ,בנוהג
שבעולם אדם עושה מצוה ליום א' לשבת אחת לחודש א' שמא לשאר ימות השנה ודין חמי חקליה
ביירה כרמיה ביירה ויהבי ארנונא ושתיק יש לך גבור גדול מזה וכו'" ]פירוש :וזה ,שומר השביעית ,רואה שדהו בור וכרמו בור ,ומשלם
מיסים ושותק[.
באסופת מערכות ,רה"י זצ"ל מעיין במדרש זה ,והאיר שם שהאדם ,בניגוד למלאך היציב וחסר הבחירה,סגסוגת הגוּפ ְ רוּח ַ שבו לא נותנת
לו מנוח ונפשו מתרוצצת תמיד בין הקטבים .כל מעשה מצוה הוא התגברות נפלאה של הרוח .מה נפלאה א"כ ,התגברות עקבית ומתמדת
לאורך זמן ,בה אדם רואה שדהו בור כל השנה ולא עודר ולא מדשן .הרי שעלו בכך למדרגת "מלאכיו" וראויים הם שומרי שביעית לכינוי
"גבורי כח".
אך דיוק בלשון המדרש יורה שלא זו פסגת גבורתם " :ודין חמי חקליה ביירה כרמיה ביירה ויהבי ארנונא ושתיק ,יש לך גבור גדול
מזה?!" ,הנה מתבאר ששיא הגבורה היא שתיקתם של גבורי הכח ,דהיינו שאינם מהרהרים אחר המקום .אבל )ת"א בקושטא( זה ענין
נפלא ,שמטבע האדם אינו מכופף עצמו לחוק שאינו מבין ,וגם אם מקיימו ,גאוותו לא תניח לו ומן הסתם יתלונן על כך .יש כאן ביטול רצון
האדם לפני רצון ה' ,ממש כמלאכים שאין להם רצון משל עצמם .אם נדייק בפסוק "מלאכיו גברי כחע ֹ שי דברו לשמע בקול דברו" ,הרי זהו
אותו רז שמלאכי השרת משתמשים בו ,ובו השתמשו בנ"י בהר סיני בהקדימם "נעשה" ל"נשמע" .אותה קבלה מוחלטת של תורת ה' ללא
תלות זו או אחרת בהיגיון האדם ובגאוותו הנמוכה ,היא שהתגלתה בהר סיני בבניו של מקום ,והיא היא המתגלה בשומרי שמיטה בכל דור
ודור .בכך התבאר מדברי חז"ל ענין נפלא בדבר השמיטה.
"מה ענין שמטה אצל הר סיני" .אם רצונך לדעת "מה ענין שמיטה?" ,ל ֵך "אצל הר סיני".
העלון יוצא לאור ע"י ישיבת "כרם ביבנה" | העלון מופיע גם באתר הישיבה באינטרנטwww.kby.org.il :
נא לשמור על קדושת הגיליון!
תגובות ,הערות והארות ניתן לשלוח לכתובתeshckolot@gmail.com :
עורך :מרדכי שחר.

מכירת רכב שיש בו פגמים
שאלה :ישראל רוצה למכור את רכבו .הרכב בסדר גמור אלא
שהאור בתא המטען של הרכב לא נדלק .האם ישראל צריך לספר
זאת לקונה הפוטנציאלי? האם במקרה שישראל לא גילה מום זה
לקונה ,והקונה לא שׂם ליבו למום זה בשעת הקניה ,האם הקונה
יכול לבטל את המקח כשיגלה את המום ,או לתבוע פיצוי כספי על
המום?
תשובה :נאמר בפרשת השבוע )ויקרא כה-יז( "ולא תונו איש את
עמיתו ויראת מאלהיך כי אני יקוק אלהיכם" ,וכתב הספורנו
"אפילו בדברים וגניבת דעת ועצות רעות אפילו בלתי שום דררא
דממונא" .1ומכאן שיש איסור דאורייתא לגנוב דעת הבריות.2
השו"ע )חו"מ רכח-ו( כתב שתי דוגמאות של איסור גניבת דעת:
 .1אסור לרמות בני אדם במקח וממכר או לגנוב דעתם ,כגון
אם יש מום במקחו צריך להודיעו ללוקח.
 .2אף לגנוב דעת הבריות בדברים ,שמראה שעושה
בשבילו ,ואינו עושה ,אסור.
ולכאורה נראה מכאן בבירור שחייב המוכר להודיע על המום
שברכב לקונה .אמנם מצאנו שני מקרים שבהם אין צורך להודיע
ללוקח על מום במקח .מבואר במשנה בב"מ ס .שמותר לערב יין
חריף ביין אחר שאינו חריף כ"כ ,מפני שהיין משתבח ע"י עירוב
זה ,אמנם רב נחמן מבאר שמותר לערב דווקא בזמן של "בין
הגיתות" ומבאר רש"י את הטעם כיוון שבין הגיתות היינות תוססין
זה עם זה ונעשים טעם אחד ,אבל לאחר הגיתות ,שכבר קלט כל
אחד ריחו וטעמו -אין משביחו אלא פוגמו .ומקשה הגמ' שהרי
המנהג עכשיו לערב אף שלא בין הגיתות? ומתרצת הגמרא שני
תירוצים:
"והאידנא דקא מערבי שלא בין הגיתות? אמר רב פפא דידעי וקא
מחלי רב אחא בריה דרב איקא אמר הא מני רבי אחא היא ,דתניא
רבי אחא מתיר בדבר הנטעם" .מבואר שאם ידוע לכל שיש מום
ביין או שהיין הוי דבר הנטעם ,מותר אף לגרום למום ואין חיוב
להודיע )שהרי אם היה חיוב להודיע קושיית הגמרא לא היתה
מתחילה ,שוודאי שמותר למכור חפץ עם מומים במידה והקונה
מודע למומים(.
וביחס לרכב נראה שאין סברא של "ידעי וקא מחלי" ,שהרי
 1אמנם הריטב"א כתב שאיסור גניבת דעת נלמד מהפסוק בויקרא יט-יא "לא תגנבו ולא
תכחשו ולא תשקרו איש בעמיתו".
 2אמנם הב"ח )רכח -ו( סובר שהאיסור מדרבנן.
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הקונה לא יודע על המום ברכב ולכן ודאי שלא מוחל ,ולא מסתבר
שהקונה מוחל על כל המומים שיתכן שיהיו ברכב ,וק"ל.
אמנם בהסבר ההיתר של "דבר הנטעם" נחלקו הראשונים :רש"י
כתב שטעם ההיתר הוא מפני שדרך העולם שאדם טועם יין לפני
שלוקחו ,וממילא הקונה בעצמו יוכל להבחין שהיין עורבב.
לעומתו הרמב"ם )מכירה יח-ה( כתב שהטעם הוא כיוון שטעם
היין שעורבב הוא ניכר ,ומסביר הלח"מ שלכן "היה לו ללוקח
לטועמו ומדלא טעמו מחיל" ,ובפשטות הרמב"ם לא מצריך את
תנאו של רש"י שהדרך לבדוק ,אלא מספיק שיש רשות לבדוק ויש
יכולת לקונה להבחין במום.3
השו"ע )חו"מ רכח-יד( פסק כרש"י והצריך שהמנהג יהיה שהכל
טועמים לפני הקניה כדי להתיר לערב "במקום שנהגו שכל מי
שקונה דבר טועמו תחלה ,מותר לערב בו לעולם .אבל אם אין הכל
טועמים ,לא" .ולכן נראה שאע"פ שברכב הקונה רשאי לבדוק את
כולו ,כיוון שאין כל האנשים בודקים את תא המטען של הרכב,
לכן לרש"י ודאי שעדיין יש חיוב להודיע ללוקח )וכן להלכה עפ"י
השו"ע( ,ואף לרמב"ם עפ"י הבנת הלח"מ יש לחלק בין היום
ללילה ,שאם המכירה מתבצעת ביום נראה שאין המום של חסרון
האור ניכר ,אך בלילה החיסרון ניכר למי שיבדוק את תא המטען,
ולכן אין חובה להודיע.
אמנם המ"מ )מכירה טו-ג( כתב "ויש מי שכתב שאם היה הדבר
שהלוקח יכל להבחינו לאלתר כגון שיכולין לנסותו ולטועמו ולא
הקפיד לעשות כן ,והמוכר מכר לו סתם אינו חוזר" .והביאו הב"י
והסמ"ע .ולכאורה זו שיטת הרמב"ם ,ומהתימה שלא הזכירו זאת
המ"מ ,הלח"מ ושאר הפוסקים )ואולי מטעם זה לא הביא המחבר
את דברי המ"מ בשו"ע ,למרות שהם הובאו בב"י ,כיוון שהמחבר
סובר להלכה כרש"י ולא כרמב"ם(.
ולא עוד אלא שהמשנה למלך כתב שהרמב"ם חולק על המ"מ
בזה ,שהרי שהרמב"ם סובר שאם נמצא מום במקח המוכר יכול
לחזור מהמקח אף לאחר כמה שנים ,אף אם ראה את המום ושתק,
כל עוד לא השתמש בחפץ לאחר שנודע לו על המום ,כ"ש במקרה
שלא ראה את המום רק יכל לבדוק אם יש מום שהקונה יוכל
לחזור.
ונראה לחלק בין דיני גניבת דעת לדיני ממונות .וודאי שהמוכר
חייב לגלות לקונה על כל המומים שבחפץ ,ואם לא גילה   
 3אמנם אפשר להתווכח על טענה זו ולומר שהרמב"ם מסכים עם רש"י.

נתנאל דנוך )א'(

"אשר נתן לכם" .וכתוב בגמ' מסכת ע"ז דף כ' ,שאין לתת מתנה
בפרשיות הקודמות ראינו את פריצת הדרך שעשו בני אהרון
לגוי .ובני ישראל היו במידתם הרוחנית כגויים ,ולכן היכולת לתת
כשהקריבו אש זרה ,וכיצד זה התעלה לתיקון הכניסה לקודש
להם מתנה הייתה רק לאחר מתן תורה ,שיצאו מגדר עכו"ם.
הקודשים שלא הייתה לפני כן.
ונראה שהסיבה לכך ,שלפני מתן תורה לא היו בני ישראל יכולים
בפרשה זו אנו עדים לפריצת דרך מסוג שונה .שואל רש"י
להבין שהכל ניתן להם במתנה מאת הקב"ה ,ורק אחרי שקבלת
בתחילת הפרשה את השאלה הידועה "מה עניין שמיטה אצל הר
התורה שינתה אותם ,קיבלו את היכולת להתנהל בשני מסלולי
סיני?" ועונה שבא פסוק זה ללמדנו שכל המצוות ופרטיהן ניתנו
חיים :העולם התורני שבו יש נוכחות של
בהר סיני.
היצר הטוב ,וזה של העולם ה"רגיל" שבו
על כך שואל אור-החיים ,שתשובה זו
הטבע קיים .ומצוות השמיטה והיובל
אינה מסבירה מדוע נבחרה דווקא מצווה
לר' אלי קליין,
מרגילות את האדם לחיות בהבנה שהוא
זו ללמדנו על הקשר להר סיני ,הרי אינה
לרגל היכנס נכדו לנועם עול מצוות.
בתוך מציאות של מתנה.
הראשונה במצוות ולמה נאמר לנו עיקרון
לר' עובדיה מואיסייב ,להולדת הבן.
שנזכה לעלות במדרגות התורה ,ובכל
זה רק בהקשר של המצווה הזו?
מעלה ומעלה נהיה בבחינת השבת וההבנה
ועונה על כך ,שמצוות השמיטה שונה
שאנו במציאות של מתנה.
משאר המצוות ועניינה מתנה ,שנכתב בה

ר' עומרי קראוס

   עובר על איסור דאורייתא של גניבת דעת ,אמנם אין זה
אומר שאם המוכר עבר על איסור ממילא אין יותר אחריות על
הקונה ויכול לבטל את המקח ,אלא הקונה צריך לבדוק בעצמו את
החפץ ג"כ ,ואם לא בדק אומר המ"מ שהקונה מחל.
ולכן נראה לכאורה שגם במקרה שלנו המוכר עובר איסור בזה
שלא גילה על המום ,1אך המוכר שוב לא יוכל לחזור בו מהמקח,
שהרי מחל בזה שלא בדק.2
אך נראה שאין דין המ"מ מתאים למקרה שלנו .נראה שכל מה
שכתב המ"מ שהלוקח מחל על המום מזה שלא בדק את החפץ ,זה
דווקא במום "שהלוקח יכל להבחינו לאלתר כגון שיכולין לנסותו
ולטועמו ולא הקפיד לעשות כן" משמע שהמום היה ניתן להתגלות
בקלות ,או שהיה מום מרכזי בחפץ ,אך במקרה שלנו המום הוא
צדדי ,ולא מוכרח שהקונה מוחל בזה שלא בדק את המום .וראיה
לדבר מתשובת הרי"ף קנג' "ראובן מכר חצר לשמעון ודר בו
שמעון זמן ארוך ,ואח"כ תבע שמעון את ראובן ואמר שמצא בחצר
מומין שבסתר ,ואמר ליה ראובן אתה ששכנת בחצר כל זמן זה ולא
תבעת ראית ומחלת ...ואין לדבר זמן קצוב אלא כל זמן שמתגלה
המום יש לו לתבוע" רואים שיש אפשרות שמום יתגלה רק לאחר
זמן רב ובכ"ז הקונה לא מוחל.

אמנם נראה שאין הקונה יכול לבטל את המקח ,אך מסיבה
אחרת .לא על כל מום אפשר לבטל מקח ,א"א לבטל מקח על מום
עובר שניתן לתיקון ,כמובא בשו"ע )רלב-ה( בשם תשובת הרא"ש
"ראובן שמכר לשמעון בתים שיש לו בעיר אחרת ,וקודם גמר
המקח נכנסו עובדי כוכבים בבתים וקלקלו קצת מקומות ועשנו
הכתלים ועקרו דלתות הבית והחלונות ,ורוצה שמעון לחזור בו,
וראובן טוען שכיון שהוא מום עובר ינכה לו מן הדמים כדי שיחזיר
הבית לקדמותו ויקיים המקח ,הדין עם ראובן".
ואף אם אין המום ניתן לתיקון ,כתב השו"ע )ס"ו( בשם הרמב"ם
שהולכים אחר מנהג העולם "כל שהסכימו עליו בני המדינה שהוא
מום שמחזירים בו מקח זה ,מחזירין .וכל שהסכימו עליו שאינו
מום ,ה"ז אינו מחזיר בו אלא אם פירש ,שכל הנושא ונותן סתם,
על מנהג המדינה הוא סומך" .ולכן גם במקרה שלנו נראה ברור
שהתקלה ניתנת לתיקון ,ואף אם התקלה לא ניתנת לתיקון נראה
שמנהג המדינה לא לחזור על מום פחות כזה.
אך יש לעיין אם הקונה יתבע את מחיר התיקון של האור בתא
המטען ,האם המוכר יצטרך לשלם לו? שהרי מבואר בס"ה שמום
עובר אע"פ שלא מבטל את המקח ,מכ"מ הקונה מנכה מן הדמים,
אך מאידך אולי מנהג העולם לא לתבוע תיקון זה מהמוכר? וצ"ע.

 1ואף במקרה שאין נפק"מ כספית במום זה ,כגון שאין מורידים מהמחיר בגלל המום,
בכל זאת יש חובה לספר על המום ,כמבואר בסמ"ע )רכח -ז( ,שדין זה דומה לשאר גניבת
דעת שאסורה אף במקום שאין הפסד ממון.
 2אמנם כמו שכבר הבאנו המשנה למלך מקשה שלכאורה המ"מ סותר את הרמב"ם,
שהרי לרמב"ם כל עוד הקונה לא השתמש בחפץ לאחר שידע מהמום הוא יכול לבטל את
המקח בטענת מומים? נתיבות המשפט )רכח-א( מיישב שכל מה שאמר המ"מ שאם
הקונה לא בדק את החפץ הוא מוחל ,זה דווקא כשהקונה כבר השתמש בחפץ )ומזה
שהשתמש ולא חשש לבדוק מוכח שמוחל( ,אך כל עוד הקונה לא השתמש בחפץ הוא
יכול לחזור .ולכן נראה שגם קונה הרכב יוכל לחזור אם עוד לא נסע ברכב.
הפתחי תשובה )רכח-א( מיישב בשם השבו"י שכדי שהקונה יחשב שמחל על המום
בעינן מום כזה שניתן להבחין בו לפני עשיית המקח ,אך אם היה ניתן להבחין רק אחרי
עשיית המקח ,אין ראיה מזה שלא בדק שהקונה מוחל.

לסיכום :נראה שישראל חייב לספר לקונה על כל המומים שאין כל
האנשים בודקים אותם .ובמידה שהמוכר לא סיפר על המומים,
יכול הקונה לחזור בו אם גילה מום ,אא"כ הקונה השתמש ברכב
לאחר שגילה את המום ,או שמדובר במום שבקל ניתן למצוא ע"י
3
בדיקה והקונה לא בדק והשתמש ברכב .ואם מדובר במום עובר
או במידה ויש מנהג המדינה והמנהג שאין חוזרים על מום כזה,
אין יכול הקונה לבטל את המכירה.
 3שאינו בחלק מרכזי של הרכב ,עיין ברמ"א רכח-ה.

"שאין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה"
נתנאל שטיינפלד )ו'(

בשבוע הקרב הבעל"ט אנחנו נחגוג את חג ל"ג בעומר כידוע חג
זה נתקן בזכות שני דברים :אחד לזכר ר' שמעון בר יוחאי שנפטר
ביום זה ,שני הגמ' אומרת שביום זה פסקו תלמידי ר' עקיבא
מלמות .רבי שמעון בר יוחאי לימד אותנו בצורה מוחשית את
מאמר חז"ל "..אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו
עליה "..בכך שממש המית עצמו על התורה כפשוטו ,ובזכות
לימוד זה הוא עלה והתעלה לדרגות מאוד גבוהות.
כתוב ב"סדר היום" אין כוונת חז"ל במאמרם "..אלא בממית
עצמו עליה ,"..שאדם צריך להתענות וממש לגרום לעצמו למות,
אלא כוונתם :התורה אינה מתקיימת במי שמחפש כל הזמן את
תענוגות הגוף כי אם יעשה כך לא יוכל לרדוף אחר התורה בכל
פרטיה ודקדוקיה ,אלא התורה מתקיימת במי שממית עצמו עליה
הכוונה במי שלא רודף אחר תענוגות הגוף אלא אוכל כמה שהוא
צריך כדי להתקיים ודבר זה נחשב מיתה אצל אנשים אחרים
שרודפים אחר תאוות גופם.
מרן החפץ חיים בספרו שמירת הלשון כתב ,מפירוש ה"סדר
היום" יש עצה כיצד ניתן ללמוד ללא טרדות ,וניתן לראות זאת
במעשה הבא :מעשה שהיה בגביר אחד שהיה בעל עסק גדול,
ופתאום יום אחד להפתעת בני משפחתו החליט גביר זה לפרוש
מהבלי עולם הזה וללמוד תורה יומם וליל ,כל השכנועים של בני
משפחתו לא הועילו הוא עמד על דעתו שהוא רוצה ללמוד תורה
יומם וליל .מקורביו של הגביר שהכירו אותו עוד בהיותו עסקן
גדול שאלו אותו כיצד הצליח לעמוד מול כל ההפצרות של בני

משפחתו ולהישאר איתן בדעתו ללמוד תורה יומם וליל .ענה להם
הגביר ראיתי את מאמר חז"ל בברכות.." :אין התורה מתקיימת
אלא במי שממית עצמו עליה ,"..שכוונתם התורה מתקיימת רק
במי שכביכול כבר מת והכוונה שאדם צריך לראות את עצמו כאילו
הוא כבר עשה כל עסקיו שיכל לעשות בעולם הזה ובהם גמר את
חייו ,והוא בא לדין לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה על כל הזמן
שבילה להבל וריק ויצא חייב בדין של מעלה ,והוא מתאונן על מר
גורלו שבזבז את זמנו לריק ,ואם יתנו לו זמן לחזור לעולם הזה
לעשות תשובה ברור שהוא לא היה מתעצל ולא מבזבז אפילו רגע
אחד לריק ולא היה שת לבו לכל עסקיו ,לכן אדם צריך לחשוב
לעצמו שלפי עוונותיו הוא היה צריך למות ,ואם הקב"ה היה מטה
אליו חסד ונותן לו זמן לחזור לעולם הזה לחזור בתשובה ברור
שהוא לא היה מבזבז את זמנו לריק אפילו לרגע אחד ,אז גם עכשיו
שהוא עוד בחיים הקב"ה מטה אליו חסד ונותן לו זמן לחזור
בתשובה עוד בחייו ,ולכן הוא צריך להזדרז ולא לבטל את זמנו
לריק וללמוד תורה כל הזמן שיש לו ולכל הפחות לקבוע זמן
ללימוד.
ולעניות דעתי אפשר להוסיף שגם אם אדם משקיע את כל
כוחותיו בלימוד וקשה לו להבין והוא עומל ולבסוף מבין ואפילו
גם אם לבסוף לא הבין שיידע שיש לו שכר על עמלו וגם אדם כזה
הוא ממית עצמו על התורה ,כי במקום לוותר ולומר "תורה זה לא
בשבילי" הוא מנסה בכל כוחו להבין ואצל אנשים אחרים הוא
נחשב כמת ,אשרינו שזכינו לשכון באוהלה של תורה.

יחידה מובחרת

בעניין גאוות יחידה:
או חיילים בודדים?

גאוות ישיבה  /ר' מתן סבג

אוי לה לאותה בושה  / 1אבי קלמנטינובסקי )ד'(

הרב סתיו שליט"א פעם אמר לי שלדעתו כל בחורי הישיבות צריכים
ללכת לצבא .לשבוע אחד ,ואחר כך  -כשיחזרו לישיבה  -הם ילמדו
אחרת לגמרי.
במסגרת השירות הצבאי שלנו אנו לומדים הרבה על היכולות שלנו.
תקווה גדולה היא שנוכל להפנות את אותם כוחות שגילינו לתוך
לימוד התורה והבניין הרוחני שלנו.
דבר שתמיד הפליא אותי ,כיצד בתקופה כל כך קצרה )יחסית(
מצליחים בצבא "להרעיל" את החיילים הטריים ולגרום להם לחשוב
שהם נמצאים במקום הכי טוב בצה"ל )לפחות הם מנסים( .ולעומת
זה הבחור שנמצא בישיבה לעיתים רבות לא מגיע לכזו רמה של
מוטיבציה )לפחות בזמן שהותו בישיבה( .וזאת למרות פרק הזמן
הארוך יותר שהוא נמצא בישיבה ,וכן ,שאין עליו את המשמעת
הצבאית הכבדה.
מדוע זה קורה? וכיצד אנו תלמידי הישיבה יכולים להרים את
"גאוות היחידה" שלנו  -והאם בכלל צריך לעשות כן?
מה שיש לך
במעט מחשבה ניתן לראות שהאדם לעיתים קרובות לא מעריך את
מה שיש לו .פיתו כבר בסלו .אדם מעריך את היכולת שלו להרים את
היד או להתכופף דווקא כשנתפס לו הגב והוא לא מסוגל לנוע כביום
רגיל .ברוך ה' ,שאני עצמי לא מוגדר כ"בוגרי הישיבה" ,אך אני בטוח
שבקרב בוגרים רבים המרחק מהישיבה יצר פינה חמה בלב לישיבה
שהתחזקה אחרי שהם המשיכו הלאה בדרכם )וזו גם הסיבה שהם
קוראים שורות אלו כעת.(...
למה לחכות עד אז?! עלינו כבר עכשיו לפקוח עיניים ולראות את
מה שמסביבנו.
כמה גדלת!
אנשים לא יוצאים מהישיבה כלעומת שבאו .וזו עובדה .התורה
נבלעה באברים של כולנו ,מי יותר ומי פחות .ייתכן שקצת קשה
לאמוד נכון את ההתקדמות האישית ,כמו שהרב שכטר שליט"א
הסביר פעם שההתגדלות של האדם היא כמו אדם המטפס על סולם
גבוה,שבשלבים הראשונים הוא יכול להרגיש ממש את קצב העלייה
שלו יחסית לקרקע .אמנם בגובה מסוים ,קשה מאוד לשים לב לכך,
למרות שהוא עצמו ממשיך לטפס .תמיד בעלייה.
תחושת השייכות
מדהים לראות את הקשר בין הרבדים המגוונים שיש בישיבה,
אנשים שבאו מרקעים תרבותיים שונים ,מהצפון או מהדרום ,מהארץ
ומחו"ל וכד' ולא משנה גם באיזה שיעור הם .המכנה המשותף של
כולנו הוא הישיבה.
מה אני מוכן לתת
בישיבה יש המון דברים שניתן לעשות אחד לטובת השני .וכמו
שמרן ראש הישיבה שליט"א תמיד אומר בשם ה"מכתב מאליהו" ,רק
מי שנותן  -אוהב .הנתינה עצמה היא שיוצרת את האהבה .ובאותה
המידה שאתה תיתן מעצמך  -כך תקבל באהבה .ולא מדובר בדברים
גדולים .בדברים הקטנים .להרים עט שנפל לבחור שלידך או לעזור
לבחור עם ספרים לפתוח את הדלת ,לפתוח את הלב.
אנחנו הכי טובים!
)כאן יש כאלה שיקפצו( כמו במשפחה" .אבא שלי הוא הכי
בעולם" .לא מעניין אותי שיש כאלה שאומרים שאבות אחרים עושים
יותר ודואגים יותר .זו המשפחה שלי .והיא הכי טובה .כשאדם יוצא
לשפר דברים מנקודת מבט כזו ,הגישה היא אחרת לגמרי .נעים לי
מאוד לשמוע את הרב בלכמן שליט"א כל הזמן אומר שבכיתה שלו
יושבים אריות אחד אחד .אפילו אם )ח"ו( זה לא היה נכון ,המבט
הזה משנה את הכל .אם נאמין בעצמנו ,ולא נהיה כחגבים בעינינו
)המשפט הזה מככּב בזמן האחרון( ,באמת נגיע להישגים שלא חלמנו
עליהם .ולמען הסר ספק ,שלא ישמע ח"ו שאין לנו במה להתגאות,
אבל חלק השאיפה לשלמות היא שגם נרגיש כך.
הנקודות שהעליתי הם רק דוגמאות לכיווני חקירה .אמנם בטוח
שישנם דברים רבים ונוספים ,וכל אחד מוזמן לתרום מחוכמתו
ובמעשיו לקידום העניין.
בתקופה הזו ,של ימי ספירת העומר ,בה מודגשת החשיבות של
"דיבוק החברים" ,החברים היושבים ועוסקים בתורה ,שדווקא הם
הנקראים "חברים" ,ישנה קריאה גדולה להתחזק ולהתחבר יחד.
בהצלחה לכולנו.

אחרי השבועות האחרונים בהם התיימר העלון ובעיקר מדור זה להיות במה
לפוליטיקה ,הסכמתי עם חברי למדור להחזיר את העלון לדון בנושאים הקשורים
יותר לישיבה .כשהציג הוא את בעיית גאוות היחידה בישיבה הסכמתי לשתף פעולה
ולכתוב כיצד לפתור אותה .אולי לא כולכם תחוו את אותה הרגשה ,אך מהרגשה
אישית וכן משיחה על כך עם מספר תלמידים עולה כי אכן חסרה לנו בישיבה גאוות
היחידה ,אפילו הייתי אומר אנחנו די מתביישים בישיבה שלנו .אם נקרא לבעיה
בשמה ,הרי שאנחנו חושבים שהישיבה "חרדית מדי" או "מרובעת ושמרנית מדי".
אכן "אין עשן בלי אש" ,אך בכל מקרה כל אדם שהגיע לכאן ודאי חשב על החלטה
זו הרבה לפני .ברור שלא עשה זאת מתוך החלטה של רגע ,אלא מתוך הערכה
לישיבה ורצון ללמוד בה .כיצד אם כן נביא את בחורי הישיבה להיות גאים בכך,
ולומר מגאווה ולא מבושה "אני מכרם ביבנה"?
א .הרבה פעמים כשהייתי נשאל על ייחודה של הישיבה ,הייתי עונה "המיוחד בה זה
שאין בה אף דבר מיוחד" .כלומר ,הישיבה איננה נוקטת בקו השקפתי מוגדר או
שיטת לימוד ספציפית .דבר זה גורם לכך שרבים מהתלמידים מעדיפים לבוא לישיבה
מכיוון שהם מוצאים לעצמם מקום בין מגון הרבנים והשיעורים הנמצאים בישיבה,
ומגבשים לעצמם את אישיותם התורנית .דבר זה הוא לדעתי יתרון עצום בישיבה,
אולם אליה וקוץ בה.
הבעיה הגדולה שנוצרת מכך היא שלא תמיד בחורי הישיבה הם "באותו ראש".
דבר זה הוא הן באופי החשיבה )למשל מיסטי קבלי מול רציונלי( ,הן בשיטת לימוד
)הלכתי או עיוני( ,והן בשיטת העיון עצמה )פשטנית או פלפולית ,עיסוק נרחב
בראשונים או באחרונים( .בצבא התגייסנו ארבעה עשר בחורים לגבעתי ,והיטיב
חברי למחלקה להגדיר אותנו כ"אוסף של פרטים" .דבר זה מחמיר לאור העובדה
שהישיבה שלנו ב"ה כוללת מאות תלמידים וביניהם גם בני חו"ל ,להם תכניות
נפרדות ,דבר המקשה עוד יותר על הקישור בין התלמידים.
עלינו להשתדל ליצור חיבור בין התלמידים .לאור טווח הדעות השונות ,יש מקום
גדול לדעתי לגישור ע"י פעולות חיצוניות = פעילויות חברתיות )כן ,גם ביוזמת
התלמידים עצמם( על מנת ליצור זאת .אלה אפילו לא חייבות להיות מחוץ לישיבה
אלא גם בתוכה .ודאי שמטרתה של הישיבה היא ההתגדלות בתורה ולא דאגה
לחברתיות ,אך זה גורם לזה ,כמאמר חז"ל באבות שאחד הדברים שהתורה נקנית
בהם הוא דיבוק חברים .בעת כתיבת שורות אלו עלה בראשי החילוק הידוע בין
"ויצמד ישראל לבעל פעור" לעומת "ואתם הדבקים בה' אלקיכם" .היצמדות היא
קישור חיצוני ,ניתן לניתוק .לעומת זאת ,דבקות היא קישור ממשי ,בלתי ניתן לניתוק.
המשנה נקטה דווקא בלשון זו לתאר את הקשר החברי בדרך לקניין תורה .אם היינו
משכילים לגשר על שוני זה ,ולקיים את האמרה "לא להיות שק של תפוזים" ,אזי
הבחורים היו מרגישים יותר קישור וחיבור לישיבה ,וממילא גם היו מתגאים
ומתכבדים בשיוכם לישיבה ולתלמידיה.
ב .דבר נוסף שיכול לתרום לגאווה הוא להכיר את ערכה ההיסטורי הרב של הישיבה.
אנסה לתאר זאת בקיצור נמרץ ולדלג על פרטים ותיאורים שאין בהם צורך .אנשי
הציונות הדתית בהתפלגם מן החרדים ובעלייתם ארצה רצו ליישם את אידיאל
התורה והעבודה .אלא שבפועל פנו בעיקר אל "העבודה" וקצת התמסמס המקום של
"התורה" .כך קרה שבדור העבר רובם הגדול של המחנכים היו מהמגזר החרדי,
מכיוון שלא היו בנמצא ת"ח רבים מהציבור שלנו .עם הזמן השכיל המגזר להבין
שעליו לחזור ולא לוותר על חלק זה ,וצריך להקים ישיבה שתכניס את התורה לתוך
עולם הערכים הדתי לאומי ותעלה את הרף הדתי בכלל והלימודי בפרט .2כאן עלתה
כרם ביבנה על המפה.
ב"ה הישיבה גררה אחריה עוד ישיבות אחרות שתהיינה כאלה .כך הביאה לחינוך
בחורי הציונות הדתית לתורה ולערכיה ,והביאה להעמדתם של רבנים ומחנכים רבים,
אנשי מקצוע יראי שמיים ואנשי צבא המקפידים על קלה כבחמורה .כרם ביבנה היא
זאת שהיוותה את יריית הפתיחה למהלך זה ,שאנו עדים לו גם בימינו – התקדמות
)ולא הקצנה כפי שמנסים אי אלו להציג( דתית של הציבור ,גם במישורים אחרים כמו
הקפדה על קיום מצוות .אם נשכיל להעריך את חשיבותה זאת של הישיבה– לדלות
מבאר התורה של העולם החרדי )מהם יש ללמוד בתחום זה( וליצוק אותו לתוך
העולם הדתי לאומי ,שאנו מאמינים באמיתות דרכו –נהיה גאים לקחת חלק בתהליך
חשוב זה.
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לא הכנתי מראש משנה סדורה על הנושא ,ולכן אני מתנצל על כך שהכתיבה די ספונטנית ולא מהוקצעת.
 2סתם הערה אגבית שהייתי חייב להוסיף :רבים מהציבור נשארו באותה תפיסה "חפיפניקית" שהחזיקה בה
הציונות הדתית בראשית קיומה בארץ ,בטענה שהם "הציונות הדתית המקורית" .טענתם נכונה אך לא קבילה.
המצב אז נבע הרבה מכורח המציאות השונה ,ואנו תמיד בשאיפה להשתפר ולהתקדם ולא להישאר תקועים
באותו מקום טעון שיפור שהיה .להבדיל )!!!( ודאי אין ממש בטענתם של עובדי ע"ז שהם היהדות המקורית,
מכיוון שעמ"י המקורי שיצא ממצרים היו "הללו עובדי ע"ז והללו עובדי ע"ז".

