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  ' וילך משה'שהמילים  , ר החיים הקדוש בתחילת הפרשהכותב האוש כמו  ,בשבת זו אנו קוראים בתורה את תחילת נאומו של משה לקראת פטירתו
 וכיוון שהרגיש בזה משה החל לדבר עם ישראל. ,מדברות על נפשו של משה שיצאה ממנו כהכנה לפטירה

  , ם"והנה בנאום זה משה אומר דברים חריפים וחריגים בנוגע לעתיד של עם ישראל: דרכה של התורה להעמיד בפנינו שתי דרכים ולצוות "ובחרת בחיי
 ובכך לתת לעם ישראל את האחריות המלאה על סוג היחס ביננו ובין בורא עולם. 

רי אל "וקם העם הזה  - לא, טז(דברים ) שראל אחרי מותוי עם של בחירה והנה בא ה' ומגלה למשה מה תהיה ה ה אח כר הארץהוזנ ועזבני והפר את   ...י נ
ןמותי כי "כי ידעתי אחרי  :כט( ,םש)  משה לא שומר זאת בסוד אלא מודיע לעם ישראל .בריתי..." יתו כי תעשו את הרע בעיני ה' להכעיסו   ...השחת תשח

 :כ(-, יטשם)  כיוון שה' מצווה עליו לנהוג כך , תינוו לא על משה תלונ , ובאמת .במעשה ידיכם"

י ַהשִּ  ְהֶיה לִּ יֶהם ְלַמַען תִּ ּה ְבפִּ ימָּ ֵאל שִּ ְשרָּ ּה ֶאת ְבֵני יִּ ה ַהזֹּאת ְוַלְמדָּ ירָּ ֶכם ֶאת ַהשִּ ְתבּו לָּ ה כִּ ֵאל: ְוַעתָּ ְשרָּ ְבֵני יִּ ה ַהזֹּאת ְלֵעד בִּ יֶאנ ירָּ י ֲאבִּ ה  כִּ מָּ ֲאדָּ ּו ֶאל הָּ
ב ּוְדַבש   לָּ ַבת חָּ יו זָּ י ַלֲאבֹּתָּ ְשַבְעתִּ י ֲאֶשר נִּ יתִּ י ְוֵהֵפר ֶאת ְברִּ ֲאצּונִּ דּום ְונִּ ים ַוֲעבָּ ים ֲאֵחרִּ ה ֶאל ֱאֹלהִּ נָּ ֵשן ּופָּ ַבע ְודָּ ַכל ְושָּ  : ְואָּ

 תרץ את הסתירה בין הידיעה לבחירה אבל כשעם ישראל עצמם יודעים מה יבחרו זה כבר מוגזם ומייאש והדבר טעון ביאור.  כמובן שאיני מתכוון ל

כי ידעתי את יצרו אשר הוא עושה היום בטרם  " :נקודה מעניינת נוספת שיש להתבונן בה היא ההנמקה של ה' ושל משה לצורך הגדול בשירת האזינו 
לאן   -, "כי אנכי ידעתי את מריך ואת ערפך הקשה הן בעודני חי עמכם היום ממרים הייתם עם ה' ואף כי אחרי מותי" עתי"אביאנו אל הארץ אשר נשב

 ם?! ובודאי שימשיך לאכול ש -נעלמה האמונה בכוחה של התשובה? מי שאכל שום וריחו נודף 

יצד ייתכן שדור המדבר, שראה את יציאת מצרים, קריעת ים סוף ומתן  כמדומני שישנה שאלה יסודית יותר שעלינו לפתור ואולי כך יאורו עינינו: כ
ובניהם שנולדו במדבר ולא יודעים מהו העולם הזה בצורתו הטבעית   ,יב( )במדבר כד,"וינסוני זה עשר פעמים ולא שמעו בקולי"  - תורה, המרו את פי ה'

 ע"פ התרשמותו של משה כדי להבטיח את המשך קיום התורה? לא נעשו ראויים מספיק  ,אלא נולדו למציאות של גילוי שכינה ואכילת מן

 ון שליט"א שאולי ניתן להבין לפיו את שורשם של דברים.סישנו עיקרון מעניין שלמדתי משיחותיו של הרב יחיאל יעקוב

ו לעשות כך אם אין לו שום  אם אדם מבין שמשהו טוב או חשוב זה לא בהכרח יגרום ל -תפקידו של כח הרגש הוא לגשר בין השכל לבין הפעולות 
אך ההרגשה הטובה שהעישון גורם להם יוצרת רגש   ,ים בעישוןככל המעשנים יודעים את הנזק והסיכון הכרו . למשל,רגש לעניין או שיש לו רגש נגדי

 . שגובר על הרגש השלילי , חיובי כלפי העישון

ומביא אותם לידי ביטוי רגשי בלי לשלבם בביטוי   ,תוצאה חיובית שהרגש עלול לפעול באופן הפוך: אם אדם מפתח רגשות חזקים כלפי  ,החידוש הוא
  , משום שהוא מרגיל את עצמו להגיע לסיפוק רוחני גבוה בחוסר מעש ובקלות  ,ציאות ילך ויפחתבמזו התוצאה הרצון שלו לממש את ה -מעשי 

 לעומת הפעולות הפיזיות שהן קשות יותר ומביאות לסיפוק רוחני חלש יותר. 

לשם כך הקב"ה   שתפקידו של דור המדבר הוא ליצור את הרגש היהודי האידאלי והגבוה ביותר, ע"י הניסים הגדולים והשראת השכינה. ,לבי אומר לי
לכן הם תמיד ממשיכים לנסות את ה'   מוליך אותם בארץ לא זרועה כדי שיעסקו בפיתוח הרגש בלי שהמציאות הקשה תנפץ אותו שוב ושוב.

 כיון שזה מפריע להם במילוי תפקידם.   -קושי שנקרים בדרכם ומתרעמים על כל חיסרון ו

  -הבנים שנולדו למציאות הזו צריכים ליצור עכשיו את החיבור בין השכל והרגש שפיתחו אבותיהם לבין עולם המעשה שנותן להם ה' בארץ ישראל 
 להם את היכולת ליישמו באופן מושלם. תפקיד קשה ומאתגר שללא סיוע ממשי והנהגה חזקה וגלויה של ה' ושל שליחו יהושע אין

אין להם את ההרגל והכח לפעול במישור המעשי המאכזב   -בדיוק מהסיבה שהם משחיתים היום  - לכן אומר משה שאחרי מותו הם ישחיתו 
 ולהסתפק בעונג רגשי בינוני אבל מוחשי ומציאותי יותר.

עלינו להפעיל שיקול  .ך השנהאנו עוסקים יותר בצד הרגשי של עבודת ה' מאשר במש ,בימים אלו
  נו לקידום החיבור בין השקפותינו ולימוד תורת  , דעת גדול על האופן בו ננצל את הכח הנפלא הזה

ובכך נזכה לעבוד את ה' ברוב עוז   , שגם בהן אנו עוסקים במשך השנה , לבין המשימות המעשיות
 ותעצומות ובלב שמח. 

 אמן!  ,יםל בספר חיים טובים וארוכ -מכם האחתה"ר שיוי ,שבת שלום

 // זל טובמ

 נשיא הישיבה, הרב מרדכי גרינברג ל

 להולדת הנינה 

 למשגיח, הרב שרון יוסט 

 לבר המצווה של בנו 

 ציון-ר' דניאל ידיד //  ואנחנו ,דור באי הארץר המדבר, דו

 פרשת וילך 

 "פתש בתשרי' ו|  515גיליון 
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ז'ולטיטען רבה של ירושלים  ,)כרך סח(בכתב העת מוריה  צריך   ף את הפרההשור  , כי הכהן אדומה פרה תמצו את בימינו שאי אפשר לחדש  הרב בצלאל 
 !ך המקדשועבודה זו צריכה להיות בתו , בגדי כהונה טעונין 'חינוך' על ידי עבודההרי ו .)משנה פרה ד, א; רמב"ם פרה אדומה א, יב( ללבוש בגדי כהונה

ה על כך משיב  זרי ריאל הרב ע  :שלש תשובות )ירחון האוצר גיליון יט( א

 . , והם אינם טעונים חינוך על ידי עבודה'ם נראה שבגדי כהונה אינם ככלי שרתמדברי הרמב' א.

פרה אדומה  לצורך שריפת  כהונהבגדי בין ו ,בית המקדשבקרבנות לצורך הקרבת גם אם בגדי כהונה הם ככלי שרת, יש להבחין בין בגדי כהונה  ב.
 וגדרה כקדושת בדק הבית.   , על הר הזיתים,שנעשית בחוץ

אלא יכול להיות בחוץ. יסוד הדברים מבואר   ,חינוך זה לא צריך להיות בתוך המקדש ,גם אם נאמר שיש צורך בחינוך בגדי הכהן השורף את הפרה ג.
בריסקבחידושי  מ ''ח  לדבר מביא הרב עזריה   . דוגמה1בצעת בחוץ כפי עבודתה ן לבישת בגדי הכהונה שלה מתשכיון שעבודת הפרה בחוץ לכ ,הגר

מחנכת אותו לכהונתו. ראיה נוספת היא מהפסוקים בדברי   -אף שהיא בחוץ  -שהשאילה באורים ותומים  הדבר אברהם שכתב  ,מכהן משוח מלחמה
וימשחו לה' לנגיד  וימליכו שנית לשלמה בן דוד " :נאמרשם ו ,ישראל בירושלים שם מתואר כיצד דוד המלך הקהיל את כל ,כט(-כחפרקים )א', הימים 

ה''ה לכלי  א"כ ו , ולמדנו מכאן שאפילו משיחה בשמן המשחה יכולה להיות מחוץ לבית המקדש ,והרי באותה שעה הבמה היתה בגבעון ".ולצדוק לכהן
 .שרת

 
רנזכיר מה שהבאנו בעבר מדברי  1 'ש פיש ר'  , לחנך דווקא בבית המקדש צמועני ולפ''ז מובן למה אין דין חינוך כדין בפ .ינשי שהוא עובדשחינוך לעבודה היינו שיהיה ניכר בעיני א ,הג

ממילא הוא צריך להיות כפי  ,כי אם החינוך נועד להרגיל הלבבות לעבודה ,ולכן אומר ר' חיים שכיון שהפרה בחוץ לכן החינוך שלה בחוץ כפי עבודתה .אלא מחנכים כל דבר כראוי לו
 ואם החינוך נועד לעבודה שבחוץ אז הוא יכול להיות גם כן בחוץ. ,עשות אחריומה שעתידים ל

 
ות   ובות לשאל על תש עבר,  וע ש השב  : פרשת נצביםמ

 .)במדבר טז, כז(" הם דתן ואבירם, בפרשת קרח נצביםיצאו "ש  האנשים .א
ך מרחוקהנביא שנתנבא "  .ב הביא בניי  .)ס, ט(עיהו " הוא יש ל

ה מלך  .ג מ  .ת יד, ב()בראשיהיה שמאבר  צבויים, ומלך שנאבהיה  אד
ןשתי הנשים שנתבשרו " .ד ולדת ב  .יג, ה()שופטים  , ואשת מנוחז,  יא()בראשית טהגר שפחת שרה  - " הןהנך הרה וי

 

ות ש פות אל וס : ל נ ך ויל  פרשת 

כל עוד לצם, היום שנה אנכי בן מאה ועשריבנאום הפרידה שלו מהעם, אומר משה: " .א וא לא או ולב  ". את 
ולב ו תה למלחמהככחי אז וככחי ע"  –מי העיד על עצמו כמה דורות לאחר מכן   "? ואלצאת 

 המתרחש בחודש זה אחת לשבע שנים.   'הקהל'תואר אירוע נו מ בפרשת. 'ירח האיתנים'כונה , המאנו נמצאים כעת בחודש תשרי .ב
 בחג, הוא החודש השביעי"?  ירח האיתנים בערך "נ  נוסף 'הקהל'איזה אירוע 

 "....ר לפניךשע הוא עובתם את הירדן, ע"פ ציוויו של ה' "לא תעבור את הירדן הזה... יהומשה מודיע לעם ישראל שלא יזכה לעבור א  .ג
ך  ה תארי יז  את הירדן בתקופת יהושע, כפי שהובטח? ישראל  י עברו בנ בא

 

 

 
 : שובה, נבאר ג' פיוטים מתפילות הימים הנוראיםתוד שבת בכל
 

ילה לא .א וח  ל -א

ל הוא הקדמה של החזן לתפילתו, והיטיב לתאר  -פיוט אוחילה לאה
 :)דניאל ט, ג(תפילה זו האלשיך 

ד מרעיד ואימתו  ם להעתיר אליו וישמעהו, יעמו הי ל-בהראות פני א
יו... על כן את הדבר הזה    יבעתהו מהכין ְפנָּ ֻבר ַעל אָּ ר דָּ בָּ לבו ְוַדֵבר דָּ

, יבינֹו מה שיאמר, יורהו  יעשה, כי טרם יענה, יחלה פני אל ויחנהו
מה שידבר, ויתן לו מענה לשון בל יכשל בלשונו לדבר דבר שלא  

שת  ובגלל הדבר הזה סדרו קדמוננו ביום הזכרון בק  . רצונו

והן זאת היתה עם לבב אנשי כנה"ג, אשר למדונו   ... ' ל -אוחילה לא ' 
להועיל להקדים בכל תפלה ותפלה פסוק ה' שפתי תפתח וכו',  

במענה לשון, וסדור   שפתינורך טרם נדבר יפתח לבקש מאתו יתב
 . דברים נאים ומתקבלים לפני אלוקי עוזנו 

ה )אייחל ואצפה( 1אֹוִחיָלה  ֶּ ֲאָלה  )אבקש ואתחנן לפניו(ו ָפָני 2ָלֵאל, ֲאַחל  ש ְׁ  )אבקש(אֶּ

ו   נ  ֶּ ֹון  שיתן לי 3ִממ  ר  כראוי ויתן בפי את המילים הנכונות()שאתפלל ַמֲעֵנה ָלש  ֶּ . ֲאש 

ַהל ָעם קְׁ יָרה ֻעז וֹ  אני החזן 4ב ִ י ֹלא  5ָאש ִ ה ְשָפתַּׂ נֵּ י ֶצֶדק ְבָקָהל ָרב הִּ ְרתִּ שַּׂ )כמו שכתוב "בִּ

 
ן  1 ל כֵּ י עַּׂ ְפשִּ י ה' ָאְמָרה נַּׂ  )איכה ג, כד(. אֹוִחיל לֹוֶחְלקִּ
 שלא יהיה כמחרף ומגדף.  ,נראה שבמילה זו יש יותר להקפיד לבטא את האות ח' כראוי 2
ת  3 חַּׂ ִתי ֵמֵאת ה'אַּׂ ַאְל קֵּ  שָׁ  .ש... )תהלים כז, ד(אֹוָתּה ֲאבַּׂ
ירְֹממּוהּו  4 ם וִּ ַהל עָׁ ְללּוהּו )תהלים קז, לב(ִבְק ים ְיהַּׂ נִּ ב ְזקֵּ  . ּוְבמֹושַּׂ

 הרב דניאל סגרון //  חינוך בגדי כהונה

  איתן שירעד וינברג ואבי // נ"ךמונחים בת

  מלאכי גוטמן // פיוטי הימים הנוראיםמ



 

 

יָעה  ,(תהלים מ, י .ֶאְכָלא..." ָננֹות 6ַאב ִ ָעָליו  לה' 7רְׁ ַעד ִמפְׁ . (8)על הדברים שפעל ועשהב ְׁ

ָאָדם ַמעַ  ֵכי ֵלב "לְׁ ֹון אך , )האדם מסדר דבריו בלבו(רְׁ )שיאמר את ו ֵמה' ַמֲעֵנה ָלש 

יד   לכן אני מבקש ממך:. )משלי טז, א(" הדברים כראוי( ח, ו ִפי ַיג ִ ָ ת  פְׁ ָפַתי ת ִ "ֲאדָֹני ש ְׁ

ָך"  תֶּ ִהל ָ ֵרי ִפי תהלים נא, יז()ת ְׁ ָרצֹון ִאמְׁ יו  לְׁ י וְׁ  )הדברים שאמרתי(, "ִיהְׁ יֹון ִלב ִ גְׁ הֶּ

יָך  ה' צו ִרי   אפילו הדברים שחשבתי בלבי ולא הצלחתי לבטא בשפתי יהיו לרצון()ו ָפנֶּ לְׁ

גֹוֲאִלי"   )תהלים יט, טו(.וְׁ

 

ול על מעשיך  .ב מ  ח

בחזרת הש"ץ   ,בני אשכנז בקרבבתפילה הפיוט "חמול על מעשיך" נאמר 
במוסף של ראש השנה ויום כיפור בתוך ברכת "אתה קדוש". הפיוט  

 מבוסס על דברי מדרש תנחומא בתחילת פרשת קדושים:

אֹות   ְגַבּה ה' ְצבָּ ...באותה שעה הקב"ה נעשה גבוה בעולמו שנאמר: 'ַויִּ
ט'  ְשפָּ קָּ )ישעיהו ה, טזַבמִּ ְצדָּ ש בִּ ְקדָּ דֹוש נִּ ֵאל ַהקָּ שהוא   -ה'? ( מהו 'ְוהָּ

מתקדש בעולמו בצדקה שהוא מלמד על ישראל סניגוריא  
יַע' שנאמר: 'ֲא  ה ַרב ְלהֹושִּ קָּ ְצדָּ י ְמַדֵבר בִּ אמר הקב"ה   )שם סג, א( נִּ

יו ַמֲעֵשה   דָּ ְראֹּתֹו ְילָּ י בִּ לישראל, לעתיד אני מתקדש בכם שנאמר: 'כִּ
י'  ישּו ְשמִּ ְרבֹו ַיְקדִּ ַדי ְבקִּ ֵאל ֲאֶשר ְבָך  א אומר וכן הו  )שם כט, כג( יָּ ְשרָּ 'יִּ

ר'  אָּ בי ואני מתקדש בכם שנאמר:  . אתם מתקדשים )שם מט, ג(ֶאְתפָּ
ים'  יֶתם ְקדֹּשִּ ְהיִּ ְשֶתם וִּ ְתַקדִּ  . )ויקרא יא, מד; שם כ, ז('ְוהִּ

יָך  ֶּ כֹלֲחמֹול ַעל ַמֲעש  יו )על ברואיך. כמו שכתוב "טֹוב ה' לַּׂ שָׁ ַמֲע ל  כָׁ ַעל  יו  מָׁ ַרֲח ם תהלי ."ְו

יָך ה, ט(קמ ֶּ ַמֲעש  ַמח ב ְׁ ִתש ְׁ י ְכבֹוד ה' לְ , וְׁ יועֹוָלם )כמו שכתוב "ְיהִּ שָׁ ֲע ַמ ה' ְב ַמח  ְש תהלים  ."ִי

יָך קד, לא( ָך חֹוסֶּ רו  לְׁ יֹאמְׁ יָך )עם ישראל החוסים ובוטחים בך(, וְׁ ָך ֲעמו סֶּ קְׁ ַצד ֶּ )בזמן , ב ְׁ

ִסים"שאתה מצדק ומלמד זכות על עם ישראל שנאמר עליהם  ֻמ ןִמִני ב   ַהֲע י  ט  נִּ ים מִּ אִּ ְנשֻׂ הַּׂ
ם" ל בזמן זה עם ישראל יאמרו לך קדושה:  ,(ישעיהו מו, ד .ָרחַּׂ ש  ָאדֹון ַעל כ ָ ד ַ קְׁ ֻ "ת 

יָך"  ֶּ י  - וראוי להם להקדישךַמֲעש  יָך  אתכ ִ ֶּ יש  ד ִ ,  )ישראל(ַמקְׁ ָ ת  ש ְׁ ָך ִקד ַ תְׁ ָ ֻדש   קְׁ ה וב ִ ָנאֶּ

ָקדֹוש   ֵאר מִ  )ה'(לְׁ ְׁ ים דק ְׁ עם ישראל שהם פ   . (הנ"ל )כמ"ש במדרשֹוש ִ

 

מך  .ג רית לע ן אח  תת

בקשה הנאמרת לאחר סדר העבודה ביום כיפור, כחלק  פיוט זה הוא 
מעוד בקשות הנאמרות שם. הפיוט מיוחס לרש"י או למישהו מבית  

ן,  ת מדרשו, אך יחוס זה אינו ברור. התפילה מסודרת לפי סדר תשר"ק: ת
ולקות רים המילים בפיוט מחומם וכו'. בכמה מחזוקומם תריב, ת שת

רם "תדרוש גאולה לגלותינו"    לקהל והחזן, ובסוף החזן קורא בקול
 והקהל והחזן ממשיכים ביחד "תגלה קץ" עד הסוף.

ינּו:  י ֲאבותֵּ אלהֵּ ינּו וֵּ  ֱאלהֵּ

ֶמָך ֵת תִּ  ית ְלעַּׂ ֲחרִּ י חֹשֵּ )כמו שכתוב: "ן אַּׂ ֲחָשבֹת ֲאֶשר ָאֹנכִּ מַּׂ י ֶאת הַּׂ ְעתִּ י ָידַּׂ יֶכם ָאנֹכִּ ב ֲעלֵּ

ם ה'...  ה ְנאֻׂ וָׁ ִרית ְוִתְק ם ַאֲח כ  ֵתת לָׁ  .(מיהו כט, יאיר ."לָׁ

נּו ִש ָת  ְקָדש ְלתֹוכֵּ י יב מִּ ם)בתחילה "ְוָעשּו לִּ כָׁ ַכְנִתי ְבתֹו שָׁ ש ְו  .שמות כה, ח. "ִמְקדָׁ

י ֶאת  תִּ םובזמן הגאולה "ְוָנתַּׂ כָׁ ִשי ְבתֹו  .(יחזקאל לז, כו .ְלעֹוָלם" ִמְקדָׁ

ים מֵּ וֹרְת  ר ְמרֹום ָהרִּ ים)כמ"ש " ם הַּׂ ָימִּ ית הַּׂ ֲחרִּ רֹאש  ְוָהָיה ְבאַּׂ ְב ה'  ַהר ֵבית  ה  ְהי  ִי כֹון  נָׁ

עֹות ְגבָׁ ִמ א  שָׁ ְוִנ ִרים  הָׁ ם ה  ּגֹויִּ ָליו ָכל הַּׂ  . (, בישעיהו ב ."ְוָנֲהרּו אֵּ

 
י  5 ֲאנִּ ָךוַּׂ ֻעז  ִשיר  בֹ אָׁ ן לַּׂ נֵּ ֲארַּׂ ְסֶדָך... )תהלים נט, יז(וַּׂ  . ֶקר חַּׂ
ה 6 ְתִהלָׁ ַתי  ה ְשפָׁ נָׁ ַבְע ֶקיָך )תהלים קיט, קעא( ַת י חֻׂ נִּ ְמדֵּ י ְתלַּׂ  . כִּ
י כְ  7 ְפשִּ ע נַּׂ ְשבַּׂ ֶלב ָוֶדֶשן תִּ ל ִפי מֹו חֵּ ת ְיַהל  נֹו ֵתי ְרנָׁ ִשְפ  . )תהלים סג, ו(ְו
ה' 8 ַעל  ם ָרָשע ְליֹום ָרָעה )משלי טז, ד( כֹל פָׁ הּו ְוגַּׂ ֲענֵּ מַּׂ  . לַּׂ

ם קְת  ן)"ְּגדּוָעה עם ישראל )המסמלת חוזק( הֶקֶרן  אתוֹמֵּ ר  ֹכל ק  ִרי ַאף  ֳח ע בָׁ ַד  גָׁ
ל" ְשָראֵּ דֹו...  .ג איכה ב, .יִּ ְשָּגב ְשמֹו ְלבַּׂ י נִּ ם ה' כִּ ְללּו ֶאת שֵּ ם וכתוב על זמן הגאולה: "ְיהַּׂ ר  ַויָׁ

ּמֹו ַע ן ְל ר  לק  ְשָראֵּ י יִּ ְבנֵּ  (.יד-תהלים קמח, יג .... לִּ

ּוּוי ְצ תַּׂ  י אִּ כֵּ ֲחשַּׂ יר מַּׂ  .  (9ה איווי)תאיר את החושך שבמקדש המכונהִּ

ר פָׁ ְת  ד"איכה ) יוֶשֶבת ָבָדד ש את ירושלים אֵּ בד ה  ב  . (איכה א, א ...."יש

ֶדך  )תלבש, תעטוף(ֶטה ֲע תַּׂ  ֹו)"ָבּה ְמלּוָכה ְלבַּׂ ְלַבד ה'  ַגב  ְש הּוא" ְוִנ יֹום הַּׂ ישעיהו ב,  .בַּׂ

 .(יא

יר ִס ָת  עִּ כתוב על ירושלים )"ואין עיר אלא ירושלים" )כתובות קיא ע"ב(. ויר ֶחְרָפה מֵּ
ָך ְל " ְּמ ַע ם ְו ַלִ רּושָׁ ה ְי פָׁ ְר ינּו" )דניאל ט, טז( ונאמר " ח  יבֹתֵּ רְלָכל ְסבִּ ִסי ּמֹו יָׁ ַע ַפת  ְר ל ָכל  ְוח  עַּׂ מֵּ

 .(ישעיהו כה, ח .ָהָאֶרץ..."

ים נַ ְת  דִּ ר זֵּ ְזבּוֶלָך  (איוב לח, יג)תנער ותוציא את הרשעים. עֵּ )"ואין זבול אלא מִּ

 . (ר"ה יז ע"א .")מלכים א' ח, יג(ל לך' ה בניתי בית זבֻׂ ק, שנאמר 'בנביהמ"

ֲעָדֶתָך ְמ תַּׂ  יא ְצָדָקה לַּׂ  .)עשה עמנו צדקה וחסד(צִּ

ְעָיֶתָך ַל ְת  ב ֶאת רַּׂ )את ישראל שנמשלו בשיר השירים לרעייתך. ונקט לשון הפס' בֵּ

ה " ל כ אחותי  רבה וחיבה, מלשון לבלבבתני   .  ("בשבת נג ע ." וזו לשון קִּ

ית ֲחָדָשה  רתְכ תִּ  ל ָלּה ְברִּ ְשָראֵּ ית יִּ י ֶאת בֵּ תִּ ם ה' ְוָכרַּׂ ים ְנאֻׂ ים ָבאִּ ה ָימִּ נֵּ )כמו שכתוב "הִּ
ית ְיהּוָדה  הְוֶאת בֵּ שָׁ ִרית ֲחדָׁ ָבם ְב ל לִּ ְרָבם ְועַּׂ י ְבקִּ י ֶאת תֹוָרתִּ תִּ ית... ָנתַּׂ ְברִּ י ֹזאת הַּׂ ... כִּ

י כּוָלם יֵּ  י לְ ֶאְכֲתֶבָנה... כִּ ָטאָתם ְדעּו אֹותִּ ֲעוָֹנם ּוְלחַּׂ ח לַּׂ י ֶאְסלַּׂ ם ה' כִּ ד ְּגדֹוָלם ְנאֻׂ ָנם ְועַּׂ ְקטַּׂ מִּ

 .(לג-ירמיהו לא, ל .ֹלא ֶאְזָכר עֹוד"

יֶניָך יתִּ  ְפָשּה ְבעֵּ ר נַּׂ )תהיה מכובדת ויקרה נפשה של רעייתך בעיניך. ע"פ שמואל קַּׂ

 . ומלכים ב' א, יד( ,א' כו, כא

יםֲהֶרָנה ְבמַּׂ ַט ְת  ם ְטהֹורִּ ם)כמו שכתוב: " יִּ ַהְרת  ְט ים ּו ִר הֹו ַמִים ְט ם  כ  ֲעֵלי ִתי  ַרְק זָׁ כֹל  ְו מִּ

ר ֶאְתֶכם" הֵּ יֶכם ֲאטַּׂ לּולֵּ ָכל ּגִּ יֶכם ּומִּ ְמאֹותֵּ  .(יחזקאל לו, כה .טֻׂ

ד ֲח תַּׂ  יר ָחָנה ָדוִּ ל ֶנה ְבעִּ יאֵּ ל ֲארִּ יאֵּ ה )תשכון בירושלים שנאמר עליה "הֹוי ֲארִּ נָׁ ת חָׁ ְרַי ִק

וִ   . (רק כט, אישעיהו פ "....דדָׁ

ת ְתָמָרה זְ תִּ  ר)ישראל, כמ"ש: "ֹזאת ֹקף קֹומַּׂ מָׁ תָׁ ה ְל ְמתָׁ ְך דָׁ ֵת מָׁ  .(שיר השירים ז, ח ."קֹו

נּו וֹת ֲהָבתֵּ כל אַּׂ יעַּׂ לַּׂ גֹוִים )כמ"ש "דִּ ע ַב ים ְונֹוַד מִּ יֶהם ְבתֹוְך ָהעַּׂ ְרָעם ְוֶצֱאָצאֵּ ם זַּׂ ה  ֵאי רֹ ל  כָׁ

ַר  ֵהם ז  ִכי  רּום  ִכי ה'ַי ְך  ַר  . (שעיהו סא, טי ." ע ֵב

ינּו ַה ְת  ֲחנֹותֵּ ְך ְבֶקֶרב מַּׂ י ה' ֱאֹלֶהיָך לֵּ ָך )כמו שכתוב: "כִּ ַמֲחנ  ב  ר  ַהֵלְך ְבק  יְלָך ִמְת צִּ ְלהַּׂ

ת אְֹיֶביָך ְלָפֶניָך"  . (. דברים כג, טוְוָלתֵּ

נּו. )תבקש ותדאג( שתגיע הרש ְד תִּ  ָלה ְלָגלּותֵּ  ְּגאֻׂ

ץ את זמן הֶלה גַ ְת  ְק  על מנתקֵּ נּו לִּ יף נֹותֵּ הּוא יֹוסִּ יֹום הַּׂ שוב להיות עמך )כמ"ש "ְוָהָיה בַּׂ
ית ָידֹו )מלבד גאולת מצרים(  נִּ ּמֹוֲאדָֹני שֵּ ַע ר  ת ְשאָׁ שּור  ִלְקנֹות א  אַּׂ ר מֵּ ָשאֵּ ֲאֶשר יִּ

ם..." יִּ ְצרַּׂ מִּ  .(ישעיהו יא, יא .ּומִּ

ָרהבָת  נּו על מנת  וֹא ְמהֵּ ֲחמֵּ ָךבּוְתָך ֶאת ְש  )"ְוָשב ה' ֱאֹלֶהיָךְלרַּׂ מ  ִרֲח " )דברים ל, ג(( ויש ְו

נּו" גורסים  ֲחמֵּ ֲחֶמנּו "ְלנַּׂ מֹו ְתנַּׂ יש ֲאֶשר אִּ מּו)ְכאִּ ם ְתֻנחָׁ ַלִ רּושָׁ ם ּוִבי כ  ְמ ִכי ֲאַנח  נֹ  .ֵכן אָׁ

 .(ישעיהו סו, יג

נּו ֲא תַּׂ  ירֵּ יְרָך ָלנּו )תבחרנו/תשבחנו( מִּ ֲאמִּ ְר )כמו שכתוב: "ְלָך ְונַּׂ ַמ ֱא ה  ה'  ת  יֹום הַּׂ תָׁ א 

ים...  אֹלהִּ ְהיֹות ְלָך לֵּ ָךלִּ ְר ִמי ֱא ה  ה'  ָלה"...( ַו ם ְסגֻׂ ְהיֹות לֹו ְלעַּׂ יֹום לִּ  .הַּׂ

 
נתאוה לישב בה ולשכן שכינתו בתוכה, שהרי נתאוה הקדוש ברוך הוא לשכון  -" 'אוה למושב לו' 9

ה נחסר אוה, -ה, הרי מן כס י-ה נחסר ו-ה', מן כס נחסר א' ומן י-לכך נאמר 'כי יד על כס יבתחתונים, 
מה שאיוה למושב לו, וכתיב 'פה אשב כי איויתיה' " )פירושי סידור לפי שטיטוס החריב האיווי 

 ]כו[ יהי כבוד(. ,התפילה לרוקח

 

 



 

 

בו ָאה" הֹוָרה הו א ֵמֵעין ַצַער ַהנ ְׁ ִציָרה ַהט ְׁ  " ַצַער ַהיְׁ
 ( ג, כהשמונה קבצים )ראי"ה קוק, 

 

 

 

 
 
 

אתָּ  ִין בָּ ע ֵמאַּ  דַּ

 ספייב ליעזראסף א /

 
ְרתָּ  בַּ ִכים עָּ ְרֵבה ְדרָּ  –הַּ

ף ְך ְואַּ רֶּ ה לֹא דֶּ ְברָּ ְרְכָך עָּ  דַּ

ְעתָּ   מַּ ִרים שָּ ְרֵבה ְמסָּ  –הַּ
ף ר ְואַּ סֶּ ם לֹא מֶּ רַּ יָך  זָּ  ְבעֹוְרקֶּ

 
ו  ְכשָּ ם עַּ שֶּ  גֶּ

יָך  ְזגֹות ִעם ִדְמעֹותֶּ ִטּפֹות ִמְתמַּ  ְוהַּ
ל תֹוְך ְשלּוִלּיֹות ֲעכּורֹות   אֶּ

ה   ֲאִפילָּ מַּ ן הַּ שָּ ת עָּ ְננַּ ֵבד, עַּ ב כָּ צֶּ עֶּ
ְפְשָך  ל נַּ  עַּ

ּלֹות  ט ִמְתכַּ ט אַּ יָך אַּ  ּוְתחּושֹותֶּ
 

ה הֹוֵלְך  תָּ ן אַּ אתָּ ּוְלאָּ ִין בָּ ע ֵמאַּ  דַּ
ה  ְריָּ ה ֵעיֹרם ְועֶּ תָּ  ְואַּ

גֵ  ֵיף ְויָּ  עַּ עָּ
 ְולֹא מֹוֵצא 
ֲאִמין   ְולֹא מַּ

 
ְצְמָך  ְבעַּ

 

 

 

 

 

 

 

 

 ם בין הזמניל 
 

 לבין הזמנים הבחורים יוצאים

 ובבית במדרש האורות נכבים

 לאחר שכל אלול לא היה מקום לאיש

 המקום שומם והמצב לכאורה מביש - בבין הזמנים

 איך זה קורה כל כך מהר במוצאי יום כיפור?

 כוכבים כל שנה אותו סיפור 3שמרגע שיש 

 נה, רכבים מונעיםברכת לב

 )?( לחופשה יוצאים - והבחורים
 

 ונראה שכך היא האמת, ואלו לא סתם סיפורים

 לא לחופשה הם יוצאים - הבחורים

 אלא לזמן של צבירת כוחות

 "טעינת מצברים" וציפייה לבאות

 לזמן חורף עמוס וגדוש בתורה

 שיעורים, סדרים ותפילות והכל בישיבה האדירה

 ב דעתו ומידותיולפי רוח - כל אחד ואחד

 כל אחד לפי מה שמשיגות ידיו
 

 אז אל נא תתמהו על הבחורים

 שאך זה חזרו מחודש שלם של "בין הזמנים"

 ולאחר חודש קט בישיבה

 שוב לבתיהם חוזרים באהבה

 כי אלול אינו נועד ללימוד בלבד

 בד בבד-הוא חודש הרחמים והסליחות יחד עם לימוד

 כה מיוחד ומאתגר - והשילוב

 חד נוגע ללב והשני את השכל משפרהא
 

 איך ניתן לשלב - ועכשיו ודאי קשה לכם

 ולכן צריך את בחורי הישיבה להעריך מכל הלב

 אלו בחורים שמשקיעים את מיטב שנותיהם

 ש וחצי שנות לימוד עם שנה וחצי צבא ביניהםו לשל

 חמש שנים שמוקדשות להתגדלות

 חמש שנים של התקרבות והשתדלות

 ה מצד אחדהתקרבות לקב"

 וכן לשאר העם שמשרת איתם יחד
 

 בשנה הראשונה רק מהתיכון הגיעו

 ולא רגילים לשעות הלימוד הללו

 בשנייה מתכוננים לצבא

 ומאמצעה כבר לא נמצאים בישיבה

 ל"הולכים לקדש שם שמיים בצה

 כל צעד ושעל ללומדים! ע -וגם שם בשנה השלישית

 האווירה שונה - לאחר החזרה

 ה ללמוד כבראשונהולפעמים קצת קש

 כבר בוגר הבחור - ועכשיו 

 וצריך להגיע לכל הסדרים בלי איחור

 שהרי הוא מהווה דוגמא לבחורים הצעירים

 אפילו שהם אותו לא מכירים

 ובשנה החמישית שעיני כל הישיבה אליו נשואות

 וצריך הוא להחליט על חייו לשנים הבאות

 אם יתחתן, איפה ילמד? ומה ייעשה?

 קדמיה ועולם המעשה?כולל? או א
 

 ואת כל זה הוא מספיק בחמש שנים 

 ואיך הוא מצליח? אתם בטח שואלים 

 הרבה השקעה בתורה - התשובה היא כמצופה

 מיעוט שינה והרבה לימוד לאורה
 

 שנים 5נכנס בחור אחד ויוצא אחר לאחר 

 ועל כן לא ימעט בעינכם ערכם של אותם בחורים

 עושיםכי לא למענם ולא למען בית אבא הם 

 אלא לכלל עם ישראל הטובים 

 ובאלול שאך עבר התחילו שנה נוספת

 ולזמן חורף הם מחכים להמשיך ולעיין במסכת

 הכל למען כל העם, גם מי שמהתורה "יתום" - כאמור

 ובברכת כתיבה וחתימה את זה המכתב נחתום

 לכל עם ישראל נאחל עם כל האהבה

 ...שיהיה בעזרת ה' גמר חתימה טובה

 


