ב"ה

פרנקו
מוטינתי
הרבהרב

אברהם הוליד את יצחק

פרשתנו

השפ"א כי סתימה זו נועדה כדי שיצחק יחפור את הבאי
רות מחדש במידת היראה ,אחרת לא יהיה להם קיום.
לאהבה וחסד ללא יראה וגבול אין קיום לאורך זמן .הסי
תימה מאפשרת לכוחות המחודשים להתגלות .זה תפקיד
המשבר ,להצמיח כוחות מחודשים שנותנים קיום חזק
יותר.

עוסקת בדמותו ובפועלו של
יצחק .והנה ,כאשר בוחנים את
מעשיו ניתן לראות דמיון גדול בין קורותיו ובין מעשי אבי
רהם אביו  -שניהם חיכו שנים עד להולדת בניהם .לשי
ניהם שני בנים ,שאחד מהם ממשיך דרכם והשני נדחה.
בימי שניהם היה רעב בארץ שהביא למחשבה לרדת למצי
רים (אצל אברהם זה גם הבשיל למעשה).

אבל הכל מכוח אברהם ,היראה נובעת מהאהבה ,וע"כ
חופר יצחק את בארות אביו ,ומעורר מחדש את ההארות
של אברהם ,וזה שהדגיש בכתוב בתחילת פרשתנו
'ואלה תולדות יצחק בן אברהם ,אברהם הוליד
את יצחק' – חזרה זו באה להדגיש שמיי
דתו של יצחק נולדה מתוך מידתו
של אברהם ,אף שבמבט ראשון
נראות סותרות זו את זו.

שניהם חפרו בארות והתעמתו עליהן עם הפלישתים,
והכתוב אף מדגיש כי יצחק חפר שוב את בארות אביו,
ואף קרא להן שמות כשמות שקרא להן אבי
רהם ,ושניהם כרתו ברית עם אבימלך
מלך פלשתים.
דבר זה אומר דרשני כמובן ,וזוי
קק ביאור בהבנת דרכו של
יצחק.

כולנו עוברים תהליך זה
בחיינו .בתחילת שיעור א'
ישנה התלהבות עצומה
ואחריה 'משבר חנוכה',
את השירות הצבאי מתי
חילים בהתלהבות ובהי
תנדבות לכל משימה,
ולאט לאט מגיעה השי
חיקה והחיפוש אחר 'מיי
שהו' (שיהיה תורן ,מתנדב
וכו' .)...וכך בעבודה חדשה,
בזוגיות ובחינוך הילדים.

השפת אמת עומד בפרשי
תנו על מידתו המיוחדת
של כל אחד מהאבות
– אברהם מידתו אהבה
וחסד ,יצחק מידתו יראה
וגבורה ,ויעקב מידתו
אמת.
מבאר השפת אמת (תרל"ח
ועוד) ,שסדר הופעת האבות
מהוה מודל לסדר ההתפתחות
הרוחנית של כל אדם .ראשית
דרכו היא במידת האהבה .ילד קטן
למשל ,כולו התלהבות ושמחה ,מתרי
גש מתפילה וקיום מצוות וכו' .התלהבות זו
חולפת עם הזמן ואז מגיעים משברים ,וצריך לפתח
מידות נפש נוספות כדי להתקדם בחיים – אחריות,
מחוייבות ,סדרים ,גבולות וכד' .מידות אלו שייכות למידת
היראה והגבורה ,מידתו של יצחק.

אין צורך להיבהל מהמשבר ,מדי
עיכת ההתלהבות .אדרבה ,הם הגיעו
כדי שנבנה כוחות וכלים מחודשים ,כדי
שנפתח יכולת התמודדות וחוסן ,ומתוך כך
דווקא יתעצם החיבור הפנימי העמוק יותר ,ויבנה בנין
מחודש.
שבת שלום

התנאי להצלחת הבנין הוא שיהיה קשר בין המידות,
דהיינו היראה תנבע מתוך האהבה .למשל ,הורה בראי
שית חיי ילדו מרעיף עליו בעיקר חום ואהבה ,כשזה גדל,
מתחיל להציב גבולות ולתבוע תביעות .אם זה מתנתק
מהאהבה המקורית ,זה עלול להגיע למחוזות לא רצויים,
אך אם זה נובע מתוך האהבה ,החום והאכפתיות ,הרי
שיבנה בניין שלם – בניין של תפארת ואמת ,מידתו של
יעקב.
כך בחיי האבות ,הבארות שחפר אברהם נסתמו .מבאר
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הרב טוביה בר אילן

ותלך לדרוש את ה'

ויתרוצצו
את ה'

הבנים בקרבה ותאמר אם כן
למה זה אנכי – ותלך לדרוש

הלצה חרדית ידועה אומרת כך:
מדוע נבהלה רבקה? אומר המדרש ,כשעברה על פתחי
בתי מדרשות פרכס העובר לצאת ,וכשעברה על
פתחי עכו"ם גם כן פרכס לצאת.
הזדעזעה רבקה :פוסח על שני הסי
עיפים בני ,מזרחניק הוא! ותלך
לדרוש את ה'.
אמר לה הקב"ה :אל תדאגי ,שני
גויים בבטנך  -ושני גויים ,עדיי
פים על מזרוחניק אחד.
הלצה זו מפנה את תשומת לבנו
לשאלה – מהי דרישת ה'? מדוע
רבקה פנתה לרבונו של עולם?
מצינו שני פירושים בדברי הראשונים

(עיין רש"י ,רמב"ן ועוד) .ניתן לפרש דרישת ה' במובן של
תפילה – היא התפללה לקב"ה להפסיק את צער ההריון,
אך ניתן לפרש את דרישת ה' כרצון לדעת את משמעות
הסבל ולהבין לאן כל זה מוביל.
נראה לקרב בין שני הפירושים על ידי הבחנה בין שני
סוגי תפילה
ישנה תפילה בה האדם עומד חסר אונים.
הוא סובל ,הוא מרגיש חוסר ,והוא צועק
לרבונו של עולם לעזרה.
אולם ישנה תפילה הפוכה .האדם
אינו חסר אונים – אדרבה – הוא
מלא רצון ויכולת לפעול ,אלא
שהוא אינו יודע מהי הדרך הני
כונה לפעול .משמעות התפילה
כאן אינה ציפיה ובקשה מה'
ש'יסדר את הדברים' אלא משי
מעותה היא – שרבונו של עולם
יכוון את האדם ויאיר את דרכו.
שנזכה בעזרת ה' ,הן למילוי חסרונוי
תינו על ידי רבונו של עולם והן להארת
והכוונת הדרך
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איזו תפילת מנחה עדיף להתפלל גדולה או קטנה ?
אולם במקום אחר בגמ' נראה שיש יתרון דווקא לתפילת
מנחה גדולה  .הדבר נלמד מהגמ' במסכת יומא כח:
אמר רב ספרא :צלותיה דאברהם מכי משחרי כותלי.

בגמ' הוזכרו שני זמנים לתפילת מנחה ,מנחה גדולה משש
שעות ומחצה ,ומנחה קטנה מתשע שעות ומחצה .נחלקו
הפוסקים מהו הזמן הרצוי ביותר להתפלל בו ?
במסכת ברכות [כו ]:נחלקו האם תפילות אבות תקנום ,או
אנשי כנסת הגדולה תקנו כנגד הקורבות
הגמ' מביאה ברייתא לחיזוק הטענה של ריב"ל שתפילות
כנגד קורבנות
ותניא כוותיה דרבי יהושע בן לוי :מפני מה אמרו תפלת
השחר עד חצות  -שהרי תמיד של שחר קרב והולך עד
חצות; ורבי יהודה אומר :עד ארבע שעות ,שהרי תמיד של
שחר קרב והולך עד ארבע שעות .ומפני מה אמרו תפלת
המנחה עד הערב  -שהרי תמיד של בין הערבים קרב והולך
עד הערב; רבי יהודה אומר :עד פלג המנחה ,שהרי תמיד
של בין הערבים קרב והולך עד פלג המנחה.
ואיזו היא מנחה גדולה  -משש שעות ומחצה ולמעלה;
ואיזו היא מנחה קטנה  -מתשע שעות ומחצה ולמעלה
מגמ' זו למד שיש להתפלל מנחה קטנה דווקא משום
שהתפילה תוקנה כגד קורבן התמיד שהיה קרב "בין העי
רבים"
כן ניתן ללמוד מגמ' נוספת בדף כט:
אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן :מצוה להתפלל
עם דמדומי חמה; ואמר רבי זירא :מאי קראה  -ייראוך עם
שמש ולפני ירח דור דורים .לייטי עלה במערבא אמאן
דמצלי עם דמדומי חמה ,מאי טעמא? דלמא מיטרפא ליה
שעתא.
כלומר יש להתפלל מנחה סמוך לשקיעת השמש
כך פסקו הרמב"ם הלכות תפילה ונשיאת כפים פרק ג'
הלכה ב'
כבר אמרנו שתפלת המנחה כנגד תמיד של בין הערבים
תקנו זמנה ,ולפי שהיה התמיד קרב בכל יום בתשע שעות
ומחצה תקנו זמנה מתשע שעות ומחצה והיא הנקראת
מנחה קטנה ,ולפי שבערב הפסח שחל להיות בערב שבת
היו שוחטין את התמיד בשש שעות ומחצה ,אמרו שהמתי
פלל מאחר שש שעות ומחצה יצא ,ומשהגיע זמן זה הגיע
זמן חיובה וזו היא הנקראת מנחה גדולה.
שולחן ערוך אורח חיים הלכות תפילת המנחה סימן רלג'
סעיף א'
מי שהתפלל תפלת המנחה לאחר ו' שעות ומחצה ולי
מעלה ,יצא .ועיקר זמנה מט' שעות ומחצה ולמעלה עד
הלילה לרבנן ,ולרבי יהודה עד פלג המנחה שהוא עד סוף
י"א שעות חסר רביע
כמו כן מצאנו פוסקים נוספים שאומרים שלכתחילה יש
להתפלל דווקא מנחה קטנה [ שו"ת הרדב"ז ועוד ]

ובחידושי הריטב"א למד מכן הלכה למעשה
והא דאמרינן מכי משחרי כותלי היינו מתחלת שבע
שהוא חצי היום .שהשמש עומד בחצי השמים ,והכותלים
המערבים שהשמש זורח בהם בשחר ,משחירים בתחלת
חצי היום ,ונפקא לן מדכתיב לפנות ערב ,כשהשמש פונה
למערב ,שזהו בתחלת חצי היום ,ורב ספרא בעיקר הדין
אתא לאשמועינן שיתפלל אדם בעת ההיא ,דאי לאשמוי
עינן מאי דנהיגי אבות מאי קמ"ל מאי דהוה הוה.
כך פסק גם בשו"ת הרי"ף סימן שכ
את המחלוקת הזאת סיכם המשנה ברורה סימן רלג ס"ק
א'
שהתפלל וכו'  -דתפלת המנחה כנגד תמיד של בין הערי
בים תקנוה וזמן שחיטתו מדאורייתא התחלתו אחר שש
שעות ומחצה דהיינו חצי שעה אחר חצות היום ורק משום
כדי שיהיו יכולין להקריב קרבנות יחיד מקודם [שאחר
התמיד של בין הערבים אסור להקריב שום קרבן] לכן היו
מאחרין הקרבתו בכל יום עד ט' שעות ומחצה לבד מערב
פסח שחל להיות בע"ש שהיו שוחטין התמיד בשש שעות
ומחצה וע"כ עיקר זמן תפלת המנחה לכתחילה הוא מט'
ומחצה ולמעלה כנגד התמיד שהיו מקריבין בכל יום ומ"מ
אם התפלל משש ומחצה ולמעלה יצא אחרי דעיקר זמנו
של תמיד מדאורייתא מתחיל מאותו זמן ויש מהראשונים
שמקילין לכתחילה משש שעות ומחצה ולמעלה ועכ"פ
אם רוצה לאכול או לצאת לדרך או שעתה יוכל להתפלל
עם הצבור ואם ימתין על מ"ק לא יהיה לו מנין לכו"ע מותר
להתפלל לכתחילה משש שעות ומחצה ולמעלה:
למעשה פסקו האחרונים שאם על האדם לבחור מתי
להתפלל .יש עדיפות למנחה קטנה ,אולם אם יש איזו
סיבה שבגללה מעוניין להתפלל דווקא מנחה גדולה ,כגון
שרוצה להתפלל דווקא לפני ארוחת צהריים ,או שבכווני
תו לצאת לדרך וכד' אז יכול לכתחילה להתפלל מנחה
גדולה.
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הגמ'

בגיטין (ז ,ב) מביאה את דיני חיוב במעשר
ושביעית בדבר שאינו מחובר לקרקע ממש
 ישנה מח' ר' יהודה וחכמים כאשר עפר חו"ל בא בספינהלארץ ,חכמים סוברים שיש עליה דין של א"י וחייב ,ואילו ר'
יהודה מחייב רק כאשר הספינה סמוכה ('גוששת') ונוגעת
בקרקע ממש ,לעומת זאת אם לא  -פטור.
ר' זירא מביא מקרה נוסף  -עציץ נקוב המונח ע"ג יתדות וטוי
ען שהדבר תלוי במח' ר' יהודה וחכמים ,רבא דוחה את דבריו
וטוען שכל מה שר' יהודה פוטר דווקא בספינה שנעה ,אבל
עציץ שנשאר במקומו בוודאי שיהיה חייב במעשר.
כך גם בשיטת חכמים  -שכל מה שחייבו במעשר זה דווקא
בספינה שהמים מפסיקים בינה לקרקע ,אבל כאשר אוויר
מפסיק בין הקרקע לעציץ בוודאי שיהיה פטור.

מסק' הגמ' היא שיש מח' בין רבי זירא לרבא ,לפי רבי זירא
העציץ נחשב כמחובר ,לפי רבא העציץ נחשב כמנותק.
דין נוסף  -ממה עשויים הספינה והעציץ? מח' בין רש"י
לתוס'  -רש"י לומד שהספינה היא של חרס ,ובוודאי שהיא
איננה נקובה ,והעציץ הוא של עץ.

שיטת רש"י ותוס'  -מחובר לקרקע
רש"י בד"ה "חייב משום תולש" טוען שהחיוב משום תולש
הוא רק דרבנן ,שאם היה חייב ממש מדאו' ,הכיצד יהיה ניתן
להדוף את האיסור משום כבוד הבריות (לקנח בצרור שעלו
בו עשבים.
תוס' בד"ה "והניחו" מקשה על פירושו של רש"י  -לפיו
כאשר החיוב משום תולש הוא משום דרבנן ,התוי
רה פוטרת במקרה כזה ,דהיינו הכוונה היא שמי
דאו' באמת המקרה שלנו "ע"ג יתדות" ,נחשב
כמחובר לקרקע!
וקשה הדבר ,שהרי מצאנו בגיטין ,לפי דברי
רבא אליבא דשיטת חכמים ,באמת עציץ ע"ג
יתדות פטור ממעשר (כפי שהסברנו ,כל עוד
האוויר מפסיק) ,ואם הוא פטור ממעשר  -אזי
הוא מנותק מהקרקע!
דוחה תוס' בכך שהסוגייה שלנו לא מקבלת את
סברת רבא בסוגיה בגיטין ןלכן מראה שההלכה
היא כר' זירא ולא כרבא.

תוס' מקשה עליו מגמ' אחרת בגיטין (כא ,ב) לגבי גט אם
אדם כתב גט על עציץ נקוב של חרס( ,חייב לכתוב על
דבר תלוש) ,כיוון שהעציץ הוא נקוב ,ממילא לא על
תלוש ,וזה קושייה על רש"י שלא הבחין בין נקוב
ללא נקוס כאשר מדובר בחרס.
בנוסף רבינו שמואל ,מביא ראיה נגד רש"י,
שסתם עציצים מחרס ,מירמיה בבשורת הגי
לות .ולכן הוא סובר שלהפך ,סתם ספינה היא
של עץ ולא צריך נקב ועציץ של חרס צריך
נקב ,ועץ לא צריך  -כיוון שהוא סופג מים ,ויש
חיבור לאדמה .חרס לא בטל ביחס לאדמה,
לעומת העץ.
הגמ' בשבת (פא ,ב) לעומת זאת ,דנה בדיני עציץ
נקוב אגב הגמ'  -ומביאה דין לפיו כאשר העציץ
נמצא בקרקע ,ודם מוציא אותו ומניחו ע"ג יתדות  -הוא
מתחייב משום תולש.
צרור שגדלו עליו עשבים  -מותר לקנח בה בשבת ,אין בעיה
בהגבהה של הדבר ובהחזרתו לקרקע ,אותו צרור אינו שונה
מעציץ נקוב .לאחר מכן נלמד שמותר לטלטל עציץ נקוב,
והגמ' דוחה כיוון שההיתר הוא לא לצורך ,ואותו צורך כמובן
דוחה רק דיני דרבנן.

מה הכריח את התוס' לומר כך?
המהרש"א מסביר שבדיני
תרו"מ העציץ נחשב כמחוי
בר ,ולכן הוכרח לומר שגם
כאן הוא מחובר והחיוב
הוא לא מדאורייתא אלא
מדרבנן.
המאירי כדרכו מצריך
ניתוק פיזי ממש ,וכל עוד
אין חיבור לקרקע ממש,
אינו חייב משום תולש ,וכל
ההיתר הוא משום כבוד הבי
ריות ,ולכן במקום אחר ,כאשר
ישנו עציץ נקוב ,אסור לטלטל אותו
אלא אם כן הוא מונח ע"ג יתדות ,ומזי
כ י ר את דברי רש"י ותוס' שאסרו רק מדרבנן ולא חייבו
דאו' ,ולפיכך אין שום חיוב בעציץ שאינו נקוב( .הבעיה היא
'משום עשבים'  -מתלישת העשבים שלא יהיה דאורייתא
של תולש).
מביא את הירושלמי שמתעסק במקרה שאדם הניח עציץ
נקוב ע"ג נקוב אחר ,חייב משום קוצר ומשום זורע ,החיוב
לקוצר הוא משום שעצר את גדילתו של התחתון ,והחיוב
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רום בוסקילה (ב')
לכאורה ,ונראה סתירה מדבריו קודם לכן מחייב משום
תולש ,דהיינו מנותק מהקרקע.

לזורע הוא משום שהתחדשה והתחזקה היניקה לעציץ העי
ליון  -לפיכך אם אין יניקה ,מותר להעביר ממקום למקום
לפי הדיחוק מדבריהם.

הוא מחלק בשיטת הרמב"ם בדיניו ,שישנם  2סוגי דינים ,יש
דינים שבהן רלוונטי חיבור לקרקע ממש ,ויש דינים שבהם
היניקה מהקרקע היא החשובה  -דין תרו"מ הוא דין משום
מצוות התלויות בארץ ,שלשם רק יניקה מהארץ מספיקה
להיחשב בגדר 'גידולי קרקע' ,אבל בכל התורה כולה לעוי
מת זאת ,הדין הוא מחובר ממש ,ולכן מובנים דברי הרמב"ם
בפסיקותיו  -שעציץ נקוב חייב בתרו"מ משום שהוא רק
יונק מהארץ אפילו אם איננו מחובר ממש ,לעומת עציץ
נקוב לעניין שבת ,כל עוד האוויר מפסיק  -הוא נחשב תולש
לעניין שבת.

אך המאירי איננו מסכים ,אלא
לפיו אפילו העברה ממקום
למקום נחשבת קוצר,
והנחה במקום יניקה,
גם אם אין יניקה -
נחשבת זורע.
שיטת הרמב"ם
 איננו מחוברלקרקע

לגבי השאלה הנוספת  -לפיה קינוח צרור ,כבוד הבריות
דוחה חיוב דאורייתא אשר הדבר איננו מסתבר להגיד:

שיטת הרמב"ם
היא אחרת מרש"י
ותוס  -בפרק
ח' הלכה ד' ,הוא
מחייב משום תולש,
והרי אנחנו יודעים שכל
חיובי הרמב"ם הם חיובים
דאו' ,וע"כ הוא וסבר שעציץ
שמונח על גבי יתדות איננו מחובר לקי
רקע מדאו'! שלא כרש"י ותוס' שטענו שהוא אכן מחובר.
הרמב"ם קורא את הגמ' שאומרת 'חייב' כחייב ממש דאו',
לעומת רש"י ותוס' שמתקנים בגמ' לפי החשבון ומה שמי
סתבר להגיד.

מגיד משנה  -מדובר בצרור שאיננו מורם מהרצפה אלא
מונח ע"ג יתדות ,והוא לוקח ,מקנח ,ומחזיר אותו ע"ג יתדות,
ואין כאן שום קוצר כי הוא לוקח ומחזיר ליתדות ,ולכן יהיה
מותר ליפנות בשדה ,ההיתר הוא רק משום יתדות  -ונשארת
כאן בעיה,כיוון שזה לא כתוב לא ברמב"ם ולא בגמ'.
יש מח' בין הכסף למגיד בהסבר רש"י ,לפי הכסף רש"י
אמר שמדובר שבלקיחת הצרור אין חיוב חטאת ,המגיד
אומר שהכוונה היא שאפי' על העשבים בצרור לא חייב
חטאת.
'אור זרוע'  -הכל הוא לזמן קצר ,ואין איסור כאשר הוא בזמן
קצר  -אם הצרור היה ממש מחובר לקרקע לא היינו מתירים
שום זמנים ,אך למרות שיש איסור דאורייתא ,הוא רק בתי
נאי של זמן  -שוב ,רק בעציץ נקוב וכו'.

שאלה על הרמב"ם :יוצא מדברי שקינוח צרור בשבת הוא
איסור דאורייתא ,וכיצד התירו איסור דאורייתא משום
כבוד הבריות? (הרי זה בדיוק מה שהכריח את רש"י לומר
שמדובר באיסור דרבנן).

למה? חיבור לקרקע הוא משום תולש ,ושלא  -יש רק עניין
של יניקה.

שאלה נוספת  -הרי בתרו"מ מבחינתו הוא מחייב ,כלומר
שע"ג יתדות נחשב כמחובר אליבא דהרמב"ם במקום
אחר.
הגר"ח סנסטיל מבריסק בעניין עציץ נקוב ע"ג יתדות מביא
את שיטת הרמב"ם לעומת רש"י ותוס' ,ומזכיר את דבריו
שהרמב"ם סובר 'חייב'  -הכוונה לחיוב דאו' בהלכותיו ,הוא
מזכיר את זה שהרמב"ם אליבא דשיטתו לא פוסק את הדין
'צרור שעלו בו מותר לקנח בשבת' כמו הגמ' בשבת( ,וג"כ
כמו השו"ע) ,אך הוא מציג בעיה חדשה בשיטת הרמב"ם:
הרמב"ם מחייב בעציץ שמפסיק האוויר בינו לבין הקרי
קע שהוא חייב בתרו"מ ,כלומר שהוא אכן מחובר לקרקע
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עמנואל ליפשיץ (ה')

חוויות מחברון
חב ְרוֹן ,מעצה עמוקה של אותו צדיק הקבור בחב־
מעֵמֶק ֶ
שלָחֵהו ּ ֵ
"ו ַי ִּ ְׁ
רון" (בראשית לז ,יד ורש"י שם).

בשבת פרשת

חיי שרה זכיי
תי בסייעתא
דשמייא לשהות בחברון ,יחד עם קבוצה מתלמידי הישיי
בה ,ועוד רבבות מעם ישראל .השבת הייתה מלאת חוויות,
וברצוני לפתוח צוהר אל השבת והמאורעות שחוויתי.
בערב שבת זכיתי לבוא אל אולם יצחק,
הפתוח מספר ימים בודדים בשנה .במי
קום הייתה אווירה מיוחדת ,מלווה
בריח בשמים מיוחד .ישנם הסוי
ברים שהריח עולה מתוך פתח
באדמה ,המיוחס להיות פתח
גן עדן .כאשר התפילה החלה
הבלאגן חגג .האולם התמלא
בעשרות אנשים עד שכבר
לא ראו ריצפה ,הקהל לא
שיתף פעולה עם החזן והתי
פילה התנהלה בכאוס מוחי
לט .בשלב זה הבנתי ששבת
חיי שרה אינה זמן טוב להיות
במערת המכפלה ,אלא זו היא
שעת כושר להיכרות עמוקה עם
העיר חברון .לבסוף יצאנו מהמי
ערה להשלים את התפילה ברחבה
בחוץ .לאחר חיפושים הצטרפנו לתפיי
לה של ישיבה מחסידות ברסלב ,חוויה בפני
עצמה.

לאחר שהתפילה נגמרה כל בני החבורה התכנסו לאכול
באוהל חב"ד .הארוחה הייתה ענקית (החב"דניק שהיה
אחראי עלינו אמר שהם מאכילים כ 4000איש!) ,הגדולה
ביותר שאני אישית הייתי בה .חב"ד תפעלו את האירוע
בצורה טובה ,והיה אוכל בשפע .רצי חב"ד הסתובבו בין
השולחן עם שלטים ,ובכל פעם הרימו שלט אחר והקהל
(מי שנהנה) הגיב בהתאם" :ניגון צמח צדק"" ,דבר תורה
קצר" ,ועוד מעין אלו .חסידי חב"ד תמיד מרשימים אותי,
ומזכירים לי את דברי הרב סולוביצ'יק בספרו ימי זיכרון:
"האדם נברא בתור שליח ...את העובדה שמישהו חי בזמן
מסוים ,בתקופה מיוחדת ובמקום מוגדר ,ולא נולד בתקוי
פה אחרת ובנסיבות אחרות ,נוכל להבין אך ורק אם נקבל
את עצם הרעיון בדבר שליחותו של האדם".

בשבת .בשבת בצהריים (אזור השע ה  )15:00הלכנו לש�י
חה עם מקים הארגון 'חוננו' ,אשר מטרתו לתת גב לאלו
הזקוקים לסיוע משפטי ,עקב המצב הבטחוני בארץ.
מיותר לציין שהארגון פועל ללא מטרת רווח ,והמתנדבים
בו משקיעים שעות רבות מזמנם במטרה לסייע לזקוי
קים לכך .שליחים נוספים הם אנשי חברון
עצמם ,המתגוררים במקום של כולו כרוך
בהקרבה ויציאה ממקום הנוחות.
נשוב אל הלו"ז .בשבת בבוקר
התפללנו ותיקין בחצר המערה,
ולאחר מכן התקיים קידוש
עם הרב שמואל אליהו וסיי
עת רבנים נוספת .הדברים
היו נאים ויפים והתיישבו
על הלב .לאחר מכן אחד
מבני החבורה לקח אותנו
לסיור בעיר ,עלינו לתל רוי
מיידה לתצפית על חברון
וחזרנו אל העיר .בשלב זה
הגיעה שעת סעודת שבת.
לאחר הסעודה פצחנו בזמר ספי
רדי (כמנהג הישיבה) ,ורבים מבני
עדות המזרח הצטרפו( .לאו דווקא
רבים ,משהו כמו  7אנשים ,אבל בלב הם
הרגישו רבים).
אירוע ייחודי לשבת פרשת חיי שרה הוא פתיחת קבר עוי
תניאל בן קנז .הקבר מצוי בשטח חברון הערבי ,ויש צורך
לעבור את המחסום על מנת להגיע לשם .הכניסה אל
חברון הערבית עוררה בי מעט חששות ,אך בוודאי שנכני
סים! אירוע זה היה מיוחד מאוד ,לשים את תביעת רגלנו
על ארץ ישראל במקומות שלצערנו כעת אינם בידינוּ " .כ ִי
שֶר אַתּ ָה רֹאֶה ל ְך ָ אֶתּ ְנֶנ ּ ָה וּלְז ַ ְרעֲך ָ עַד ע ֹול ָם"
א ׁ
ארֶץ ֲ
אֶת ּכ ָל הָ ָ
(בראשית יג ,טו) .שער שכם קטן עלינו.

מוטיב השליחות חזר על עצמו בעוד מוקדים נוספים
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ב"ה

יאיר טרשנסקי:

אחד מיושבי בית המדרש

רוצה לפרסם את קטע השירה הקצר שלהלן" :רבי יהודה
אומר ,אפילו לא כתב אלא שתי אותיות שהן שם אחד
חייב ,כגון ...חח" (שבת ,קג .):ואני חושב שדווקא כי לא
לחץ אלא שתי אותיות 'חח' חייב .כי לפעמים ההבדל בין
שתי אותיות חח לשלושה ,הוא הוא ההבדל בין לעשות
חטא ולהשפיל ולגחך או לכל הפחות לייבש ,לבין מצי
ווה.

אני הוא האחד הזה שאתם לומדים במקום שלו .עשיתם
לימוד בעיון עם עין איה שבת ,תיבלתם במשנה ברורה
ובשמירת שבת כהלכתה .התפנקתם עם מקום רחב והי
זזתם גם את הבוקסה של השכן שלי .אכלתם איזה קליק
מהצ'וקולידה ואיזה בקבוק מהגוטה .לא ,אני לא סטוקר,
ולמדתי במקום רחוק מכם .לא ,המצלמה החדשה בבית
מדרש לא תפסה אתכם .אז איך אני יודע? לא צריך את
שרלוק הולמס בשביל ידיעה שכזאת .פשוט השארתם
את המקום ככה .מגיע אחרי שיעור סיכום לבית מדרש
בשביל להחזיר את הגמרא ומגלה חורבה .חוזר מסדר
מוסר ומגלה בלאגן .לא ,המקום לא רשום על שמי בטאי
בו .נכון ,אין בית מקדש ולכן יכול להיות שצר לי המקום.
אבל הוא צר בגלל הספרים ,האוכל ,השתייה וכלי כתיבה
שהשארת .סיימת חברותא מרוממת? תחזיר את הספרים
למקום .כן ,כמו שלקחת ספר מהבונקר  -אתה יכול גם
להחזיר .החלטת לפנק את החבורתא הצעירה באיזה
משהו מתוק לסיום הפרק? תנקו אחריכם .אני לא צריך
לקבל מבטים מוזרים באמצע ערבית כשאני זורק את
הוופלים שלכם לפח .אמנם יש לך שעה בלוז של כושר,
אבל מחקרים מוכיחים כי גם הזזת הבוקסה חזרה למקום
יכולה לעזור .שנזכה שהמקום שלנו בעולם הבא יהיה
קצת יותר מסודר וללא רעשי גרירת כסאות...

אנונימי
מבט חדש על גרירת הכיסאות אני רוצה להציע מבט חדש
על תופעת גרירת הכיסאות .למרות שאני כותב באנוניי
מיות אני כן אחשוף שאיני שיעור א' וגם לא ב' ,אני פה
תקופה ארוכה בישיבה ואני רוצה לומר לכם שבעיית גריי
רת הכיסאות הייתה מאז ומעולם ,ומצטער על המבט הפי
סימי אבל כנראה שהיא גם לא תחלוף .לא משנה כמה ידי
ברו על כך בחדר האוכל ,ולא משנה כמה אנשים ישתדלו
להרים את הכסא של עצמם  -בסופו של דבר אין דרך לשי
לוט על יותר מ  100אנשים שירימו את הכסאות שלהם
(וכם אם כן זה לא יחזיק להרבה זמן) ,לכן הבעייה תישאר
לנצח .אל תדאגו אני לא אשאיר אתכם בכזאת פסימיות,
ואני רוצה להציע  2פתרונות אפשריים לבעייה .1 :בעבר
היה נסיון לשים סוג של גומי המלתבש על רגלי הכסאות,
דבר זה אכן מונע את הרעש של הגריה .הבעיה היא שזה
מוריד מהנוחות של הכסא ,ולכן הרבה אנשים הורידו את
שלהם או לא שמו מלכתחילה .לאחר מכן ,גם מי שכן
"האמין" בחשיבות אמר לעצמו" :אם במילא אנשים לא
שמים וגם ככה יש רעש ,למה שאני אדפק עם כסא לא
נוח? אני גם אוריד" .הפתרון הראשון שאני רוצה להציע
הוא :להחזיר את הגומי הזה לכסאות בכפייה ,שתהיה
הוראה מלמעלה ומוסכמה כלל ישיבתית שאין להוריד
את הגומי .לגבי הנוחות אתם שואלים? מאמין שנתרגל.
 .2הפתרון הראשון קיצוני ,והשני קיצוני לצד השני .ה�פ
תרון השני הוא שנחליט שלא אכפת לנו ,נקודה .אני טוען
שאם לא נלך על הפתרון הראשון ,אין שום דרך "להסביר
לציבור" לא לגרור .הרעש ישאר גם ככה ,אז בואו לפחות
נפסיק לחפור על הנושא או להשתיק אנשים שגוררים.
זה לא עוזר ,וסתם מעצבן .תבחרו את נקודת הקצה שלפי
דעתכם נראית הגיונית יותר ,הלוואי שהיה אפשר להיות
מתון בנושא הזה  -אבל החלטתי לשים את זה על השולחן
ולומר שאין אופציה מתונה .ניסינו שנים ,לא עבד .בואו
נתקדם.
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ב"ה

שניר נחמני (ד') מתן קידר (ה')

השכמות בעד או נגד
בעד – מתן קידר

נגד – שניר נחמני

בשבוע

הישיבה,

הראשון של הזמן חודשה יוזמה
שהייתה כמה פעמים בישיבה
(ותמיד התבטלה אחרי כמה זמן) ההשכמות ,שלדעתי
טוב שהיא התבטלה בעבר ונקווה שתתבטל גם בקרוב.

בתוך שלל ישיבות שמתנהלות
כך ,פועלת בצורת ״את פתח
לו״ .אדם מגיע לישיבה ,עד כה כמות התורה לשמה ועמל
התורה שחווה בחייו היו במינון מינימלי (ברוב המקרים
כמובן) ,ובהגיעו לישיבה מתחיל תהליך .בישיבתנו הקדוי
שה התהליך מאוד ניכר בסגנון ההתנהלות שלו ,״כנשר
יעיר קנו על גוזליו ירחף״(דברים לב ,יא) ,ורש״י שם :״אינו
מכביד עצמו עליהם אלא מחופף נוגע ואינו נוגע״ .הישיי
בה היא כנשר ,״הנשר שהוא מגביה לעוף״(רש״י שם)-
היא הבית שלנו ,האמא הרוחנית שלנו ,וכמו אמא טובה,
נוגעת ואינה נוגעת .היא נותנת לנו את הכלים להתעלות
ולהיבנות ,אך בו בזמן נותנת לנו לבחור לעשות את זה ולא
כופה עלינו בכוח ,שנעשה זאת מחפץ פנימי ואמיתי.

ואם תגיד לי שמי שרוצה לקום לתפילה הרבה פעמים
פשוט לא מצליח לקום מהשעון מעורר ,אז אותו בחור
יכול לבקש פרטנית מחבר שיעיר אותו ולא להטריח את
כל הישיבה.

התפילה היא פתיחתו של היום .לדרך בה היום נפתח-
ישנה השפעה רחבה על איך היום כולו יראה ,זה לא דורש
ציטוט מפסקה יפה כלשהי כי זה פשוט מוכר לכולנו.

הסיבה הראשונה היא שבעקבות ההשכמה הרבה פעי
מים המשכימים בעצמם מאחרים לתפילה ,כי אי אפשר
להעיר את החדר הראשון מוקדם מדי ועד שעוברים בכל
החדרים כבר נהיה מאוחר .יצא "שטובל ושרץ בידו".
הסיבה השנייה היא שמי שלא רוצה להיות בתפילה לא
יהיה ולא יעזור שתגיד לו בוקר טוב ותמשיך הלאה .אפילו
יש מקרים שהמשכים קם להשכים וחוזר לישון ,אז זה
מראה שהכל תלוי ברצון.

לסיכום אני חושב שצריך להשקיע יותר בללמוד על החי
שיבות של התפילה ולגרום לאנשים לרצות לקום מאשר
להתעסק בעניין הטכני שלא הוא הבעייה .שנזכה להיות
"עז כנמר קל כנשר רץ כצבי לגיבור כארי לעשות רצון
אביך שבשמים"

בישיבה המטרה שלנו בבנין הרוחני היא משותפת ,וזה
חונה בכל הרבדים ,וברור שברבדים הבסיסיים ביותר ,כמו
איך אנחנו בכלל מתחילים יום בישיבה למשל...
מאליו ,ביצוע ההשכמות הוא קיום בפועל של הקריאה
״את פתח לו״ ,אנו מאפשרים לבני הישיבה לפתוח את
יומם בשירת הנשמה ,ובכל זאת -בצורה של ״נוגע ואינו
נוגע״ .ההשכמות אינן הקפצה בצבא להתייצב תוך שתי
דקות בבית המדרש או תוהו ובוהו של ישיבה תיכונית
עם רמקולים ענקיים בפול ווליום ,הדלקת אורות ובעיי
טת החבר׳ה מהמיטות שלהם .לא .אלא ״את פתח לו״-
נתינת האופציה למי שרוצה לגדול ולגדל את העולם כולו
עמו בתפילה -לעשות זאת .לקום מאוחר ולבוא בטענה
ששינה מרובה יותר משפרת את הלימוד ,או שעדיף להי
תפלל יחיד ולישון טוב (כשכמובן אפשר פשוט לישון
בשעה נורמלית ,״לא בשמים היא ,בפיך ובלבבך לעשוי
תו״; בפיך -בבקשה מחברים לכבדך ולשמור על השקט,
ובלבבך -להחליט בתבונה שכן ,חשובה לי הקימה בבוקר
לקלס את בוראי) -כשהלימוד מתחילב  ב ,11והנחת התפ�י
לין מזורזת כאילו רודף אחריך בולדוג לעומת זאת ..״וכי
יש לך שבוש גדול מזה?״(מהר״ל ,תפארת ישראל)
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איתי לניאדו (ב')

 9בלונים ועוד אחד
אור פלורסנט לבן וחיוור הבהב מעל
ראשו.
החלונות הסגורים השאירו מעט מאוד
חמצן בחדר הקטן .
אור המנורה השתקף דרך שקית אינפוזיה
קטנה  ,והצחוק המתגלגל הדהד בין קירות
החדר כמו קרן שמש במערה חשוכה.
איציק רקד ושר ,שמח וצהל ובעיקר הצי
חיק את המשפחה הנבוכה .פניו צבועים
בלבן ,בגדיו צבעוניים ורחבים ,והאף
האדום והגדול שלו בלט מעל לחיוך גדול.
הוא חילק את הבלון השביעי להיום וחיוך
מאושר הופיע על פניו של ילד קטן.
נשארו לו עוד שני בלונים להיום.

"את רוצה לפגוש אותו?"

עבורכם .אתם ברי מזל".

שירה הנהנה.
"לא שמעתי " אמר איציק.

"תודה רבה .שתדע לך שזה הכל בזכותך.
אנחנו לא יודעים איך לגמול לך על כל מה
שעשית עבור יותם ועבורנו".

"כן" ענתה שירה.

"שטויות" השיב איציק.

"יותר בקול!"

איציק ניגש ליותם והביא לו בלון גדול
וכחול.

"כן!" צעקה שירה.
"אז תעצמי עיניים חזק חזק ותספרי עד
תשע".
שירה החלה לספור ואיציק החל במלאכה.
קולות מצחיקים החלו להישמע ,ואיציק
עבד במהירות.
""...3..2..1

"יותם ,אני רוצה שתשמור על הבלון הזה
טוב טוב .כשתסתכל עליו ,תיזכר כמה
אתה גיבור".
יותם הנהן בנימוס וחיבק את איציק.
הם נפרדו לשלום והלכו לדרכם.

איציק סיים את הסיבוב האחרון.

חדר מספר .9

"...9

הערב הגיע .איציק ניגש לרכבו ופתח
אותו .הוא שם את הציוד בתא המטען
והתכונן לנסוע כשאשה צעירה ניגשה
אליו.

את החדר הזה הכיר איציק יותר מדי
טוב.

שירה פתחה עיניים והופתעה לגלות את
איציק ,מגיש בלון ורוד וגדול בצורת כלב.
היא התחילה לצחוק בעוד איציק הגיש לה
אותו.

" אני לא רוצה להפריע לך ...אבל תוכל
להביא בלון לילד שלי? הוא ממש ממש
ישמח ".איציק הרהר לשניה אך מיד התי
עשת.

הוא יצא למסדרון והמשיך לחדר בקצה
המסדרון.

שירה שכבה במיטה בקצה החדר.
את הצעדים הכבדים קלטה במהירות
תגובה מדהימה .מייד חיוך ענק נמרח על
פניה .היא הסתובבה ונשכבה על גבה והחי
לה לצחוק בקול.
"מה זה הצחוק הזה?" שאל איציק.
שירה צחקה עוד יותר.
איציק פנה להוריה של שירה" .גם אתם
שומעים את הצחוק הזה?"
ההורים שיתפו פעולה עם איציק ,והעמידו
פנים שאינם שומעים דבר.
"אני שומע צחוק קטן של ילדה קטנה וחי
מודה .אבל לא סתם חמודה .זאת הילדה
הכי חמודה בעולם!"
שירה פרצה בצחוק בלתי נשלט ואיציק
ניגש להגיד שלום.
"מה שלומנו היום?" שאל איציק.
שתיקה מביכה נכנסה לחדר ברגע אחד.
העיניים האדומות של האמא והלחיים הרי
טובות העידו לבדן על המצב.
איציק שם לב שהאיפור שלו נמרח
טיפה.
"אני מיד חוזר" אמר.
הוא הלך לשירותים ושטף את פניו מהדי
מעות .הוא התאפר מחדש וחזר לחדר של
שירה.
"מה קרה?" שירה התפלאה.
"הלכתי כדי לקרוא לחבר שלי !" הגיב
איציק ,בנסיון להקל את האווירה.

הוא חיבק אותה בעדינות ונשק לה על
המצח.
הוא נפרד מההורים לשלום ויצא מהחי
דר.
עוד בלון אחד.

"אהמ ...כן" ענה.
הוא ניגש חזרה לתא המטען .הוא ניפח
בלון כפי שעשה עשרות פעמים .הוא
סובב ,משך והשחיל בזמן שהאמא והילד
מחכים .לבסוף הגיש לילד את הבלון  .בלון
גדול ואדום בצורת לב.

הוא יצא מהחדר והחל להלך במסדרון.

איציק הגיש לילד את הבלון.

לפתע ילד קטן התסער עליו וחיבק אותו
חיבוק גדול .איציק הופתע אך מיד התמי
סר.

"איך קוראים לך?"

"יותם ,ביקשתי ממך לא להבהיל אנשים
ככה!"
אמו של יותם נשרכה אחריו .איציק בירך
אותה לשלום.
"אז מה יותם? שמעתי שאתה הולך הביתה
היום!"
"כן! הרופאים אמרו לאמא שנלחמתי כמו
גיבור!"
"אתה באמת גיבור יותם".

"אורי" ענה הילד.
"בבקשה אורי".
האשה הודתה לאיציק מקרב לב .הם נלכו
לדרכם ואיציק נסע לביתו.
הוא נכנס לדירה קטנה ונעל אחריו את
הדלת .הוא הניח את הפאה הצבעונית
והאף האדום על השולחן הנמוך שבצד
הדירה והוריד את האיפור מפניו.
הוא נכנס לחדר השינה ,והתיישב על מיטת
יחיד .הוא הסתכל על שידת העץ הקטנה
שלצד המיטה והרים ממנה תמונה קטנה
וישנה ,של ילד בן .9

"איציק ,אתה יודע שליותם היה השבוע יום
הולדת?" שאלה האמא.

"לילה טוב אורי"

"בטח! גיל עשר זה גיל שלא שוכחים.
יותם ,אני בטוח שקיבלת מלא מתנות!"

איציק נישק את התמונה
ונשכב לישון.

"כן! תראה מה אבא הביא לי!"
יותם הלך לשנייה וחזר בעודו גורר דובי
שגדול ממנו כפליים.
איציק צחק בקול וצבט ליותם את הלחי.
"שיהיה במזל טוב אורנה .אני ממש שמח
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יונדב יובל (ג')

מדרגות
(הבהרה קצרה :את הקטע הבא כתבתי סתם בתור אנקדוי
טה משעשעת על השוואה בין ישיבות לצהל באופן כללי,
לאו דווקא על הישיבה שלנו ולא על דמויות מהישיבה)
בישיבה.
דרגות
מול
בצבא
דרגות

בצבא

הדרגות מצויינות באמצעות פסים
על הזרוע או הכתף ,בעוד בישיבה
הדרגות מצויינות באמצעות כלי הכתיבה של האדם:
בתחתית שרשרת המזון הישיבתית נמצא השבו"ש עם
עיפרון מהגמ"ח ,המקביל לטוראי .הוא אפילו לא ישים
את העיפרון בכיס החולצה ,בעיקר כי אין לו כזה אבל
גם לו• היה לו הוא עדיין היה מחביא את העיפרון בכיס
המכנסיים .מעליו נמצא הרב"ט ,שיעור א חמוד ,המתהדר
בעיפרון חודים  0.7בכיס חולצתו המשובצת אותה קנה
עם אמא לכבוד תחילת לימודיו בישיבה .הסמל ,הלא הוא
שיעור ב היקר ,מחזיק בכיס חולצתו עט שחור פשוט,
איתו הוא כותב מודעות על הלוח מחוץ לבית המדרש ומי
ציין על ספריו לה"ו שייך ל ,xניתן להשתמש בד' אמות.
כמו בצבא ,גם בישיבה הצעירים לא שותים חלב ,לא כי
אסור להם או בגלל משחקי פז"ם ,הם פשוט מתקמצנים
עלה ה 80אגורות לחצי כוס חלב בפינת קפה .בפער מש�מ
עותי (לדעתו) מעליהם ניצב הסמ"ר ,כלומר הבוגר"צ ,עם
עט פיילוט כחול שנמצא רוב הזמן בכיס המכנסיים כי
הוא לובש רק חולצות סוף מסלול חסרות כיס ,אך
בערבים בהם הוא נוסע ל "רופא שיניים" הוא מקי
פיד להעביר את העט לכיס החולצה המשובצת
החדשה שקנה עם אמא לכבוד תחילת עונת
הפגישות .ככל שהפז"ם של הבוגר"צ
בישיבה ימשיך לדפוק יהיה סביר
יותר ויותר שהעט שלו ישמש
יותר לתרגול מבחני פסיכומי
טרי ופחות לסיכום שיעוי
רים באורות התשובה.
בדרגות הקצונה ניתן
למצוא עם ארון
אחד את האבי
רך ,המחזיק
בכיס של
עגלת

התינוק שלו טוש עבה ללוח המשמש אותו לחבור'ה
שהוא מעביר מדי שבוע .מעליו ,עם שני טושים ללוח
בצבעים שונים נמצא הר"מ הנכבד ,והטושים שלו
תמיד חצי עובדים .כמו בצבא גם בישיבה ,קצין עם
ארון אחד חי ממשכורת רעב ,בעוד קצין עם שני ארוי
נות חי ברווחה ממשכורת קבע מכובדת .בדי ר ג ת
לא
שלושה ארונות -סרן -המיוצגת באמצעות
פחות משלושה טושים ללוח ,ניצב בגאון
מגיד השיעור הכללי .אין לו באמת
צורך בשלושה טושים בכיסו ,אבל
תמיד יש טוש או שניים שלא
עובדים ולאחר שהוא מנסה
אותם על הלוח הוא מחי
זיר אותם לתיק ,כדי
שיוכל להמשיך
ולהתבלבל
ביניהם גם
בשיעור
הבא.
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איתן וולף (א')

לדעת ציד אוהלים?
התמימות המדוברת היא לא טפשות או נאיביות של אדם
פתי .התמימות של יעקב היא נאמנות .היא מבטאת אמוי
נה ,אם זה בטיב בת הזוג ,או גם בקב"ה .להתפלל כל יום
שלוש פעמים ולהאמין שמישהו מקשיב ומקבל את התי
פילה  -זו התמימות .התמימות מביאה אותנו לנהוג במוי
סריות כלפי אחרים .כאשר אדם נופל ברחוב אנו נרוץ
ישר לעזור לו בלי לעצור ולשאול את עצמנו "למה אנחנו
עושים את זה" או "מדוע זה קרה לו".

בפרשת השבוע התורה מתארת את דרך החיים של יעקב
ועשיו .עשיו הוא "איש יודע ציד" ואילו יעקב נקרא "איש
תם".
לאורך המקרא אנו נתקלים לא פעם במונח תמימות:
"התהלך לפני והיה תמים" שנאמר לאברהם" ,תמים תהיה
עם ה' אלוקיך" ועוד .המהר"ל בנתיבות עולם  -נתיב התי
מימות מגדיר שאדם תמים אינו חוקר ומברר בשכלו .אם
כך ,היכן יבוא לידי ביטוי ההבדל המהותי בין אדם לבהי
מה  -הצורך והרצון לדעת ,לחקור ולשאול שאלות? מה זה
אומר להיות איש תם יושב אוהלים?

ופה טמון ההבדל בין עשיו ליעקב.
עשיו הוא איש ציד .הצייד מרמה את החיות בתחבולות
כדי לתפוס אותן .כל מהותו היא לפגוע בתמימות של
היצורים החיים .כך הוא גם מנצל את תמימותו של יצחק
בכך שהוא מרמה אותו לחשוב שעשיו צדיק ,אך השאי
לות שלו אינן שאלות תמימות על מנת לדעת .עוד חז"ל
אומרים על עשיו" ,שהיה צד נשים תחת ידי בעליהן ומעי
נה אותן" (בראשית רבה)  -עשיו פוגע בתמימות המשפחי
תית בין איש לאשתו.

הרמב"ם במורה נבוכים תוהה האם האדם הראשון
אמנם הפסיד מחטא עץ הדעת? הרי לכאורה כעת
יש לו מודעות לטוב ולרע ,האין זה מצב אידיאלי
יותר מאשר חוסר הידיעה?
יצר הסקרנות והרצון לדעת הכל טבוע
אצלנו חזק ומשפיע מאוד על החלי
טותינו .אנשים רבים עושים מעי
שים לא שגרתיים נטו מתוך
רצון להבין איך ההרגשה
כאשר עושים את אותם
מעשים .גם כאשר
אנו יודעים שהי
אינו
מעשה
טוב ואפילו
מזיק,

מתוך חוסר התמימות הזו נובע גם חוסר אמון עצום -
כתוב שרבקה מביאה ליעקב את בגדי עשיו "אשר אתה
בבית"  -רש"י מבאר" :והלא כמה נשים היו לו והוא מפקיד
אצל אמו? אלא שהיה בקיא במעשיהן וחושדן ".חיים של
חוסר תמימות הם חיים של חוסר אמון ואמונה ומתוך כך
מלאים בבגידות ורמאויות.
אם נסתכל על התנהלות העולם כיום ,על "תרבות המעי
רב" ,ניווכח שזו המהות שהיא מייצגת  -הסרטים והסדרות
(לא שראיתי ,חבר סיפר לי)  -מלאים בעלילות של בגידות
וחוסר אמון בין אנשים ,הגישה החופשית לתכנים מכל
הסוגים ללא הגבלה והתאמה הם כפשוטו "הורסים לנו
את התמימות" .לא תמימות של ילדים ,תמימות אנושית
שצריכה להנחות כל אחד לחיים של שקט נפשי ועבודת
ה' בשמחה ובביטחון  -ללא יצר של סקרנות מוגזמת שגוי
רם לנו להטיל ספק בהכל.

למשל
 לקיחתסמים  -יצר
הסקרנות ידחוף
אותנו לנסות ,כי
"מה אכפת לנו לנסות
פעם אחת ,מאוד מעי
ניין לדעת איך מרגיש אדם
מסומם" .כך גם אדם שבשעה
טובה מצא בת זוג מתאימה והתחתן
 אם הוא יחשוב כל הזמן שאולי ישאופציה יותר טובה אי שם בחוץ ,לא רק
שהוא גורם לעצמו ולקשר ביניהם רע ,הוא
גם מקשה על עצמו לנהוג בנאמנות כלפי אשתו,
קשה לו להתנהל בתמימות.

בעז"ה שנזכה להיות "יושבי אוהלים" מתוך תמימות.
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בבירור איננו הר המור ,אנחנו מרכז
הרב שפירא תמיד ראה בישיבת ה
כסגנון ממשיך של מרכז.
מה שמייחד את ישיבת הגולן
זה שהקו מאד ברור
ראיון עם מו"ר הרב אמנון שוגרמן
איתן נשר (ב')

ש
כּ ׁ

שַי העורך המסור והיקר של הדפקש ביקש
ּׁ
שאראיין את הרב שוגרמן ,נעתרתי בשמחה.
ואז שנייה אחרי קלטתי שבעצם  -אני כלל לא מכיר את
הרב .הרב אמנון שוגרמן ,שבפי כל הוא שם נרדף לישיי
בת הגולן (בה אני לומד כבר שנה פלוס ,כן)  -ותכלס אני
לא באמת יודע עליו משהו .כמובן שהאשמה העיקרית
מוטלת על הקוביד הנאלח שפקד אותנו וכבר הפך לשגי
רה ,ואילץ את הרב לעבור לירושלים בעל כורחו .אז חוץ
מכמה מילות ברכה בזום של פתיחת שנה שעברה ,שיי
עור פרונטלי בודד ביום ירושלים ,ולראשונה שיעור נוסף
בביתו של הרב בירושלים לתלמידי הישיבה ,אנו  -שיעור
ב ומטה ,כלל לא פגשנו ברב כמעט בכלל .אז לשיחת
הזום שנקבעה לראיון באתי בהתרגשות וציפייה ,להכיר
סופסוף את מי שעומד מאחורי המפעל הנהדר הזה בו
אני ואנו תלמידי הישיבה חיים ובונים את חיינו להמשך
הדרך.
זה התחיל בשיחת טלפון קצרה ,בה קבענו שנעבור לזום,
והמשיך להודעות בוואטסאפ לאחר שהרב לא הצליח
להתחבר לזום ("אם הייתי מקבל ציון על התחום הזה
הוא בוודאי היה נכשל") ,המשיך בניסיון לשיחת וידאו
בוואטסאפ שגם העלתה חרס ולבסוף בהודעה בזום כי

'הרב אמנון שוגרמן ממתין להכנס לשיחה' .לפני הכל היה
חשוב לרב לדרוש בשלומי ולדעת מי אני; איפה אני גר,
מי המשפחה שלי ,היכן למדתי ,איך הולך ומה המרגש.
למשמע העובדה שאני גר ברחובות (ולא פתח תקווה,
למרבה הפלא) הרב סיפר כי למעשה רחובות היא מולי
דתו השנייה ,סבתו בערך הקימה את העיר ושמה גם מתי
נוסס על שם לא מעט רחובות ובתי ספר אצלנו (מוזמנים
לבקר).
אז אחרי סמול-טוק די ארוך ,שבו הרב שבר את הקרח
מהשנייה הראשונה ונוכחתי לגלות כי הוא חם ,לבבי ומסי
ביר פנים אפילו יותר משתיארתי לעצמי ,המשכנו לשיחה
ארוכה לא פחות (שעה ו 23דקות ,אם אדייק) שכללה
לא מעט היסטוריה ,תובנות ,רגשות ומחשבות שאני סבור
שיוכלו לחדש אפילו למקורבים לרב.
מקווה שתהנו ובזכות הריאיון תרגישו שאתם מכירים
את הרב קצת יותר ,מה שאני יכול להעיד על עצמי בפה
מלא.
ראשית ,מה שלומך הרב ,איך אתה מרגיש?
"ברוך ה' .יכול להיות יותר טוב ,אך באופן כללי אני מרגיש
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ז הרב.
הגולן

טוב .אתה יודע ,כשישב הרב זווין על כסא גלגלים
ושאלו אותו איך הוא מרגיש ,הוא אמר שמכף רגל
ועד ראש אין בו מתום .כלומר ,כל הגוף שלו דואב
אבל הראש  -בסדר .אז גם אני יכול לומר לך
שברוך ה' הראש עובד ואני ממשיך לשבת
וללמוד יום יום".
איך באמת נראה סדר היום של הרב?
הרב מרים את המצלמה ומסובב אותה,
ולעיניי נראות ספריות ענק עמוסות
בספרים ,משתרכות מקיר לקיר שמי
קיפות את כל הסלון בו הרב יושב.
"זה עונה לך על השאלה? וזה עוד
מעט ביחס למה שהיה לי בגולן".
אכן הבנתי שהרב השאיר המון
ריהוט חפצים וספרים פה בחספין.
"או ,אתה לא מתאר לעצמך כמה.
אכן יש ספרים שלפעמים חסרים
לי".

15

ב"ה

אז ככה הרב לומד כל היום ,מבוקר עד ערב ללא הפ־
סקה?
"ב"ה ,כך זכיתי .חוץ מסידורים פה ושם שאני עושה,
רוב יומי הוא לימוד ,וכמובן לא חסר ממנו ויש תמיד מה
ללמוד .יש ביטוי מאד מפורסם של ר' יצחק קנפנטון מסי
פרד ,שאמר שחוכמתו של אדם מגעת עד כמה שספריו
מגיעים - .כמה שיש לך יותר ספרים כך החוכמה
מגיעה ,זה כמובן לא אומר שאתה יודע
הכל ,אבל האופציה ללמוד אפשי
רית.
ש"ס ,ראשונים ,אחרונים,
פילוסופיה ,וכמובן כתבי
הרב קוק ,מהר"ל ...חמשת
עמודי המחשבה – הכוזרי,
מורה נבוכים ,אמונות ודי
עות ,חובות הלבבות וספר
העיקרים.
חוץ מזה שאני גם מעיין
בספרי מחקר ,פילוסופיה,
ערבית ועוד כמה דברים .אוהב
לשמוע מוזיקה .אבל באמת היי
ממה לא מספיקה".

ראש ישיבת הגולן
הרב אמנון אהרן שוגרמן ,נולד בשנת תש"ו להורים יחיאל
ורחל שוגרמן .גדל והתחנך ברעננה ,ובתשכ"א למד במי
דרשית נעם .בתשכ"ה למד בישיבת ההסדר הראשונה
"כרם ביבנה" ושירת במסגרת ההסדר בחטיבת הנח"ל.
בתשכ"ח ,לאחר מלחמת ששת הימים השתתף בהקי
מת ישיבת "הכותל" .לאחר מכן למד  10שנים בישיבת
"מרכז הרב" בירושלים אצל רבותיו הרב צבי-יהודה הכהן
קוק זצ"ל והרב אברהם שפירא ובמקביל ב"מכון אריאל",
ואחרי כן למד שנתיים בכולל האידרא של הרב גורן זצ"ל.
בשנת תשל"ז פנה אליו הרב אריה בינה ,לבוא לשמש
כראש ישיבה חדשה שהוקמה ברמת הגולן .ובכך ארז
הרב את מטלטליו והעתיק חייו צפונה 36 .שנים שימש
כראש ישיבתינו.
"תראה 36 ,שנה הייתי בפועל ,היום אני בדימוס' .דימוס',(הרב צוחק) זה מין פרישה ,אבל אני לא נשיא ישיבת הגוי
לן .אמנם אנשים יקראו לי ראש ישיבת הגולן עד ,120
אך בפועל אני מנסה לעזור לישיבת הגולן מרחוק .מה
זה מרחוק? פה מירושלים עיר הקודש ,לפעמים אני נותן
שיעורים.
בשבוע שעבר היה פה לבוגרים ,כשלפני הקורונה עשינו
שיעור קבוע בימי חמישי לפני שבת מברכים .לפני שבוי
עיים היה שיעור לישיבה ,באו בערך  30תלמידים ,למדנו
קצת שפת אמת והתחלנו לגשש בתניא .ועוד כהנה וכהי
נה ,בסך הכל אני לומד עם מי שרוצה ללמוד".
ממה נבעה עזיבתו של הרב את תפקיד ראשות הישי־

בה לפני  9שנים?
"הגעתי לגיל פנסיה ,והיה צריך להזרים כוחות חדשים ביי
שיבה .הרב מנוביץ' היה הכוח הכי מתאים ,וכמובן שזוהי
לא ברירת מחדל ,לכתחילה ישיבות רבות היו מתברכות
אם הוא היה ראש הישיבה שלהן".
וגם לאחר עזיבתך את התפקיד המשכת להתגורר פה
בחספין.
"אמת ,גרתי בחספין ובאופן מעשי עברתי לפני
שנה וחצי ,ברגע שהתחיל הסגר הראשון,
בשושן פורים .אשתי ליוותה את ההורים
שלה ,אמה נמצאת בדיור מוגן בירושלים,
והיא נסעה ונשארה אצלם פעם בשי
בוע .אח"כ כשנה לפני הקורונה הפכנו
את הסדר ואני נסעתי מירושלים לגולן.
ברגע שנהיה סגר כבר לא היו שייכים
הטיולים הללו ,והסגר גם החל והחריף
בתקנות אז נשארתי בירושלים".
למה הרב הכי מתגעגע בישיבה?
"קודם כל ,ישיבת הגולן בכל קנה מידה היא
ישיבה חלוצית מאד ובמובנים מסוימים היא
ד י
שמרנית – לא כמו ישיבות מתחי
שות שמחפשים בכל עת
סגנון חדש .הרוח המרכי
זית היא ציונית דתית
אני
לכתחילה.
בעצמי ,שלמי
דתי בישיבת
ההסדר
ה ר א י
שונה
(כרם
ביבי
נ ה ,

א"נ),
ושע י
זרתי
להקים
ת
א
ישיבת
הכותל ובהי
משך שלמדי
תי שנים רבות
במרכז הרב והייתי
קשור מאד לרב צבי
יהודה ולרב אברהם שפירא,
דאגתי להמשיך את הקו הזה בישיי
בה.
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לעשות את המירב.

לא ביטלתי גם סגנונות אחרים ,לדוגמת הרב שרלו שבא
יותר מסגנון הר עציון ,ורבנים צעירים יותר כמו הרב גרוס
והרב גדעון .הישיבה יכולה לקלוט אותם משום שכולם
מכוונים לאותה דרך ,גם אם לא באותו סגנון.

ב"ה יש גם את העניין שלכל ר"מ יש תחום התמחות ייחוי
די משלו ,והוא יושב ללמד גם שיעורים אחרים בתחום
הזה.

בבירור איננו הר המור ,אנחנו מרכז הרב .הרב שפירא
תמיד ראה בישיבת הגולן כסגנון ממשיך של מרכז .מה
שנשאר לנו ,בשונה מישיבות אחרות  -זה
שהקו מאד ברור.

לדוגמא אני זוכר שאחרי שהייתי פעם בארה"ב בשליחות
מהישיבה ונפגשתי עם האדמו"ר מלובביץ' ,ובעקבות כך
התחלתי להתעניין בתניא ,ספר שעד אז לא הכרתי
כלל .וכך התחלתי לקיים י"ט כסלו בישיבה,
מסורת שחלה כבר מעל ל 30שנה.

אני חושב שכל אחד בישיי
בה יכול להרגיש בבית,
לא משנה מאיפה הוא
מגיע".

בזמן הפינוי של גוש קטיף הרגשתי
שהתלמידים צריכים עוד קצת מעבר
ללימוד הרגיל ,והוספתי ללמד רבי
נחמן .וכך הלימוד הלך והתרחב
ולימדנו בישיבה גם מסילת ישרים,
כוזרי ,כתבי הרב ,הרב סולבייצ'יק
וספרות חסידית .לימדתי גם קרוב
ל 30שנה שפת אמת כל שבת.

אז לשם הרב הכי
לת־
מתגעגע?
הבית
חושת
שהישיבה מקנה?
"גם ,אך הדבר שאני
הכי מתגעגע אליו
הוא הקשר עם התלי
מידים .זה חסר לי עד
מאד .כשהייתי בישיי
בה הייתי מרבה בשיחות
אישיות עם התלמידים,
היו לי מחברות מסודרות
בהן הייתי רושם על כל
תלמיד פרטים; מי הוא ,מהו,
היכן למד ,מהן הציפיות והשאיפות
שלו ומה אני מציע לעשות.

וכך עם הזמן התלמידים טועמים
מכל העולמות והגוונים שקיימים
בתורתנו הקדושה".
אני רוצה לחזור איתך למפגש שהת־
קיים בביתך לפני שבועיים ,שתלמידי
הישיבה הנוכחיים התקבצו בביתך לשי־
עור .איך זה הרגיש?
"קודם כל ,איך זה הרגיש תשאל את התלמידים .אני
הרגשתי ' -חדש ימינו כקדם' .נהניתי מכל רגע .ואמרתי
להם ,שיגידו לי תמיד מתי הם רוצים ואני ארתם בשמחה.
צריך אולי להוסיף פה עוד קצת מקום או כסאות ",הרב
שולח מבט אל כותלי הבית " -אבל תמיד מוזמנים בחפץ
לב .זה ממש מחיה אותי הדבר הזה".

יש לציין שהיום בעולם הישיבות ,כל
הצוות והר"מים עובדים הרבה יותר
קשה מבעבר .כאשר אני הגעתי בא'
באלול ללמוד בכרם ביבנה ,נכנסתי
למזכירות להירשם (התקבלתי עוד
קודם) ,ואז אמרו לי לך לבית המדי
רש ,תפתח גמרא ותלמד ואחר כך
תבוא להסדיר את ענייני התשלום.
איש לא שאל אותנו כיצד אנחנו
מרגישים ,איך אנו מתקדמים.
איש לא היה שם כדי לכוון אותנו
בלימוד ,לעזור לנו במה צריך לחפש
וללמוד בדיוק בגמרא .זרקו אותך
לתוך ים הישיבה – ולך ,תלמד לשחות
לבד .כמובן שהיו אנשים שלא עמדו
בזה ונשרו.

הרב ואני
כפי שהרב הזכיר ,נתח נכבד מהלימוד בישיבה מת־
בסס על תורת הרב .קיים כתב של הרב שאהוב עליך
במיוחד? שאתה הכי מתחבר אליו?
הרב מגרד מעט במצחו" .תראה ,יש כמה .ספר אורות,
שמתעסק הרבה בדברים שהכי נוגעים אלינו היום ,מפני
שהוא סביב הנושא של ארץ ישראל ועם ישראל.
אורות התורה ששייך ללימוד ,עולת ראי"ה ששייך לעי
בודת ה' לתפילה .מוסר אביך ,שהייתי לומד עוד קודם
בחבורה בשיעור שלי בכרם ביבנה...

כיום ,ברוך השם המצב שונה ללא היכר.
לר"מים ולתלמידים יש קשר אישי ,מכווין ,התי
למידים באים לר"מ לשאול אותו שאלות ככל העוי
לה על רוחם .הר"מ הוא הכתובת המרכזית לפניותיו של
התלמיד ,ומקדישים לכך הר"מים שעות רבות .כמובן ,אי
אפשר לפתור הכל ולהיות שם כל הזמן ,אך משתדלים

בכל מקרה ,החיבור הזה לרב זצ"ל בא לי
מאד בטבעיות .כשהרב זצ"ל היה באירופה
לפני פרוץ מלחמת העולם הראשונה,
נע ונד בין מקומות ,שוויץ אנגליה
ועוד ,הוא פגש את סבי ,אב
אבי שבהתחלה תכנן לנסוע
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וואו .היסטוריה מאד מעניינת ומרשימה,
להיות ככה קרוב וקשור לגדולים והצדיקים
האלו.
אילו היו שולחים את הרב לאי בודד ונתנו לו לקחת
רק ספר אחד מכתבי הרב .איזה היית לוקח?
בכלל
ל ד ר ו ם
אפריקה ,ובדרך
עצר באנגליה.
סבי הלך שם ל'הייד פארק' – מקום מרכזי
עם בימה גדולה שם כל החפץ יכול לעלות ולנאום בפני
האנשים .וכאשר הוא היה צפוף שם בין ההמון ,לצד אזי
רחים עוברי אורח ושוטרים ,עלה אדם אחד לנאום וקרא
בקללות וביזויים כנגד הממשל והמלך דאז ,ג'ורג החמיי
שי .וסבי הופתע נוכח העובדה שהשוטר לצידו לא עושה
מאום .הרי בכל שאר אירופה היו עוצרים מיד על דבר
שכזה.

הרב מסתכל כמה רגעים על הספרייה בביתו ואומר,
"הבט ,לכאורה הבחירה הכי טבעית לי היא אורות הקוי
דש .אבל אני דווקא הייתי בוחר להתחזק באורות ואורות
התורה ,כי בסוף זה מה שמביא להבנת התקופה ולחיבור
לתורה".
>>>
שאלה לסיום" .כך אמר משה לישראל :בכל יום תהיה
התורה חביבה עליכם כאילו היום קיבלתם אותה מהר
סיני" .איפה המשפט הזה פוגש את הרב?
הרב מחייך ומתרווח על הכיסא" - .זה פוגש אותי בכך
שכל יום אני אומר לעצמי – 'נו ,איך אני מסתער על
כל הספריה הזו' ,וחוזר ללמוד תנך ,ופרשת שבוע ,ומי
שניות וגמרות ,בבלי ,ירושלמי ,ראשונים ואחרונים ,מחי
שבה ,חסידות ,קבלה?! זה אינסוף ,וכל יום האתגרים
שלי לא נחלשים ,אני רק צריך למצוא את הכוחות המי
תאימים"...

משם סבי הלך מיד לבית דואר הקרוב ,ושלח מברקים
להוריו ולארוסתו – סבתי ,בזה הלשון' :בואו מיד לאנגי
ליה ,אם לא עוצרים אדם שמקלל את המלך ,יהודים יכוי
לים להיות פה' .ואכן הוא הביא את כל משפחתו ללונדון,
הקים שם בית מלאכה וחי שם.

מאיפה המוטיבציה?

אז כשהרב קוק היה באנגליה סבא שלי התקרב אליו
מאד ,והרב היה זה שעודד אותו לעלות לארץ .וסבי ,שהיה
בעל אמצעים ויכולת אכן עלה ארצה והתחיל ליישב את
האדמות.

"או ,תשמע .אני בתור ילד חשבתי בכלל שאהיה רופא.
כשהגעתי לישיבה התחלתי לחשוב בכלל לא רק על
רפואת הגוף ,אלא גם על תחום רפואת הנפש ,להשפיע
על אנשים.

בכל אופן ,שאני הגעתי לישיבת מרכז זה היה מאד טבעי.
אבי הרגיש סגירת מעגל כי סבי היה מהמקורבים ביותר
לרב .קיבלו אותי בכזו שמחה ,הקשר שלי עם הרב צבי
יהודה התעצם וכך גם עם הרב רענן זצ"ל ,חתנו של הרב,
היה לי קשר מיוחד וקרוב מאד ,ממש הייתי כבן בית
אצלו.

אני חושב שההשפעה שיש לי ,נובעת מכך שקודם כל
אני מנסה להסביר פנים לתורה.

הנקודה המרכזית שאני קיבלתי במרכז הרב ,ותמיד אמי
רתי זאת גם בישיבה ,שכשאני למדתי בישיבה בכרם ביי
בנה היה חסר לי זקן לבן .מה פירוש? זקן לבן זה מסורת.
ואני בקטע הזה כל הזמן השתדלתי להעביר ולחבר את
התלמידים לכך שהתורה לא מתחילה מאיתנו ,היא מתי
חילה מדורות קודמים.
יש לקרוא וללמוד על תולדותיהם של גדולים וצדיקים ולי
נסות ללמוד מכל מיני ההנהגות המיוחדות שיש להם.
כשגרתי בירושלים לא הפסקתי לחפש והשתדלתי למי
צוא ולהרחיב את חוג החכמים והרבנים שאני מכיר .לא
הספקתי כמובן את כולם ,אך אני חושב שב"ה זכיתי להי
כיר ולהיות בקשר עם הרבה גדולים וחכמים מדורנו שהי
שפיעו עלי לא מעט .לדוגמת הרב שפירא ,הרב ישראלי,
הרב אליהו ,הרב שלום אייזן ראש בית ההוראה של מאה
שערים שעשיתי אצלו 'שימוש' בהלכה למעשה ,ועוד,
ב"ה".

יש רעיון שהתחדש לי בגמרא תענית ח ,עוד בישיבה
התיכונית' :אם ראית תלמיד שתלמודו קשה עליו כברזל'.
נאמרו שם שתי סיבות ,אחת אומרת שזה מפני שרבו לא
מסביר לו פנים בתורה .נאמר 'הוא לו פנים קלקל' ,אז הגי
מרא דורשת מי זה ה'לו' – זהו הרב ,שלא הסביר לתלמידו
פנים ולכן קשה לו והוא לא יודע.
הדעה השנייה אומרת ש'לו' זהו התלמיד שלא התכונן,
לא הכין את עצמו מספיק ללימוד ולכן הוא לא יודע.
אז כשלמדתי זאת בכיתה י' פירשתי לעצמי שהם כלל
לא חלוקים ,כל אחד מהם שם את הדגש בנקודת אחרת
 האם החיבור או האי חיבור נובע מכך שהרב לא יודעלחבר את התלמיד לתורה ,או עיקר הבעיה זה כשהאדם
לא מתכונן כדי לקבל את התורה.
אני כל יום נהנה מחדש לפתוח את הספרים ולהידהם
שוב ושוב מהתורה הנפלאה שלנו .צריך את החיבור
והקישור הנפשי ,וזה מה שאני מייחל לעצמי ולתלמידים
כמובן ששומעים את קולי ובקולי".
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יותם שנקולבסקי (ב')

שולחן שבת

)הדימיון בין הדמויות המצוירות למציאות הינו מקרי לחלוטין(
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עמית מולכו (ב')

מהפך הרוחניות על הגשמיות
פרשתנו ,פרשת תולדות עוסקת בעיקרה בסיפור יעקב
ועשו :לידתם וגדילתם ,סיפור מכירת הבכורה ,ולבסוף
גניבת הברכות של יעקב מעשו .רש"י על בראשית פרק
ח פסוק כא מתווה לנו דרך מעניינת לקרוא את הפרשה
שלנו" :יצר לב האדם רע מנעריו"" -מנעריו כתיב ,משי
ננער לצאת ממעי אמו נתן בו יצר הרע" .רוצה רש"י לומר,
שהצד הראשון שמופיע באדם ,הוא דוקא הצד הגשמי-
חומרי ,והוא מופיע באדם כבר מן הרגע בו הוא יצא לאויר
העולם .הצד הרוחני ,יצר הטוב ,יגיע בשלב מאוחר יותר
בהתפתחות האדם( ,זאת היא גם הסיבה שאנו נכנסים
תחת עול מצוות רק מגיל שלוש עשרה -רק כאשר הצד
הרוחני שבנו מתפתח אנו ראויים ומוכנים לשמור מצי
וות)
ובאמת ,גם בפרשה שלנו ,הראשון שיוצא מבטן רבקה
הוא דוקא עשו" :ויצא הראשון אדמוני כלו כאדרת שער
ויקראו שמו עשו" -אדום הוא צבע שמסמל את החומי
ריות ,את הכעס ,את תאוות הבשר .לאחר מכן יוצא יעקב
"וידו אוחזת בעקב עשו" -רש"י מפרש" :סימן שאין זה
מספיק לגמור מלכותו עד שזה עומד ונוטלה הימנו" .על
אף הבכורה בהופעת הצד החומרי שבנו בשנות הילדות,
עתיד הצד הרוחני לעשות מהפך ולתפוס את ההנהגה.
מל"ך הוא מי שמקדים את המוח ,הצד השכלי שבו ללב
(הרגשות) ולכבד (היצרים והתאוות).
על מנת לעשות את המהפך הרצוי ,ולהצליח לשלוט עם
הצד הרוחני על הגשמיות שלנו ,אנחנו צריכים קודם
כל לקבל החלטה עקרונית ,שנובעת מתוך הבנה שנהיה
שלמים רק כאשר ניתן את מפתחות ההנהגה לצד הרוי
חני .היינו חושבים שמה שמוביל את האדם להחלטה זו
הוא הצד הרוחני ,שמתחיל להתפתח אצל האדם בגיל
הנעורים ,אולם עם התפתחות הצד הרוחני מגיעה גם
התפתחות פיזית מואצת המתבטאת באכילה מוגברת
ובהתגברות הורמוני המין ,והרבה פעמים דוקא השקיעה
בחומריות היא זו שמעוררת את האדם לשינוי" :ויזד יעקב
נזיד ויבא עשו מן השדה והוא עיף ,ויאמר עשו אל יעקב
הלעיטני נא מן האדם האדם הזה כי עיף אנכי ...ויאמר
יעקב מכרה כיום את בכרתך לי" -יעקב אומר לעשו :אי
אפשר להמשיך ככה .אם אתה רוצה באמת להנות מן הני
זיד האדום ,ולא להיות כל הזמן רק יותר עיף ורעב ,אתה
חייב לתת לי לשלוט עליך .עשו מגיע להכרה ש"הנה אנכי
הולך למות ולמה זה לי בכורה" -החומר הוא סופי ,וממילא
לא הגיוני שהאדם ימצא את האושר שלו בהנאות גופניות
ובתאוות .אדם ששקוע כל הזמן בתאוות מגיע בסופו של
דבר למאיסה ,לחיפוש אחר משמעות.
שלב זה הוא שלב חשוב ,אך יש עדיין דרך ארוכה עד

שהאדם יצליח ליישם אותו בפועל .הקנין כבר קרה,
הבכורה נמכרה ,אך יעקב עדיין צריך לקבל בפועל את
הברכה מיצחק .והתהליך הזה הוא תהליך ארוך וקשה.
הפער בין הדרגה הרוחנית
החדשה של האדם לבין
היישום שלה בפועל בתיי
קון המעשים ובשליטה
עלולה להפיל
ביצרים
את האדם לידי יאוש,
עד שהוא כמעט מוותר
לגמרי על החלום לחיות
חיים רוחניים ,הוא כמעט
מעניק את הברכה לעשו:
"ויהי כי זקן יצחק ותכהין
עיניו מראת" -רבי נחמן
מבאר לנו מחדש את
המושג זקנה" :הוא
זקן דסטרא אחרא ,כי
נקרא זקן וכסיל ,והוא
רוצה להפיל את האדם
לידי זקנה ותשות כח
חס ושלום ,כאילו כבר
נזקן בחטאיו ובמעשיו
עד שאי אפשר להשתי
נות עוד" .זהו תכסיסו של
היצר הרע ,הוא גורם לנו
להשאב לתוך ההרגלים
שלנו ולאבד תקוה ,לאבד
את ההסתכלות האופטיי
מית על המציאות ,בבחינת
"ותכהין עיניו מראת".
אך רגע לפני שהאדם
ע ו ר ר ו ת
מתיאש סופית ,מגיעה התי
מחודשת של הצד הרוחני .רבקה לא מוכנה לותר בלי
מאבק .רבקה זוכרת את הנבואה שהתנבאה טרם נולדו
התאומים" :ורב יעבד צעיר" .היא זוכרת מה היעוד של
האדם .והעצה הראשונה שלה ליעקב היא "לך נא אל
הצאן" .המילה "צאן" מופיעה גם בשיר השירים ,פ' א פס'
ח" :אם לא תדעי לך היפה בנשים צאי לך בעקבי הצאן
ורעי את גדיותיך על משכנות הרעים" ,ומפרש שם מצודת
דוד" :אם לא מצאת חכמה לדעת אמתתי מעצמך ,סמכי
על הקבלה והאחזי בדרכי אבותיך ,ותהי דבוקה אלי" .בשי
ביל לעשות מהפך משמעותי ולהצליח לשלוט על הצד
החומרי שלנו ,זה לא מספיק רק לקבל החלטה עקרונית
שאני משתפר ,צריך להיאחז בדרכי האבות ובעצות החכי
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כמו אדם קטן ולא לקחת אחריות על החיים שלו ,אך
ההערכה העצמית מחייבת אותך לפעול ולהתנהג בהתאם
לגדולה הנשמתית שלך ,וזה דורש הרבה אומץ ולקיחת
אחריות.

מים שכבר התגברו על יצרם ,והם יודעים לייעץ ולהורות
לנו את הדרך ,כמו שמתואר בספר מסילת ישרים ,במשל
גן המבוכה .וגם אז ,זה לא מספיק רק לשמוע את העצות,
צריך גם לעשות אותן "מטעמים כאשר אהב" -טעם הוא
דבר אישי ,ולכן כל אדם צריך לבחון מהן העצות שמקדי
מות אותו דוקא ולדבוק בהן ,לאו דוקא לפעול לפי מה
שכולם עושים.

רק לאחר שהאדם אמיץ מספיק בשביל להכיר את גדוי
לת נשמתו ,הוא יכול לעבור לשלב היישום בפועל ,תיקון
המעשים ,וגם להצליח בו באמת ,בלי ליפול כל הזמן .זה
אמנם דורש בהתחלה לצמצם את כוחות החיים ,וכרוך
בהרבה מאבקים פנימיים ("מי אתה בני") ,אך לבסוף הגי
שמיות הופכת להיות לבוש של האדם ,אין היא מעכירה
את פנימיותו .הוא מסוגל לפעול בעולם החומר בצורה
מאוזנת וקדושה ,ועל ידי זה לא רק הרוחניות שלו מתבי
רכת ,אלא גם הגשמיות .יעקב מקבל את ברכת הבכורה,
וגם עשו לא מקופח ,והוא מקבל ברכה גשמית בתנאי
שיהיה עבד לאחיו יעקב .זוהי דמותו של האדם הגיבור:
הוא שולט בעזרת המוח שלו על כל מעשיו ,ומכוון אותם
לתכלית עבודת ה'.

המילה "טעם" היא גם מילה נרדפת לסיבה,
למשמעות .אדם צריך לחקור אחר תכלית
עבודת ה' שלו .בדורנו התביעה הנשמתית
גדלה ,אנשים מחפשים משמעות בחיי
היומיום שלהם ,וכבר לא מספיק לעשות כי
ככה אבא שלי עשה ,דרושה הבנה עמוקה
מדוע נדרש ממני עכשיו לרסן את עצמי,
ליח להתמודד עם אתגי
כדי להצי
רים ולעמוד איתן גם
בתקופות קשות שדוי
רשות חוסן נפשי.

לסיום ,נביא פסקה מהספר אורות (זרעונים ,צמאון לא-ל
חי)" :אי אפשר למצא מעמד מבוסס לרוח כי אם באויר
הא-להי .הידיעה ,ההרגשה ,הדמיון והחפץ והתנועות הפי
נימיות והחיצוניות שלהם ,כולם מזקיקים את בני האדם
שיהיו א-להיים דוקא .אז ימצאו את מלואם ,את יחושם
השוה והמניח את הדעת" -המצב הבריא והמתוקן של
האדם הוא כאשר כל מחשבותיו ,הרגשותיו ,רצונותיו
ומעשיו (התנועות החיצוניות) יהיו מכוונים לשם שמיים.
לזה נועדנו .אנחנו לא מלאכים וגם לא חיות ,תפקידנו
הוא להצליח להתקדש דוקא בתוך העולם הגשמי ,וזה
תפקיד קשה מאוד ,אך "אם פחות מגדולה זו יבקש לו
האדם הרי הוא מיד טרוף כספינה המטורפת בים ,גלים
סוערים מתנגדים זה לזה ידריכוהו תמיד מנוחה ,מגל אל
גל יוטל ולא ידע שלו" -הפחד מן הגדולה תמיד נמצא בנו,
אך כל זמן שאנחנו לא משלימים את יעודנו בעולם ,לעוי
לם לא נחווה שלוה אמיתית .השלוה שלנו מגיעה דוקא
מתוך הצעידה אל הלא נודע .הרבה אנשים מנסים להתי
כחש לצד הנשמתי שלהם" :אם יוכל לשקע באיזה רפש
עבה של גסות רוח ועביות ההרגשה ,יצלח לו למעט את
אור חייו ואיזה משך זמן ,עד שבקרבו ידמה שכבר מצא
מנוח .אבל לא יארכו הימים ,והרוח יחלץ ממסגרותיו
והטירוף הקלעי יחל את פעלו בכל תוקף" -ניסיון נואש
זה לא יעזור לאותם אנשים ,כי כמו שלחומר יש גבול,
כך לשקיעה בו יש גבול ,ואילו הנשמה היא אינסופית,
היא שואפת תמיד לחזור למקורה" :מקום מנוחתנו הוא
רק בא-להים".

והנה ,דוקא לאחר
שצריך
ההבנה
לרדת לעומק ולעי
שות תיקון פנימי
יותר ,מגיע הפחד:
"ויאמר יעקב אל
רבקה אמו הן
עשו אחי איש
שער ואנכי איש
חלק ,אולי ימי
שני אבי והייתי
כמתי
בעיניו
עתע והבאתי
עלי קללה ולא
ברכה" -בהבנה הפשוטה,
יעקב מפחד להכשל .האדם מפחד למוטט
את כל הבנין הרוחני שבנה עד כה .העיסוק בתיקון החוי
מריות הוא מסוכן ,ולעיתים הוא עלול להביא קללה ולא
ברכה .אולי אני עוד לא בשלב המתאים לפתוח את כל
הפצעים שבאישיותי? אולי עדיף להשאיר את הפצע
סגור ,מאשר שכל המוגלה תתפרץ החוצה ,מאשר שיגלו
מי אני באמת?
אך בהתבוננות מעמיקה יותר ,נראה שהפחד הכי גדול
שלנו הוא לא הכישלון ,אלא דוקא הפחד להצליח .הפחד
לגלות שאמנם "הידים ידי עשו" ,אך "הקל קול יעקב",
שאמנם נפלנו ונכשלנו ,אך מצד האמת אנחנו נשמה
טהורה ,חלק אלו-ה ממעל ,ואנחנו מסוגלים להרבה מעבר
למה שאנחנו יכולים לדמיין .לפעמים קל לנו יותר ללכלך
על עצמנו מאשר להגיד על עצמנו דברים טובים .ההשי
פלה העצמית נותנת לאדם לגיטימציה להמשיך לפעול
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ד

וד

ס
וטו (ב')

אז מה היה לנו החודשיים?

תחילתן

בכך

שכבר אי אפשר לומר
'אז מה היה לנו השי
בטור
בועיים?'
תדירות
הזה,
הדפקש הפכה
יציבה כמו עוי
גות השמרים
בעונגי השבת.

תחילתן

ע ל
אמת בשמיני חג העצרת ,או שמחת
תורה פה בישיבה .בנוסף ,נערכו לראשוי
נה הקפות שניות במוצאי החג .היה מרומם וקדוש.

משחזרנו

מבין הזמנים ,חזרו עימנו
גם שיעור ד' מצה"ל לשהיה
משמעותית בישיבה .בהצלחה הרבה! בד בבד עם חזרתם,
החל פרויקט "מפגשים בשביעית" ,ובהשראת רוחם

המפעמת בעוצמה במסדרוי
נות הישיבה מאז בואם ,נהגה
הסלוגן "בית מדרש גולני בשנת
השבע" .בין השאר זכינו לביקוי
רם של הראשון לציון הרב
שלמה עמאר שליט"א,
של הרב מנשה וינר ,הרב
יוסף שטמלר ,פרופ'
גבירצמן ועוד .שנזכה
להיתרם ולהתעצם מהענין.

עוד

פרויקט
שהחל מאז
הוא 'עד חצות  -מפגשים בין
שיעורים' ,רעיון שנהגה בידי דניאל
ימין שליט"א אמן .במסגרת הפרויקט נעי
רכו כבר שלושה מפגשים ,שיעורים ב'-ה' ,ה
(ה')
חדד
בניה
א'-ב'.
ד'+ו'-ממריאים,
יצא בשיתוף עם רמי לוי בפרויקט מתחי
רה' ,רגעים מתוקים' .פחות מותג ,פחות מחיר.
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בגזרת

רלוונטי והחלפתו .בין ההפקרויות האחרונות ,ניתן למצוא
 3הפקרות בגדים 2 ,הפקרות ספרים ,והפקרת מצב הניקיון
בסינגר .משיעור א' מבולבל נמסר בתגובה "אני כבר לא
רגוע בסדרי ערב ,בכל רגע יכולה להישלח הודעה גורלית".

הפי

רויקטים ,החלו גם הפי
רויקטים הבאים  -חמש
דקות של תפילה ,הקלטה
יומית של הרב שי וינטר
שליט"א בנושאי תפילה .בנוסף,
מיזם לשיעור בביתו של רה"י הרב
אמנון שוגרמן שליט"א בכל חמישי
ירידה.
של

לפני

כשבועיים יצאו תלמידי שיעור ב' להפיץ
פלאיירים של ישיבת הגולן ולדבר עליה
בישיבות תיכוניות בכל רחבי הארץ (גלי השבושים הפוי
קדים את הישיבה מאז כבר
ניכרים) .כמו כן ,בשבוע
האחרון יצאו תלמידי הישיי
בה יחד עם רה"י הרב מנוי
ביץ' ,הרב טוביה והרב גדעון
לביקורי חיילים לבסיסים
ברחבי הארץ (ובהזדמנות
זו נאחל מזל טוב ובהצלחה
לחיילי הישיבה שסיימנו
קורס קצינים) .מרשימת
השמורים
הפלאפונים
בבלוטות' באוטו של רפאל
נמסר" :אהההגחי@."%@%

מזל טוב

לרה"י הרב יואל מנוביץ'
שליט"א לרגל יום הולדתו!

בשבוע

הקי
רוב
עתיד לצאת שירו הראי
שון של אביאל עדי
(ב') .חכו בקוצר רוח!

תעלומה

הפקרות

בישיבת הגולן :בד בבד עם
תהליך ההתחדשות המיתוגית,
מתרחש בישיבה תהליך התחדשות ארגונית  -זריקת הלא

בחדר האוכל :לאן נעלם הרביעי תימני? ותיקי הישיבה
תמהים "אנה הישיבה הולכת? גם משנים סמל ,גם אין
ג'חנון ,אנחנו כבר לא מזהים את המקום" .משיעור א'
נמסר בתגובה "ואז אתם מתפלאים למה אין לנו תימנים
בשיעור".
(סליחה
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על הבלאגן ערכנו את זה ב 3בלילה בטעות)
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מחולל תשבצים

ב"ה

הקלד כותרת ראשית כאן
ט

ל

בוקריס הנסיך (

הקלד כותרת משנית כאן

ב')

1
3

2
4

20:09 ,25.10.2021

מחולל תשבצים

הקלד כותרת5ראשית כאן
6

הקלד כותרת משנית כאן
1

7
9

8

2

3

4

10
12

5 11
6

13

7

8
10

9
11

12

מאונך
מאוזן
 .4קח מרתף מתקופת המשנה ותקרא בו את פרשת השבוע  .1חברת ביטוח כבירה שמשמיטה לפרקים
מאונך  .2טירה של הרב טוביה
סולוביצ'יק על אחות קין ואביו )(5,3
 .6הרב
מאוזן
)(4,3
של לפרקים
שמשמיטה
ביטוח כבירה
חודשייםותקרא בו
מתקופת המשנה
הדף היומי .4קח
שהוא בעצמו זוג
אורים
הצמוד
)(4,3את פרשת השבוע  .1חברת.3
מרתףשל
באיחור
.7
 .2טירה של הרב טוביה
 .6הרב סולוביצ'יק על אחות קין ואביו )(5,3
שלזוגחיה שהקימה סכר בשבת
סיפורה
בצ'וקלוקיה
מהמלאי
היומישירד
היפראקטיבי
 .12תירס
בעצמו
 .3הצמוד.5של אורים שהוא
חודשיים )(4,3
באיחור של
 .7הדף
בשבת
סכר
שהקימה
חיה
של
סיפורה
.5
בצ'וקלוקיה
מהמלאי
שירד
היפראקטיבי
תירס
.12
 .8על זה ראובן נענש בשנה השביעית
 .13פרק בשבת שמתאר מקצה  100מטר )(5,4
 .8על זה ראובן נענש בשנה השביעית
 .13פרק בשבת שמתאר מקצה  100מטר )(5,4
בשבתלהבעיר בור בשבת
אסור
.9
 .9אסור להבעיר בור
מלאכה
הפוך בשבת זו
הפוך בשבת זו מלאכה
לארוז
 .10לארוז.10
 .11נקודת ההשקה בין אבימלך וכסאות ישיבת הגולן
 .11נקודת ההשקה בין אבימלך וכסאות ישיב
13
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מתקפות הסייבר ממשיכות

זכריא זביידי  -מאחוריך

נפתרה התעלומה שהעסיקה
רבים
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בפרק הבא של "המתחזים"

*אין בכוונת הלישנא לפגוע ,הפרטים פורסמו לאחר אישור התלמידים.

