ברכת מו“ר ראש הישיבה
בס“ד
חיילינו היקרים והאהובים,
עדיין אנחנו בהלם.
עדיין אנחנו לא יכולים לעכל.
עברו רק כמה שעות מאז הבאנו למנוחת עולמים את מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי
זצ"ל.
זכינו בישיבת הכותל לדבר מיוחד .זכינו לראות גדולים ,זכינו לראות זקני ישראל.
זקני העם .לראות ולחיות לצד יהודים מלאים בתורה .מלאים בעמלות של תורה
עשרות בשנים.
מו"ר הרב הדרי זצ"ל היה עמנו .באצילותו ,בהדרו ובענוותנותו ,מיום הקמת
הישיבה .למעלה מיובל שנים לא זז מבית המדרש ,בחינת והיו עינייך רואות את
רבך .היה עמנו בכל מקום ובכל רגע בו נזקקנו לו .תמיד אמרתי לו מה ששמעתי
ממנו ,כשסבא בראש השולחן זה נראה אחרת ,אכן היה רב ,אבא וסבא טוב לדור
הצעיר אשר לא גדל על ברכיו .אהבנו את רבנו הרב הדרי ,ועתה ,אנו ,כל בית
הישיבה אבלים וכואבים .אם היינו שואלים אותו ,היה אומר ”ואנחנו קמנו ונתעודד“
תמשיכו ,תאירו את אור התורה .ביתר עוז .מישיבת הכותל שהקים ממרומי
ירושלים .הישיבה הנשקפת אל מול הר בית ה‘ .במקום ה‘ שם הבשורות ,במקום
החשוב ביותר לעם ישראל .בוודאי יאמר לנו שליחות אלוקית לכם להתגדל
בתורה ולהאיר את תורת הישיבה ,תורת ירושלים וכל בית ישראל ,איש איש
במקומו ובמעמדו.
פעמים רבות שמעתי ממנו ” נודע בשערים בעלה“ דהיינו מפרש הזוהר הקדוש
”לפום מה דמשער בלביה“ לפי הכלים שאנו מכינים גם זוכים לאור האלוקי נכין
כלים גדולים בצבא ובישיבה למען עם ישראל ולמען תורתו .נרבה אהבה וכבוד זה
עם זה ומנחם ציון ובונה ירושלים ינחם את משפחת רבינו הרב הדרי זצ“ל ואת בית
הישיבה  -משפחתו.

חזקו ואמצו
באהבה ובברכה
הרב ברוך.

ברכת מו“ר הרב נבנצל
בס“ד
ימי הספירה ,ימי ההכנה למתן תורה ,הקב"ה יחזק אתכם בגשמיות וברוחניות
וישמרכם מכל רע ,ויתן לבכם להתכונן ליום הגדול ,יום מתן תורה ,לקבל את
התורה עם כל ישראל כאיש אחד בלב אחד .ואם נזכה נעלה לרגל ויתקיים בנו
ולא יחמוד איש את ארצך בעלתך לראות את פני וגו'.

חג שמח,
צעיר הלווים,
אביגדֹר נבנצל.

העלון נכתב ונערך ברובו לפני ההודעה המצערת
על פטירתו של מו“ר הרב הדרי זצ“ל.
העלון הבא יוקדש בע“ה לזכרו ולמפעלי חייו.

עוז והדר לבושך הרב טוביה ליפשיץ
הרב הדרי זצ“ל דביר לוי

יום הזיכרון ידידיה פויכטונגר  +ברכות ואיחולים
קדושת הדיבור הרב יהושע טשרנפסקי
הכר את הצעיר נח גליק
הכר את החייל אריאל לואיס
תמונת מצב ידידיה פויכטונגר
כל ישראל חברים אילן פימה
מילה בסלע נתנאל סלע
לקסיקון צה“לי ידידיה פויכטונגר
תחיית הקודש ביום ירושלים נעם אלטמן
מהנעשה בצבא אורי נגוסה
מהנעשה בישיבה יצחק גליק
ירושלים של זהב דביר לוי
מים אל י־ם ניר קרונפלד
אוהלי תורה באוהלי צבא נריה חסיד
ליגת בייני“ש הפז“ם גיל אליאב
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עוז והדר לבושך

הרב טוביה ליפשיץ הספד למו“ר הרב הדרי
אמר דוד בתהילותיו:
מורנו ורבנו האהוב ,איש ההדר ,אשתדל להיות לפה לרבבות תלמידיך ותלמידותיך ,בכל
מעגלי חייך ,בתורה שבכתב ובתורה שבע"פ.
.
 ,איזו תורה למדנו ממך -
איזו צורת אדם הייתה לך -
נסתלקת מאתנו בשבוע שקוראים בו פרשת אמור  -שבת ומועדים ,כולך בחינת שבת
ומועד ,עולם הבא וימות המשיח .היום שבו אנו נפרדים ממך ,רביעי בשבת:
מי שזכה לבוא אצל הכותל אלפי פעמים בלילות שבת ,ברג"ש :ברד ,רוח ,גשם ושלג,
לאחר הינף יד של אצבע צרדה" ,ישמחו במלכותך" ,זוכה לבוא עם תחילתה של קבלת
שבת לירושלים של מעלה ,שבתה של ירושלים.
נתבונן במאמר חז"ל אחד ,שכמדומני ,מביע את אישיותך ,ושוב הגמרא בשבת:
תנו רבנן 'והרוח תשוב אל האלהים אשר נתנה' תנה לו ,כמו שנתנה לך בטהרה ,אף אתה
בטהרה.
משל למלך בשר ודם שחלק בגדי מלכות לעבדיו .פקחין שבהן ,קיפלום והניחום
בקופסא .טפשים שבהן ,הלכו ועשו בהן מלאכה .לימים ,ביקש המלך את כליו .פקחין
שבהן ,החזירום לו כשהן מגוהצין .טפשין שבהן ,החזירום לו כשהן מלוכלכין .שמח המלך
לקראת פקחין...
מורי ורבי .אתה זוכה לחזור היום בטהרה ,בנקיות ,לא מפני שקפלת את בגדיך ,והם היו
לשמר את הלבושים שהקב"ה נתן לך ,והוא נתן
מונחים בקופסה ,אלא מכיוון שידעת איך ַ
לך ביד רחבה ,כי ידע שיש כאן יהודי עם תפקיד היסטורי.
פעמים רבות ,בשקט ובצנעה ,דברת איתי על החסדים והניסים שרבש"ע עשה אתך
בצמתים שבהם עמדת בחייך :נפצעת בילדותך קשה בליל בדיקת חמץ ,נפצעת אנושות
בבגרותך מרימון ,ונפלת לעת זקנה ,ואחרי כל אחד מאלה יצאת בכוחות מחוזקים.
מה עשית לנו התלמידים ,תלמידי ישיבת הכותל לדורותיהם? זה מפעל חייך ,ישיבת
הכותל הייתה ,הווה ,ובעז"ה תהיה בית מדרשך .עליו מסרת את הנפש ,אתה וביתך ,ושם
זכית להעמיד תלמידים הרבה.
נהגת בנו ,רבנו ,בתלמידיך בדרכו של בורא עולם :מהו הוא הבטיח
בשתי קומות ,אף אתה ,הולכת את עולמנו הרוחני בקוממיות:
הקומה הראשונה ,השגרתית ,ימות השבוע ,וכתר השבת על גביהן :פותחים בריה"ל,
ממשיכים ברמח"ל ,ויוצאים מהמבוכה ע"י המורה ,וביני לביני אליהו ואלישע .ושיא
עשינו אוזנינו
השיאים ,בהגיע היום שבו היו הלווים אומרים בבית המקדש:
כאפרכסת ,מתוך ערמות ספרים עם סימניות ,בדמות דפים זעירים של לוח שנה יומי ישן,
שמוע שמענו :רש"י ורמב"ן ,ר' צדוק ושפת אמת ,סתומים ופתוחים ,חזון וראי"ה ,ראשונים
ואחרונים ,סבי המוסר ,אדמו"רי החסידות ,ראשי ישיבות ,ואלופי תורה .הכל הכל בלול
ושזור בחן ,בטוב טעם ודעת,
מתנת הזמן :כמה דברת על ניצול הזמן .ובאשמורת הבוקר של יום השישי הפגשת אותנו
עם מדרשי האגדה ,ובפינה תנור נפט שהדליק אחד מבני החבורה .מותר כאן ועכשיו
לגלות ,זה היית אתה .לא החזקת מעצמך כלום ,בחינת אנוכי עפר ואפר.
עפר –מצמיח ,יש לו רק עתיד .אפר  -היה פעם משהו ,יש לו רק עבר .רבנו הגדול ,אתה
היית כגשר בין עבר לעתיד ,וחשת את האחריות האדירה ששר ההיסטוריה ,רבונו של
עולם ,הטיל עליך.
דברנו כבר על קבלת שבת אבל היו עוד חלקים לשבת .בשעת "רעוא דרעוין" ,לבוש כדרך

דברנו כבר על קבלת שבת אבל היו עוד חלקים לשבת .בשעת "רעוא דרעוין" ,לבוש כדרך
'המוסריים' ,מפליג היית עמנו באגדות חז"ל ,בגדולי ישראל ,בפטירתן של צדיקים ואם
צריך גם ב'שבירת הכלים'.
בשבתות מיוחדות ,אף זכינו לעמוד על הפתח בסעודה רביעית ,עם אליהו הנביא זכור
לטוב.
הקומה השנייה ,היא קומת המועדים .טל של תחייה שגם עכשיו ממשיך ומרווה נפשות
עייפות וכמהות ,ריחף בחלל בית מדרשנו .הייתה זו הצעקה בר"ה לפני התקיעות:
 ,שעורר את
 ,וביום הכיפורים איך אפשר בלי:
ליבות כולם לתשובת אמת .בסוכת העץ ,בכניסה לחדר האוכל בבתי מחסה ,נפרדנו מן
הסוכה כשאתה מנשק את הדופן ,ואנחנו נפגשים בלוויתן שזנבו בתוך פיו ,ומחפשים את
שורשי משפחתו של דוד בסדום.
התיאור על ההקפות בשמחת תורה תשל"ד ,ברמת הגולן ,עם ספר התורה הקטן ,שהובא
מבית הכנסת של הוריך ,שם התפללתם אתה ואחותך .עם ספר התורה הקטן הזה עלית
לרמת הגולן ,וחיברת תלמידים צעירים למסורת ישנה .עוד נזכיר כאן את חברינו הי"ד,
שנפלו במערכות ישראל .היחס שלך לנופלים ,למשפחותיהם ,לאלמנות ,ליתומים,
הפרטים הקטנים שהרכיבו אישיות גדולה.
וכשהגיעו הלילות הגדולים ,לאורם של נרות החנוכה ,הבעת משאלה בסופה של כל
ולמדת אותנו על שלושה ימים בחודש טבת ,ועל
שיחה:
שניים בשבט ,ומשנכנס אדר והגיעו ימי הפורים ,השמחה הייתה שמחת המחר .עם חיפזון
הגאולה נפגשנו בפה – סח ,ופרקי תהילים נלמדו לפי מספר שנות המדינה .עומדות היו
רגלנו ב'צהלי ורוני יושבת ציון' ,ובפינו שיר מזמור לבונה ירושלים.
בשבועות ,שמענו היטב את קולו של העץ הקיים ,מסורת תורה שבכתב ושבעל פה ,וראינו
עצמנו כחוליה בשרשרת הנמשכת מסיני .והפירות ,הביכורים המתחדשים ,הנקודה
הפרטית והאישית של כל אחד ואחד המונחת בסטנדר שלו.
יותר ממה שקריתי לפניכם כתוב על לוח לבו של כל אחד ואחד מאתנו.
מקומו של רבנו בעולם התורה הישיבתי בכלל ,וישיבות ההסדר בפרט ייזכר בשניים :בגלל
אוצר.
היותו יוצר ,ולא פחות מכך בשל היותו ֵ
היית יוצר גדול :הורתה של הישיבה יש מאין ,בניין יש מאין ,מסגרות לימודיות בנויות
לתפארה ,תוכנית לבני חו"ל ,כולל אברכים ,רבנות ,דיינות ,הסדר .אף בהרבצת התורה יצר
סגנון חדש ומרענן של שיחות ושיעורים .יצירה רוחנית המקיפה את הנושא הנדון מרישא
לגמירא ,החל מחז"ל ,ראשונים ואחרונים ,זרמים שונים במחשבת היהדות ,ואף מחקר
ופולקלור.
אך לא פחות מכך ,היית גם אוצר גדול :עומד על המשמר בפתח בית המדרש הירושלמי,
בלילות שבת של תקופת טבת ,ובכלל ימות השנה ,ושומר בהקפדה יתירה על מסירת
מסורת עולם התורה והישיבות ,בדייקנות ודקדקנות על הנהגותיו ,סיפוריו ומסורותיו,
חלילה שלא תבוא היצירה על חשבון האצירה.
מורי ורבי ,אלופי ומיודעי ,נעמת לי מאוד ,אני מקווה להיות ראוי לתואר תלמיד של הרב
הדרי.
עוז והדר לבושך ותשחק ליום אחרון.

סמוך למיתתו ,ליד מיטתו ,י' באייר התשע"ח .סנהדריה ,ירושלים.
(תומלל ע"י אבישי ליפשיץ)

מו"ר הרב הדרי זצ"ל
דביר לוי דברים לזכרו

בפרק הראשון של מסכת ברכות שואלת הגמרא לגבי כל מיני מצוות -על איזה חלק
מהמצווה מקבלים שכר? ואחת המצוות המוזכרות שם היא 'נחום אבלים' ואומרת
הגמרא שהשכר במצווה זו בא על השתיקה .יסוד מצוות נחום אבלים הוא השתיקה.
כשאדם נפתר מן העולם -קשה לנחם את הסובבים אותו -כל מילה המנסה לנחם
רק מקטינה את האבידה .האבידה היא כל כך גדולה שקשה לבטא אותה או להסביר
ולתת טעמים לסיבתה .היסוד הזה -של השתיקה המבטאת דבר הגדול יותר מהדיבור
 מנקודת המבט שלי יכול לתמצת את אישיותו של מו"ר הרב הדרי זצ"ל .רבו -הרבהנזיר  -עסק בסוגיית השתיקה המון ,הוא חי את הנושא הזה .הוא היה שתקן גדול.
כשערך הרב הנזיר את אורות הקודש הוא הקדיש לנושא השתיקה קובץ פסקאות לא
קטן .בין דבריו כותב הרב קוק" :בעלי הנשמות הזכות ...מרגישים הם בכל דיבור
מעמסה ודחיקה על המרחב הגדול של החופש שבמחשבתם הפורייה "...כך היו
הרב ותלמידו ותלמיד תלמידו( .הראי"ה ,הרב הנזיר ומו"ר הרב הדרי) .ביותר היה נראה
בשיעוריו של מו"ר הסבל של הצמצום כשהיה צריך לבטא מחשבה שנבעה מרום
מחשבתו העמוקה .סבל זה התבטא בגמגום ואנחות כשלא הצליח לחתום משפט
בבהירות .שיחותיו העמוקות התבטאו במילים קצרות שכולם הרגישו שמאחורי
המילים הספורות משותתת מחשבה אין סופית שמתקשה להתגלות .בכדי להסביר
פסקה או רעיון השתמש בסיפורים .סיפורים שהיה נוכח בהם ,או ששמע מגוף ראשון.
לפעמים אף חזר על אותו סיפור ודרכו העביר כל פעם רעיון עמוק אחר ,את הנמשל-
התלמיד המבין מדעתו היה צריך להפנים.
מו"ר היה איש סוד .גם לימוד סודות התורה היה גם הוא סודי בדיבורו ,אף שלא דיבר
עליו מפורשות -רמז עליו למביני דבר .האישיות שלו הייתה סודית ,כל רעיון היה סוד
שצריך לפענח .שיטתו הייתה לדבר בראשי פרקים ולהמשיל בסיפור .והחכם המבין
מדעתו -היה ליבו רווי נחת.
עוד גמרא בפרק הראשון של מסכת ברכות אומרת שכל הקובע מקום לתפילתו-
כשמת  -אומרים עליו שהיה עניו וחסיד .נשאלת השאלה הרי הלכה היא שאסור
להגזים בשבח הנפטר ,שהרי מידת הדין תובעת .ואם אדם לא היה עניו ורק קבע
מקום לתפילתו -איך נאמר עליו שהיה עניו?! אלא היסוד שאותו ניתן ללמוד הוא יסוד
שמו"ר חי על פיו ,קביעת המקום לתפילה מבטא הבנה שאדם מכיר את מקומו ביחס
לקב"ה .בתפילה -כשאדם עומד מול מלך מלכי המלאכים הוא צריך לדעת את מקומו
 מאיפה פנייתו באה" ,ממעמקים קראתיך ה'" .מו"ר הרב הדרי קבע מקום לתפילתו-בזווית בית המדרש הקרובה ביותר להר בית ה' .קביעת מקום זה בא לידי ביטוי
בענותנותו וחסידותו העצומות .הדרישה מעצמו ומתלמידיו להיות ישרים להכיר כל
אחד את מקומו ,התחסד עם קונו תדיר ,בבכיה נוראה בימי התשובה שדרש על מצבו
של עמ"י ועל מצבה של השכינה .איך היה אפשר שלא להטהר ביום הכיפורים
מדמעותיו השותפות? איך היה אפשר שלא להזדעזע מקריאתו להביט על מצבם של
כלל ישראל ,לצאת מהתשובה הפרטית ולהביט על כנסת ישראל בכללה .כל השנה
פניו הביעו רצינות דבריו היו חדים  -ופתאום ,בימים נוראים ,מעיין הדיבור נפתח,
הרגשות פרצו ,התגלה החופש הפנימי ויצא לעטוף נשמות המבקשות לעשות תשובה
ולהמליך את הקב"ה.
יהי זכרו ברוך.

יום הזיכרון

ידידיה פויכטונגר החול יזכור
בשנה האחרונה שמתי לב לסמיכות הנפלאה והכואבת של פרשות "אחרי מות",
"קדושים" ו"אמור" ליום השואה ויום הזיכרון .כל כך הרבה נאמר בנושא ,כל כך הרבה
נכתב והולחן ,ואני מבקש להאיר רק פינה אחת.
הקשר של יום הזיכרון ויום העצמאות הוא מתבקש .מעבר לצורך לראות את המחיר
והתמורה ,הוא גם צורך נפשי חשוב עם סימן אזהרה .בפרשת 'קדושים' אוסר הקב"ה
על עם ישראל לשרוט את הגוף מתוך צער בשעת אבל .מעבר לפן הפולחני-פגאני,
הקב"ה מבקש להרחיק אותנו מהתמכרות
לאבל ,לדיכאון ,ולהתעסקות בכאב.
הימים הנוראים שבין יום השואה ליום הזיכרון
מוסיפים נופך מיוחד לימי הספירה ,הם דורשים
מאיתנו לזכור את העבר ולהפיק ממנו לקחים
לעתיד.
ביום הזיכרון האחרון הבנתי כמה קל לשקוע
בעצבות ,ולהתמכר לכאב האינסופי .יש בנו רצון
אמיתי להציץ בחלון השכול שנפתח לכל עם
ישראל ליממה אחת ,לשמוע עוד ועוד את
הסיפורים של המשפחות שאיבדו את יקיריהן
בהגנה על המולדת .לשמוע את השירים,
לראות את התמונות ,להתמלא התפעמות
מעוצמות הנפש והאומץ של הגיבורים .כל כך
קל להמשיך לכאוב לנצח .ואז ,בדיוק כמו הציווי
האלוקי ,מגיע יום העצמאות שמוקיר בדרכו
שלו את הגבורה היהודית ,ועוצר אצלנו ,באופן
בריא ונחוץ ,את הכאב עד ליום הזיכרון הבא.
הכרת תודה לחיילת נצר אחרון

ברכות ואיחולים

קדושת הדיבור

הרב יהושע טשרנפסקי
חיילינו האהובים והיקרים,
התחלנו את הזמן לפני לא הרבה זמן .אלו שהתגייסו בסוף הזמן הקודם ,התחלנו להרגיש את
חסרונכם ואלו שעומדים לקראת סוף השירות ,בית המדרש כבר משתוקק לחזרתכם .מקוים
שאצלכם הכל הולך טוב .תמשיכו להתרומם ,לצמוח ולהצמיח.
נפרדנו מתוך לימוד משותף על קדושת הדיבור .בטח עכשיו שאתם נמצאים בעבודה הקדושה
של הצבא כל אחד במקומו ,מרגישים אתם יותר את המשמעות של מה שדיברנו ביחס
לשמירה על קדושת הדיבור .למדנו שהאדם התייחד ביכולת הדיבור שלו על פני כל שאר
בעלי החיים "ויהי האדם לנפש חיה" .וכתרגום אונקלוס"" :וברא ה' אלוקים ית אדם עפרא מן
ארעא ונפח באפוהי נשמתא דחיי והות באדם לרוח ממללא " .דיברנו על השמירה המיוחדת
שצריכה להיות לנו על כלי הדיבור שלנו .למדנו את הפיסקה בו הרב קוק אומר ש"האדם יכול
לדעת את מעמדו הרוחני על פי הבהירות של הדיבור שלו  .מה שהאור הנשמתי יותר חי
בקרבו ,כפי אותה המידה יחוש ,איך כל דיבור ודיבור שלו יוצא כחץ ,וכשטף מים חיים ,ואיך
שהוא בא ונמשך ממקור חיים ,ופועל את פעולתו בעולם .מובן שהאיכות הפרטית של
הפעולה של הדיבור תשוער על פי המדה הפרטית של העילוי הנשמתי ,כל חד וחד לפום
דרגיה".
הרב קוק מציב בפנינו מבחן שעל ידו אנחנו יכולים לבחון את ההתקדמות הרוחנית שלנו.
בבית המדרש אנחנו חיים במתח רוחני גבוה ומתוך כך לפעמים מתקשים לדעת מהי באמת
הקומה הרוחנית שלנו .חלק גדול מעבודת בית המדרש נעשה ע"י הפה אם בלימוד אם
בתפילה .ב"חממה" הישיבתית אנחנו עטופים ב"ענני כבוד" ונהנים אנו ממגן הסובב אותנו.
ביציאה לצבא נפגשים אתם עם חיי המעשה .חיים בהם אנחנו צריכים להוציא אל הפועל את
מה שלמדנו בבית המדרש .כוחות נוספים שהיו חבויים יוצאים אל הפועל ומעצימים את צלם
אלוקים שבכם .השמירה על הדיבור היא הנותנת לנו את האפשרות לשמור על הקומה
הרוחנית שבנו באופן תמידי .היא גם אחד המדדים עד כמה אנחנו מצליחים לשמר את
העדינות הנשמתית שלנו.
בפרשת אמור ,באמצע כל פרשיות המועדות ,בחר הקב"ה ללמד אותנו דעת ע"י הסיפור של
בן האשה הישראלית .סיפור שיש בו הרבה על מה להתבונן .כמו בכל דבר תורה ,גם כאן
צריכים להבין את עומק לימוד המוסר אותו מלמדת אותנו התורה.
"ויצא בן אשה ישראלית והוא בן איש מצרי בתוך בני ישראל וינצו במחנה בן הישראלית ואיש
הישראלי .ויקב בן האשה הישראלית את השם ויקלל ויביאו אותו אל משה ושם אמו שלומית
בת דברי למטה דן .ויניחהו במשמר לפרש להם על פי ה' .וידבר ה' אל משה לאמר .הוצא את
המקלל אל מחוץ למחנה וסמכו כל השומעים את ידיהם על ראשו ורגמו אתו כל העדה .ואל
בני ישראל תדבר לאמר איש איש כי יקלל אלוקיו ונשא חטאו .ונוקב שם ה' מות יומת רגום
ירגמו בו כל העדה כגר כאזרח בנקבו שם יומת" .בתחילת הסיפור לא אומרים לנו איך קוראים
לאותם שעליהם מסופר בתורה ,בהמשך מגלים לנו את שם אמו של המקלל "שלומית בת
דברי" אך לא את שם המקלל .אולי על דרך הלימוד ,כיון שרצתה התורה ללמד אותנו שיעור
נוסף בשמירת הלשון ,בחרה שלא לומר לנו שמות מסויימים שלא רלוונטים למסר המדוייק
אותו אנחנו צריכים ללמוד מתוך פרשיה זו .עם ישראל במדבר עברו תהליך ארוך מאד של
בירור מעמיק של זהותם העצמית .שנים רבות של מחיקה של העצמיות עברו על עם ישראל
במצרים .שנים רבות בהן הצליחו המרים לטשטש את הזהות העצמית של האומה .עבד הוא
אדם שאין לו זהות ,כל הזהות של העבד הוא מתוך הזהות של רבו וכפי שאומרים חז"ל "מה
שקנה עבד קנה רבו" .מצרים שאבו מתוך העצמיות של האומה הישראלית את הזהות
השורשית שלהם.
חז"ל לימדו אותנו במדרשים השונים שנעשו נסיונות גדולים לשמר את הצביון המיוחד של עם
ישראל" .וירא בסבלותם ראה (משה) שאין להם מנוחה ,הלך ואמר לפרעה מי שיש לו עבד אם

אינו נח יום אחד בשבוע הוא מת ,ואלו עבדיך אם אין אתה מניח להם יום אחד בשבוע הם
מתים ,אמר לו לך ועשה להן כמו שתאמר ,הלך משה ותקן להם את יום השבת לנוח" .משה
דאג לכך שהשבת תישמר ובכך ניתן היה לעם ישראל להתחבר כל שבוע מחדש לשבת.
אעפ"כ ,ביציאה מהמצרים היה צורך לחדש את הקשר עם רבונו של עולם מהדיוטא התחתונה
בה עם ישראל היו מצויים .חז"ל מגדירים את זה ע"פ הפסוקים שבספר יחזקאל” :ומולדותיך
ביום הולדת אתך לא כרת שרך ובמים לא רחצת למשעי והמלח לא המלחת והחתל לא
חתלת :לא חסה עליך עין לעשות לך אחת מאלה לחמלה עליך ותשלכי אל פני השדה בגעל
נפשך ביום הלדת אתך :ואעבר עליך ואראך מתבוססת בדמיך ואמר לך בדמיך חיי ואמר לך
בדמיך חיי :רבבה כצמח השדה נתתיך ותרבי ותגדלי ותבאי בעדי עדיים שדים נכנו ושערך
צמח ואת ערם ועריה" ,ואומרים חז"ל שהיו ערומים מן המצוות! עם ישראל איבד את כל זהותו
במצרים .היה צורך לחדש את כל אותם הדברים שאיבדנו בישיבתנו בארץ מרים ,רחוקים
מצביוננו העצמי.
למרות השקיעה הנוראית בשערי טומאה ,אומרים לנו חז"ל שעדיין נשארה תמצית הזהות של
האומה שממנה אפשר היה לבנות מחדש את הזהות של האומה" .רבי חונה בשם בר קפרא
בשביל ארבעה דברים ניגאלו ישראל ממצרים ,על ידי שלא שינו את שמן ולא שינו את לשונם
ועל ידי שלא אמרו לשון הרע ועל ידי שלא היה בהן פרוץ ערוה .על ידי שלא שינו את שמן,
ראובן ושמעון מי נחתין ראובן ושמעון מי סלקין .לא היו קורין לראובן רופס ,ליהודה לוליאנא,
ליוסף ליסטס ,לבנימן אלכסנדרא .על ידי שלא שינו את לשונם ,להלן כתיב" :ויבא הפליט ויגד
לאברם העברי" וכאן כתיב" :ויאמרו אלוקי העברים נקרא עלינו" .וכתיב" :כי פי המדבר אליכם",
בלשון הקודש .ועל ידי שלא אמרו לשון הרע ,דכתיב" :דבר נא באזני העם" ,את מוצא שהיה
הדבר מופקד אצלן כל שנים עשר חדש (הם ידעו שנים עשר חודש שהם עומדים לצאת עם
רכושם של המצרים) ולא נמצא אחד מהן שגילה את הסוד ולא נמצא אחד מהן שהלשין על
חבירו (לומר למצריים אחד על חבירו שהוא חשוד שלא להחזיר את מה ששאל) .ועל ידי שלא
היה בהן פרוץ ערוה ,תדע לך שהוא כן ,אחת היתה ופירסמה הכתוב" ,ושם אמו שלומית בת
דברי למטה דן"  .שלומית ,ר' לוי אמר דהות פטפטה ,שלם לך שלם לכון שלמא לכון .בת
דברי ,ר' יצחק אמר שהביאה דבר על בנה .למטה דן ,גניי לו גניי לאמו גניי למשפחתו גניי
לשבטו שיצא ממנו" .הדיבור הוא מה ששמר על זהותם של עם ישראל במצרים .כחלק
מתהליך הבנייה של האומה במדבר מלמד אותנו הקב"ה שאפילו בדיבור צריך לשלוט .הדיבור
שהוא נקודת הזהות הפנימית ביותר של האדם צריך להיות נקי לחלוטין כדי שיתאפשר
לקנות את הגאולה השלימה ,את המדריגה של ארץ ישראל.
ע"פ המדרש ,המקרה של הבן הישראלית היה יוצא דופן .הקילקול הגדול שהגיע אליו בן
האשה הישראלית של "נוקב שם ה'" ,התחיל מקילקול "קטן" בדיבור וכדברי המדרש הנ"ל
"דהות פטפטה ,שלם לך שלם לכון שלמא לכון" .זילות בדיבור הוביל לחוסר צניעות שהוביל
לקילקולים גדולים בעריות ולקלל את השם .שלומית בת דברי ששמה מעיד על הקילקול
היא יוחסה בשם .התורה מדייקת אותנו אל אותה נקודה עליה צריכים אנו לשים עליה את
הדגש .חוסר העדינות בדיבור ,החיספוס שלתוכו גדל בנה ,איפשר את היציאה של בנה
מהכלל והגעתו אל הקילקול החמור של קיללת השם.
במסגרת צבאית מה שמייחד אדם על פני חבירו הוא שמירה על הזהות העצמית של האדם.
ככל שהזהות העצמית של האדם יותר מבוררת ,כן הוא בולט וניכר אישיותו .אישיות תורנית
צריכה להיות בולטת בעדינותה ובזוך נפשה וגם בעיסוק בחיי החומר צריכה אישיות זו להקרין
על כל מציאות חייה .גם מחוץ למסגרת הצבאית אנחנו נמצאים במלחמת תרבות גדולה
שנועדה לבחון את הזהות העצמית של האומה בכללה ושל כל אחד ואחד מאיתנו בפרט.
הקב"ה בוחן את עמידתנו עד כמה אנו דבקים בעצמיותנו ועד כמה אנחנו מסוגלים להקרין
את אמונתנו על הסובבים אותנו בלי להרחיק את האחרים מאיתנו .כח הדיבור שלנו צריך
להישאר נקי וטהור גם כלפי עצמנו וגם כלפי הסביבה בה אנחנו נמצאים" .כי ה' אלוקיך
מתהלך בקרב מחניך ...והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך".

בהצלחה רבה!
באהבה רבה ,יהושע

נח גליק
מקום מגורים
לידס ,אנגליה.
ישיבה תיכונית
ישיבת יבנה ,מנצ'סטר.
חברותא בוגרת
זאבי לרר !Passionate
שנה הבאה
נשאר שנה ב'.
סטיגמה על ישראלים  -נכונה או לא?
לא עומדים בתור! נכון קצת.

מקום מגורים
אנגלווד ,ניו ג'רזי.
ישיבה תיכונית
ישיבת פריש ,ניו ג'רזי.
חברותא בוגרת
הלל קאהן (בצבא).
שנה הבאה
מתגייסבמרץ !‘91
סטיגמה על ישראלים  -נכונה או לא?
קמים ממש מאוחר  -יש ויש.
לא מתקלחים  -כנ“ל...

מקום מגורים
טינק ,ניו ג'רזי.
ישיבה תיכונית
ישיבת פריש ,ניו ג'רזי.
חברותא בוגרת
נעם סקידלסקי.
שנה הבאה
שנה הבאה אוניברסיטת מרילנד
או שנה ב' אם ההורים יסכימו.
סטיגמה על ישראלים
יצחק גליק וכל מילה מיותרת.

אריאל לואיס
מקום מגורים
אלקנה ת“ו.
ישיבה תיכונית
רמת גן.
שירות
חיל הים
בסיס אשדוד ,פלגה ,199
סיירת כריש בספינה  838האגדית.
תפקיד
בתפקיד המוכם (שזה מי שיושב על המכם).
הכי אוהב בצבא
הרצון להשתפר בלי פשרות.
ההתקדמות היומיומית ובי“ס למידות שכל אחד עובר.
כמה עוד?
כמה שצריך ...אבל בגדול תשעה באב טפו טפו טפו.
מקום מגורים
קריית שמואל ,חיפה.
ישיבה תיכונית
בנ“ע פרחי אהרון ,קריית שמואל.
שירות
חיל איסוף קרבי
פלוגת זיקית של .939
פק“לים
נגביסט ,א .מודיעין.
תפקיד
מפקד טירונים של מרץ  ‘98קרני שומרון.
הכי אוהב בצבא
שטחחח וטקסים צבאיים.
כמה עוד?
כמה עודים נכנסים באוטובוס של עד מאתיים איש.
כמה עוד השק“ם ייסגר ,שנייה לפני שהגעת.

מקום מגורים
אריאל.
ישיבה תיכונית
בית יהודה כפר מימון.
שירות
א“פ לכיש.
תפקיד
מדריך רחפן קרבי.
הכי אוהב בצבא
את הבית.
כמה עוד?
 9884889שניות...

תמונת מצב

ידידיה פויכטונגר
סיכום חודשי
להפסקת קפה
באמצע אימון מבצעי
ברמת הגולן נסעו לבקר
את שריונים האמיצים הרב
רוני קלופשטוק ,עורך העלון גיל
אליאב ,נדב קסוקר וגפן ורון.

בבוקר לח ודביק,
התייצבו בבית החייל
בתל אביב עשרות ביינישים חדורי
אל מטבחי בסיס חיל הים בחיפה אידיאלים וחסרי מוטיבציה לוותר על
נשלחו ממשגיחי הכשרות הצדיקים הגפילטע של אמא לטובת חרוסת
גפן ורון ,מתנאל ביטון ,נדב קסוקר .צבאית .בניהם נצפו אלון איצקוביץ,
בנימין הריס  ,יצחק גליק ו ידידיה
פויכטונגר.

בבית הארחה בגבעת אולגה התקיים
ליל הסדר המרכזי לחיילים בודדים חזר לבקר במחנה בן עמי של תובלה
ו עולים ח דשים ,שר מה נשת נ ה בנימין הריס ,כרך מצה ומרור עם 07
חיילים וחתול.
ידידיה פויכטונגר.
אל מוצב מלכישוע נשלח להכשיר לירון בנימין ו מיקי טרצ'יני נשלחו
את המטבח הבייניש אלעזר בלינקי .להכשיר את המטבח של מוצב יריחו
בבקעת הירדן תותחנים.
למטבח של מחנה אפרים ליד בקעת את יצחק גליק קיבלו לאפיקומן
עמק בית שאן נשלחו קובי גרינפלד חיילי מוצב כוכב  3בבית חורון.
ושלמה אשכנזי.

כדי להכשיר את המטבח של פיקוד ה מ ו ל ד ת  :ח י י ל י ה נ ד ס ה ק ר ב י ת
מרכז דרשו שני ביינישים צדיקים באנדרטת חולדה ,לאחר ההשבעה
במיוחד ,אליו נשלחו נריה חסיד תפסו את הגמל לבהל"ץ החמה
להמשך אימונים עד לאחרי החגים.
ואלעד בן זמרה.
לוחמי העורף בב"טר ניצנים ,ממשיך
את המסורת הישיבתית וקיבל
מצטיין מחלקתי יהודה קוטאי .לאחר
מכן נשלחו להמשך שיבוצים
ופעילות בבסיסים השונים.

רגע לפני ההשבעה,
קפצו לביקור לבט"ר
ניצנים הרב טוביה ליפשיץ,
מלווה באחראי חיילים בדימוס
שבתי פסין  ,אחראי החייילים הנוכחי
עוזי היל  ,המדריך קובי גרינפלד ,
וחברי שיעור ג‘ לעתיד אסף סדיקה
ויהודה בורנשטיין.

את ליל הסדר
חגג אלון איצקוביץ
במוצב בית חגי של הנדסה קרבית
יחד עם עוד  88חיילים.
למוצב מכלול של פיקוד העורף
נשלח להכשרת המטבח עידו
אלמקייס .היה כשר!

הצהירו אמונים למדינת ישראל,
התחייבו לציית לכל הפקודות
ולה קר יב א ת חיי הם ל הג נה ע ל

תמונת מצב  -המשך

ידידיה פויכטונגר סיכום חודשי
אחרי שקיבל כל צל"ש ועיטור אפשרי ,קיבל שחקן הרכש מדרום
אמריקה רפאל לחט ,הכרה לאומית בטקס יום העצמאות יחד עם
עוד  987חיילים ,לחט צפוי לחתום על חוזה דוגמנות ולקבל את
תפקיד הפרזנטור של הישיבה לתקופת השבו"שים הקרובה.
גזר חוגר וחזר לישיבה ,אחרי  88חודשים ארוכים ומשמעותיים
בתפקיד מ"כ ותיקים בחברון ,דידי אביגד חזר לכבוש את ספסלי
הישיבה.
לעומתו המ"כ הסגול מתנאל כהן הרגיש שיש לו עוד הרבה
לתרום ,חתם ויתור ויצא לקצונה ,איחלנו לחייל בהצלחה.
פרסום ראשוני! המדור לא לוקח אחריות על עדכניות וככל
הנראה תפקידים עוד ישתנו.
איתי אורן ו אלעד מגזימוף שובץ ברבנות הצה “ לית ,שמואל בן
נעים ,מיכאל גאון ושמואל זילברמן כמש“ קי מטה אוגדתיים ,את
שלמה סלהוב ו בנימין ליברמן (איך לא) במנהלת חרדים ,אילן
פימה שובץ באית“ן ,הראל צבאג נשלח לקורס הוד בעיר הבה“דים
ויהודה קוטאי קיבל את התפקיד הנחשק בחיל המודיעין.

בהצלחה לכולם!
לזכור שהאדם עושה את התפקיד.

כל ישראל חברים

אילן פימה עבודת המידות
ברוך ה׳ בטירונות זכינו להכיר אנשים מיוחדים ביותר ,מישיבות שונות ותפיסות שונות,
ולהתחבר לכל אחד בייחודיותו .חוויה מיוחדת ביותר.
שמעתי מחבר טוב את החידוש הבא :ישנן שלוש דרגות של קשר בין בני אדם.
 ידיד :מלשון יד ,כל אחד נותן יד לשני ,עוזר לו ,יש אכפתיות ותמיכה ,קשר די חיצוני. רעי :מלשון רע ,בלי השני ,הבן אדם מרגיש רוע בלב ,חוסר עמוק וצורך לשני .רעותבנייה על קשר נפשי.
 חבר :מלשון חיבור ,קשר זה הנו השיא בקשר כי הוא מגיע מתוך חיבור בין הנשמות.הפסוק ״כל ישראל חברים״ מתאר את העובדה שכל אחד ואחד קשור בנשמתו של
הזולת .יתר על כן ,אם הבן אדם אינו מרגיש את זה ,רבי עקיבא מלמד אותנו שאנו חייבים
לאהוב את השני :״ואהבת לרעך כמוך״ ,כי אי אפשר שבניו יהיו רק ידידים בינהם ,עם
ישראל הנו עם פנימי וחייבים אנו להשתתף במערתם ובשמחתם של ישראל ,עם
אכפתיות רבה ולימוד זכות בלתי מוגבל .הקב״ה הוא שיא האחדות :״אחד יחיד ומיוחד״,
כל רגע שעם ישראל מתאחד ,מתרוממים אל בורא עולם ונהיה זכאים לישועות .תודה לא
 ל שזכינו להיות חלק מתקופת הגאולה במדינת ישראל ומתגייסים לצה״ל להגן עם ה׳ !הצבא הנו המפגש בין הפרט לאומתו ,ועל כל אחד להשתדל להתחבר אם ׳אחיו חבריו׳
וכך נזכה לגאולה שלמה בקרוב!

תעשו חיל חבר׳ה ):

עבר ,הווה ועתיד

נתנאל סלע מילה בסלע
יום הזיכרון ויום העצמאות המדובקים זה בזה יומא אריכתא הם ,יום אחד ארוך
המפגיש את כולנו עם שני צדדיו של מטבע העצמאות והקמת כסא מלכות ה'
בעולם .החלק הראשון של יום הזיכרון והעצמאות ,מציין את חבלי הלידה ואת
הייסורים הכרוכים בהקמתה ובשמירת עצמאותה של מדינת ישראל .החלק השני הוא
השמחה וההודאה על הנס ועל התקומה המתמשכת של העם היהודי בארצו.
כשבוחנים את שאר החגים בלוח השנה היהודי מגלים שהכאב והשמחה נוגעים זה
בזה כמעט בכל חג .לראש השנה הצמידו את צום גדליה שמציין את רציחתו של
מנהיג יהודי על ידי יהודי.
לצום יום הכיפורים הוצמד ערב יום הכיפורים – יום חג שבו אנו מצווים לאכול.
לפורים ,אולי החג השמח ביותר ,הוצמדה תענית אסתר שמזכירה לנו את השעות
הקשות שעברו היהודים לפני שניצלו מגזרת המן .בפסח אנחנו כורכים מצה ומרור,
מתחילים את ההגדה בגנות ומסיימים בשבח .כשחושבים על זה ,כל החיים שלנו
בעצם מורכבים משילובים שונים של שמחות קטנות ואירועים מצערים.
אבל החיבור בין יום העצמאות ליום הזיכרון הוא הרבה יותר משילוב של צער ושמחה.
אי אפשר להפריד בין שני הימים הללו מכיוון שאת הדגל שאנו מניפים ביום
העצמאות ,אנו מניפים לא מעט בזכותם של אלו שאנו מרכינים לזכרם ראש ביום
הזיכרון .הנופלים הם מקלו של הדגל ,הם הדיו הכחול שבו נצבע המגן דוד ,מגן
הגיבורים .דגל ישראל מתנופף ברוח בזכותם של אותם חללים .הוא נישא על גבם,
ומונח על קברם.
החיבור בין הזיכרון לעצמאות מזכיר לנו גם שחיינו כאן בארץ עדיין נוטפים דם,
ושהנפת הדגל ממשיכה לגבות מאתנו מחיר .אבל עם כל הצער ,חייבים להסתכל על
המכלול .לא לנתק את הזיכרון מהעצמאות ,ואת העבר מההווה והעתיד .לכאוב
ולשמוח .נקודת מבט נוספת על החיבור בין יום הזיכרון ויום העצמאות נלמדת
מפרשות השבוע שקראנו השבת .אחרי מות -קדושים.
ימי הזיכרון והעצמאות הינם ימים של צער וכאב מחד ושמחה והודיה מאידך .כאב על
שכול ואובדן ובצידם הודיה על גאולתנו .ייחודם של ימים אלה הינו בתחושת ה"יחד"
והשותפות ,הפורשת את כנפיה על הציבוריות הישראלית ולו רק ליום-יומיים בלבד.
הפרשה פתחה בעבודת הכהן הגדול במקדש המתפקד כ"שליח ציבור" של כלל
ישראל .הוא פועל למען סליחה וכפרה עבור כל עדת בנ"י ולא עבור יחיד זה או אחר.
בבחינת "ונסלח לכל עדת בנ"י" .ומעבודת הקורבנות אל התפילה .התפילה מנוסחת
כולה בלשון רבים" .סלח לנו"" ,רפאנו"" ,שמע קולנו" .הכל בלשון רבים .יחד זה כולנו
ביחד למען כולם .כולנו זה כל השכבות והרבדים .כל המפלגות והמגזרים" .דבר אל
כל עדת בנ"י ואמרת אלהם קדושים תהיו כי קדוש אני ה' אלוקיכם" .בעל "המאור
ושמש" מבאר שהמילים "כי קדוש אני ה'" אינם באות כהסבר לציווי שעלינו להיות
קדושים אלא עוסקת בתחילת הפסוק" :דבר אל כל עדת בנ"י" .הן באות ללמד אותנו
שהקדושה הזו היא רק בהקהל .רק כשכולנו מאוחדים .רק בציבור .כי קדושה של
יחיד נמצאת רק אצל הקב"ה–" כי קדוש אני" .עלינו לנסות לקחת את תפיסת ה"כולנו
ביחד" של ימי הזיכרון והעצמאות ולהפוך אותה לסלע קיומנו במשך השנה כולה .בכח
ה"ואהבת לרעך כמוך" שהוא היסוד שעל בסיסו ניתן לבנות חברה ועם ,חזקים
ומאוחדים ,מתוך כבוד הדדי.

לקסיקון צה“לי  -המיטב

ידידיה פויכטונגר אקטואליה צה“לית

תקציר הפרקים הקודמים :מתוך מאות אלפי מתמודדים מרחבי הארץ ,ולאחר מבחנים
פסיכוטכניים ובריאותיים ,נבחרתם אתם לשרת את העם והמולדת .ברוכים הבאים לארגון הכי
גדול ,מוסרי ומתקדם .צפויים לכם  71חודשים מאתגרים שבסופם-נשמח לקבל אתכם בחזרה.
"א' אוהל ,ב' זה בית,
ג' זה מה שמפריד ביניהם"
גימל (באזרחית :יום מחלה) ,הוא לעתים
הפתרון לכל בעיה בצבא ,לא חייבים להיות
חולים בשביל לקבל אותו .מספיק לא לרצות
לחזור לבסיס ביום ראשון.
"יש ספק אין ספק"
לבייני“שים שבנינו ” -ספק דאורייתא
לחומרא“ ,נוהל שבא למנוע תקלות ולוודא
שינתן מקדם בטיחות לכל סוגיה שתצוץ.
"זה לא קדר ,זה נטו מקצועיות"
קד "ר  ,הוא ראש י תי בו ת ל "ק ידו ם דר ך
הרג לים " ,טרטור  ,תיזוז .מדובר באק ט
שהיה מקובל מאוד בצה"ל עד שהסתמנה
תופעה נרחבת של התאבדויות .אז הקדר
ה פך ל חו ק י רק כ אשר ה וא בא ל שר ת
הכשרה מקצועית וכשאינו פוגע בחייל פיזית
או מנטלית .כשצץ ספק לגבי מטרת הקדר,
נשלפת התשובה המוכרת "זה לא קדר ,זה
נטו מקצועית".
"מה שלא הורג מחשל ומה שהורג,
מחשל את אמא"
אמירה צינית משהו ,גם כל מה שהיא באה
להגיד זה "לא להתפנק".
"הכאב הוא זמני ,הגאווה נצחית"
משפט שנאמר לחיילים לפני מסעות בכדי
לעודד אותם לסיים אותם .לרוב המשפט
הזה מופיע על כל חולצת תחילת/אמצע/סוף
מסלול.
"כשהייתי קטן אמא שלי אמרה לי 'אם
תאכל תהיה חייל' ,למה אכלתי?"
כשהמרמור כבד מנשוא .ותודה לעוזי על
כמויות האוכל שדאג לפטם אותנו.

"לכל שבת יש מוצאי שבת"
במהלך השבת בצבא חל נוהל שבת ,במהלכו
חיילים נעים על מי א' חגיגיים ,לא מצדיעים
ולא קוראים ב"הקשב" ולא מקבלים עונשים.
במידה ומשהו לא תקין במהלך השבת ,לרב
לא ינקט אף צעד ,חוץ מהאמירה
הסרקסטית והמאיימת" :לכל שבת ,יש מוצאי
שבת" .במוצאי שבת ,כמו בסיפור סינדרלה,
מצלצל האורלוגין ,הכרכרה הופכת לדלעת
והסוסים הופכים ל עכברים והכל חוזר
לקדמותו :חוזר ים ללבוש את מדי הב '
המסר יחים ממ הלך השבוע ,המש ימו ת
הצבאיות חוזרות ,הנהלים חוזרים במלוא
עוזם ,צריך להצדיע כל מה שזז וכל העונשים
מגיעים במרוכז .כאילו שמשהו בא להזכיר
לכם שאתם עדיין בצה"ל.
"המפקד לא מאחר ,הוא מתעכב"
חשבתם שסיימתם עם תירוצי מדריכים מבני
עקיבא? אז חשבתם .כן ,גם המפקדים "לא
שומעים את השעון המעורר" ו"מפספסים את
האוטובוס" ,אבל מלשונם ,לעומת לשון אחרון
החיילים ,נשמטה המילה "איחרתי" ,במקומה
הושתלה המילה "התעכבתי" .חיילים ,ככה
זה .תתרגלו.
"יש פה אבק"
אם יש משהו שמאפיין כל מתקן צבאי ,החל
מעמדת שמירה נידחת בהר חריף ועד לשכת
הרמטכ"ל בקריה בתל אביב ,זה האבק
שמוטמע היטב במאגר הגנטי של הארגון
הענק הזה שנקרא "צה"ל" .ובכל זאת ,בכל
מסדר ניקיון הדגש יהיה על ניקיון אבק ,וגם
אם הכל היה פרפקט והמפקד רוצה לראות
אתכם מנקים שוב ,הוא ישלוף את המשפט
הצבאי הנודע שאיתו לא מתווכחים" :יש פה
אבק".

תחיית הקודש ביום ירושלים
נעם אלטמן ציון וירושלים

בימים הללו בין חג הפסח לחג השבועות מציינים אנו "בספירת העומר" ,אך ישנה
עוד ספירה המסתיימת בימים אלו ,ספירה נרחבת יותר מחמישים יום ,ספירה של
יובל שנים שהגיעו לסיומם מאז שחרור ירושלים.
רבים אינם מבינים מהו החידוש ביום ירושלים ,הרי כבר חגגנו את הקמת מדינת
ישראל ראשית צמיחת גאולתנו בה' באייר ,מה התחדש בכ"ח באייר? שאלה זו
זהה לשאלה מהו ההבדל בין חג הפסח לחג השבועות? בחג הפסח יצא עם
ישראל לחירות גופנית מהשעבוד המצרי ,וכך ביום ה' באייר יצא עם ישראל
לחירות גופנית משעבוד אומות העולם ,אך התכלית של יציאת מצרים הינה חג
השבועות ,המהווה את המשמעות הרוחנית ליציאת מצרים ,וכך גם יום ירושלים,
מסמל את המהות והמטרה של יום העצמאות ,הכנסת הרוח אל תוך הגוויה
הלאומית.
לעולם יחול יום ה' באייר באותו היום בשבוע בו יחול שביעי של פסח ,השניים
הללו מסמלים את צאתנו מכל סוגי המיצרים בהם היינו במשך הדורות .ולעולם
יחול יום כ"ח אייר ,באותו היום בשבוע בו יחול חג השבועות .מה שלא הסתיים
בשביעי של פסח התחיל להסתיים ביום ה' באייר ,ומה שלא הסתיים במעמד הר
סיני מתחיל להסתיים ביום ירושלים
זאת אומרת שעלינו לקחת את הקודש את חג השבועות את יום ירושלים
ולהלביש אותו על החול ,על חג הפסח על יום העצמאות.
"ציון" מסמלת את הצד החומרי ,החיל והחוסן" ,ירושלים" מסמלת את הצד הרוחני,
הקדוש ,שילובם של השתיים יחדיו יוצר לאומיות קדושה ,וכפי ציוויו של הקב"ה
"ואתם תהיו לי ממלכת כוהנים וגוי קדוש" ,בראשית מטעו של עם ישראל נתגלתה
השאיפה להקים ציבור אשר ישמור את דרך ה' לעשות צדקה ומשפט ,ולמילוי
שאיפה זו צריך שציבור זה יהיה דווקא בעל מדינה פוליטית וכסא ממלכה לאומית
ברום התרבות האנושית( .אורות ,למהלך האידאות בישראל) חידושו של אברהם
אבינו אינו בהיותו צדיק ,חסידי אומות העולם קיימים גם לגויים ,חידושו של
אברהם אבינו הינו יצירת ציבור כולו הנאמן ושומר על מצוות ה' ,ציבור שחייו
הולכים לפי החוק האלוקי ,חיים בהם כל מערכות המדינה הינם קודש ,רק לאחר
שיתקיים הציווי הזה וניצור מלכות לאומית אשר הולכת בדרך של קודש ונכניס
את רבש"ע בירושלים של מטה יוכל הקב"ה לבוא בירושלים של מעלה ונגיע אל
בניין בית המקדש השלישי.
הרב קוק כתב שמדינת ישראל היא "יסוד כסא ה‘ בעולם" וודאי שהרב לא אמר
שמדינתנו במתכונתה הנוכחית היא יסוד כסא ה' ,אלא שהיא יכולה להיות כזאת,
על ידי הרבה מאוד עמל ועבודה .ההבדל בין הגויים לישראל הוא בהכנסת הקודש
אל החיים ,להרבה גויים יש דת ,אבל אין להם דרך חיים ,יש להם קודש עליון
שהחיים סותרים ומנוגדים אליו ,אבל לנו יש קודש שמגיע לכל קצוות החיים,
הלכות בית הבחירה והלכות בית הכיסא ,הקודש אצלנו לא עוצר את החיים אלא
מעשיר ומגדיל אותם ,אדם ששומר על התורה בצורה הנכונה והאידאלית יהנה
יותר מהחיים.

חמישים שנה הילדה הנעימה והאהובה ביקשה את הבובה שושנה ,את אמריקה הקטנה
של המזרח התיכון ,והיום לאחר ספירת שבע שבתות שנים והגעה אל שער הנ' ,לשער
הכתר ,הגיע הזמן לכתוב פרק חדש בהיסתוריה הישראלית ,פרק של גאולה רוחנית ,פרק
של חירות שאינה תלויה במצב הגופני ,אלא חירות של עבד ה' שהוא לעולם בן חורין ,בכל
שנה ושנה התעלה עם ישראל והתקדם לעבר החזון האלוקי של ממלכת כוהנים וגוי
קדוש ,הגיע הזמן כיום לאחר סיום יובל שנים ,לרשום פרק חדש במציאות הישראלית,
פרק בו הילדה הנעימה והאהובה שכבר אינה חיוורת וגופה התחזק וגדל ,דורשת ממלכת
כוהנים וגוי קדוש ,דורשת מציאות בה המדינה וכל מוסדותיה מושתתים על תורת ה',
עלינו נחתור אל עבר גאולה רוחנית ,גאולה בה הכלכלה קדושה ,הצבא קדוש וכך כל חיי
החול בעם ישראל אינם ככול האומות אלא קדושים באות ברית קודש.
אותו המאבק בין יעקב לעשיו ,בין ישראל לאדום ,בין עם ישראל לתרבות המערב תוסס
על המתח הזה ,על כינון מלכות קדושה ,יצחק ראה את בניו כמשתפי פעולה :יעקב
"הישיבה בוחר" ועשיו "איש המעשה" ,אך רצה הקב"ה ויהיה איש אחד המכיל בתוכו את
שתיהם" ,הקול קול יעקב והידיים ידי עשיו".
רש"י מסביר את מות נדב ואביהו כי "באותם הנכבדים וקרובים לי אקדש" – ביום רביעי
הלך לבית עולמו הרב הדרי זצ"ל ,הרב היה איש ירושלים ,איש שחינך עשרות שנים
לגדלות בתורה ,כל מקצועות התורה נחו תחת שרביטו בתפארת והרמוניה מופלאה ,גם
אנו צריכים לכלול בתוכנו את כל מקצועות התורה ,רק ככה נוכל להביא את הקודש אל
כל תחומי החיים ולממש את החזון האלוקי של "ואתם תהיו לי ממלכת כוהנים וגוי קדוש".

מהנעשה בצבא
אורי נגוסה ראיון

בנימין ליברמן ,חיל הכללי (עורפי)

תפקיד :מש"ק מנהלת חרדים .אין פז"ם ,רק עכשיו סיימנו טירונות...
מיקום :בט"ר ניצנים .מיקום מעולה! מזג אוויר סביר אבל באסה שלא נותנים לנו ללכת
לים (אל תדאגו ,השיזוף טבעי .לא מהפלורוסנטים של המשרד .עדיין).
בקיצור :היינו פלוגה שלמה של ביינישים ,בסך הכל כ ,907-מתוכם  99מהישיבה ,התפזרנו
ב 3-מחלקות 8 ,במחלקה מס'  8 ,8במחלקה מס'  ,3ו 4-במחלקה  .4אני הייתי במחלקה
 .4רובאית  78זה לא כזה נורא ..בסה"כ מסתכם כקייטנה ,עם אוכל סבבה (יותר טוב משל
הישיבה ,סליחה עוזי  ):ועוד צעצוע שדבוק אלייך שנקרא  M99ארוך .החלק הפחות
נחמד אבל גם מצחיק זה הזמן שלקח לנו ללמוד איך לעמוד ב-ח'/בשלשות .במיוחד
כשמחכים מחוץ לחדר אוכל והמפקד מכדר את כולם עד שמצליחים ובינתיים כולם
מתים מרעב" ...יגעת ומצאת תאמין" .וכשמצליחים וסוף -סוף יש זמן פנוי אז כיאה
לביינישים -יש זמן פנוי? נרביץ איזה לימוד תורה קצר..
חוסר מודעות בצה"ל* :עומדים ב-ח' מול חדר האוכל*
*מתחיל לרדת גשם*
חייל :הקשב המפקד התחיל לרדת גשם.
מפקד :נו ..ו!?...
חייל :לא קיבלנו מטריות בבקו"ם...
מפקד :חחחחחחחחחחחחחחחחחחח
כן כן ,ככה זה ג'ובניקים ,בזמן שכל ה"קרביים" יצאו לבית לחג העצמאות ולשבת ,אנחנו
נשארנו למלא שעות שמירה ומטלות" ...מי משמאמין לא מפחד".

מהנעשה בישיבה

יצחק גליק סיכום חודשי
כל הישיבה חזרה מבין הזמנים וברוך ה'
התחלנו מסכת חדשה  -קידושין  -כדי
לרמוז כנראה לשיעורים הגבוהים שכדאי
להתחתן ,השיעורים הצעירים כבר
התחילו .בבין הזמנים הישיבה יצאה לטיול
מטורף של  07ק''מ מחוף לחוף בסימן 07
לישראל והיה טקס יום הזיכרון לשואה
ולגבורה תוך כדי המסלול המפרך .תודה
למוטי ג'רבי על הניצוח ועל העבודה
הקשה ,תודה לנתנאל סלע ,אליהו קליין,
אפי ,וכל צוות הישיבה .סחטיין על המנגל ,עד עכשיו אני שבע! כמובן שהיה
פרסום בכל עלון אפשרי ”מצב הרוח“ ”בשבע“ וכו' ,כיאה לישיבת הכותל...
בליל יום הזיכרון יצאנו לסיור בעקבות לוחמים ונופלים בוגרי הישיבה ,למדנו
והתפללנו לעילוי נשמותיהם ובבוקר עלינו להר הרצל וקברי לוחמים .בליל
יום העצמאות הייתה תפילה המונית בבית כנסת ”החורבה“ ,עם שיחה של
ראש הישיבה ושל הרב אריה שטרן ,רב העיר ירושלים .של כלל הישיבה והיו
ריקודים ושמחה רבה .לאחר נכן התקיימה סעודת חג ודברי תודה והלל מפי
רבני הישיבה .הערב הקדוש נגמר בשיחה מאלפת של בני קצובר ואז ירדנו
לכותל המערבי לרקוד לכבודה של ארץ ישראל .למחרת בבוקר כל
הישיבה התכנסה שוב בחורבה להתפלל שחרית עם הלל בשם ומלכות ואז
כל אחד יצא לקיים את מצוות החג ולראות את חידון התנ“ ך ולאכול מנגל.
בני חוץ לארץ יצאו לטיול לכבודה של ארץ הקודש בשבילי גוש עציון וסיימו
במנגל מסורתי .כולם מחר עושים עלייה! ומתגייסים שנה הבאה ...כמובן
שגם היה את סוף הגיוס ושאר החיילים פוזרו במקומותיהם .בהצלחה
לכולם! יישר כח לחיילים העורפיים שכבר הספיקו לסיים טירונות
ולהשתבץ למקומות בצבא הקודש! אל תשכחו לבוא לבקר!

ירושלים של זהב ...ושל כסף
ר‘ דביר לוי לקראת יום ירושלים

לקראת יום ירושלים אני רוצה להשתמש במילותיה של נעמי שמר שברור לי שנבעו
מהרגשה ישראלית טבעית פנימית גם אם בלא מודע.
הפזמון בשירה פותח במילים "ירושלים של זהב" ננסה להבין מאיפה נבעו מילים אלו.
הזהב מורה על מידת הדין ,העזות ,המתבטאת באדמומיות הזועקת של צבע הזהב .זהב
היא מילה שבאה בדרישה ,תובעת בדין את מה שרוצה "זהב= זה הב" (מהר"ל ,נתיב
העושר).
כשאנו מדברים על 'ירושלים של זהב' אנו מדברים על דרישת ירושלים ,ותביעתה מיד
האומות ,תביעה פנימית ורצון תקיף לבניינה .המהר"ל (שם) כותב שהזהב מורה על נצרכות
הדבר ,על היות דבר מסויים חלק ממני שאם הוא חסר לי אני לא יכול להתקדם.
"ציון היא דרש אין לה -מכלל דבעיא דרישה" (סוכה מא.).
הכסף הוא סיפור אחר לגמרי .הוא עדין יותר ,הכסף מורה על מידת החסד ,על 'הכוסף',
הרצון המשתוקק הנכסף והמתגעגע.
כשאנו מדברים על 'ירושלים של כסף' אנו מדברים על הגעגוע העמוק לירושלים ,הרגש
הפנימי שאמור לצמוח בלבבות עם ישראל כדי שתבנה ירושלים .המהר"ל (שם) כותב
שהכסף מורה על דבר אהוב ,לא שאני חייב אותו תכנית אלא אני משתוקק אליו.
"כי ירושלים אמנם תבנה כשיכספו בני ישראל לה תכלית הכוסף" (סוף ספר הכוזרי).
כיום אנו רואים לנגד עינינו שתי זרמים בציבור המבטאים כל אחד את בניין ירושלים בדרך
אחת משני אלו.
יש את השרים 'ירושלים של זהב' ,עולים להר הבית ,דורשים בדין את בניין המקדש ,פועלים
ומתעמתים מול כל העולם בכוח הזרוע על בניין ירושלים והארץ השלימה (גם ע"י בניין
מאחזים וגבעות).
הזרם השני עומד מנגד ואומר 'אם לא תבנו את הייחס הנכון לירושלים אם לא תבנו
השתוקקות פנימית -כל פועלכם יהיה לחינם .תפסיקו לפעול ותתחילו לבנות את היחס
הפנימי' הקריאה לשבת בבית המדרש ולבנות את בית המקדש הרוחני לפני בית המקדש
בגשמי מאפיינת זרם זה.
ואני רוצה להציע את דעתי הדלה שלא באה לפסוק שום הלכה אלא להבין ולברר את
ההשקפה הנכונה.
כשם שאנו שרים 'ירושלים של זהב' אל לנו לשכוח את הבתים בשיר המבטאים את
הכיסופים המתגעגעים לשוק ,לכיכר ,לעיר העתיקה ,להר הבית וכו' הגעגוע צריך לבא
לידי ביטוי בדרישה ,הדרישה צריכה להיות ביטוי של כיסופים עמוקים.
אדם שאין לו כיסופים יכול לבא בדרישות ומעשים שיעוררו את הלב "אחר המעשים
נמשכים הלבבות" "התנועה החיצונה מעוררת הפנימית" (מסל"ש פ"ז).
זה לא נכון להשתיק את הזהב ,את הפעולות הממשיות .וכן לא נכון להסתפק בחיצוניות.
שילוב הכסף והזהב -חסד ודין הוא שיביא לנו את הגאולה "ברחמים גדולים אקבצך".
אתם החיילים בשטח ,אנשי הזהב ,אנשי המעשה והפעולה לגאולת ישראל בשטח ובפועל,
ואנו חובשי הספסלים בביהמ"ד אנשי הכסף והבניין הפנימי צריכים ללמוד אחד מהשני -כל
חייל צריך לקבוע לו זמן מה לבניין פנימי והבנת תהליכי הגאולה וכל ביני"ש צריך לקבוע
לו זמן לפעול למען קידום הגאולה ובניין ירושלים בידיים ממש.

חזקו ואמצו.

—————————————————————————————
"והשני שרוצה וחפץ בעושר לתועלת אליו שצריך אליו להשלמתו ולכך נקרא זהב זה הב ,לצרכו שיושלם בו".
.1
" האחד שיש לו כוסף לקנות ממון רב מצד אהבת העושר שאוהב ממון ונכסף אליו ועל שם זה נקרא כסף לשון
.2
נכסף".
אם הגאולה באה בחסד או בדין ראה 'מי מרום' 'מעייני הישועה' פרק ז.
.3

מי־ם אל ים

ניר קרונפלד חוויות בייני“ש בספינה
בתור בייניש שמתגייס בחודש מרץ הוא חודש אדר החגים יש רק שלושה חגים
משמעותיים שחוגגים כחיילים פעמיים -שבועות ,פסח ,והתקופה המדהימה של
יום הזיכרון-עצמאות-ירושלים.
כדאי שתדעו ,שבצהל ,חגים שאין בהם יום טוב סביר להניח יעברו לכם מעל
הראש בלי הרבה התחשבות .בחג עם מנוחה כמו פסח או ראש השנה אתה
מתפלל שתצא הביתה .בצומות אתה מתפלל שלא תהיה פעילות מבצעית
שתחייב אותך לאכול.
אבל פורים? חנוכה? אפילו ל"ג בעומר? בואו נגיד שמעבר לטקס קטן או
סופגניה מהמשקית חינוך לא תרגישו אותו ...סך הכל ,לא כיף...
את ההבנה הזאת הבנתי השנה בערב יום הזיכרון .היינו אחרי ביקורת מאוד
מעצבנת בספינה -ביקורת תחמושת .בגדול זה הולך ככה -אתה עובד כל היום,
מנקה ברוסים (ארגזי פעולה) מחלודה ,סופר כדורים ופגזים ורושם אותם .מסדר
את הכל בצורה שלא מביישת דגלנים ביום העצמאות .ובסוף באה משקית
שסביר להניח פעם קודמת שירתה היה אי שם בטירונות  78שלה ומורידה לך
ציון כי שכחת לנקות גם ברצפת הברוסים ..בקיצור ,לא כיף.
ואם זה עוד לא מספיק למחרת בבוקר היינו צריכים לצאת לים לכן צריך לזווד
ולהכין את הספינה לכך ..לא שזה פעם ראשונה שקורים דברים כאלה .אבל
שוב ,לא כיף..
אז יצאנו לים .תודה לאל לא היו תקלות ומהר מאוד כבר תפסנו את הסיור..
אבל בזאת לא תמו הצרות 3 -חבר'ה בגימלים ,ועוד  8משפחות שכולות ..מה
שהשאיר אותנו כצוות מצומצם עד כדי בדיחה (לשם ההבנה -היינו  8מתוך 93
בתדרוך יציאה הביתה יום אחרי) מה שאומר -הרבה זמן משמרת ,קצת זמן
לישון ..הלא כיף הזה מתחיל לעצבן אותי...
ואיכשהו בתוך כל הלא כיף הזה הגיע הצפירה של יום הזיכרון..
ופתאום כל העצבים נעלמו ,והמוזיקה המזרחית והלועזית שגם הן לא כיפיות
ירדו.
והצוות התכנס בגשר לא בשביל צחוקים ..אלא כדי לדבר קצת .ואחד סיפר על
החבר שנהרג באינתיפאדה האחרונה .והשני על ההוא בתאונת האימונים..
וזולוטוב ,המפקד  ,הסביר כמה זה חשוב שאנחנו פה ,שבזכותנו אפשר להמשיך
לשמור על שיגרת החיים ובטחון המדינה...
ותחושת הלא כיף הזאת ,שליוותה אותי כל ערב יום הזיכרון  ,קצת זזה הצידה.
פתאום דברים קיבלו משמעות ,פתאום המחשבות של לפני הצבא ,של עזרת
ישראל מיד צר ומצוות כיבוש הארץ חזרו ונכנסו למחשבות.
וזה אולי אחד הדברים שחשוב לזכור בצבא .לא ליפול למחשבות קטנות
שעוטפות אותנו ..אלא "להסתכל מעבר למה שאתה רואה" ..ולנסות לחפש
באמת את העניין במעשים .וגם אם אין עניין (ולרוב באמת אין) לזכור שככה
זאת מערכת גדולה ובסוף הכל בסדר ..גם אם ,כן ...זה לא הכי כיף.

אוהלי תורה באוהלי צבא
נריה חסיד

מלחמות ישראל כיום ,הן מלחמות מצוה  -מלחמת הגנה ומלחמת עצמאות  .9מלחמת
העצמאות (  ) 9148מוגדרת על ידי הרמב"ן'' :כבוש הארץ" ותכליתו של צה"ל כשמו ,לספק
הגנה לתושבי המדינה  ,8וכפי שמובא בלשון הרמב"ם" :עזרת ישראל מיד צר שבא עליהם" .3
השולחן ערוך 4פסק שמותר לצאת למלחמה בשבת נגד גויים הרוצים להילחם בנו ,והרמ"א
מוסיף ואומר :אפילו לא באו עדיין אלא רוצים לבוא .בימינו ,ידוע שאויבינו רוצים להרע לנו שכן
הם מכריזים זאת השכם והערב ולכן מותר לצאת נגדם במתקפת מנע  .8במלחמת מצווה
כזאת פסק הרמב"ם" 9הכל יוצאין ואפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה" ,ועוד הוסיף הרמב"ם:0
"במה דברים אמורים שמחזירין אנשים אלו מעורכי המלחמה? במלחמת הרשות" על פי דבריו,
הפטורים הניתנים לחלק מהלוחמים 8תקף רק במלחמת הרשות ,אך במלחמת מצווה ,כולם
ללא יוצא מן הכלל יוצאים להילחם.
לצד זאת ,מצינו דין במסכת בבא בתרא 1לפיו "שתלמידי חכמים לא בעי נטירותא (שמירה)",
אך מובא בשם הדרב"ז 97שדין זה אמור בשמירה כנגד גנבים ,אך לא במקרה של פיקוח נפש
שחכמים אינם צריכים שמירה .הכוונה בדבר שאין בו ספק נפשות ,אלא בשמירה שעיקר
כוונתה הייתה למנוע גניבות .אבל כאשר צריכים להגן על ישראל הרי יש מצווה להציל
שנאמר "לא תעמוד על דם רעך" 99ובפיקוח נפש מצווה בגדולים תחילה ,וכך נפסק להלכה.98
ואף שכתוב במסכת מגילה" 93גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות" הכוונה שערכה גדול
יותר ,אבל מצד החיוב כאשר יש מצווה שאינה יכולה להיעשות על ידי אחרים הרי כל מצווה
דוחה את מצוות תלמוד תורה ,ועל אחת כמה וכמה מצוות הצלת ישראל מיד צר .וכך כתב
הב"ח "אין לך דבר שעומד לפני פיקוח נפש" ,וחי בהם ולא שימות בהם" ,ופשוט הוא".94
כמו כן ,הרב שלמה יוסף זווין , 98בהתייחסו לדעה כי "רבנן לא צריכי נטירותא" כתב" :רבש"ע
כלום מותר לסמוך על הנס במקום של סכנת נפשות ממש ולומר שאין רבנן צריכים
שמירה?...ואם אמרו על "נטירותא" של בניין חומה וכיוצא בזה  , 99ובזמנים רגילים במטרת
שמירה מפני שונא ים העלולים לבו ,מה זה עניין לזמן של סכנת נפשות ולחובה של מלחמת
מצווה?...חובתנו ,חובת כל העם ,להציל את עצמנו ואת עמנו...ובכן אפוא עליכם לזרז אף את
חכמי התורה ,המוכשרים מבחינת הגיל והגוף להשתתף במערכה ,לעשות כן .האחיכם יצאו
למלחמה ,ואתם תשבו פה?.90
98
כמו כן ,הרמב"ם בהלכות שמיטה ויובל כתב כי לשבט לוי אין אדמה ונחלה ,לכן גם אינו עורך
מלחמה .הרמב"ם שם מוסיף ואומר שלא רק שבט לוי אלא כל איש ואיש מכל באי עולם
שנדבה רוחו לעמוד לפני השם יתברך ,כל אדם שיש לו אידיאל של קדושה הריהו כשבט לוי.
על סמך זה יש שהסיקו שיש לפטור את לומדי התורה משרות צבאי ,בדומה לשבט לוי .שיטה
זו נידחת ,מכמה סיבות .ראשית ,מסתמא מדבר הרמב"ם במלחמת רשות ולא במלחמת
מצוה ,ואם אכן דעתו לפטור אף ממלחמת מצוה ,היה ראוי שהוא יכתוב זאת בהלכות מלכים,
שם כינס את כל דיני המלחמה ולא בסוף הלכות שמיטה ויובל .91שנית ,לא נמצא מקור לדברי
הרמב"ם בגמרא ובדברי רבותינו ואי אפשר לטעון כי הרמב"ם חידש הלכה למעשה זה מעצמו,
ללא מקור ,כי דרכו תמיד להקדים לכך הביטוי "נראה לי" או "ייראה לי" 87ואדרבה ,במסכת
סוטה  89משמע כי גייסו גם בני תורה" .אין נקי ,אפילו חתן מחדרו" ,וכתב הגר"י ברלין" 88וכל
שכן תלמידי חכמים".83
הרב קוק זצ"ל הניח כי שבט לוי כן נטל חלק במלחמת מצווה ,וכך כתב" :ונראה דאף דאין
שבט לוי עורכין מלחמה היינו לעשות מלחמה פשטית...אבל כשכל ישראל יוצאין למלחמה
מחוייבים גם הם לצאת" .ועוד כותב "ומלחמה של כלל ישראל זאת היא גם כן עבודת ה' שכל
מי שהוא מיוחד יותר לעבודת ה' הוא שייך לה יותר משאר כל העם".84
תימוכין לכך ,אפשר למצוא במסכת יומא 88הקובעת כי כשיש סכנת נפשות ויוצאים להצלתה,
"אין עושין דברים הללו אלא ע"י גדולי ישראל" ,והוסיף הרמב"ם" 89וחכמיהם" .משמע שהצלת
הנפשות בשעת פיקוח נפש נעשית דווקא על ידי גדולי ישראל .על פי התורה יש לשלוח
לצבא דווקא חיילים שהם יראי ה' ,מכיוון שיש במלחמה סכנה ,וחלילה חטאי החיילים עלולים
לקטרג ,לכן חייל שנכשל אפילו בעון קל ,היה חוזר מערכי המלחמה 80וכתב "ספר החינוך "כי
רק החיילים הכשרים ביותר היו יוצאים למלחמה ,דווקא בני התורה המדקדקים ב"קלה

כבחמורה" יהיו חיילי ישראל במערכותיהם.88
ובאמת ,קיים קשר הדוק בין לימוד התורה לבין הצלחה במלחמה .במדרש תהילים על הפסוק
"עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים" ,מובא מימרא של רבי יהושע בן לוי" :מי גרם לרגלינו
שיעמדו במלחמה ,שערי ירושלים שהיו עוסקים בהם בתורה" .81וכן במסכת סוטה  37כתוב "תורה,
בין בעידנא דעסיק בה ובין בעידנא דלא עסיק בה -מגנה ומצלא" .על סמך המקורות הללו ,מסביר
הרב קוק כי מלחמת מצווה היא חלק מעבודת ה' מהיכולת להתמסר לטובת הכלל ולכן שבט לוי
כשבט ציבורי שמהותו למען כלל ישראל במלחמת מצווה יכול לתרום יותר .על כך מוסיף הרב זווין
"ישתתפו בני התורה במערכה וזכות התורה תגן עליהם ועל חבריהם".39
לסיכום ,נסיים בדברי הרצי"ה ,שאמר בשיחה לתלמידים כי "מהלך החינוך התורני וכיבש הארץ על
ידי צה"ל – הם עניין אחד ושלמות אחת .איך לסדר למעשה את הדברים באופן מפורט זה ענייין
אחר...אבל באופן כללי כיבוש הארץ היא מצווה ,כהגדרת הרמב"ן הידועה שמצווה מדאורייתא
שהארץ תהיה בידינו ולא בידי אומה אחרת"  . 38והסביר הרצי"ה" :במידה ויש צורך בהם למלחמה,
החיוב מוטל עליהם כעל כולם כשווה" .כמו כן ,הוסיף "בזמן מלחמה ,במידה שהדבר הכרחי ,בודאי
יש חובה להתגייס ולעסוק במצווה זו של תורה .אבל כשאין חיוב לשרת בצבא ,אז חובה לחזור
לישיבה לשקוד בתורה...אין פטור! אנו לא מנותקים מכלל ישראל...הצורך במלחמתיות אינו צריך
לבטל את עניין 'יגדיל תורה ויאדיר' .אלו שתי מצוות כלל ישראליות ,ויש לחזק את שתיהן.
הגדלת התורה בישראל אינה סותרת את מצוות המלחמה".33
אשרינו שזכינו לשלב שתי מצוות חשובות אלו של לימוד תורה וגיוס לצבא יחד ,ויהי רצון שנזכה
להצליח לקיים מצוות אלו כראוי.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 .1מלחמת העצמאות ( ) 9148מוגדרת מלחמת מצווה מכיוון שתכליתה הוא "כיבוש הארץ" .צבאנו מוגדר "צבא ההגנה לישראל" ומטרת רוב
פעולותיו הינם הגנה על אזרחי המדינה ,הנמצאים בסכנה תמידית ולכן מלחמות צה"ל בימינו מוגדרים כמלחמת מצווה.
 .2על פי הרמב"ן מצוות יישוב ארץ ישראל היא מצוות עשה מדאורייתא ואינה רק נחלת העבר ,אלא היא קיימת בכל הדורות .מצווה זו
כוללת שני מרכיבים :כיבוש הארץ והחלת ריבונות עליה ,וכן יישוב הארץ ובניינה – "נצטווינו לרשת את הארץ אשר נתן האל יתעלה
לאבותינו...שלא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות או לשממה" (בהשגות הרמב"ן על סהמ"צ לרמב"ם ,שכחת עשין ,מצוה ד' ,וכן מבואר בב"י
ובב"ח או"ח תקס"א שהגדרת החורבן תלויה בריבונות שלנו עליה).
 .3הלכות מלכים פ"ה ה"א.
 .4או"ח שכ"ט ,ו'.
 .5הרב אליעזר מלמד – פניני הלכה :העם והארץ ,עמ'.00-83 :
 .6הל' מלכים פ"ז ה"ד.
 .7שם.
 .8סוטה דף מ"ד ע"ב.
 .9בבא בתרא ,ז ע"א.
 .10שו"ת הרדב"ז ח"ב סי' תשנב .הובא בפת"ש על השו"ע שם.
 .11ויקרא ,פרק יט ,טז.
 .12משנה ברורה ,סימן שכח ,לד.
 .13דף ט"ז ע"ב.
 .14א .שרמן ,פירוש הב"ח לכלל ,שם ,תשמ"ו ,ע"מ .330
 .15מרבני מועצת הרבנות הראשית.
 .16רש"י ב"מ ק"ח ע"א.
 .17על פי הרב זווין ,אין מקור ממנו אפשר להסיק כי ישנו פטור לבחורי ישיבה לא להתגייס לצבא .והוכה זו מדברי הגמרא כי "תלמידי חכמים
לא בעי נטירותא" אינה מדברת כלל על זמן מלחמה וסכנת נפשות .אסור לבחורי הישיבה לפרוש מכלל הציבור ולא להתגייס ,אלא
להזדרז ולהשתתף יחד עם כלל ישראל במלחמה( .צבא וישיבה :תרומה דו חזיתית לקיום הלאומי של ישראל – הרב אליעזר חיים
שינוולד ,עמ').813 – 880 :
 .18בסוף הלכות שמיטה ויובל.
 .19הרב שלמה אבינר – גיוס בני ישיבה לצה"ל .אתר בחדרי חרדים ,טבת תשע"ב.
 .20כמו שהוא עצמו הקדים כלל זה ,תשובות הרמב"ם ,מהד' לפסיא ,ח"א דף כ"ו.
 .21דף י' ע"א.
 .22בגיליון הדף שם ,והעתיק דבריו מן ספר הערוך (ערך :אנגריא).
 .23סוטה סוף פרק שמיני וקורבן העדה שם ,ויש ראיה לכך מהירושלמי "אין נקי ,לית רבי ברבי".
 .24הרב משה צוריאל – "דעת הרמב"ם והרב קוק בעניין גיוס בני ישיבות" ,אתר ישיבה ,חשוון תשס"ו.
 .25דף פ"ד ע"א.
 .26הלכות שבת פרק ב' ,הלכה ה'.
 .27סוטה ,מ"ד ע"ב.
 .28מצוה תקס"ו .וכתב ספר החינוך":כי ה' אלהיך מתהלך בקרב מחנך ולתת אויביך לפניך והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר ושב
מאחריך" (דברים כג ,טו) .כלומר שנפשותן של ישראל דבקות בשכינה לעולם ,וכל שכן במחנה שכולן (הנמצאים שם) נקיי הנפש .כי כל
הירא מעבירות שבידו ,כבר הלך לו ושב אל ביתו .ונשארו הטובים אשר רוח אלוהים שוכן בתוכם ,וראוי להם לעמוד בנקיות .כאשר ידוע
ומפורסם שהנקיות מדה מן המידות הטובות המביאה לידי רוח הקודש" (ע"ז כ ע"ב).
 .29פרק קכ"ב פסוק ג'.
 .30דף כ"א ע"א
 .31הרב שי פירון ,האמנם פטורים בני הישיבות מגיוס? ,אב תשע"ב ,גליון  80דעות  -נאמני תורה ועבודה .כמו כן ,מצינו שגדולי האומה ,נוסף
להיותם תלמידי חכמים ,היו גם מצביאים גדולים .חז"ל מתארים את יעקב אבינו כאיש מלחמה ,ויעקב מעיד על עצמו שאת שכם לקח
בחרבו ובקשתו .יהושע שקבל את התורה כולה ממשה ,יצא להילחם ופיקד על כבוש ארץ ישראל .עתניאל בן קנז שהחזיר בפלפולו
הלמדני שלושת אלפי הלכות שנשתכחו אחרי מות משה ,היה כובש ושופט גדול ,דוד מלך ישראל היה גדול בתורה ומצביא צבאי דגול,
כפי שחז"ל כינו אותו "עדינו העצני" ,ובימי בית שני הכוהנים החשמונאים יצאו להילחם ביוונים .רבי עקיבא ,שהיה עמוד התורה בדורו ,היה
נושא כליו של בר כוכבא.
 .32שיחות הרצי"ה ,תלמוד תורה .978-993
.33מו"ר רה"י הרב ברוך וידר – "והיו לאחדים בידך" :בירור דרכן של ישיבות ההסדר.

ליגת בייני“ש הפז“ם
גיל אליאב סיכום חודשי

כללים:
ביקור באמצע שבוע :נקודה אחת .שבת בישיבה :שתי נקודות  +מעין עולם הבא.
פרסים מובטחים לזוכים! (לפי הגיוסים) .בהצלחה לכל החיילים המצטרפים!
מחכים לראות אתכם כאן בשבתות וגם באמצע שבוע!
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