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עלון ישיבת הר-עציון לתלמידיה בצה"ל ובישיבה

"בינו שנות דר ודר"
הרב יהודה עמיטל זצ"ל

*

ֹשה ֵּבאֵ ר אֶ ת הַ ּתוֹ ָרה הַ זֹּאת לֵ אמֹר
הו ִאיל מ ֶ
ְּ ּב ֵעבֶ ר הַ י ּ ְַּרדֵּ ן ְּ ּבאֶ ֶרץ מוֹ אָ ב ֹ
(דברים א' ,ה)

אולם רס"ג בהקדמתו ל"אמונות ודעות" (עמ' כה במהדורת הגר"י
קאפח זצ"ל) מצטט פסוקים אלו ,על מנת להרגיע את בני דורו מפחד
הפילוסופים ומפחדם של שאר הגויים המכחישים את היהדות .בכל
דור יש עבודה זרה אחרת :בדור אחד אלו פסלים ,ובאחר –
פילוסופיה .לתורה יש תשובה לכל עבודה זרה שהיא ,וזו בדיוק
הבשורה של הנביא.
גם הרמב"ם כותב באיגרת תימן ,כי במשך הדורות ינסו לנצח את
היהודים בשני אופנים :יהיו שינסו לעשות זאת בכוח הזרוע והחרב,
ויהיו שי נסו לעשות זאת על ידי ויכוח ומלחמת דתות .הרמב"ם
כותב שאף לא אחת משתי קבוצות אלו תצלח ,והוא מביא את
הפסוק בישעיהו:

רש"י כותב כי משה ביאר לישראל את התורה בשבעים לשון .פירוש
זה תמוה ביותר :עם ישראל בוודאי לא ידע שבעים לשון ,ואף אם
ספר דברים פותח בהקדמה ארוכה" :אֵ לֶּה הַ ְּדבָ ִרים אֲ ֶּשר ִדבֶּ ר מֹ ֶּשה
ידע – מה הטעם בתרגום התורה לשבעים לשון? וכי בני ישראל לא
ארן ּובֵ ין
אֶּ ל כָל י ְִּש ָראֵ ל ְּבעֵ בֶּ ר הַ י ְַּרדֵ ן בַ ִמ ְּדבָ ר בָ עֲ ָרבָ ה מוֹל סּוף בֵ ין פָ ָ
יבינו את התורה באופן הטוב ביותר בעברית?
תֹפֶּ ל וְּ לָבָ ן וַ חֲ צֵ רֹת וְּ ִדי זָהָ ב".
דברי רש"י באים לבטא רעיון חשוב .שבעים הלשונות מייצגות
רש"י מסביר שמוזכרים כאן ברמז אירועים שונים ,אך פשט הכתוב
שבעים תרבויות .משה רצה לומר לעם ישראל ,שלתורה יש מה
הוא כדברי רשב"ם – התורה רצתה לציין את המקום המדויק שבו
להגיד לכל תרבות ותרבות.
עמד משה :בין מקום פלוני לבין מקום פלוני ,מול מקום מסוים וכו'.
במהלך ההיסטוריה קמו תרבויות שונות .כל אחת מהן
ַארבָ ִעים ָשנָה
אחר כך מגיע תורו של תיאור הזמן המדויק" :וַ י ְִּהי ְּב ְּ
היהדות
התווכחה עם היהדות בנקודה אחרת ,ותשובת
ְּבעַ ְּש ֵתי עָ ָשר חֹדֶּ ש ְּבאֶּ חָ ד ַלחֹדֶּ ש" – השנה ,החודש והיום
יש
שלתורה
לכל אחת הייתה שונה .המסר של משה הוא,
דברי משה לא
המדויקים .ואחר כך תיאור התקופה המדויקתַ" :אחֲ ֵרי
תשובה לכל אומה ולכל תרבות.
היו מנותקים
ֹשב ְּבחֶּ ְּשבוֹן וְּ אֵ ת עוֹג
הַ כֹת ֹו אֵ ת ִסיחֹן מֶּ לְֶּך הָ אֱ מֹ ִרי אֲ ֶּשר יו ֵ
תרבות המערב ,למשל ,טענה כי אין כל סמכות או גורם
ֹשב ְּבעַ ְּש ָתרֹת ְּבאֶּ ְּד ֶּר ִעי".
מֶּ לְֶּך הַ בָ ָשן אֲ ֶּשר יו ֵ
מן המקום שבו
המחייבים את היחיד וכי כל אדם רשאי לעשות כרצונו;
ולא
נאמרו
לשם מה מציין הכתוב את המקום ,הזמן והתקופה
לשיטתה ,הדבר היחיד שיש לשמור עליו הוא זכויות
המדויקים? מאי נפקא מינה אם משה דיבר בא' בשבט או
מהזמן
היחיד.
בא' באדר? התורה רצתה לומר ,שדברי משה לא היו
ומהתקופה
הדורש
סמכות
בעל
גורם
שיש
,
תורה
ה
טוענת
זאת
כנגד
מנותקים מן המקום שבו נאמרו ולא מהזמן ומהתקופה
שבהם נאמרו
הוויכוח
היה
הקומוניזם
עם
שונות.
דרישות
האדם
מן
שבהם נאמרו.
רשאי
היחיד
שאין
ובכך
סמכות
שיש
בכך
מודה
הקומוניזם
הפוך:
כבר הזכרנו שלתורה יש מסרים לכל דור ודור ,ושיש להתאים אותה
לעשות כרצונו ,ומחלוקתו עם היהדות היא בשאלה מיהו בעל
לכל דור .כאן מדגישה התורה שמשה התאים את דבריו אל המקום
הסמכות .מ די כמה דורות קמה בעולם תרבות חדשה ,והיהדות
ואל התקופה שבהם נאמרו.
צריכה למצוא בתוכה את התשובה לאותה תרבות.
על הפסוק "בינו שנות דר ודר" (דברים ל"ב ,ז) נהג בעל חידושי
הרי"ם לומר ,שכל דור צריך להתאים את התורה לתקופה שלו,
ישיבת הר עציון אבלה
להוציא ממנה את היסודות החשובים והנחוצים להתמודדויות
השונות של אותו דור ,וכי זהו תפקידו של הצדיק שבכל דור .בתורה
עם הסתלקותו של הרועה הרוחני ושר התורה
יש די הצורך עבור כל התמודדות שהיא; צריך רק לדעת להוציא זאת
ממנה.
זצ"ל
הרב
הנביא ישעיהו אומר:
וה' ינחמנו בנחמת ציון וירושלים
ִש ָראֵ ל וְּ ֹגאֲלוֹ ה' צְּ -בָ אוֹ ת אֲ נִ י ִראש ֹון וַאֲ נִ י אַ חֲרוֹ ן ו ִּמ ַּב ְּל ָע ַדי אֵ ין
כּ ֹה אָ ַמר ה' מֶ לֶ ְּך י ְּ
יעי
ָּכל ְּ ּכ ִלי יוּצַ ר ָעלַ י ְִּך לֹא י ְִּצלָ ח וְּ כָ ל לָ ש ֹון ּ ָתקוּם ִא ּ ָת ְּך לַ ִּמ ְּש ּ ָפט ּ ַת ְּר ִש ִ

"

יוסף שלום אלישיב

הל ֹא מֵ אָ ז ִה ְּש ַמ ְּע ִּת ָ
היֵש
יך וְּ ִה ּג ְַּד ִּתי וְּ אַ ּ ֶתם ֵע ָדיֲ ,
א-לֹהִ ים ...אַ ל ִּתפְּ חֲדוּ וְּ אַ ל ִּת ְּרהוֲּ ,
א-לוֹ ּ ַה ִמ ַּב ְּל ָע ַדי וְּ אֵ ין צוּר ַּבל י ָָד ְּע ִּתי

(ישעיהו מ"ד ,ו-ח)

הקב"ה מודיע לעם ישראל שאין א-לוה מבלעדיו ,ומלמדם שלא
לפחוד מן הגויים שיבואו להתנצח עמם .דברי ישעיהו מכוונים
לעובדי עבודה זרה ,שהרי בהמשך דבריו הוא מתאר בלעג את
העבודה הזרה ואת עובדיה.

מזל טוב!
לאריאל ובתיה מאירפלד ,לרגל הולדת הבת טליה
לתומר ונעה מבורך ,לרגל הולדת הבת אילה

* השיחה הועברה בליל שבת קודש פרשת דברים ה'תשנ"ו ,וסוכמה על ידי הרב מתן
גלידאי .סיכום השיחה לא עבר את ביקורת הרב.
עריכה :פיני זילבר ובנימין פרנקל | מערכת :בנימין אפלבוים ,יאיר אריאלי ,שמואל לוי ועמנואל מאייר
הגהה :שחר כהן | הפצה :גבי מנס ,דני שר ,איתן רוזנפלדר ונתנאל רוס | מהדורה אלקטרונית :יהונתן שפיגלמן

(נ"ד ,יז)

אולם רבי זכריה בן אבקולס סירב לבחור באחת מן האפשרויות,
שהרי לכל אחת מהן חיסרון ידוע :יקריבו את הקרבן – יאמרו
אנשים כי בעלי מומין קרבים; לא יקריבוהו – יאמרו כי המטיל מום
בקודשים דינו מוות.
ָאדם ְּמפַ חֵ ד ָת ִמיד
על מעשה זה דורשת הגמרא את הפסוק "אַ ְּש ֵרי ָ
ּומַ ְּק ֶּשה לִ ב ֹו ִיפוֹל ְּב ָרעָ ה" (משלי כ"ח ,יד) ,ומסביר רש"י שם" :מפחד
– דואג לראות הנולד ,שלא תארע תקלה בכך אם אעשה זאת" .רבי
זכריה התעלם מהנסיבות וממה שעלול היה להיגרם בעקבות מעשיו,
ובכך הביא חורבן כבד על עם ישראל.
כאשר אדם עוסק בתורה או מקפיד על מצוותיה ,אסור לו להיות
מנותק מן המקום ומן הזמן .עליו להביט סביב ולחשוב היטב כיצד
תורתו תשפיע על הנסיבות הסביבתיות.

בהקשר זה יש להסביר אף דבר אגדה אחד מענייני דיומא :הגמרא
בגיטין אומרת:
עינוותנותו של רבי זכריה בן אבקולס החריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו
(נו).

והגליתנו מארצנו

ללא ספק ביטויים חריפים ביותר .קיצור הסיפור המובא שם בגמרא
כך הוא :לאחר המעשה של קמצא ובר קמצא הלך בר קמצא –
שנעלב קשות מן הפגיעה בו – אל הקיסר וטען באוזניו כי היהודים
מרדו בו .כסימן וראיה לכך הציע בר קמצא לקיסר שישלח קרבן
לבית המקדש ,ואז יראה כי היהודים יסרבו להקריבו .בדרכו כשליח
הקיסר המביא את הקרבן הטיל בר קמצא מום קל בעינו של הקרבן,
ופסל אותו מהקרבה.
חכמים ניצבו עתה בפני שתי אפשרויות :להקריב את הקרבן למרות
מומו ,או להרוג את בר קמצא על מנת שלא יוכל לשוב אל הקיסר.

עזות וענווה
מו"ר הרב אהרן ליכטנשטיין

מזמזם פתאום .לא עוברות כמ ה דקות ,ופתאום –  ,sotto voceקול
דממה דקה ,אנחנו שומעים את הרב עמיטל" :כל נדרי."...
היו אלה דקות מהממות ,מחשמלות – זה כל אחד שהיה שם הרגיש.
ומן הסתם ,התחלתי לשאול את עצמי" :מה יש כאן? מה המאורע
הזה?" .והתשובה הייתה ברורה .ברמה מסוימת ,באותן דקות
ספורות ,הרב עמיטל הרים את המורל שלנו .הייתה לנו תחושה
יותר טובה ,יותר בריאה ,יותר נורמאלית.
אבל ,הוא שינה הרבה יותר מזה .באותן שעות שבאו בהמשך ,הוא
לא רק עודד ,הוא רומם .במהלך גאוני הוא הכניס אותנו מהדכדוך,
מהעולם של הרס ואבדון וכיליון ,לעולם של מלכות שמים .בן רגע,
הומרה תפאורה בתפארת .נעלמו מושכות חצי גורן ,התאדה העשן,
ובמקומו נעצנו מבט במורנו ורבנו שמרוב שיחו וצערו ,התקשה
להתמקם במשך חורף שלם בין כותלי בית המדרש ,במקומו לבוש
מחלצות ,עומד ,עטוף צניף טהור ומנהל בית מדרש דחוס בשירת
"ונסלח" ,או ,לחילופין ,בבחינת "איהו חזי ואינהו לא חזי" ,מגלה
לכולנו את הענן הקשור בראש ההר.
הוא החזיר אותנו חצי שנה לאחור .שומעים את הרב עמיטל,
קולטים את הקולות – אנחנו בליל כל נדרי .אני אוחז בספר תורה
מימינו ,ומשמאלו עומד ,אחוז ,כמסורת תענית ציבור ,כמעין נציג
הציבור ,אחד מחשוביו .כולם מרגישים מלכות שמים הולכת
וכובשת את העולם .כל זה – החוויה הנפלאה ,על יפעתה ועוצמתה
ושילובה עם תוכן ,חכמה ודעת – מכוח ומקסם אותו צדיק.
ועם זאת ,מן הסתם שאלתי את עצמי אז ,ואני שואל את עצמי
כעת ,מה טיב ומה פשר השילוב הזה של הגיון לב והגיון דעת?
ובכל זאת ,אחרי התחו שה הזאת ועוצמתה ,מה ביום הכיפורים בקע
מגרונו של הרב עמיטל? האם רק המילים המופיעות במחזור? מתוך
אותו מחזור בקעה שירה ,בקעה נשמה גדולה ביותר.
ומה המסר של אותו יום כיפור המפוברק ,המלאכותי ,בחודש אדר?
אלו היו המסרים האותנטיים של יום כיפור – ועבור אדם כרב
עמיטל ,של כל יום בשנה :עמידה מול הקב"ה ,וכביכול ,הצבת
הקב"ה קבל עולם ומלואו .כפי ששואגים בסוף היום" :ה' הוא
הא-להים"!
יש כאן מסר נפשי פסיכולוגי פנימי כפול – שני מסרים שבמידה
מסוימת לא שונים ,אלא מנוגדים .הפסוק אומרַ " :תחֲ נּונִ ים י ְַּדבֶּ ר ָרש
וְּ עָ ִשיר יַעֲ ֶּנה עַ ּזוֹת" (משלי י"ח ,כג) .ביום הכיפורים יש גם תחנונים,
וגם עזות (הלוואי שכולנו נרגיש את זה; אצל הרב עמיטל זה בקע
מכף רגל ועד ראש) .תחנונים – וודאי! "הנני העני ממעש ,נרעש
ונפחד" .במי לא נוגעים הצלילים האלו? ויש סיבה לכך! זהו פן אחד
של יום הכיפורים ופן אחד של עבודת ה' שלנו ,של זיקתנו לקב"ה,
זיקתנו לעצמנו וזיקתנו לעולם של עבודת ה' ,על שגב שבה ועל
הכשלים שבה .יש הרבה מה לרש לדבר ולהרגיש.

*

דברים לזכר הרב יהודה עמיטל ז"ל
בציון שנה להסתלקותו
כבוד הרבנית עמיטל ומשפחתה ,כבוד מרנן ורבנן שוחרי תורה
ולומדיה הנאספים כאן ,כבוד הקהל הקדוש והנכבד.
המקורבים למורי חותני הרב סולוביצ'יק ז"ל יודעים לספר שבחייו,
בהתנהגותו ובעיקר בתחושתו ,יום הכיפורים תופס מקום מיוחד.
ובחצי הלצה ובחצי כנות היו אומרים שמי שזקוק לאיזו טובה
מהרב ,יחכה עד מוצאי יום הכיפורים ואז יבקש ,ויבוא על סיפוקו.
גם בחיי הרב עמיטל יום הכיפורים תופס מקום מיוחד .בשבילנו,
שהתרגלנו במשך עשרות שנים לשמוע את צלילי תפילתו ,לעמוד על
אישיותו המתנוססת לנגד עיננו ,הדבר הזה קשור במשהו יחסית
חיצוני ,במה שאנחנו רואים .אבל בשביל הרב עמיטל עצמו ,הדברים
נוגעים בעמקי נבכי ישותו ונשמתו.
יתירה מזאת .במובן מסוים ,חונן הרב עמיטל ביכולת לא רק לקיים
את יום הכיפורים בעשור לחודש השביעי ,אלא גם ליצור ,כמעט יש
מאין ,ימי כיפורים אחרים .אנסה לתאר עבורכם אירוע ,אשר כל מי
שנכח בו לא ישכחנו לעולם.
היו הדברים כחצי שנה אחרי תחילת מלחמת יום הכיפורים ,קצת
אחרי פורים .הבחורים היו בשדה חדשים ארוכים ,מייגעים
ומפרכים .הם ידעו ששמונה מחבריהם בישיבה הזו ,ונוספים
מישיבות אחרות ,לעולם לא יחזרו .מצב רוח מדוכדך ,עייפות פיזית
ונפשית .כמה מהם הגיעו לישיבה לביקור .התכנסנו כסנהדרין ,בחצי
גורן עגולה מסביב לרבנו ,לרב עמיטל ,היושב בתוכנו ,בראשנו .יושב
הרב עמיטל ומעשן בשרשרת (בצוק העתים הוא חזר לאותו הרגל
מקולקל) .במשך כמה דקות ,שתיקתו הרועמת מעידה כי למרות כל
מה שכתוב ב"ה מעלות ממעמקים" ,גם הוא בדיכאון ,גם הוא סחוט,
גם הוא רתות .ואנחנו יושבים – עוד כמה דקות ,ועוד כמה דקות
והמתח גובר והולך ואין מי שיודע מה לעשות עם עצמו .פתאום
שומעים איזה זמזום קל .לא יודעים מאיזה כיוון זה בא ,מי זה
* הדברים נאמרו בישיבת הר עציון ,כ"ז בתמוז תשע"א .תמללו :עמנואל מאייר ואורי
יעקב בירן .ערך :הרב ראובן ציגלר .המאמר עבר את ביקורת הרב.
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אבל לצד "הנני העני ממעש" ,הרב עמיטל עומד ליד העמוד ,ומוביל
קהל שלם – ואנחנו עושים אקסטרפולציה מן הציבור הזה לעולם
ומלואו – בנימת עזות אדירה" :כי אנו עמך ואתה א-להינו"! ואז כל
הרשימה הזאת ,על היומרה והיוהרה שבה! מדובר ברמה הלאומית,
אבל חלק מן התחושה של יום הכיפורים ,ותחושה שליוותה את
הרב עמיטל כל יום ,היא השילוב והצירוף של עבודה ה'
האינדיווידואלית האישית ,בנבכי הנשמה ,עם עבודת ה' כחלק
מכנסת ישראל ,על ייחודה ומשמעותה.
חתימת הברכה ביום הכיפורים שונה היא מזו של ראש השנה.
בראש השנה חותמים "מלך על כל הארץ" ותו לא .כאן חותמים
בייעודה של כנסת ישראל" :מלך מוחל וסולח לעוונותינו ולעוונות
עמו בית ישראל בכל שנה ושנה" .יש כאן עזות.
בביאור השוני ,מאיר הרמב"ן עינינו ,על יסוד פסוקים המבהירים את
שורש בחירת ישראל כפי שמבוארת בפסוקים בסוף ואתחנן (דברים
ז' ,ו) – "מֵ ַאהֲ בַ ת ה' אֶּ ְּתכֶּם" .למה אהבה? הרמב"ן מפנה את תשומת
לבנו לגמרא בביצה (כה" – ):שלשה עזין הן :ישראל – באומות."...
אנחנו אהובים אצל הקב"ה מפני שאהוב או אוהב צריך להיות כזה
שגם אם נצווח לו בפנים – יסבול ,ישתוק ,יספוג .כנסת ישראל
נבחרה ,אומר הרמב"ן ,מפני שגם אם הקב"ה ייתן לה סטירת לחי
מצלצלת" ,עזין שבאומות".
איזה יום בשנה כל כך משקף ,מסמל ,מעביר את המסר של זיקתנו,
של ייחודנו ,של יומרתנו ,על מעמד ייחודי מול עולם ומלואו? יום
הכיפורים.
"תחנונים ידבר רש" – אילו תחנונים דיבר הרב עמיטל! "ועשיר
יענה עזות" – עד כמה הזדהה ר' יהודה עם ייחודה של כנסת
ישראל ,על הצדיקים שבה ועל הפושעים שבה ,גם עם אותם
עבריינים שצריכים היתר להתפלל איתם .הוא חי את הרך שביהודי
ואת העז שביהודי.
אם אפשר לפרט בצורה קצת מטפורית ,אני רוצה להתייחס לתחום
אחר .רבים אוהבים לדבר על הרב עמיטל כאדם שהיה עם שתי
רגליו על הקרקע ,שקיבל את תחושות האדם וראה את האדם בכלל
ואת היהודי בפרט כמורשה ,כמוסמך – "והארץ נתן לבני אדם" .אדם
ארצי ,כביכול .הפן הזה אכן קיים ,הוא כתב ודיבר על כך.
ָארץ
ּומלוֹאָ ּה"" ,וְּ הָ ֶּ
ָארץ ְּ
אבל ,נזכור ,שהארץ לא ניתנת חינם" .לה' הָ ֶּ
ָאדם" – "כאן קודם ברכה ,כאן לאחר ברכה" (ברכות לה.).
נ ַָתן לִ ְּבנֵי ָ
וברכה היא לא רק מה שאנו מלמדים ילד בן שלוש; ברכה בוקעת
שחקים! הברכה קובעת השקפת עולם .ויתרה מזו – אמנם" ,והארץ
נתן לבני אדם" ,אבל הרב עמיטל נהג כאברהם אבינו ,כפי שחז"ל
מפרשים את הפסוקים (בראשית כ"ד ,ג ,ז) ,שלפני אברהם הקב"ה
היה כביכול רק "א-להי השמים" ואברהם המליך אותו על הארץ
(בראשית רבה נט ,ח) .ואברהם אבינו המליך אותו על הארץ בתור
הקב"ה! לא בתור איזה אליל ,איזה אידיאולוגיה חדשים לבקרים.
הייתה נימה חזקה מאוד באישיותו – איש השמים ,ולא רק איש
הארץ .והשילוב של שני ההיבטים האלה היה פן מרכזי בהווייתו.
חז"ל לימדו בגמרא בחגיגה (יב ).ובמקומות אחרים ששמים זה
קומבינציה של אש ומים .הם ידעו שזה לא מדויק מבחינה
פילולוגית ,אבל התעקשו על התפיסה הזאת ונכנסו לדיון
ולוויכוחים – מה נברא קודם :השמים או הארץ.
ובכן ,האדם חי לא רק על הארץ ,הוא חי תחת השמים .הרב עמיטל
הרגיש את זה בכל נימי נפשו .ובתוך תוכו ,היה גם פן של אש ,וגם
פן של מים .ויתרה מזאת ,אש ומים הם שני גורמים שנותנים את
התשתית לקיום האנושי .אם רוצים לדעת אם יש חיים במאדים,
בודקים אם יש מים .אש הוא יסוד יצירה ויזמה ,טכנולוגיה וכו'.
מצד שני ,אוי לה לאנושות אם היא חווה את כוחות האבדון וההרס
והכיליון שיש באש ושיש במים .אם הציוויליזציה רוצה לבנות חיים
על הארץ מתחת השמים ,היא זקוקה לכוחות נפש ,להשקפה בריאה,
ולביצוע מעמיק.
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ברב עמיטל היה גם אש וגם מים .הייתה נשמה נפלאה ,על הפן
ההונגרי שלה והליטאי שלה והחסידי שלה – נשמה יוקדת! יוקדת
אהבה ,יוקדת יצירה ,יוקדת יוזמה ,ובעת הצורך הוא ידע גם כן
להיאבק ,לעשות שימוש אחר באש.
והמים ,יחסית ,היו אצלו שקטים ,שלווים .פן המים שבו הוא מה
שאפשר קיום סדיר ,תרבותית ,מוסרית
שהפרה ,מה שהחיה ,מה ִ
ותורנית – כל זה התקפל אצלו בקיום של שמים ותחת השמים.
אותו קיום עלה שלוב זרוע עם הקיום הארצי" .הַ ָשמַ יִם ָשמַ יִ ם לה',
ָאדם".
ָארץ ָנ ַתן לִ ְּבנֵי ָ
וְּ הָ ֶּ
ר' יהודה בן יקותיאל זאב הלך כאברהם ,התהלך לפני הקב"ה ,כחווה,
כביום הכיפורים ,את האש ואת המים .הכול התקפל יחד לקיום כל
כך פורה ,כל כך יצירתי ,כל כך אנושי ,כל כך תורני.
הוא ידע את המשמעות של אש ושל מים .בדברי חז"ל בקשר לתורה,
המים הם סמל לענווה" .אמר רבי חנינא בר אידי :למה נמשלו דברי
תורה למים? ...לומר לך :מה מים מניחין מקום גבוה והולכין למקום
נמוך ,אף דברי תורה אין מתקיימין אלא במי שדעתו שפלה" (תענית
ז .).לא מדובר כאן בשפיפות הרסנית ,אלא בענווה של ממש.
מצד שני ,גם תורה וגם עיסוק בתורה – ללמוד ללמד לשמור לעשות
ולקיים – נמשלו לאש .הגמרא (כתובות קיא ):שואלת ,כיצד ניתן
לדבוק בקב"ה ,הלוא הוא "אש אוכלה אש"! עונה הגמרא ,שניתן
להידבק בתלמידי חכמים .בהם יש אש ,הם יכולים איכשהו להתקרב
לאש אוכלה ,ומי שרוצה להתקרב לאותה אש אוכלה ידבק בתלמידי
חכמים .ועוד למדנו במשנה באבות (פ"ב מ"י)" ,הוי זהיר בגחלתן
[של תלמידי חכמים] שלא תכוה ...וכל דבריהם כגחלי אש".
כל זה – האש והמים על גוניהם השונים – היה ברב עמיטל ,בנפש
גדולה ,שיכולה לדעת נפש קטנה .שיכול לשחק עם ילד קטן ,עם
אותה תנופה ,אותה שמחה ,שיכול היה להרגיש לו היה משוחח
ומשתעשע בלימוד עם רבי מנחם זעמבע ,עם האבני נזר ,עם כל
הגווארדיה הפולנית הגדולה שבצילה הוא גדל ומשם המשיך ,לתורה
מעמיקה ומקיפה.
אמנם חז"ל אומרים שהיה וויכוח במשך כמה שנים אם ארץ קדמה
או שמים קדמו לה .הרב עמיטל הבין שבמידה מסוימת זהו ויכוח
קצת עקר ,אלו ואלו דברי א-להים חיים .אין שמים ללא ארץ ,וארץ
ללא שמים .לקדוש ברוך הוא יש ,אבל לנו – אלו שיושבים במרחק
של כמה מטרים מהרב עמיטל ושומעים את המנגינות ושומעים את
התחנונים ושומעים את העזות ,היה שם עולם של שמים :אש ומים.
אנחנו בקושי מרגישים את זה ,ביום כיפורים אחד" .אחת בשנה"
כתוב בפסוקים! הרב עמיטל היה בעל כוח להרגיש את זה ,לחוות
את זה ,ביודעו שזה רק יום כיפורים מפוברק – לחוש את יום
הכיפורים גם בימים שהלכתית הם רחוקים מהעשור לחודש
השביעי .כל זה חלק מאישיותו ,חלק מעולמו.
היום ,כבר שנה תמימה ,אנחנו מתאבלים – על מה שהיה ולא יהיה.
ואנחנו חווים את השנה הזאת ,כדברי הנביא ירמיהו" ,אֵ בֶּ ל י ִָחיד
רּורים" (ו' ,כו) .מה זה 'אבל יחיד'? יש כמה
עֲ ִשי לְָך ִמ ְּספַ ד ַת ְּמ ִ
היבטים" :אבל יחיד" זה אבל שהיחיד עושה כשהוא בא לבכות ,בלי
להתייחס אם הוא מבכה הרס של אלפים או של בן יחיד" .אבל
יחיד" זה אבל שאפילו ציבור עושה ,על בן יחיד.
ברם" ,אבל יחיד" הוא גם כן אבל על אדם יחיד .חז"ל דורשים לא
פעם את המונח "יחיד" ואפילו את המונח "אחד" שהוא אקוויוולנטי
ל"מיוחד" ,ייחודי .על ייחודו של הרב עמיטל זכרונו לברכה כתב
בהרחבה בננו ר' משה; כדאי לקרוא את הדברים .אבל מעבר
לקריאה ,יש להרגיש ,לחוות ,להבין עד כמה אמנם מגרונו בקע
זמזום ,ניגון ,שאנחנו וודאי מתקשים לבטא ,ואפילו בקושי מתקשים
לשמוע.
אבל אנחנו חייבים לשמוע .את זה אנחנו חייבים ,מורי ורבותי ,לא
רק לרב עמיטל – שאכן אנחנו חייבים לו הרבה :בין היתר ,המשך
דרכו ,הטמעת מסריו ,המשך בניית עולמו .אבל את זה אנחנו חייבים
לא רק לרב עמיטל .את זה אנחנו חייבים למי שהרב עמיטל היה
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שער? ובכל זאת ,כבן המתחטא אצל אביו" ,היום יפנה ,השמש יבוא
ויפנה ,נבואה שעריך".
"נבואה שעריך" .הרב עמיטל ,בחוט של חסד ,זוכה בעולם הבא על
כל מה שעשה בעולם הזהָ " .נ בואה" בלשון רבים ,מי בא חוץ ממנו?
את מי הוא ינסה לקדם ולקדש כדי שנוכחותו עלי אדמות תהיה
יותר מורגשת? שני גורמים (כביכול) שהיו אהובות ליבו ,משאות
אשיכֶּם ,וְּ ִהנ ְָּשאּו ִפ ְּתחֵ י ע ֹולָם ,וְּ ָיבוֹא
נפשו .האחדְּ " :שאּו ְּשעָ ִרים ָר ֵ
מֶּ לְֶּך הַ כָבוֹד" (תהלים כ"ד ,ז) – מלך שהרב עמיטל דאג שיהיה מלך
הכבוד עד כמה שיד אנושית יכולה לעשות זאת .ולצד מלך הכבוד,
" ִפ ְּתחּו ְּשעָ ִרים ,וְּ יָבֹ א גוֹי צַ ִדיק שֹמֵ ר אֱ מֻ נִ ים" (ישעיהו כ"ו ,ב) :אהבה
לקדוש ברוך הוא ,ואהבה לכנסת ישראל.
ואנחנו ,את המוזיקה הזאת כבר לא שומעים .נשארים ביום
הכיפורים הבא ,ליצור ולבנות ,לחשוב על שמים ,לחשוב על ארץ,
כמיטב יכולתנו וכוחותינו .אבל אנחנו לא לגמרי לבד .מפני שביום
הכיפורים ,כל מי שזכה לשמוע את הרב עמיטל – אם לשמוע את
הבכי של שיחותיו ביום הכיפורים ,אם לשמוע את הבכי הסמוי
בתוך תפילתו – הוא לא לבד .הוא הטמיע את הזיכרון ,ועל כנפי
הזיכרון הזה ,הוא חווה את יום הכיפורים.
דיברתי לפני כן על "גוי צדיק שומר אמונים" .בגמרא (שבת קיט):
כתוב" ,אמר ריש לקיש :כל העונה אמן בכל כוחו פותחים לו שערי
גן עדן ,שנאמר ' ִפ ְּתחּו ְּשעָ ִרים ,וְּ יָבֹ א גוֹי צַ ִדיק שֹמֵ ר אֱ מֻ נִ ים' .אל תקרי
שומר אמונים ,אלא שאומרים אמֵ ן" .אמן ,יהא שמה רבה ,אותו
התאמץ הרב עמיטל בכל כוחות נפשו להגדיל ולקדש.
אמן עבור בית ישראל ,שבכל נפשו ,הוא ניסה לקדש ולטהר.
אמן לקבלת צלותהון ובעותהון דכל ישראל ,קדם אבוהון די בשמיא.
אמן ,שלמא רבא מן שמיא ,וחיים לכל ישראל.
אמן לתפילת עושה שלום במרומיו ,הוא יעשה שלום ,עלינו ,ועל כל
ישראל.

חייב כלפיו :מלכות שמים .מי שהכיר אותו יודע שענייני פרומקייט
מסוימים לא היו לרוחו .לפעמים אפילו למורת רוחי יצא מלגלג.
אבל תחושה עמוקה של אדם החי תחת עינו הפקוחה של הקדוש
ברוך הוא ,את זה הרגיש בכל רמ"ח וכל שס"ה.
הוא חי גם כן תחת עינם הפקוחה של בני עמו ,וזה לא כדי למצוא
חן בעיני פלוני אלמוני ,אלא כדי לתת לכנסת ישראל את מה שנחוץ
לה כאוויר לנשימה :להחדיר לתודעתה שמים ,ולהחדיר לתודעתה
ארץ.
אז אמנ ם" ,אבל יחיד" בכמה מובנים .אדם מיוחד ,אדם של יום
הכיפורים .את זה ,אנחנו כבר לא נשמע .את השילוב הנפלא – עליו
דיבר גם הרב סולוביצ'יק זצ"ל – בין "ומותר האדם מן הבהמה אין
כי הכול הבל" ,לבין "אתה ידעת אנוש מראש" ,כולל הפן היהודי שבו
והפן האוניברסאלי שבו ,את זה מפיו כבר לא נשמע .וזה יקשה
עלינו .אבל ,את הענווה ואת התעוזה ,את החזון ואת ההגשמה ,עם
ניגון או בלי ניגון – דמותו חרוטה על כל אבן שבישיבה הזאת ,ולא
רק בישיבה הזאת .תורתו כתובה על לוח ליבנו .אבל לא פחות חשוב
מאשר הנגינה היא האישיות ,הענווה ,האכפתיות ,הרגישות ,בצד
חזון חובק זרועות עולם .זה חלק ממורשתו.
חז"ל אומרים" ,כל העוסק בתורה בעולם הזה ,שהוא דומה ללילה,
הקב"ה מושך עליו חוט של חסד לעולם הבא" (חגיגה יב .):הרב
עמיטל שמר על זיקתו לתורה לא רק בעולם שדומה ללילה ,אלא
שהיה לילה! היה בין יושבי חושך וצלמוות .ומשם הוא יצא בשאיפה
ללמוד ,לבנות ,ליצור בתוך אותה תורה שאת גחלתה שימר בין
יושבי חושך וצלמוות .הוא המשיך כביום כיפורים ,לבנות את עצמו,
לבנות את הישיבה ,לבנות את סביבתו ,לבנות את המדינה ,כל זה –
על פן השמים ,ועל פן הארץ שבו.
אנחנו כעת בשעת נעילת שערים .בתפילת נעילה שמענו מפי הרב
עמיטל בקשה המשלבת תחנונים עם עזות" :פתח לנו שער ,בעת
נעילת שער ,כי פנה יום" .אנחנו שולחים ציווי לקב"ה ,פקודה? פתח

נשיא שמת בתי מדרשות כולן בטילין ובני הכנסת נכנסין לבית הכנסת וקורין
שבעה ויוצאי ן ,רבי יהושע בן קרחה אומר לא שילכו ויטיילו בשוק אלא יושבין
ודומין

אז מי היה הרב אלישיב? סקירה ויקיפדית קצרה :בן יחיד ליטאי,
נצר לבעל ה"לשם שבו ואחלה" ,נישא לרבנית שיינא חיה ,בתו של
הרב אריה לוין ,וקידושיו סודרו על ידי הרב קוק .כיהן כרב בית
הכנסת "תפארת בחורים" וכדיין בבית הדין בירושלים ולאחר מכן
בבית הדין הגדול כעשרים שנים .לאחר פולמוס "האח והאחות" עם
הרב גורן ,פרש ונעשה מנהיג הציבור הליטאי ומפלגת דגל התורה.
כרבע מיליון איש השתתפו בהלווייתו ,והוא נטמן בהר המנוחות .לא
חידש שיטה בלימוד או כתב יצירה מונומנטלית .רק למד.

מאן מלכי? רבנן!
בנימין פרנקל
הרהורים
יום רביעי בערב ,כ"ח תמוז ה'תשע"ב ,פתק נתלה מעל התרמוסטט
ומבשר על הסתלקותו של הרב יוסף שלום אלישיב זצ"ל .הייתי
רוצה להתעצב הרבה יותר ממה שהתעצבתי ,לחוש באמת באבדן
הנורא זה ,במיעוט התורה.
אבל הצער היה מינורי יותר .הסעה לא יצאה מהיעדר אוטובוסים
פנויים ,ומעט מתלמידי הישיבה השיגו רכבים או טרמפים ונסעו
לכיוון הבית ברחוב חנה במאה שערים.
את הגרי"ש לא הכרתי במלוא אישיותו (כמובן ,למעט האלמנטים
הפוליטיים-עסקניים) ,עד שנתגלגל לידי "נטועים י"ז" מבית מכללת
הרצוג ,שלצד מאמרים מרתקים בתורת הרב שג"ר ,כלל גם מאמר
על משנתו ההלכתית של הגרי"ש .אבל איזושהי מחויבות בסיסית
ללכת ללוויה ידעתי שקיימת" .ניצחו אראלים את המצוקים ונשבה
ארון הא-לוהים".

הלוויה חרדית היא נהר של כאב .סחף עצום של אוהבי תורה שנעים
"המיטֶּ ה" ,ואלו שטבלו מנסים לגעת ,לשאוב טהרה
ִ
בדבקות אחר
מתלמידי חכמים .2מסופר על הרב אלישיב ,שמגיל צעיר ועד קרוב
לפטירתו ,לא שמע שיעורים בישיבה פרונטאלית ,אלא הלך יום-יום
לבית הכנסת וישב ולמד כאוטודידקט טהור.
לאחר שפרש מבית הדין הגדול ,סדר יומו התחיל ב 2:22-לפנות
בוקר ,שלוש שעות לימוד לפני התפילה ,ולאחר תפילת שחרית

 1ויעויין דברי השר מקוצי ,הו"ד בריטב"א בכתובות (יז :ד"ה והני מילי) ,שכיום (היינו,
בזמנו) כל אדם מישראל מלא מצות כרימון וישנו במקרא או במשנה ,ויש לקרוע
עליהם ככל אדם כשר שנפטר.
 2כתובות קג :ד"ה אותו היום" :והרב רבי חיים כהן היה אומר אילמלי הייתי כשנפטר
רבנו תם הייתי מטמא לו" .ולכאורה מדובר בחידוש עצום ,שכיוון ש"שקולה מיתתן
של צדיקים כשריפת בית א-לוהינו" (ר"ה יח ,):הרי שהחשש "מהרה ייבנה המקדש"
ונצטרך כהנים טהורים ,נדחה ,וכביכול אין חשש שייבנה המקדש ,כי העולם כולו
שרוי בחורבן.

תנו רבנן ,חכם שמת בית מדרשו בטל.
אב בית דין שמת כל בתי מדרשות שבעירו בטילין ונכנסין לביהכ"נ ומשנין את
מקומן ,היושבין בצפון יושבין בדרום היושבין בדרום יושבין בצפון.
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האם אנחנו נפעלים כך מהלימוד שלנו? עד כמה כעת ,בסוף שיעור
ד' ,אני מרגיש שהלימוד גופו ,שאלת עדי חתימה ועדי מסירה או
קריאת שמע כקבלת עול מלכות שמים ,הפך אותי להיות "צדיק
וחסיד וישר ונאמן"?
ונכון שיש איזונים בין ערכים שונים ,והעולם הוא מורכב ,ולא הכל
שחור לבן בכתב רש"י כפול טורים בדפוס וילנא .נכון .לא הכל .אבל
כן "הכל" .מה יעשה הבן ולא יתלהב.

ולימוד נוסף ,שימש כסנדק בבריתות שהתקיימו בזו אחר זו .ממשיך
בתלמודו עד שיעורו היומי ב 13:62-שנמסר קרוב ל 02-שנה ,ולאחר
לימוד נוסף פורש לטעום מעט שינה ב.26:22-
***
אפיקורוס כגון מאן? אמר רב יוסף כגון הני דאמרי "מאי אהנו לן רבנן? לדידהו
קרו ,לדידהו תנו".

***

יתי ֹיו ָמם
אמר ליה אביי האי מגלה פנים בתורה נמי הוא ,דכתיב " ִאם לֹא ְּב ִר ִ
וָ לָ יְּלָ הּ ,
חֻק ֹות ָש ַמיִם וָאָ ֶרץ"

נפקד חס ושלום אחד מישראל באה פחת בלגיונותיו של המלך ובאה תשות כח

האם אנחנו מבינים באמת את משמעות העובדה שהגרי"ש היה
שותף באותה קבוצה עלומה ואפופת יראת השם ,שבלימוד יומיומי
התמדתי ,מחזיקה על עצמה את העולם כולו?
שתי דקות בשבוע אנו מקדישים להודות לאותם כמה עשרות אלפי
לוחמים בתפילה לשלום חיילי צה"ל ,שמקדישים שלוש שנים
שלמות לעמוד עם ווסט וקרמי בחום ובקור .אבל האם אנחנו
מקדישים דקה בחודש ,להכרת הטוב לכל אותם עמלי תורה בודדים,
שמוסרים את חייהם לטובת קיומנו ברובד הפשוט ביותר?!

כביכול במלכותו יתברך ,שהרי מלכותו חסרה לגיון אחד מלגיונותיו ונתמעטה
חס ושלום גדולתו יתברך.
לפיכך אנחנו מתפללין ואומרים אחר כל מת מישראל יתגדל ויתקדש שמיה
רבא ,יגדל כח השם ולא יביא תשות כח לפניו יתברך ויתקדש בעולמות שברא
כרצונו ,ולא נפחד על עצמנו אלא מהדר גאון קדושתו יתעלה וימליך מלכותיה
שתתגלה ותראה מלכותו בשלימות ולא יתמעט ממנה חס ושלום,
בחייכון וביומייכון ובחיי דכל בית ישראל במהרה ובזמן קרוב ,שאם מלכותו
גלויה בעולם – שלום בעולם וברכה בעולם ושירה בעולם ותשבחות הרבה
בעולם ונחמה גדולה בעולם וישראל קדושים אהובים בעולם ,וגדולתו גדלה

כי הוא היה איש חי באמת ,אשר לא היה דוגמתו ,והוא חי תמיד חיים אמתיים,

והולכת ומתרבה ואינה מתמעטת לעולם...

ובכל פעם חי חיים חדשים ...אשרי מי שיזכה להרגיש מעט התנוצצות מנעימות
החיים שלו

לפיכך אחינו כל בית ישראל ,כל המתאבלים באבל הזה ,נכוון את ליבנו

(הקדמת ר' נתן ל"חיי מוהר"ן")

לאבינו שבשמים מלך ישראל וגואלו ונתפלל עלינו ועליו כביכול ,יתגדל

בסוף זמן חורף תשס"ט ,כשהיינו בשיעור א' ,העביר הרב
ליכטנשטיין שיחה "מבריסק להר עציון" ,וציטט את הגמרא
בקידושין (סו ):בדיון הלכתי שבין רבי טרפון לרבי עקיבא על מעמד
עד אחד.
אני בטוח שכל מי שהיה נוכח אז באודיטוריום זוכר איך הרא"ל זעק
ממש – "עקיבֵ א! כל הפורש ממך כפורש מן החיים!" .כמה רציתי
להרגיש כמו הרא"ל ,שהתורה היא ממש החיים .לגמרי לגמרי.
ואולי באותו רגע ,הייתה איזו התנוצצות אורה כזו ,תחושה
שבאמת ,בסופו של דבר ומעבר לכל הוויכוחים והדיונים המיותרים
על שאלות השקפה ותפישת עולם ,אני זוכה לחשיפה קלה מאחורי
הפרגוד של אותה קבוצת אוהבי תורה.

ויתקדש שמיה רבה בעלמא די ברא כרעותא וימליך מלכותיה ויצמח פורקניה
ויקרב משיחיה .וכן כל הפרשה כולה.
ונזכה ונחיה ונראה עין בעין ,עושה שלום במרומיו הוא ברחמיו יעשה שלום
עלינו ועל כל ישראל אמן
("פתיחה לקדיש אחר מיטתם של הרוגי ארץ ישראל" ,רש"י עגנון)

ולא סתם חפ"ש נפל כאן .גנרל! פראק נטול פלאפלים וחרבות ,אבל
מלא אמת ואהבת תורה .היה איזה סיפור שהסתובב ,שמרוב
התמדתו ,הגרי"ש לא זוכר את שמות כל ילדיו .סיפור כביכול-מזעזע
מהרבה בחינות בשביל מפד"לניק ממוצע ובורגני.3
אבל האם אנחנו מבינים שלפחות כמה גפרורים מאותו כבשן צריך
לספח אלינו? האם אנחנו לפחות מבינים את המחירים
שבנורמליזציה נטולת הבעירה?
האם אנו מבינים שכחיילים בצבא האמיתי ,בבועת תיבת הנוח
המתוקה הזו ,אנחנו צריך לקרוע ממש על האובדן הנורא? ואם לא
על האובדן גופו – אזי לפחות על עצמנו ועל היעדר הזיקה?

***
רבי מאיר אומר :כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה ולא עוד אלא
שכל העולם כלו כדי הוא לו .נקרא:
רע,

***

אהוב,
אוהב את המקום,
אוהב את הבריות,

חכם שמת הכל קרוביו והכל קורעין עליו עד שמגלין את לבם וחולצין מימין

משמח את המקום,

(רמב"ם אבל פ"ט ,הי"א)

משמח את הבריות,

אבל להיכן אזל אותו כאב במיתת הקרוב? "אדם קרוב אצל עצמו",
ופעם חשבתי שיש כאן איזו דיכוטומיית גוף ונפש ,וחז"ל חידשו
שנשמת האדם היא בבחינת שבעה קרובים ביחס לגופו.
ואם כן ,להיכן נעלם אותו כאב ממני? אותה תחושת ההיעדר
וההכרח ללכת ללוות אבא מסוג קצת אחר ,שמביאו לחיי עולם
הבא?

ומלבשתו ענוה ויראה,
ומכשרתו להיות צדיק וחסיד וישר ונאמן,
ומרחקתו מן החטא,
ומקרבתו לידי זכות,
ונהנין ממנה עצה ותושיה בינה וגבורה...
ומגלין לו רזי תורה,
ונעשה כמעין המתגבר וכנהר שאינו פוסק,
והוי צנוע,
וארך רוח,

3

אגב ,גם בסרט "לרדוף אחרי הצל" על הרב שג"ר זצ"ל ,הוזכר יחס שונה מהרגיל
למשפחה ,ולהבדיל אלף אלפי הבדלות ,גם על הדבק שבדבקים ,אדון הנביאים ,משה
רבנו עליו השלום ,חז"ל מספרים דברים קרובים ,שוודאי כי אין אנו יכולים להבין.

ומוחל על עלבונו,
ומגדלתו ומרוממתו על כל המעשים
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להקדיש ,ואולי אף להקריב ,את רוב מניין ובניין ימיו ללימוד התורה
והנהגת הציבור.
בכתובות יז .מצינו:
תנו רבנן :מבטלין תלמוד תורה להוצאת המת ולהכנסת כלה.

"השקדן"

אמרו עליו על רבי יהודה ברבי אלעאי ,שהיה מבטל תלמוד תורה להוצאת
המת ולהכנסת כלה; במה דברים אמורים – כשאין עמו כל צרכו ,אבל יש עמו

הרהורים בעקבות
מותו של גדול בישראל
אלעד שפיגלמן

כל צרכו – אין מבטלין.
וכמה כל צרכו? ...רב ששת ,ואיתימא רבי יוחנן אמר :נטילתה כנתינתה ,מה
נתינתה בששים רבוא ,אף נטילתה בששים רבוא

*

אליבא דרב ששת ,פטירתו של אדם גדול ,הריהי כמעמד הר סיני.
במעמד הר סיני זכה עם ישראל ,לא רק בקבלת התורה ,אלא אף
במעמ ד של גילוי שכינה ,שכמוהו לא היה .כמעמד הר סיני בשעתו,
כך גם פטירתו של גדול בישראל ,מחייבת אותנו לעורר את ולזעזע
את עמקי הנפש ,בשתי רמות שונות.
התגובה השכלית ,ואף האינטואיטיבית ,היא לנסות להבין את
החיסרון .אבד לעם ישראל מעיין תורני נובע ,שלא יוכל עוד
להמשיך ולבנות עוד נדבך בתורה שבע"פ .דברי התורה של הגרי"ש,
פסקו מלהיות פרים ורבים על ידו .מעבר לכך ,אבד גם לציבור רחב
של אמוני בית ישראל ,מנהיג .אוי לה לספינה שאבד קברניטה ,ואוי
לו לציבור שמאבד את רועהו הרוחני.
אך ייתכן ,שישנה תגובה נוספת לאותה פטירה .במעמד הר סיני ,עם
ישראל לא רק קיבל את התורה ,אלא נענה לקריאה מטלטלת של
קונו .בנוסף להבנה של דברי התורה שאבדו ,עלינו גם לשמוע את
הקריאה ,את ה"קולות" ,שזעקה דמותו של הגרי"ש.
הרב יוסף שלום אלישיב זצ"ל ,מנער את עולמנו התורני ,ושואל
אותנו מה אנו מרגישים כלפי מסירות הנפש שלו .אנו נכפים לבדוק
עצמנו ,האם אנו מסוגלים להבין ולקבל את העוצמה ,את העוז ואת
המסירות של הגרי"ש ,או שמא ,ח"ו ,אנו סולדים ממנה.

"מנורה הטהורה" .קולו של הרב זילברשטיין ,שבקע ועלה ממערכת
הרמקולים שבן לילה נתלתה לה ברחובות מאה שערים ,עדיין
מהדהד באוזני .המילים האלו ,שנאמרו במבטא יידישאי ,נוגנו בניגון
יהודי ,ניגון שמכיל בתוכו את עצב שנות הגלות והחורבן .כאב עמוק
נראה בעיני הרבבות שבאו לחלוק כבוד לגרי"ש זצ"ל .מעמד של
כבוד והערכה לתורה ולומדיה.
במהלך ימי השבעה ,נתקלתי בספר "השקדן" .ספר זה ,ביש מזל הוא,
כותרתו כתובה בכתב רש"י ועל גביו ישנו תצלום ,באיכות בינונית,
של אדם זקן ,הרכון על ספריו .רבים מהעוברים לידו כלל לא שמים
לב לקיומו" .השקדן" ,אוצרות יש בו ,שאיכותם אינה נמדדת בשווים
הממוני ,אלא בקסמם של הסיפורים ,קסמו של הגרי"ש.
יהודי זה ,מן הסגפנות הייתה בו .סגפנות זו ,אין מקומה עם סגפנות
החסידים ,להם הייתה כאמצעי למירוק הלב והעוונות .סגפנות זו,
מיוחדת הייתה .מגיעה היא מתפישת נפש חדשה ,המבינה שרק
" ְּבאוֹר ְּפנֵי מֶּ לְֶּך – חַ יִים" (משלי ט"ז ,טו).
נוף חייו ,מצומצם היה; עולמו התורני ,רחב מני ים .מקום גופו,
באותו מספר לא גדול של מטרים ,שבין דירת שני החדרים שלו,
לבית הכנסת בו למד כל חייו .מקום רוחו ,בש"ס ובפוסקים.

לאדם החילוני המודרני ,יש קושי רב לשמוע ,או להיטלטל ע"י
קריאה זו .קושי זה מגיע משתי רמות שונות .ברמה הבסיסית ביותר,
החילונית ככלל לא רואה בתורה חלק בסיסי וקריטי בחייה
הרוחניים ,ופעמים ,לצערנו ,אף לא רואה בו ערך כלל.
ברמה נוספת ,יש קושי בלקבל את עצם המושג של מסירות נפש,
העולם המודרני ,האמון על עולם מורכב ,מתקשה להאדיר ערך אחד
עד כדי מחיקה משמעותית ,ולפעמים טוטאלית ,של הערכים
האחרים.
אף אנו ,כציבור ,לא דוגלים בשיטה דומה בלימוד התורה .הציבור
התורני המודרני ,אמון על שקלול בין ערכים שונים .אנו רואים את
עבודת ה' כמורכבת מיסודות רבים ,ששילובם ומיזוגם יוצרים יצירה
שלמה של עבודת ה' כוללת ומקיפה" ,חיים שיש בהם אהבת תורה
ויראת שמים".
דא עקא ,א נו מחויבים לצעוד בדרך זו מתוך עוצמה תורנית .אם
הסיבה שאנו לא נוהגים בדרכו של הרב אלישיב זצ"ל ,תנבע מניוון
תורני ,ואי הכרה בעבודת ה' כערך הבסיסי ביותר של קיומנו הדתי
והרוחני ,הרי שיצא שכרנו בהפסדנו.
גם אם אין אנו מסכימים אם דרכו של הגרי"ש זצ"ל ,הרי שחובה
על ינו להעריך את ההתמדה והמסירות ,שכן גם נקודת המוצא שלנו
היא מתוך מחויבות טוטאלית לעולמה של הלכה ,ולעמקי רזיה של
תורה.

גאונותו של הגרי"ש ,אין מקורה רק בחריפות המחשבה ,אלא גם
בשנים רבות מספור של שקיעה וצלילה באשה של תורה .סדר יומי,
דומה פשוט ,אך בה במידה גם בלתי נתפש .יושב היה ,וממלא את
ימיו ,בלשכת הגזית שלו ,בבית הכנסת בו החל למודו ,ובו גם נגדע.
גיחות קצרות לביתו ,שם דומה שהיה ,בעיקר כ"אורח נוטה ללון".
ביתו של הגרי"ש היה ביני עמודי" ,בי רבנן" .אם על הגרי"ש היה
נאמר "אסתכל באורייתא וברא עלמא" ,הרי שהיה נברא בדמות
ָאדם כִ י יָמּות ְּבאֹהֶּ ל " .אדם שהמית עצמו באוהלה של תורה ,ונפטר
" ָ
לבית עולמו מתוך חיי תורה ויראת שמים.
בעיניו של אדם מודר ני ,בעולם מודרני ,בעל תפישה דתית מודרנית
(או פוסט מודרנית) ,מתעוררת מייד מעין רתיעה ,עם קריאה
ראשונית של הספר.
הספר מתאר את מסירות הנפש העצומה שהתמסר הגרי"ש ללימוד
התורה .הספר ,כמו גם דמותו של הגרי"ש ,מערערים את אמות
הספים של מערכת הערכים עליה גדלנו ,ובה אנו אוחזים.
החל משחר חניכותינו בבני עקיבא ,גדלנו על ערך של "תורה ו:"...
"תורה ועבודה"" ,תורה ומדע"" ,תורה ותרבות" ועוד דוגמאות רבות
וטובות .לפתע ,מצטיירת כנגד עינינו דמות בסדר גודל תורני עצום,
מנהיג של רבבות אלפים מבני ישראל .הגרי"ש זצ"ל היה מוכן

מי ייתן ,וגואל צדק יזכנו להמשיך ולעסוק בדברי תורה ,מתוך חיבור
עמוק ומשמעותי ,כך שדמותו של הרב אלישיב זצ"ל תהווה עבורנו
תזכורת עד היכן כוחה של תורה ,וכוחם של לומדיה .ובבניין
ירושלים ננוחם.

* בדברים אלו ,אין לראות דברי הספד .אינני ראוי ,ואין לי היכרות מספקת עם
הגרי"ש זצ"ל .דברים אלו הם אך ורק הרהורים.
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ונראים דברי המנחת חינוך (מצווה ת"ר) בביאור דברי רש"י:
מבואר בדבריו כל היכא דערוה זו נפגמה פעם אחת על ידו או ע"י אחר ,הן
באונס הן ברצון ,כיון דנפגמה – שוב אין מצילין

ברמב"ם ,לעומת זאת ,נפסק כך (שם הי"ב):

מושג הפגם ברודף אחר
עריות

רדף אחר ערוה ותפשה ושכב והערה אע"פ שלא גמר ביאתו אין ממיתין אותו
עד עמדו בדין

ואת דבריו מבאר המנ"ח כך:
ויותר נ"ל מסתימת דברי הר"מ דדעתו דלא שייך הדבר דאיפגמא רק מאותו
איש ובאותה ביאה ,כגון שהערה בה ,כיון דנפגמה ממנו באותה ביאה אין ניתן

נתנאל בוקס

להצילה על גמר ביאה.

המשנה בסנהדרין (עג ).קובעת כי דין רודף חל לא רק במקרה של
סכנת נפשות מובהקת ,אלא גם ברודף אחר הזכר ואחר הנערה
המאורסה .ברייתא המובאת בהמשך הגמרא מסבירה שלא מדובר
בדין ספציפי בזכר ובנערה מאורסה ,אלא בכל איסורי עריות
שחייבים עליהם כרת ומיתת בי"ד.
במהלך דברי הגמ' עולה כי דין זה נובע מכך שהרודף גורם לפגם
לנרדף .הגדרת רש"י (שם) למושג הפגם היא:

ונעבד' עבירה דמבואר בגמר' היינו ג"כ שהערה בה וכן פירש התו"ח ,ונטה
מדברי רש"י ולא איכפת כלל אם נבעלה מקודם מזה או מאיש אחר

כלומר ,לפי המנ"ח ,נחלקו רמב"ם ורש"י לגבי מקרה בו הנרדף כבר
נפגם בעבר ,כאשר לפי רש"י אין להרוג הרודף ולפי הרמב"ם ניתן
להורגו.
נראה שגם מחלוקת זו קשורה לשאלת הגדרת הפגם ברודף .לפי
רש"י ,הפגם הוא תוצאה חיצונית למעשה ,וכיוון שהפגם כבר אירע
בעבר ,ממילא הרודף אינו פוגם ואינו נהרג .לעומת זאת ,לפי
הרמב"ם שהפגם נעוץ בעצם המעשה עצמו ,כל מקרה ומקרה הוא
פגם בפני עצמו וניתן להרוג הרודף על כך.
עוד נראה ,שהמחלוקת בהגדרת הפגם קשורה במח' נוספת בין
הרמב"ם לרש"י .המשנה פותחת את הנושא במילים:

לפגמה :לביישה ולזלזלה ,אמרה תורה נתנה להצילה בנפשו

הפגם משמעותו בושה גדולה הנגרמת לנרדף .בהמשך הסוגיה (עג):
הגמ' מסבירה את ההבדל שבין חייבי לאוין ,שאין בהם דין רודף,
לחייבי כריתות:
אמר ליה רב פפא לאביי :אלמנה לכהן גדול נמי קא פגים לה! – אמר ליה:
אפיגמה רבה – קפיד רחמנא ,אפיגמה זוטא – לא קפיד רחמנא

ואלו הן שמצילין אותן בנפשן

כלומר ,יש להבחין בין "פיגמה רבה" ל"פיגמה זוטא" .רש"י ,כדרכו,
מבאר את ההבדל בין המושגים:

רש"י מבאר שהכוונה היא לכך שמצילין אותן "מן העבירה" ,כלומר,
ההורג מציל את הרודף מן העבירה אותו עתיד היה לבצע .לעומת
זאת ,הרמב"ם מדגיש בהלכותיו (שם ה"ו ,ה"ח) שההצלה היא
לנרדף.2
לענ"ד ,נראה שלדעת הרמב"ם ההצלה מחייבת את האדם השלישי
להגיב למתרחש ,אך המתיר להרוג את הרודף הוא המעשה החמור
אותו הוא עושה ,מעשה המחיל עליו דין של "גברא קטילא" .מעשה
המחיל דין מוות הוא מעשה עבירה חמור ,וחובת ההצלה רק
מאפשרת להקדים את ביצוע הדין עוד לפני המעשה.3
לפי רש"י ,לעומת זאת ,אנו עוסקים כאן בהצלת הרודף מפני
המעשה אותו עתיד הוא לעשות .אם כך הם פני הדברים ,מדוע ,לפי
התנא של המשנה ,דין זה לא קיים בשאר איסורי כרת 4ומיתות
בי"ד? אולי משום שאלה זו ,רש"י מבין שיש במעשה זה מימד חמור
יותר משאר מעשים ,והוא הפגימה ,הבושה הנגרמת לאחר.5
כלומר ,לפי רש"י ,כדי להתיר את הריגת הרודף יש צורך במעשה
עבירה חמור יותר משאר איסורי כרת ,והתוצאה הקשה של המעשה
מגדילה ומעצימה את חומרת המעשה .לעומת זאת ,דעת הרמב"ם
היא שהמעשה מצד עצמו מחייב מיתה ,אך חובת הצלת הנרדף
מקדימה את ביצוע גזר הדין.

אפיגמה רבה :כגון עריות דכריתות שהן חמורות והויא חרפתה מרובה ,שהולד
ממזר ונעשית זונה בבעילתו; אבל כהן גדול באלמנה אינה נעשית זונה אלא
חללה

הבושה היא גדולה בגלל ההשלכות המציאותיות החמורות שיש
למעשה.
אמנם ,עיון ברמב"ם (הל' רוצח פ"א ה"י-י"ב) יראה שמושג הפגם כלל
לא מוזכר בדבריו .יתר על כן ,בבואו לבאר באילו מקרי אונס ניתן
להציל הנרדף בנפשו של הרודף ,אומר הרמב"ם כך:
אחד הרודף אחר חבירו להרגו או רודף אחר נערה מאורסה לאונסה ...והוא
הדין לשאר כל העריות חוץ מן הבהמה...

הרמב"ם קובע שדין רודף חל בכל העריות ,בלי שום הסתייגות.
רש"י ,לעומת זאת ,כפי שנאמר לעיל ,מסביר שהפגם שעליו הקפידה
תורה הוא דווקא פגם שבו הולד נעשה ממזר והאישה נעשית זונה.
רעק "א (על אתר בהוצאת פרנקל) מעיר שהנפ"מ בין הרמב"ם לרש"י
1
הוא מקרה של הרודף אחר הנדה ,שהרי במקרה זה מדובר בערווה
אך ההשלכות המעשיות לא קיימות בה.
נראה לבאר ,שמחלוקתם קשורה בהגדרת מושג הפגם .כאמור ,רש"י
מגדיר מושג זה על פי מימד הבושה הנגרם לנרדף ,ונראה שלדעת
הרמב"ם הפגם הוא המעשה עצמו שחומרתו נעוצה בעצמת האיסור
ובמימד הכפייה שבו.
השלכה נוספת למחלוקת זו קשורה במקרה המובא בברייתא ,בו אין
אפשרות להרוג את הרודף:

 2עיין יד רמ"ה וחידושי הר"ן על אתר שהביאו ראיות לשיטות השונות .אמנם ,לעיל
הבאנו את דברי רש"י שמהם נראה שמדובר בהצלתה ,אך נראה שגם בדברי רש"י יש
להצביע על שני גורמים .1 :הצלת הנרדף .2 .הצלת הרודף.
ייתכן שהצורך בשניהם הוא משום שללא הגורם של הצלת הרודף מעבירתו לא היינו
אומרים שיש היתר להרוג אותו (שהרי "אין דוחין נפש מפני נפש" ובמקרי אונס אין
כאן מקרה של פיקוח נפש כלל) ,והצלת הנרדף מחייבת את ביצוע כל הניתן לשם
הצלתו.

נעבדה בה עבירה – אין מצילין אותה בנפשו

ומסביר רש"י על אתר:

 3יש כמה ראיות לכך שבדין רודף קיים מימד של דין ,והגדולה שבכולן היא שייכות
דין 'קים ליה בדרבה מיניה' לגביו (עיין סנהדרין עד.).
 4אמנם ,בגמ' (עד ).מובאת דעת רשב"י ובנו ר"א ,הסוברים שגם בעבירות נוספות חל
דין רודף.

נעבדה בה עבירה :כבר
אין מצילין :דהא אפגימה לה ,וקרא אפגימה קפיד מדגלי בהני ולא בעבירות
אחרות

 5יש להדגיש שלפי דברינו עולה שרש"י מצריך דווקא פגם הניתן להגדרה – בושה
הקשורה בהשלכות מעשיות מסוימות ,ולא רק החבלה באחר .כמובן שניתן היה
לטעון שעצם הפגיעה בזולת היא היוצרת את החומרה הנוספת במעשה (כפי שאכן
ניתן למצוא לגבי הרודף אחר הזכר ,אלא ששם ,כנראה ,הבושה גדולה יותר).

 1עיין תחילת פרק ד' מהל' איסורי ביאה.
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ותני כן אי זו היא אנינות? משעת מיתה ועד שעת קבורה דברי רבי ,וחכמים
אומרים כל היום כולו

יש מחלוקת אם אנינות היא עד שעת קבורה או כל היום כולו.
ברמב"ם נפסק (הלכות ביאת מקדש פ"ב ,ה"ט):
ביום המיתה בלבד הוא הנקרא אונן דין תורה ,ולילה הוא אונן מדברי סופרים

בעניין פטור מצוות
באבלות ,אנינות ולעג לרש

במשך כל היום המיתה נחשב אונן מדאורייתא ,ובלילה רק מדרבנן
(נתעלם מהדיון ביחס ל"דברי סופרים") .לאחר הקבורה או בסוף
ה יום ,מעמד האונן שאינו מקיים מצוות חולף ,אבל חוסר היכולת
שלו לכוון נשארת ,ולכן יש צורך להעריך את זמן האוננות כדי שיוכל
לעבור מאוננות לאבלות.

בנימין ברגר

הגדרת אבל

הגדרת אונן

רמת החיוב
 .1תוס' (טז :ד"ה אנינות) סובר שרק אנינות היא דאורייתא ,וכל
הדין של רחיצה הוא מדין אבלות ולא מדין אנינות .לכן ,כל
העינויים הם מדרבנן ,ורק האבלות של היום הראשון אסורה מן
התורה ,משום שכביכול מושכים את החומרא דאורייתא של
האנינות שכבר נמצאת ביום ראשון על דיני אבלות של יום
יתּה כְּ יוֹם מָ ר" (עמוס ח' ,י) .כלומר ,יש אבלות עם
ראשון" ,וְּ ַאחֲ ִר ָ
חומרא ברמת דאורייתא אבל הציווי הוא דרבנן.
 .2הרמב"ם (הלכות אבל פ"י ,ה"י) פוסק שאבלות יום ראשון מה"ת.
אפשר להבין את המחלוקת הזו בשתי צורות:
 .1תוס' הבינו שהמעמד פוקע עם הקבורה ,2ועצם היות המת בפני
האבל גורם למעמד .ממילא ,כאשר המת נקבר המעמד נעלם.
לעומת זאת ,הרמב"ם הבין שהמעמד נשאר כל היום ,כיוון
ששינוי מעמד מתרחש רק בחלוף זמן מוגדר.3
 .2תוס' הבינו שרק המעמד משמעותי ושאין מת אין מעמד ,ואילו
הרמב"ם הבין שגם חוסר הכוונה מספיק חשוב כדי ליצור חיוב
דאורייתא של אבלות.
זמן
 .1רי"ף (ט :באלפס) – אבלות יום ראשון מה"ת ,וכל השאר דרבנן.
 .2גאונים – כל שבעת ימי האבלות דאורייתא.
 .6ראב"ד – כל שלושים יום דאורייתא.
 .4רמב"ן בתורת האדם (עמ' ע"ג בהוצאת מוה"ק) – איסורי אבלות
מתחילים בשעת המיתה ולא משיקבר המת.
דברים האסורים על האבל
הרמב"ם (הלכות אבל פ"ה ,ה"א):

תוכן הפטור
מי שמתו מוטל לפניו פטור מקריאת שמע ומן התפלה ומן התפילין (ברכות יז):

הרמב"ם בהלכות תפילה (פ"ו ,ה"י) פוסק לגבי אונן שפטור מקריאת
שמע ,תפילה ותפילין ,שהן מצוות מיוחדות שיש בהם כוונה
מיוחדת .במשנתנו המדברת רק על ק"ש ,תפילה ותפילין נראה
לכאורה שאין להרחיב את הדין של לשאר מצוות ,למרות שכך דעת
הרמב"ם (הל' אבל פ"ד ,ה"ו) .ניתן להבין שאונן פטור רק ממצוות
שצריכות כוונה ברמה גבוה כיוון שהוא לא מסוגל לכוון כראוי ,או
שאונן פטור מכל המצוות ,כיוון שמעמדו כאונן לא מאפשר לו
לקיים מצוות כל עוד הוא מתעסק בצרכי המת.1
סיבת הפטור
 .1רש"י (ד"ה מי שמתו) – אבל טרוד כמו חתן שעסוק במצוותו.
 .2תוס' (ד"ה פטור) בשם ירושלמי – פטור לא מצד טרדה ,אלא
כיוון שאין אין "כל ימי חייך" ,ימים שבהם האדם מתעסק
בחיים.
 .6הריטב"א מביא:
דטעמא משום דעסיק במצוה שהוא טרוד בעסק קבורת מתו .ולאו דוקא
כשעוסק ממש דאפילו יושב ובטל נמי פטור שזהו כבודו שלא יסיח דעתו ממנו
לעשות דבר אחר כל זמן שלא נקבר וכדאמרינן בגמרא מתו אף על פי שאינו
משמרו .והכי נמי משמע בירושלמי דמפרש טעמא מפני כבודו של מת

נראה שלפי הריטב"א שתי הסיבות שמביאות לפטור מצוות
באונן הן טירדה וכבוד המת ,וממילא כל אדם שיהיה קשור
בפטורים אלה (כל אחד שמתעסק בקבורה ,כגון חברא קדישא,
ולא רק קרובי משפחה) יהיה פטור ממצוות .שוב מופיעות
הסברות ביחס לחוסר כוונה (טירדה) ומעמד (כבוד המת) ,אלא
ששיטת הריטב"א מזכירה את שני המישורים ,למרות שנראה
שכל סיבה עומדת בפני עצמה.
הכלולים בפטור
הרמב"ם בהלכות אבל (פ"ד ,ה"ו) פוסק" :אי זהו אונן? זה שמת לו
מת מן הקרובים שהוא חייב להתאבל עליהן" ,למרות שהגדרת אונן
מוגבלת לאנשים אלה ,הפטור מתפילה וק"ש (הלכות ק"ש פ"ד ,ה"ג)
חל גם על כל המתעסקים במת ולא רק על האוננים עצמם.
חוסר הכוונה שייך גם באונן עצמו וגם בכל מי שמתעסק במת ,אבל
מעמד הפטור נמצא רק באונן עצמו .לכן ,יש הבדל בין הל' ק"ש להל'
אבל :בהל' ק"ש מוזכרים רק העניינים של חוסר כוונה ולכן הפטור
היחיד שיש הוא מתפילה וק"ש אבל לא משאר מצוות והאונן
והמתעסק מוזכרים כאחד ,לעומת זאת בהל' אבל מוזכר רק המת
והפטור מכל המצוות שבתורה מצד מעמדו של האונן וחוסר
השייכות במצוות.
זמן אנינות
הירושלמי בפסחים (פ"ח ,ה"ח) מביא:

אלו דברים שהאבל אסור בהן ביום ראשון מן התורה ובשאר ימים מדבריהם:
אסור לספר ,ולכבס ,ולרחוץ ,ולסוך ,ולשמש מטתו ,ולנעול את הסנדל,
ולעשות מלאכה ,ולקרות בדברי תורה ,ולזקוף את המטה ,ולפרוע את ראשו,
ולשאול שלום ,הכל אחד עשר דבר

הגדרת לועג לרש
גדרי האיסור
אפריורית ,ניתן להעלות מספר אפשרויות לטעם "לעג לרש":
 .1דין בקיום מצוות – איסור לקיים מצוות בפני מתֹ" ,לעֵ ג ל ָָרש
ֹשהּו" (משלי י"ז ,ה).
חֵ ֵרף ע ֵ
 .2דין במת – רגישות כלפי המת.
 .6דין בחי – יחס האדם ,חוסר רגישות של החי כלפי המת.
נעמוד על שיטות הראשונים:
 .1רש"י (ברכות יז ):מביא "אוכל בבית אחר ,דנראה כלועג לרש".
לפי זה ,דין לועג לרש איננו רק בענייני מצוות אלא בכל דבר

 2ייתכן ויש הבדל בנפק"מ בין מעמד אונן למעמד אבל.
 3מעין "הערב שמש".

 1בסגנון של העוסק במצוה פטור מהמצוה.
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שיצירת הפטור של מצוות נובע מחובת הקבורה .6מכאן ,נובע
שהתעסקות במת יוצרת פטור ממצוות.7

שקשור לעולם הזה ,שהרי האונן לא מברך אלא רק אוכל ,4והרי
יוצא מהבית כדי לא לאכול בפני המת.
 .2ב"י מביא בשם רשב"א שהבעיה היא לעשות מצוות בפומבי.
יכול להיות שהמצוות שאי אפשר לקיימן הן המצוות שיש בהן
עניין ציבורי ושייעשו בפומבי.
 .6ר"ת סובר שהאיסור של לועג לרש הוא רק במצוות שהפרסום
הוא חלק אימננטי מקיומן (כגון נר חנוכה וכו').
לכאורה ישנה סתירה בסיסית בדיון זה – כיצד אפשר לחייב את
האונן במצוות קבורת המת ,והרי הוא פטור מכל המצוות .ברור אם
כן ,שאין בקיום מצוות קבורה פגיעה בדין "לעג לרש" ,כיוון שיסוד
שניהם משותף מצד כבוד המת ,ולכן אין התנגשות .לאמר ,דין לעג
לרש הוא חלק מכבוד המת וכולל איסור על כל מהלך החיים הרגיל.
הרב קאהן הביא בשיעורו בשם הגרי"ד כי עצם העיסוק במת יוצר
את הפטור ממצוות ומפקיע את חיובי האונן ,ואתי שפיר עם
הסנכרון בין לעג לרש ובין מצוות קבורה ,כיוון שקיום מצוות קבורה
מצד כבוד המת פוטר משאר המצוות (וכמובן שאיננו מפקיע את
מצוות הקבורה עצמה).
תוספות (יז :ד"ה ואינו) מספר:

איסור המצוות של לועג לרש מקביל לפטור מצוות שבקבורה,
ומדובר על שילוב של כבוד המת והסערה הרגשית שלא מאפשרת
קיום מצוות .אדם שבא לבקר מת נמצא במצב של אונן ,הוא עומד
חסר אונים מול המת ונהיה כאונן ממש ולכן פטור ממצוות ,ומצב
זה נחשב כלעג לרש ,משום שאדם שלא נכנס לאותו מקום שהאונן
היה בו בשעת המיתה נחשב כמזלזל במת .עדיין יש הבדלים ,כיוון
שכל הווייתו של האונן היא המת ואילו המנחם אמור רק להראות
עצמו ככזה.
למרות שמציאות מת בפנינו חזקה יותר ממת שכבר נקבר ,ישנו
פטור דומה גם בשעת האבלות .אמנם ,הנגזרות שונות :אונן פטור
מכל המצוות שכלשון הריטב"א "שזהו כבודו" שלא יעשה כלום ,אבל
כשנכנס לד' אמותיו של המת ,כבודו הוא שלא יראה את המצוות.
ההתעסקות במת צריכה להיות אבסולוטית ולכן לא מקיימים מצוות
בפניו .כך אפשר להסביר את אי הימצאות דין לועג לרש ברמב"ם,
כיוון שזהו דין הנובע מתוך כבוד המת שבאנינות.

ומעשה שמתה אחותו של ר"ת בשבת והודיעו לו במוצאי שבת בעיר אחרת,
ואכל בשר ושתה יין ואמר כיון שיש לה בעל שחייב בקבורתה אינו אסור

להנות נתנו" אז קצת יותר קשה .ועוד יכול להיות שר"ת סבר שהוא מתחייב באנינות
אבל לא באבלות.

בבשר ויין ,ואפשר שגם ר"ת אם היה בעיר עצמו היה מיקל מאותו הטעם

6

עצם זה שר"ת לא היה חייב בקבורה משום שאדם אחר התעסק בה
והתיר לעצמו להתענג ,מעלה את האפשרות שר"ת גם התחייב
במצוות ,שהרי איך יתענג ויפטור עצמו ממצוות !?5אם כן ,עולה

4

נראה שאולי אפשר לחלק בין איסור להתענג לפטור מצוות ,שהאיסור להתענג הוא
כדי להביע צער (תוס') או לגרום לצער (רש"י) ,ולעומת זאת פטור מצוות בא מחוסר
יכולת האדם לקיימן ,כיוון שרגשית הוא עסוק במת גם כשלא עסוק בקבורה ,אז לא
יכול להתעסק במצוות אבל יכול להתענג.
בנוסף ,אפשר להציע כי אחד הגורמים שיוצר את פטור המצוות הוא הטומאה עצמה.
ההיטמאות למת כחלק מהקבורה היא סיבת הפטור (ולא רק סימן כחלק משבעה
קרובים שהם גם אבלים וגם נטמאים) ,ורק מי שנטמא למעשה נפטר ממצוות .לכן,
למרות שמדובר באחותו של ר"ת ,כיוון שהוא ידע שלא ייטמא לה ,התחייב במצוות.
 7נעיר ,שגם הימצאות בתוך ד' אמות של המת נחשבת כהתעסקות במת ,שהרי יש
לועג לרש בתוך ד' אמות.

כאן בא לידי ביטוי הדין השלישי של רגישות האדם כלפי המת בצורה קיצונית.

 5אפשר גם לטעון טענה קצת אחרת ,לא משום ק"ו ,אלא משום שקיום מצוות הוא
עצמו תענוג .יותר קל לומר זאת לגבי לימוד תורה ,אבל לגבי שאר מצוות מצינו "לאו

לפי שנא' (יהושע א' ,ח) "לֹא יָמוּש סֵ פֶ ר הַ ּת ֹו ָרה הַ זֶּה ִמ ּ ִפ ָ
יך" יכול דברים ככתבן?
ת"ל "וְּ אָ ַס ְּפ ּ ָת ְּד ָגנ ֶָך" ,הנהג בהן מנהג דרך ארץ ,דברי רבי ישמעאל.
רבי שמעון בן יוחי אומר ,אפשר אדם חורש בשעת חרישה וזורע בשעת זריעה
וקוצר בשעת קצירה ודש בשעת דישה וזורה בשעת הרוח ,תורה מה תהא
עליה? אלא בזמן שישראל עושין רצונו של מקום מלאכתן נעשית ע"י אחרים

ללמוד או לעבוד? זו השאלה
יונתן רובינשטיין

שנא' (ישעיה ס"א ,ה) "וְּ ָע ְּמדוּ ז ִָרים וְּ ָרעוּ צֹאנְּ כֶ ם וגו'" ,ובזמן שאין ישראל עושין
רצונו של מקום מלאכתן נעשית ע"י עצמן שנא' "וְּ אָ ַס ְּפ ּ ָת ְּד ָגנ ֶָך"...

*

אמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן משום רבי יהודה בר' אלעאי ,בא וראה שלא
כדורות הראשונים דורות האחרונים ,דורות הראשונים עשו תורתן קבע

אחת השאלות המרכזיות ביותר בתקופת התנאים ,ואפילו כיום בזמן
המודרני ,היא כמה זמן עלינו להקדיש כיהודים מאמינים ,ללימוד
התורה .שאלה פשוטה לכאורה זו ,הטרידה את חז"ל רבות לאורך
השנים ,ובנוסף נענתה במספר רב של תשובות .ישנן כמה שיטות
עיקריות:
 .1הר"ן (נדרים ח .ד"ה הא) – ישנה מחוייבות ללמוד תורה כל היום
כולו.
 .2הרמב"ם (הל' ת"ת פ"א ,הי"ב) – ישנו חיוב ללמוד רוב היום,
בערך  3שעות.
 .6דעות בגמרא (מנחות צט – ):מספיקה אמירת קריאת שמע
פעמיים ביום כדי למלא את מינימום המחויבות ללימוד תורה.
מחלוקת זו מובאת בצורות שונות לאורך הש"ס .אחד המקומות הוא
במסכת ברכות (לה:):

ומלאכתן עראי זו וזו נתקיימה בידן

בעיקרה ,מחלוקת זו סובבת סביב השאלה מהו הגורם המשמעותי
ביותר בחיינו .האם התורה קבע ,או שמא המלאכה קבע? באיזו מהן
עלינו להשקיע את מרבית מאמצינו כדי להבטיח את פריחתה
והתעצמותה?
על מנת שנוכל ליישב את המחלוקת ,עלינו להבין את משמעותו של
המונח "תורה קבע" .התרגום המקובל לביטוי מעורפל זה ,כמו שהוא
מוצע על ידי הר"ן ,הוא לימוד תורה ברוב שעות היום .הגמרא
קובעת כי במידה ונהיה נכונים לשמור את "תורת הקבע" כמרכז
חיינו ,נצליח גם לשלב אותה יחד עם "המלאכה".
ברמה הבסיסית ביותר ,החיים האנושיים בעולם הזה דורשים
מאיתנו לחיות בצורה ששוללת את הדרך לפיה הגדרנו את חיי
"תורת הקבע" .מי שיחיה את חייו בצורה זו ,המבוססת על פי
ההגדרות דלעיל ,ייחשב ללא אחראי ולא מחובר למציאות .לא ניתן
לסמוך על ה' שיספק לנו את כל צרכינו בלא שנעשה לשם כך מאמץ
ראשוני .בנוסף לא ניתן לצפות לניסים על בסיס יומי .לכן ,כאשר
אנו פוקחים את עינינו בכל בוקר ,ומנסים להבטיח לבני ביתנו את

ת"ר "וְּ אָ ַס ְּפ ּ ָת ְּד ָגנ ֶָך" (דברים י"א ,יד) מה ת"ל?

* המאמר תורגם מאנגלית על ידי דור פורר.
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הצרכים הבסיסיים ביותר של מזון ודירה ,1צריך וחייב להיות
בחשיבות עליונה.
מאחר והנחנו כי "מלאכה קבע" הינו מרכיב חיוני בחיינו שלא ניתן
לוותר מעצם חיינו האנושיים בעולם הזה שדורשים מאיתנו לעבוד
לפרנסתנו ,יש צורך למצוא איזון בין דרישה זו ובין "תורה קבע"
שהינה מרכיב שנדרש מאיתנו כאנשים מאמינים .במידה ושני
עיקרים אלו דורשים את רוב זמנו של היום ,אנו עומדים בפני
הדילמה הבאה .אם הדאגה לפרנסה דורשת מאיתנו לעבוד ברוב
שעות היום ,על מנת שנוכל לספק את צרכיה הבסיסיים של
משפחתנו .כיצד נוכל למלא את הציווי של לימוד תורה ברוב שעות
היום?

הוא מירב הרווח שניתן להפיק ,ולפי זה עוצבו חייהם והליכתה ע"פ
התורה .כל הערמה אפשרית שניתן היה לגייס לשם הגדלת הרווח,
גם אם היא נגדה את דרך התורה ורצון ה' ,גויסה לשם כך ולכן הם
ניסו בכל דרך להתחמק מנתינת המעשר .לעומת זאת ,בדורות
הראשונים התורה עמדה במרכז והיא זו שעיצבה את תרבות
העבודה .כאשר החיים מעוצבים ע"פ התורה ,הכיוון מתהפך
והמאמץ נעשה כדי לחייב את הפירות במעשר ולפעול ע"פ רצון ה'.
כיהודים דתיים ,אנו מאמינים כי זהו נצרך והכרחי להחזיק במשרה
בעולם העבודה ,זאת על מנת שנוכל לעשות למחייתנו תוך כדי
שאנו ממלאים את המרכיב של "מלאכה קבע" ,אליו התייחסה
הגמרא .ואולם ,ישנה דרך מסוימת ,בה אנו צריכים למלא אספקט
זה של החיים .במידה ונרכז את מיטב מאמצינו וכוחנו בעבודתנו,
הופכים על ידי כך את התורה למשנית למלאכה ,כמו שנהגו הדורות
האחרונים ,הצד הרוחני שלנו יישלל כתוצאה מדרך זו .לכן ,מה שלא
נבחר לעשות הדבר צריך לצמוח מתוך עקרונות התורה ,מה שאמור
להוות את הליבה והבסיס של חיינו .חיינו חייבים להיות מבוססים
ובנויים על אמונת התורה ,ומתוחזקים על ידיה .רק בדרך זו נוכל
לשלב ולאזן בין "תורה קבע" והשגת הצרכים הבסיסיים של חיינו.
למרות האתגרים ,הדרישות הרבות והקושי שכרוך בקיומו של מודל
זה שהוצע ,הדתיות המודרנית 2הינה הביטוי האולטימטיבי לשילוב
שהוצע בין התורה והמלאכה .היא מכירה בכך שחיים של "והגית בו
יומם ולילה" אינם מתאפרים בחיים אנושים פשוטים ,ולכן בונה את
החיים סביב האמונה כי "הנהג בהם מנהג דרך ארץ" .דרך זו דורשת
מאיתנו להכיר בעולם החילוני ולערב אותו בחיינו ,ועם זאת תמיד
להגביל את עצמנו ולציית לעולם התורה ,כך שלא משנה מה נעשה,
לעולם נעשה זאת מתוך מודעות וכוונה לשרת את הקב"ה.

משמעות עמוקה וריאלית יותר של הבנת המונח "תורת קבע" יכולה
להילמד מהדברים הבאים:
ואמר רבה בר בר חנה אר"י משום ר"י בר' אלעאי ,בא וראה שלא כדורות
הראשונים דורות האחרונים ,דורות הראשונים היו מכניסין פירותיהן דרך
טרקסמון כדי לחייבן במעשר ,דורות האחרונים מכניסין פירותיהן דרך גגות
דרך חצרות דרך קרפיפות כדי לפטרן מן המעשר...

מאגדה זו אנו רואים ,כי בעוד הדורות הראשונים עשו כל
שביכולתם כדי להתחייב במצוות המעשר ,הדורות האחרונים
השקיעו את אותם מאמצים כדי להקל מעליהם חובה זו .ההבדל
העיקרי בין הדורות הינו בגישתם כלפי דבר ה' .הדורות הראשונים
ביססו בהצלחה את עולמם על פי דרך ה' ,וחייהם היו מוכפפים
לעקרונות התורה .כלומר ,הם החליטו במודע לחיות חיים של
"תורה קבע" .לעומתם ,הדורות האחרונים ברחו מגישה זו,
שמבוססת על דרכי התורה ,והחליטו לאמץ גישה שבמרכזה עומדות
החומרניות והיעילות ,כלומר "מלאכה קבע" .הדבר שעמד במרכז

 2במקור."Modern Orthodoxy" :

 1במקור."ensuring there is food, on the table" :

נשמע ,המנעול נפתח ,לקיים הכתוב – 'פתח לנו שער בעת נעילת
שער' .הלוחמים עלו אחד אחד בפיר הצר ,והתמקמו בחשאיות
מירבית על ראש המגדל .התצפית החלה.
כוכב נוגה נראה עוד לפני השקיעה .אנחנו לא סופרים אותו.
 – 13:28זמן שקיעה לפי בעל היראים – 'חמה בראש האילנות' .על
ראש הברוש שבחצר השמש מאירה .כתוב בלוח (הרב ידידיה מנת,
אופק חברון) שהשקיעה [=שקיעת הגלגל] אמורה להתרחש בזו
השעה.
 – 13:61תחילת שקיעת הגלגל – 'ובא השמש' .הראות בגזרה אינה
טובה בכלל ,אבל מקובלנו מהרב קוק שגם שמיים עוטי ערפל
מפיקים אור נעים.
 – 13:64סוף שקיעת הגלגל (בשיעור ,הרב טען שמשך שקיעת הגלגל
הוא  2קטנות ,במציאות השמש איטית יותר).
2
 – 13:42השחיר ,עליון ולא תחתון (בלשון הגמ' ,נאמר – 'הכסיף ',
הרב טען שזה לשון סגי-נהור) .בסופו של דבר ,כסף אינו שונה
בהרבה מהצבע המתפשט בעת החשכה.
 16.5 – 13:48דק' (שלושת רבעי מיל) לאחר השקיעה ,צה"כ לגאונים
(וכן הלכה) ,רואים במערב קו אדום ומעליו נימה צהובה ,3כל השאר
כבר שחור .זו שיטת אביי (שבת לה – ).השחיר מזרח.

מבצע שמים כסופים
דוד נוסן
המטרה :הבנת הדעות בגמ' ובראשונים והתגשמותם/הפרכתם
במציאות.
המשימה :איסוף מידע מודיעיני ע"י אמצעי תצפית ,אודות השמש
הירח ו 11-כוכבים.
מיקום כוחותינו :גג מגדל המים שבגוש (הגבעה הצהובה) – גובה
 330מ' מעל פני הים.
מועד המשימה 13-15 :במאי  2212ליל כ"ד אייר התשע"ב ט"ל
בעומר.
יצאנו אט מן הישיבה ,קבוצה מגובשת של לוחמים ,ברובם ,יוצאי
סיירת הריקודים של שיעור ב' ,כאשר בראש הגדוד צועד ,הרב מדן,
המפקד .הליכה זריזה ושקטה הביאה אותנו אל מגדל המים ,עלינו
בקשר מול מוקד('רמלה') לקבלת א' ,ועלינו  118מדרגות ,1ואנחנו
שם .המנעול לראש המגדל הראה אותות של סרבנות .הזמן הינו
מצרך נדיר בפעולות כגון דא .לא היתה ברירה ונאלצנו לשלוח את
הטוב ביותר ,איתמר שטאל .לא עברו כמה שניות וקליק של שבירה

1

 2בגרות לעניין חיוב מצוות נמדדת במושגים דומים ,ראה המשנה בסנהדרין (פ"ח,
מ"א) "מאימתי נעשה בן סורר ומורה ,משיביא שתי שערות ועד שיקיף זקן ,התחתון
ולא העליון ,אלא שדברו חכמים בלשון נקיה" .מעניין שהלשון פה נוקטת 'מאימתי'.
מזכיר לי משהו.
 3מינימאלית.

בספירה שלישית של הרב .כמו כן בסולם –  20שלבים.
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אותותיה של הרוח מכים בעורפנו .קריר.
 – 13:53קו אדום אחרון באופק ,ספק מה מוגדר אדום ,אנחנו
שראינוהו מבתחילה נזכר לנו כאדום ,אבל אדם שיביט עכשיו
ויראה ,לא יסבור כמותנו .מזכיר צבע חום-אפור .ראה להלן– ,22:12
להיעלמותו המוחלטת.
 6 – 13:58כוכבים בראיה אחת; שבתאי+שני אלמונים .מיקומם –
למעלה מן המזרח.4
5
 – 22:20יש קצת אדמומיות במערב אבל מלבד זה חושך גמור .פה
'קדש היום בערבי שבתות' ,זמן ק"ש לדעת ר' אליעזר (ב .):אם זו
היתה שבת הייתי עובר לעט של מכון צומת .קיימת תקווה לר"ת אם
אנחנו מבינים ששקיעה היא הפיכת השמיים ,כולם ,לשחור.
 – 22:12כל זכר של אדמומיות נעלם מהמערב 63 .דק' לאחר
השקיעה .כל הכוכבים זורחים.6
 – 22:13צה"כ בשיעור החזו"א – אין הבחנה מיוחדת בשמיים.
 – 22:62כוכב נופל.Make a wish ,
 – 22:65לווין חוצה את השמיים.Yes we can .
 – 22:63בהירות אחרונה נעלמה .ראוי לציין שבלוחות זמן שקיעה
דר"ת הינו .22:43
 – 22:52ארוחת ערב במועדון .בבחינת השעה שנכנסים לאכול
פיתם .אתמול היה שניצל דג.
 – 21:22תחילת סדר ערב.
 – 26:22שעת ת"ש.7
 – 22:22תיקון חצות.
 – 6:22עלות השחר לחב"ד ( 122דק' לפני) ,אין סיכוי שראו משהו.
 – 6:62השכמה ,שנאמר "וישכם אברהם בבוקר"" ,ונחל עדניך
תשקם".
 – 4:22עלות השחר הנהוג ( 32דק' לפני) ,שבע דק' לאחר מכן הרב
רואה אורות ,אנחנו חושבים שזו ההילה של אפרת .צריך לציין
שחשבנו שהחמה תזרח במזרח ,אבל למפרע התגלה שהיא זורחת
בצפון מזרח עם נטייה צפונית .לכן יכול להיות שלא הסתכלנו
במקום הנכון כדי לזהות אור ראשון ,כמאמר השיר – 'אור עולה מן
הצפון מזרח ,יום חדש הגיע'.
 – 4:14ולא "ֹלא יֶּחֱ ַרץ ֶּכלֶּב לְּ שֹנ ֹו" .נביחות כלבים .מעמד הר סיני רק
בעוד שבועיים.
 – 4:21גם כאן עוד לא הסתכלנו לכיוון המדויק .אבל הרב בכל זאת
ראה "ממש מאיר" .אנחנו סקפטיים.
 – 4:62אפילו  2-6דקות מוקדם יותר ,אור ראשון ברור בהחלט.
 – 4:60הנץ על ההר לפי הלוח הספרדי .לפי שעת נץ זה ,שהיא
חשוכה ויותר ,ניתן להבין את הדעה שניתן לומר ק"ש דערבית עד
הנץ.
8
 – 4:40זמן משיכיר (תכלת ולבן או את חברו; בירושלמי מדובר
בזמן זהה) ,ציצית ותפילין .נראה שהלוח קלע בול .החברה רואים
ירוק ברקיע ,האם זו הכוונה 'בין תכלת לכרתי'?
 – 4:54אוטו זבל .לא מספיק העבודה הזאת גם צריך להיות ער
בשעה שכזו!

' – 5:25עד שבחברון' ,הרב מבין שמדובר באור דרומי (לירושלים)
ושם הכי חשוך .9רק כאן לדעתי ניתן להבחין בין תכלת לכרתי
(ירוק).
 – 5:12אדמימות במזרח (צפון מזרח) ,חמה מטפטפת ,האדמומיות
בצלע הצפון מזרחית ניכרת.
 – 5:13אור פושט בעולם .רואים הכל באור מתון.
 – 5:24אוטו גלידה.10
[יפה לראות כיצד סהר הירח מצביע על מקום הזריחה ,חץ וקשת]11
 – 5:61מתפללים ,ומצפים ,לשון תצפית כמובן ,לגאולה ולזריחה.
מברכים ברכת יוצר אור 'על אמת'" .המאיר לארץ"" ,יוצר
המאורות".
 – 5:60עננים בדרום מאדימים .ואור גדול יחסית אולי מקיים את
'חמה מטפטפת'.
 – 5:42הנץ החמה ,איזה יופי .גלגל החמה מתגלה לעיננו .איש
ההלכה אינו יכול להתמוגג מן המחזה ,שמונה-עשרה בראבק.
 – 5:41הנץ על פי הלוח האשכנזי (שהולך ע"פ מישור ,)...הלוח
הרגיל אומר .5:44
 – 5:46:12סוף זריחה ,גלגל שלם בחוץ' .שמש ,הביאו שמש ,אם
שמי מעוננים ,עוצמת את עיני ,אבל השמש היא בפנים'.
 – 3:22הכוחות שבים לבסיס בשלום .סוף.
 – 3:23דווח על בני מלכים 12שזה עתה נצפו מתעוררים ,סוף זמן
ק"ש לדעת ר' יהושע.
מסקנות הרב מדן:
את עמוד השחר גילינו ב 5:41 ,4:62-נץ 02 .דק'! (הרב לא אמר ,אבל
לפי החישוב שלי ,ראוי לציין שמהשקיעה עד היעלמות כל אור
מהרקיע גם לקח  02דק').
'בין תכלת לכרתי' – מהתצפית עלתה אפשרות שלא מדובר בהבחנה
בין צבעי צמר ,אלא בגווני השמיים ,שבדיוק בזמן 'שיכיר' ,נפרסה
קשת מרהיבה של צבעים!
האיר המזרח עד שבחברון – אין הכוונה כפי שמקובל להבין שבאים
להזכיר זכות אבות ,אלא שהדרום מאיר מאוחר יותר .שלושים
וחמש דקות מאוחר יותר ,לפי חישובנו.
פני מזרח – מחלוקת בשבת (לה ,).האם לדרוש לפי ההגיון (אביי),
שבאמת מדובר במערב ,והכוונה היא – פנים המאירים את המזרח.
או לפי הפשט (רבא) – שאלו פני המזרח .אביי כפי שראינו מתאים
לשיטת הגאונים ,וכך גם קרה בשטח .רבא מתאים לשיטת
הראשונים.
'הכסיף עליון והשווה לתחתון' (שבת לד – ).מניין
לנו ,איפה חותכים בין עליון לתחתון?! אלא שיש
פס מאיר בניהם ,אפילו כשהם מכסיפים לגמרי.
דעת ר"ת – מתקבלת על הדעת 02 ,דק' לאחר השקיעה מחשיך
לגמרי.
***

 4עלתה שאלה – האם ניתן לספור כוכב שהתפוצץ לפני  42מליון שנים ,ואורו נראה
בכדה"א? וק"ק מבריאת העולם ,ושנת התשע"ב.
 5המערב הפרוע ,לא מוכן להחשיך.
 6וי"ג 'נופלים'.

 9אחד החברה אמר 'תרתי משמע'.
 10סתם ;).
 11בסרט 'ברוס הגדול מכולם' ,ברוס שממלא את מקומו של האל ,מושך את הירח
לכיוון כדור הארץ כדי להוסיף אווירה רומנטית לדייט שלו ,והדבר גורר גאות
הסוחפת ערים שלמות .דבר ידוע הוא שהירח גורם לגאות ושפל ,ואף שמעתי פעם
השערה שהוא היה שותף בקריעת ים סוף .לירח צורה של קשת .וקשת קשורה
למבול .אם מחפשים את הטבע בנס ,ניתן אולי להעלות השערה ,שהמבול נגרם ,או
לפחות לווה בהתנהגות חריגה של הירח.
 12וי"א ביינישים ,שנאמר "אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה" (אבות פ"ו ,מ"ב).

 7מחלוקת הפוסקים איך לפרש את ראשי התיבות ,מר סבר 'תרום שינה' ומר סבר
'תנאי שירות' .ואל תקשה שהאחד בטי"ת ,שבצבא אין היגיון.
 8השאלה מה הכוונה ,האם צריך להבחין בין בהיר לכהה ,זאת ניתן לעשות גם בלילה
מואר .אם צריך להבחין בתכלת בתור תכלת ,זה מאוחר יחסית ,ומתאים לרואה את
חברו ,כפי שמשמע מהירושלמי.
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החזו"א ,שבדרך כלל שיערו מתי יתחילו ,14וזה שראה סוף סוף כי
באמת הצליח לקלוע למטרה בזמנה ,בא לידי שמחה גדולה .קמ"ל
שהדברים אינם פשוטים כלל וכלל .תן חיוך ,העולם מורכב ,כמו
שאומרים אצלנו...

היה קשה מאוד להצביע על רגעים מוחלטים של שינוי בכל תהליך
השקיעה והזריחה ,13דבר זה מסביר את ההבנות בראשונים שוותיקין
לא עשו כראוי ,שבאמת קשה לדייק .כעת גם מובן מה פשר השוני
הגדול ,והמרחק בין הדעות השונות .צריך גם לזכור ,כפי שאמרנו
בשיעור היומי ,שמהלך השמש שונה מעת לעת ,ולא דומה השקיעה
היום לשקיעה בעוד שבוע ,ק"ו בעונה אחרת.
מסופר בגמ' (ט ):על אחד שהצליח להסמיך גאולה לתפילה והדבר
גרם לו לחייך כל היום כולו ,וכי מה מעלה היא זו?! מביאים בשם

מבצע 'שמיים כסופים' מוכתר כהצלחה.

 14הם לא עמדו על מגדל מים תחת כיפת השמיים...
 13מלבד שלושה כוכבים ,ושקיעת הגלגל וזריחתה.

לכוהנים לשתות ,והוא ענה שזה מפני שאדם ששתה אינו ראוי
לעמוד בפני המלך .תשובה זו היא בעצם הרחבה לדברי רש"י
שהבאנו לעיל.
לגבי הטעם של 'בכל עת' :נראה שטעם זה אינו עומד כסיבה לאסור,
אלא כגדר האיסור .כפי שאנו רואים אצל כהנים ,שכל האיסור הוא
רק לבית האב הנמצא במקדש באותו זמן .אוריאל המשיך והסביר
שהטעם לכך שהאיסור הוא רק לאותו בית אב ,הוא שעד שיגיע תור
בית אב אחר לעבוד במקדש כבר תפוג השפעת היין ששתה .לפי זה
ניתן להבין בפשטות ,שאף אם היה אסור לחייל בצבא לשתות ,אין
סיבה לאסור כאשר הוא בבית.
למסקנה ,ראינו שסיבת האיסור היא מטעם דומה לתפילה :עניין
העמידה בפני המלך וקדושת המעמד .לחייל באופן כללי אין את
המימד הייצוגי בתפקידו ,ומשום כך נראה שאין סיבה לאסור .אם
אנו רוצים לאסור מטעם אחר – כדי שלא יעשה שטויות במהלך
תפקידו – יש לאסור רק לגבי מי שנמצא בבסיס (או כיתת כוננות
וכדומה).
בעניין האיסור לחכמים להורות בשכרות ,ברור כי יסוד איסור זה
הוא מחשש שהדבר יפגע בכושר ההוראה שלהם .על בסיס כך ניתן
לאסור לחיילים בתפקיד ,או כאלה שמחזיקים נשק ,שתיית יין
באותו זמן.
וה ערה לסיום :חשוב לשים לב שאנו צריכים להיזהר באיסור דברים,
בדיוק כפי שהיינו נזהרים שלא להתיר דברים סתם .כפי שאומרים
הפוסקים:

האם דיני חייל וכהן שוים?
איתן רוזנפלדר
קראתי את מאמרו של ר' אשר טרגין ,העוסק באיסור שתיית יין
לחיילים .במאמרו ,ערך אשר הקבלה בין חיילים וכהנים ,על בסיס
ההנחה שחייל דומה לכהן לעניין דין זה ,משום ששניהם עתידים
להיקרא לשרת בכל עת .אולם כאן עלינו לברר ,האם זהו מקור
איסור שתיית היין?
בפרשת איסור שתיית יין לכהנים נאמר כך:
הרֹן לֵ אמֹרַ .ייִן וְּ ֵשכָ ר אַ ל ּ ֵת ְּש ְּּת אַ ּ ָתה וּבָ נ ָ
ֶיך ִא ּ ָת ְּך ְּ ּבבֹאֲכֶ ם אֶ ל אֹהֶ ל
וַ י ְַּד ֵּבר ה' אֶ ל אַ ֲ
עולָ ם ְּלדֹר ֵֹתיכֶ םּ .ו ֲלהַ ְּבדִּ יל ֵּבין הַ ּק ֶֹדש וּבֵ ין הַ חֹל וּבֵ ין
מו ֵעד וְּ ל ֹא ָתמֻ ת ּו ח ַֻּקת ֹ
ֹ
ִש ָראֵ ל אֵ ת ָּכל הַ ח ִ ֻּקים אֲ ֶשר דִּ ֶּבר ה' אֲלֵ יהֶם
הורֹת אֶ ת ְּ ּבנֵי י ְּ
הַ ּ ָט ֵמא וּבֵ ין הַ ּ ָטהוֹ ר .ו ְּּל ֹ
(ויקרא י' ,ח-יא)

ֹשה
ְּ ּביַד מ ֶ

מתוך הפרשה אנו רואים את גדר האיסור מדאורייתא :אסור לשתות
"ב ֹב אֲ כֶּם" .שני הפסוקים הבאים לאחר
בזמן שבאים אל אהל מועדְּ ,
מכן ,לפי הבנת רש"י ,מובאים כנימוק לאיסור זה:
וּ ֲלהַ ְּבדִּ יל – כדי שתבדילו בין עבודה קדושה למחוללת ,הא למדת שאם עבד –
עבודתו פסולה.

כשם שאסור להתיר את האסור ,כך אסור לאסור את המותר

ו ְּּלהוֹ רֹת – למד שאסור שיכור בהוראה .יכול יהא חייב מיתה? תלמוד לומר:
"אַ ּ ָתה וּבָ נ ָ
ֶיך ִא ּ ָת ְּך ...וְּ ל ֹא ָתמֻ תוּ" – כוהנים בעבודתם במיתה ,ואין חכמים

(תשב"ץ קטן תקל"ז)
וכשם שאין לו לאדם להתיר את האיסור ,כך אין לו לאסור את המותר

בהוראתם במיתה

(ספר המכריע ס"ט)

מכאן משמע שהסיבה לאסור היא משום שהעבודה היא עבודת
קודש בביתו של הקב"ה .שאלתי את ר' אוריאל כהן לטעם האיסור

את עצמנו ,וכשאנו חושבים בהכללות קשה לראות את הדברים
הקונקרטיים.
דוגמא בולטת לפספוס של המחשבה המופשטת ניתן לראות באופן
לימוד התנ"ך .י ש את האסכולה של הרב יואל בן-נון שבולטת מאוד
במכללה ,שמכונית לעתים "תנ"ך בגובה העיניים" .כנגד ,יש אסכולה
שהסטיגמה טוענת שבראשה עומדת ישיבת הר-המור ,לגבי ראיית
הדמויות כמלאכים וכו'.
בסופו של דבר ,יש פשט ,והמקרה הזה מראה לעתים שאנשי פשט
מורחים את הפשט .מי שמא מין בדוד המלך ,יהיה לו הדבר
לאבסורד .למשל ,אם יפוצו שמועות כאלו על הרב ליכטנשטיין או
על אבא שלנו ,התחושה האינסטינקטיבית הפשוטה שלנו היא שזה
לא ייתכן .אם זה כן ,זה הורס את האדם.

עבודה על המידות
אלעד גוטמן

*

בישיבות בכלל ,ובישיבתנו בפרט ,יש מגמה של הפשטה של החומר
הלימודי ,והדבר מהווה יתרון לימודי עצום .בעולם המידות ,לעומת
זאת ,יכולות להיות לכך השלכות קשות ,ולעתים הרסניות ,במקרה
של חשיבה במודלים גרידא .יש בדרך כלל נטייה טבעית שלא לראות

כשאדם מנסה לחיות את הדברים בפועל ,הם נראים אחרת .בעולם
המידות ,חשוב מאוד לחיות את החיים בפועל ,ולא באופן תיאורטי.
מידות הגאווה והכבוד אינן סוגיות מופשטות ,אלא מעשיות.

* סיכום קבוצת דיון שהועברה על ידי אלעד גוטמן בי"ח בתמוז ה'תשע"ב .הסיכום
נכתב על ידי אריאל וישנה.
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ברוב המקרים אין גבולות ברורים ,ולכן זה יותר קשה .במקרים
כאלו ,צריך לשים את הנקודה ולהבין שצריך לעבוד על זה .מנגד ,יש
שיטענו שמסוכן לשים את הנקודות הללו ,כיוון שהיא עלולה לגרור
תחושה של אפסות וחוסר-מעש.
ניתן להביא דוגמא נוספת מדוד המלך .מחד ,דוד המלך היה אדם
קטלני ובמידת מה אכזרי .הוא הרג אריות ודובים ,ושיסף גרונותיהם
של מאות אנשים .מנגד ,דוד המלך היה אדם עדין-נפש ורך .הוא
הוציא את שאול ממרתו השחורה ,ונשא את בתו.
אמנם ,אחר כך שאול החל לרדוף את דוד ,ודוד נאלץ לברוח ולחיות
עם אנ שים ריקים ופוחזים .דוד היה יכול להרוג את שאול ברגע
כשהוא היה במערה ,ובמקום זאת חס על חייו .אם חושבים בצורה
ריאלית ,מאוד קשה להבין את זה .בתיאוריה ניתן להבין ,אבל מה
שנמצא בפועל הוא הקריטי.
לפעמים תכנית עבודה פרקטית היא הכרחית לצורך הגעה למטרה.
מכל מקום ,נר אה שהרצון הוא המניע העיקרי .שוב ,באופן תיאורטי,
כולנו היינו רוצים להיות בעלי מידות אידיאליות .מה שקשה הרבה
יותר הוא לתרגם את זה לחיי המעשה ,לוותר על דברים מסוימים
כדי להיגמל מנקודות לא טובות .יש מקרים שבהם אדם יודע מה
הוא רוצה לתקן ,אבל לא מוכן להתקדם לכיוון השגת המטרה.

לדוגמא ,אם נשאל כאן מי רודף כבוד ,אף אחד לא ירים את ידו.
אבל בתרגום לדפוסים מעשיים ,ודאי שיש לנו עניין לעבוד על מידת
הכבוד .ננסה לגעת בסוגיות מנקודת מבט ממשית.
לכאורה ,אפשר לשאול שאלות מקדימות של הטעם בתיקון המידות,
וכן לברר עד לאיזו מידה צריך לתקן את המידות .אמנם ,נראה
ששאלות אלו חוזרות למושגי ההפשטה מהם אנו מנסים לחמוק.
קונספטואלית ,יש מקום רב לשאלות הללו ,אבל מעשית נראה
שהחברים בקבוצות הדיון כבר מעבר לשלב הזה.
ניתן דוגמא אחת :קנאה .בלי להגיע למושגים מופשטים ,צריך
לחשוב בכנות – האם יש אנשים בישיבה שאנחנו מקנאים בהם?
הנקודה הקריטית היא לנסות לעזוב את התיאוריה ,ולשאול את
עצמנו בכנות – איך אנחנו מתקנים את עצמנו?
עוד דוגמא :עין טובה .יש הרבה מקרים שבהם אנחנו מסתכלים
בצורה רעה על דברים .יש עוד דוגמאות רבות .ניתן גם להסתכל על
העניין מזווית אחרת :האם יש נקודות שבהן השתפרתי לאחרונה?
אם לא נצליח לחשוב על מידות כאלו ,יכול להיות שגם בכך יש
בעיה.
יש מקרים שבהם יש גבול מאוד ברור ,כמו מתי צריך לקום בבוקר,
באיזו שעות צריך להיות בסדרים וכו' .במקרים כאלה ,זה נורא קל.

השומר תפקידו לשמור – כל עוד הוא מבצע אותו בצורה טובה ,אין מניעה
לדבר בטלפון או לשמוע שיעור באוזנייה אחת .יש להתייחס ברצינות
לשמירה...
שמירות לילה
גם בזמן שלא מפטרלים השומרים יהיו ערניים לרעשים ורחשים חשודים ברחבי

השמירות בישיבה –
תמונת ראי
אורי יעקב בירן ולביא ביגמן

הישיבה...

מצוי
לעומת זאת ,הנה תמונה מחולצת מחזור אקראית:

*

רצוי
אלו מקצת מנהלי השמירה:
שמירות יום
תפקיד השומר ביום הוא לשמור על הכניסה לבית המדרש ולהיות ערני לכל
המתרחש בכניסה ,במבואה ,רחבת הכניסה וכל המסדרונות המתחברים לאזור
זה .ובעיקר לפקוח עין על האנשים הנכנסים לבית המדרש.
אין לעזוב את האזור הנ"ל .במידה והתעורר צורך דחוף ,לדוגמא שירותים – יש
למצוא מחליף לצורך העניין.

כל מילה מיותרת.
* סיכום אינטראקטיבי של קבוצת הדיון בי"ח בתמוז ה'תשע"ב ,שעסקה בשמירות
בישיבה .אשמח לשמוע הערות והארות ,ובוודאי הצעות והתנדבויות לשיפור.

הארץ הנצבעת אדום לא היה מרנין כלל ,אולם כוחותינו עמדו לנו
זמן רב גם מול יוליוס סוורוס.
כאן אני מגיע פעם נוספת לקושי גדול שהיה לנו – הגישה
לכשלונות .יוליוס סוורוס הצליח אט אט לדחוק אותנו ולכבוש
עמדה אחר עמדה וגם מערות המסתור שלנו היו לא הועיל.
ומה אנו למדים מכך? שהצבא הרומי בלתי מנוצח? שנכשלנו
מלכתחילה? האם לא העלינו בדעתנו ש 12-לגיונות יכונו שוק על
ירך? אולם היא הנותנת –  12לגיונות כח ענקי נאלץ לתקוף בדרך
עקיפה ואיטית ואין זה אומר דרשני? – ולא! אינני רוצה להצטדק
ברור היה לנו שהרומיים חזקו מאיתנו ואעפ"כ הערכנו שסיכויינו
להצלחה רבים.

לדיוקנו של מנהיג – חלק ב'
יואב בר-כוכבא
המפלה
אדריינוס שנודע לו על הכשלונות נחרד מאד והחליט לשלוח את
המצביא יוליוס סוורוס שהיה נציב בריטניה באותה תקופה ועמו
שלח  12לגיונות שהוא שליש מסך הכוחות הרומיים .המראה של
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סיבה משמעותית לכשלון עוד אזכיר בהרחבה בהמשך והיא אשמת
השומרונים אשר חייליהם ומפקדיהם גילו סודות וסייעו במציאת
מערות המסתור וגם במרד ביתר סיפקו ידיעות סודיות לרומיים,
וכמובן לא אכחיש שהרומיים לחמו טוב אסטרטגית וטקטית שזהו
מובן מאליו אולם לא די בזה להסביר את מפלתנו.
וכעת לאחר שרווח לי קמעא אחזור להרצאת הדברים .עקב
הכיבושים האיטיים שמעון הסיג את כוחותיו ,הכישלונות רבו לאט
לאט אך לא הייתה זאת מכה ששברה את כוחנו לגמרי .עברנו
מהשדה והמערות למבצרים והצלחנו להסיג יושבי פרזים לערים.
אולם מאידך הרומיים בעקבות שבירת קו ההגנה הראשון נפגע רצף
הישוב וממדינת יהודה נעשינו אוסף ערים בצורות כשלל לרומיים
הידועים בשיטות המצור שלהם.
שמעון והקצינים הבכירים התכוננו למצב זה מראש וכך קבענו
שבמקרה זה עלינו להתרכז בהגנה על ביתר ולא לפזר את כוחנו
במספר רב של ערים .המשמעות – הגברת הסיכויים לנפילת הערים
האחרות עד כדי היותם כלי השהייה והתשה כנגד הרומיים .בועידה
שכינס שמעון לצורך החלטה על הקצאת המשאבים נתקל
בהתנגדות עצומה אך כהרגלו הצליח בכשרונו הפוליטי להעביר את
ההחלטה הרצויה לו.
כמובן שלהלכה אף שמעון לא תיכנן מראש את הפקרת הערים הללו
אלא תלה תקוותו בהתשת הרומיים מחד ומאידך – קיווה שגורם
ההשהייה יאפשר מרידות פוטנציאליות או סיוע פרתי שיאלץ את
הרומיים להחליש את המצור.
בשלב זה הועלתה פעם נוספת הצעת שלום מצד יוליוס סוורוס אלי
כנציגו של שמעון .באסיפה התכנסה הועידה המשותפת של
הקצינים הפרנסים והחכמים .שמעון הפעיל את כל השפעתו לסרב
לקבל את הצעת השלום והצליח בכך בדוחק .בהצבעה זו נתגלה
שרבים מהחכמים שתמכו בתחילת המרד תמכו בקבלת השלום.
שמעון נתכעס ומאותו הזמן השתדל לדחוק את רגלי חכמים
ולהחליש את השפעתם בועידה – דבר שהגביר את המתיחות
ביניהם.
איך שלא נראה זאת ,זה היה ברור שנצא מהמלחמה בשן ועין גם אם
ננצח .הערים החזיקו מעמד זמן סביר בערך כשישה חודשים ולמותר
לציין את הכאב עם היוודע תוצאות המצור .הפליטים נסו לביתר
וכך נערכנו למלחמה האחרונה.
המצור התהדק על ביתר .המצב היה קשה אך לא נואש .את המצור
הזה הכינונו מראש והכנו די מזון ומים לזמן רב.
מנהג היה לו לשמעון .מדי שבוע סייר ברחובות העיר לראות את
הלוחמ ים לדבר עימם וכך גם לעבור בשוק העיר לשוחח עם אנשים
על המצב .לראות את העניים ולשאול בשלומם .מבקריו בזו למנהגו
זה אך אני שהייתי מקורב לו ידעתי לליבו של רבי וחברי.
יכולתו של שמעון לדבר עם בורסקאי או מוכר ירקות בשוק הייתה
נפלאה .במקרים אלו יצא מגדרו והיה מוכן לשמוע מילים קשות
מאותם אנשים למעט מקרים חריגים עליהם אדבר בהמשך .ספק רב
אם סמך לגמרי על הדברים הנשמעים בלבד אך ברור לי שסיורים
אלו היו בעלי משמעות רבה .שמעון חש שהוא מודע בסיורים אלו
לעם ואינו מנותק.
פעמים שדברי האנשים היו החשובים והמשמעותיים ופעמים דווקא
המסר הלא מילולי תפס את שמעון .שמעון היה אופטימי עד יומו
האחרון .איני יודע מדוע נכשלנו .איני יכול להאשים אף אחד מעמנו
הנפלא .יודע אני שיהיו אשר יגידו סיבות רבות לכישלון אך אני איני
מכיר סיבה מלבד כניעתי לרצון ד' אשר נשגב מבינתי אך מכאיב לי
כקוצים.
דומה לי שכאבי חזק מכאבו של ירמיה – מה עשית לנו ד'? וכי לא
למענך נלחמנו? אכן 'חטאנו' – זוהי אמירה שנאמרת ברגיל אך
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לדידי בימים אלו היא חסרת פשר' .לא הבינותי את מעשיך ד' ואיני
יודע אם מעוניין אני להבין' ועתה אמשיך בדברי.
שמעון היה מסייר בשוק מדי יום .עניים בימים האחרונים היו מחזה
נפרץ אך למרבה הפליאה היו מועטים ממה שסברנו מתחילה.
שמעון חילק לחם במשורה בין הלוחמים לתושבי המדינה ובין
העניים אבל המעט הזה הספיק לזמן רב .תושבי העיר גילו תושייה
ועוצמה רבה והיו שותפים להרגשת אחדות בהתנגדות לרומי .כך גם
שמעון דאג למניעת התפשטות מחלות דבר הרגיל במצור.
כך גם בזכות חקיקותיו והענישות החמורות נשמר הסדר במדינתנו
גם בשעות הקשות .שמעון ידע להעניש ביד רמה כשהיה צורך בכך
– פעמים עונשים אכזריים אשר מימי לא ראיתי ולא כאן מקום
להעלותם על הכתב – וגם בזאת ניטשו מחלוקות קשות עם חכמים.
חכמינו ד רשו משפט וצדק וענישה ע"פ דין תורה ככל הניתן
והשתדלו ללא הצלחה לצמצם את סמכויותיו של שמעון.
עימותים אלו נמשכו לכל אורך תקופת מנהיגותו אך בימי ביתר רבו
מספור והעיבו על שיתוף פעולה תקין .אני שהייתי מתווך בין הנצים
כשלתי בשליחותי זאת .צימצום כוחם של חכמים באסיפות
והועידות המשיך וכל זה תרם לחשדנות בין הצדדים – דבר שנתגלה
בהריגת ר' אלעזר המודעי.
אירוע קשה זה תחילתו בגילוי בגידה של קצין שומרוני .אותו קצין
גילה באמצעות חיילים שומרונים את מבואות העיר ואת נקודות
התורפה של חומת העיר .בעקבות מעקב שערכנו אודותיו נתגלה
שדרכו לדבר סתר עם ר' אלעזר המודעי.
למותר לציין ששמעון הגיב בחומרה .במשפט יחיד שערך לר' אלעזר
נקבע שהוא אשם וחייב מיתה ,הדבר נתגלה לחכמים והללו דרשו
משפט צדק .שמעון נענה לבקשתם אולם ההרכב של חבר השופטים
היה מראש מוטה ,ייצוגם של חכמים היה מועט כרגיל וכמובן לא
חסרו איומים והטבות למי שיתמוך בהמתת ר' אלעזר המודעי.
המשפט העלה את חמתם של חכמים ובזה העמיק הקרע ביניהם.
ביקורת העם על שמעון הייתה רבה יען אהבו הכל את ר' אלעזר.
רבים מהחכמים קראו להדחת שמעון וכתגובה אסר הלה את
מתנגדיו עד יום כיבוש ביתר .אף אני נכוויתי ממשפט זה בבחירתי
לזכות את ר' אלעזר ,ועקב כך הדיחני שמעון מהיות מושל ביתר.
האם צדק שמעון? האם היטה דין? סבורני שבכגון דא אין דין ואין
דיין שכן במקום בו יש מלך אין לקוות למשפט צדק אלא לכח הזרוע
מחד או פשרה מאידך ולדאבון לבנו לא זכינו לפשרה.
סופה של ביתר ידוע לכל ולא אכביר במלים על המראות .מה שאוכל
לומר הוא שהרומיים כעסו ...הם רצו לתפוס את הקצינים הבכירים
– וכשלו בזה כמעט לגמרי .רק אני נתפסתי בידי מצביאי רומי
והובאתי לפני יוליוס סוורוס.
סוורוס היה חצי נרגז חצי מחוייך ואמר – "אה זה רק אתה? איפה
ראש הברברים? כמה רציתי להביאו לפני הקיסר" – הנוכחים הרימו
את קולם בצחוק אולם סוורוס נשאר כעוס.
נו איך ההרגשה? אמר סוורוס ושינה את פרצופו לחיוך מנצח.
בעזרת השם אמרתי בקור רוח .סוורוס והנוכחים צחקו בקול רם...
'בעזרת השם'? נו נו...
לא ארחיב את היריעה על הפגישה הזאת ,בסה"כ לא אני וחוויותי
הם העניין אלא המרד ומנהיגו.
זכינו בדורנו דור החורבן למנהיג דגול אשר לא היה כמוהו מאז
מתתיהו בן יוחנן ,אולם לגאולה לא זכינו – האם חטאנו? איני יודע.
האם כשלנו בהחלטתנו למרוד? ודאי שלא .מובטחני שכל חייל
וחייל שלחם וכל תושב בארץ יהודה החזיק אחרי שמעון עד לסוף
המר ,וטוב שכך.
יהי רצון שנזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן!
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יוסי רוטנברג

יונתן אדלר

דניאל טוויטס

חנן אהרונוף

ישי יסלזון

אליקים בקר

אביעד אוסטר

נדב גרשון

אלי לסרי

נתנאל הרשברג
מאיר רוזנבלט

עקיבא דוידסון

עידן סולמי

נדב אשל

זכריה הבר
יוסף הירש

יאיר נסימי
ארי זנילמן

יניב אלמליח
עמנואל סגל

אלימאיר מאלץ

יהושע סולומון

עמיחי גוטליב

הראל פרקש

אליהו קליין

אשי טרגין

יהושע כץ

עידן בורגר

ניצן רואי

בניה מינצר

משה סיגל

ג'וש כהן
זאב לייב
הלל אורי הכהן

איתן פולק

דביר כרמון

אוריה דור

דוד אדרי

דניאל שמואל (ד)

באיזה שלב אתה נמצא עכשיו? עלינו לפני כמה שבועות לפלוגות
הוותיקות ,ועכשיו אנחנו נמצאים בתעסוקה מבצעית בקו חברון.
באיזה תדירות יוצאים הביתה? היציאות הן  ,13-5ואנחנו מאוד
מרוצים מזה.
בסימן טוב ומזל טוב התחתנת בחודש האחרון .איך החיים בתור
חייל קרבי נשוי? מכיוון שאני רק שבוע בצבא בסטטוס הזה ,אין לי
כל כך מושג ,אבל המעט שעברתי היה בסדר.
מפקד הפלוגה שלנו אמר בהתחלה שאף חייל מהמחלקה לא ייצא
לחתונה שלי בגלל שהיה ערב פלוגה .אבל ,בראש צורים (מקום
המגורים הקודם שלי) גר סמח"ט ב' של הנח"ל במילואים .ביקשתי
ממנו שידבר עם המג"ד לגבי החתונה ,ואכן הוא דיבר איתו
ובעקבות כך כל המחלקה הגיעה לחתונה והיה מאוד נחמד.

והשבוע – ישי יסלזון מגדוד 139
ראיין :בנימין אפלבוים
איפה אתה משרת? חטיבת הנח"ל ,גדוד  361בפלוגה המבצעית.
ממוקם פיזית :אנחנו ממוקמים בגזרת חברון ,במוצב חרסינה.
תפקיד :קשר מ"מ.GPS ,
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באותו תרח"ט קשה ,בו עלינו מאות מטרים כל שעה כאשר תיקי
לאו כבדים היו על גבינו עלו בקשר בסוף התרגיל" :צריך מניין
למעלה" .כך הקפיצו את כל מחלקת בייני"ש למעלה – וזכינו
לתפילת שחרית עם תפילין במניין (בשביל מח"ט בביסל"ח שהיה
צריך להגיד קדיש) ,ומצד שני כל הגדוד נהנה מעוד שעת שינה...
בימים אלו הצטרפתם לפלוגות הוותיקות של הגדוד שלכם בתור
מחלקת בייני"ש אחידה .האם אתם מסתדרים עם הסיטואציה?
ברוך ה' נפלנו על פלוגה מעולה ,שאין בה משחקי וותיקות-צעירות,
ועל מ"פ מעולה וזורם .בגדול אנחנו מאוד מרוצים – מותר לנו
לשבת על הספות ,לשתות קפה ,לראות טלוויזיה ,דבר שלא מובן
מאליו לחיילים שהתגייסו לפני שנה לצבא .אנחנו מצידנו מחזירים
יחס טוב לחיילים הוותיקים – ומביאים להם הרבה אוכל ,ככה
שהיחסים בפלוגה מאוד טובים.
ספרא וסייפא :אני מקפיד ללמוד דף יומי בצבא ,אף שזה לא דבר
פשוט וקל .באמצע תרח"ט ,כשכולם נופלים שדודים ,להחליט
לפתוח ספר וללמוד זה דבר מאוד קשה – אך עם זאת מוסיף ומרגש.
בעוד כארבעה חודשים אתה וחבריך תשתחררו מהשירות הסדיר (או
לחילופין :תשנו את אופי השירות )...ותחזרו לישיבה .האם מרגישים
את זה? בנקודה הזאת ,מה אתה מצפה מעצמך לקראת החזרה?
מאוד מרגישים את זה – החיילים האחרים אף דואגים להזכיר לנו
כל הזמן .כולנו מתגעגעים לאווירה וללימוד בישיבה ובאמת מצפים
לחזור אליה .אני מצפה מעצמי פשוט ללמוד ולהמשיך להקים את
הבית שלי בישראל.
כמה מילים למתגייסים הטריים :תזכרו תמיד למה התגייסתם ולמה
אתם נמצאים איפה שאתם נמצאים ,והרבה ברכה הצלחה!

יש לציין שגם מחיילי המחלקה עצמם זה דרש המון ,בגלל תרגיל
לילי שהיה להם יום קודם וטקס סוף מסלול שהיה יום אחרי – מה
שדרש מהם לנ סוע מהחתונה היישר לתל אביב ,לישון בישיבה שם
ולקום מאוד מוקדם כדי להגיע לפרדס חנה לטקס בזמן.
איך אתם משתלבים באווירה המיוחדת של חברון בתור חיילים? זו
חוויה מאוד כיפית להיות חיילים בחברון .התושבים המקומיים
מפרגנים לך בלי סוף ,נותנים לך אוכל ,יש סביבה דתית חמה ,הרבה
אנשים שמכירים והמון תפילות באיזור .לדוגמא ,לאחרונה מישהו
בא לש.ג הבסיס כששמרתי שם עם שלוש חבילות ארטיקים ואמר
לי לחלק לחבר'ה – סתם כי אנחנו שם ,שומרים עליהם.
ספר על חווייה שחווית לאחרונה :ביקשו מאתנו לפנות מיטות
שבורות של הצבא ,וילד ערבי ראה אותנו מהגג וביקש שנביא לו
מיטה אחת .והתלבטנו אם להביא לו את המיטה או לא ,ובסוף לא
הבאנו לו .אולם ,בעקבות כך התעורר בינינו ,חיילי המחלקה ,דיון
סוער לגבי השאלות המוסריות במקרה הזה.
אירוע משעשע כלשהו שהיה לך :באמצע התרח"ט (=תרגיל חטיבה)
עצר רכב "סופה" וממנו ירדה קצינת רפואה .הקצינה באה למג"ד
ואמרה לו" :באתי לתרגל אתכם באר"ן" (=אירוע רב נפגעים) .המג"ד
שאל אותה" :על איזה אר"ן אתה מדברת?! שמעתי שביטלו אותו!".
אבל ,הקצינה לא האמינה לו והם התחילו להתווכח.
בתגובה המג"ד הביא קצינים נוספים מהגדוד שיגידו לה שבאמת אין
שום תרג יל אר"ן מתוכנן ,וכשראה שגם זה לא עוזר הוא הלך לבקר
(קצין חיצוני שאחראי לבדוק את איכות התרגילים – ב.א) והבהיר
לו שאין לו כח להתחיל אר"ן ושיעזור לו להגיד את זה לקצינה...

נחש מי!
בשבת פרשת מטות-מסעי התקיימה שבת הורים לצעירי הצאן משיעור א' .ההורים
הגיעו ,וזכו להיפגש עם כל אחד ואחד מראשי הישיבה .השבת תרמה להעמקת הקשר
בין הישיבה ,ההורים והתלמידים.
"אין אדם יושב בצל סוכה – ואין צל דפנות"
בעקבות הפרסום מעל גיליונות 'חדשות דף קשר' ,הגיעה הישיבה למסקנה שהסככה
מעל חדר הקפה אכן עלולה להגביר את הבטלה (מתוך הנחה שהדבר אפשרי).
בעקבות זו ,הוסרה הסככה המבורכת .בניגוד לכך ,יש הטוענים כי הסככה הוצבה
מראש למשך ימים ספורים בלבד ,עבור קבוצת מבקרים בישיבה.

"שאי סביב עינייך וראי :כמעט כולם נקבצו באו לך"
בשבת פרשת פנחס יצאו תלמידי הישיבה לחופשת בין הזמנים קצרצרה ,מיום שישי
עד יום ראשון .במקביל ,התקיימה בישיבה שבת בוגרים ,עבור בוגרי מחזורים כ"ד-
כ"ה  .יונתן סנובל ניהל גם את השבת הזו בהצלחה יתרה ,מלבד זוג משקפי שמש
וטלית ,שאבדו .במקביל ,התקיימה שבת לקבוצת מחה"ך ,אשר שוהה בישיבה למספר
שבועות.

הפתק שלי יותר חשוב!
לפני מספר שבועות העביר הרב משה שיחה בסעודה שלישית ,לגבי אי-אלו אנשים
המציבים את פתקיהם מחוץ לתרמוסטט (מי באמת זוכר שהיה שם תרמוסטט ,ולא
לובש חולצה מכופתרת?) מהנחה שפתקיהם חשובים יותר (לגבאים יש היתר).
כהמחשה לכך התנהל השבוע קרב על פתק ,שהוכנס לתרמוסטט והוצא ממנו למעלה
מחמש פעמים .הדברים הגיעו עד לכדי דיון בחדר הקפה ,ובמקום החשוף מסככה
שלידו...

זמן "ארנון את פרנקל"
קבוצה של כארבעים תלמידים החליטה להאריך את שהותם בישיבה .כך ,יישארו
התלמידים מיום השישי עד צהרי י' באב .התלמידים יעסקו בעיקר בלימוד במצווה
שמאריכה ימים ,בהקבלה להארכת הימים בישיבה .כיוון שהארכת ימים זו באה על
חשבון כיבוד הורים ,בחרו הללו דווקא במצוות שילוח הקן ,על המשמעות
הסימבולית של עזיבת הגוזלים.

זה היה ביתי
מעל  15אנשים נרשמו להתפקדות לבית היהודי ,לאחר שיחה שהעביר הרב מדן
בנושא ,ומכתב בחתימתו של הרב גיגי .כמובן שלא מדובר בעמדה פוליטית ,אבל
אלעד שפיגלמן (ד') וברוך זוסמן (א') המארגנים ,מוסרים כי חשוב שכל אחד יוודא עם
עצמו האם הוא חש את הצורך להירשם ,ובמידה וכן ,יפנה אליהם בהקדם לצורך
הרישום.

אזכרה לרב עמיטל
ביום שלישי שעבר התקיימה אזכרה בבית המדרש לזכרו של מורנו ורבנו הרב עמיטל
זצ"ל .הרב שלמה לוי העביר שיעור בנושא 'לפנים משורת הדין' ("לא כל מה שמותר
– באמת מותר") ,ובנוסף נשאו דברים הרב הלל ,ונכדו של הרב עמיטל ,הרב מדרכי
פוגלמן .תלמידי הישיבה גדשו את בית המדרש ,כמו גם בוגרים ,חברים ומוקירים.

תרום בו ציטים
מעבר לכותרת הנדושה ,באנו לחזק ולעורר בעניין תרומת התרומבוציטים בהדסה עין
כרם בבין הזמנים .הרשימה תלויה ועומדת בכניסה לבית המדרש ,וכל הרוצה לתרום
– יבוא ויתרום .ישנה חשיבות לתרומה גם בבין הזמנים ,ויש שיאמרו אפילו יותר –
כיוון שהיא לא כוללת ביטול תורה .לפרטים ,הרשמה והחזרי נסיעות – יחכה לכם דב
גרינוולד ,עם שקיק דם סמלי בידו.

ישיבת הר עציון שעל יד מכללת הרצוג
במהלך השבוע פעלו עובדי הישיבה שעות נוספות ,ונשארו בחלק מן הימים עד
השעה  .)!( 22:22ברחבה ליד בית המדרש נתלתה סככה ,באחד ממגרשי החניה הוצב
אוהל ,פלזמות עם 'הגיבן מנוטרדם' של דע"ל (בלע"ז) הוצבו במקומות רנדומליים,
סככה ליד חדר האוכל ,ועוד ועוד .מרכיב מרכזי נוסף היה השילוט בקמפוס המוריק,
שהיה יכול לסייע רבות לכל שבו"ש ולכל מבקר ,גם במהלך השנה ...כפי שנאמר ,ימי
העיון בתנ"ך נפתחו בקול תרועה רמה ,והבאים זכו לקבל עכבר למחשב מבית מכללת
הרצוג ,בכדי להקל על השימושים המגוונים במחשבים הניידים בזמן השיעורים.

דף קשר ,גיליון 1613

חדר אמסטרדם מחכה לכם
עם סיום הסבב הנוכחי של הדף היומי ,יתחיל עולם התורה את מסכת ברכות בט"ו
מנחם-אב ,ויסיים בע"ה את מסכת נידה בז' טבת ה'תש"פ .המעוניינים לחתום מראש
על דירות בפנימייה י"ב ולהתחייב ללימוד מקיף וכולל ,מתבקשים ללמוד במהלך בין
הזמנים את פרקים ראשון ושני במסכת ברכות .הישיבה תפתח את זמן אלול בלימוד
פרק שלישי בע"ה.
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