שבת פרשת יתרו
כ' שבט תשפ"ב
גיליון מס' 2

נקודה מתוך
"לחיות עם פרשת השבוע"

הרב ויצמן

" או שאתה הר סיני או שאתה הרסני"
בפרשתנו אנחנו פוגשים את המפגש בין הקב"ה
למשה על הר סיני" :וירד ה' על הר סיני אל ראש
ההר ויקרא ה' למשה אל ראש ההר ויעל משה" .בהר
סיני התחברו שמים וארץ  -ה' יורד על הר סיני
ומשה עולה אל ראש ההר.
לאחר  2000שנות תוהו שבהן נבנה העולם במובן
הגשמי ,הגיעו  2000שנות תורה כדי לצקת תוכן
רוחני לעולם .החיבור הזה בין השמים לארץ הוריד
לעולם חרות פנימית בנתינת התורה ,המלמדת
אותנו כיצד לממש את כוחותינו ולהוציא אותם אל
הפועל .מעמד הר סיני הוריד לעולם את החרות הכי
פנימית שיש ע"י החיבור לנשמה האינסופית שלנו.
זהו גם הקשר המיוחד של היובל והשמיטה למעמד
הר סיני .היובל הוא הבחינה המיוחדת של "וקראתם
דרור לכל יושביה"  -העבדים משתחררים והקרקע
חוזרת לבעליה .וכך גם השמיטה שבה הקרקע
נמצאת במנוחה והחובות נשמטים.

(לאחר מציאת המושג בקשו בשולחן שבת מאבאמא
להרחיב על המושג שמצאתם)

לצערנו מושג החרות בעולם מגיע לעיתים בצורה לא
כונה של חופש חיצוני ופוסטמודרניזם ,אך מעמד b
הר סיני מלמד אותנו כיצד לעלות מעל המציאות
ולהביט עליה בחרות אמיתית .או שאתה הר סיני או
שאתה הרסני  -כפי שהפסוק אומר" :רד העד בעם
פן יהרסו "...ניתן להגיע לחרות הכי פנימית
ועמוקה ,וניתן להגיע לחופש זול והרסני.
לאחר אלפיים שנות תורה ,זכינו בדור שלנו להגיע
לאלפיים שנות משיח  -כדי לממש את החרות
העליונה הזו דרך פנימיות התורה ומבט על פנימיות
המציאות.
"ורוח א-להים מרחפת על פני המים  -זו רוחו של
משיח" (בראשית רבה ב ,ד) .רוח א-להים מביאה
אותנו לממש את תפקידנו כעם סגולה" .והייתם לי
סגולה מכל העמים"  -זו הנשמה הפנימית
המאפשרת לנו לחבר שמים וארץ.
ניתן לראות את השיעור המלא באתר הישיבה

 .1היכן דיבר
הכתוב בשבחו
של יתרו,
ומדוע?

 .2במה מתייחד
עם ישראל מכל
העמים? ואיך
רש"י מסביר
זאת?

 .3מהו ניסיון
בלשון התורה?

 .4היכן מוזכרת מעלות בפרשה?

"והנה שמע העם דיבור א-לוהי מפורש בעשרת הדברות ,שהן אמות המצוות ושרשיהן"
(כוזרי א ,פז)

עיּונֹוער
שאלה :יש משהו שמציק לי לאחרונה כשאני רואה
את היחס בין היהודים לגויים  -למה "העם הנבחר"
הוא כזה קטן ,בארץ כל כך קטנה שכמעט ולא נראית
על הגלובוס ,הרי אם עם ישראל כזה חשוב אז הוא
לא אמור להיות גדול ביחס לשאר העולם?
תשובה :שאלה זו מחדדת לנו את ההבנה ש"הגודל לא
קובע" ולפעמים דווקא משהו שתופס נפח גשמי קטן
מאוד ,הוא זה שמניע ומשפיע על דברים גדולים
שסביבו .דוגמא טובה לכך זה המוח האנושי .הוא
בסך הכל בגודל של אגרוף קטן והוא זה שאחראי על
כל הפעולות שהגוף הגדול שלנו עושה .כך גם הרב
קוק זצ"ל מסביר לבנו על חשיבות לימוד המוסר
והאמונה  -על אף שזהו לימוד קצר במהלך היום,
הוא משפיע רבות על הרמה הרוחנית של האדם ,יותר
מלימוד הגמרא שתופס הרבה יותר שעות מזמנו של
תלמיד ישיבה (אגרות ראי"ה ט).
בעולם שלנו  -עולם המעשה ,הגוף צריך להיות גדול
וחזק כדי שיוכל לפתח את העולם ולקדמו .אך
כשמדובר בעניין רוחני המגיע מהעולמות העליונים

הפרויקטים

הגודל הוא לא העניין המרכזי ,אלא העוצמה שבאה
לידי ביטוי בפן הרוחני  -אמונה או רצון עמוק וחזק
וכדו' .גם בעולם המחשבים זה כך ,שבב קטנצ'יק יכול
להיות אחראי על פעילות של מכונה גדולה.

כך גם עם ישראל באומות .תפקידו של עם ישראל
הוא להביא את דבר ה' הרוחני ,המוסרי והערכי לכל
אומות העולם שתפקידם לפתח את הגוף הגשמי של
העולם .לכן עם ישראל הוא עם קטן אך עוצמתי מאוד
בהשפעה שלו על העולם .בשל כך ניתן לראות כתבות
ענק וכותרות ראשיות בכל העולם על ישראל ,זאת על
אף שאנחנו מדינה שלפי גודלנו כלל לא היו אמורים
להתייחס אלינו .אבל כפי שאמרנו  -הגודל הוא לא
זה שבהכרח קובע ,אלא המהות .ובמהות ,עם ישראל
הוא הלב והמוח של הגוף הגדול  -אומות העולם .לכן
בפעם הבאה שאתם פוגשים דברים קטנים אך
חשובים  -תתייחסו אליהם ברצינות כי זו לא הכמות
אלא האיכות!
מעובד מתוך דברי ראש הישיבה

"יפוצו מעיינותך חוצה"

לפני כשנה התגברה אצל הרב ויצמן התחושה שהזהות
היהודית במדינת ישראל זקוקה לחיזוק גדול .תחושה זו
ירדה למעשה בגיוס בוגר הישיבה הרב שמואל בן שלמה
(מחזור ל) לר"מ מן המניין בישיבת מעלות ,שכבר
בהיותו תלמיד בישיבה לא פעם היה מושך לבית
המדרש עוברי אורח שלא ממש תכננו לעבור דרך
הישיבה...
אבל הרב שמואל הוא לא ר"מ המעביר באופן רגיל
שיעורים בישיבה כפי שאנחנו מכירים ,אלא הוא עוסק
בעיקר ב"ענייני חוץ רוחניים" .הפעילות של הרב שמואל
התחילה בניסיון לשכור חנות קטנה בקניון של מעלות
כדי לפתוח "בית יהודי" שימשוך אליו קהלים שונים
בעיר .זה לא צלח מסיבות טכניות ,ובסופו של דבר
התפתחו מספר מכובד של שיעורי תורה שבועיים לנוער
ומבוגרים מהציבור הכללי והמסורתי בכל האזור,
קביעות של שיעורי נשים ,וכבר היו גם כמה מסיבות
גיוס רבות משתתפים בצורת התוועדות ופעילויות קירוב

קו פתוח לרבני הישיבה
יש לך שאלה?
רוצה להתייעץ או סתם לשמור על קשר?
רבני הישיבה זמינים ופנויים במיוחד בשבילך.
פירוט השעות באתר הישיבה במדור בוגרים,
ובדף הפייסבוק של הישיבה.
אנחנו מחכים לשיחה שלך!

לדברי הרב ויצמן הדרך לגאולה היא לדבר לתוך הנשמה
של עם ישראל .ולכן השאיפה של הישיבה היא להרחיב
את הפרויקט לאזורים נוספים בע"ה .בינתיים המציאות
בשטח מחזקת מאוד את האמירה שכולנו מכירים " -יש
ברחוב המון צמא ליהדות".

שיעורים לדרך
סדרות של שיעורים קצרים שעולים מדי
שבוע לערוץ היוטיוב של הישיבה:
"השמות בתנ"ך"  -הרב וינר.
"הנפש והמידות בפרשה"  -הרב בזק.
"מלאכות שבת"  -הרב אזרד.
"השם משמואל בפרשה"  -הרב פרומר.
מוזמנים להצטרף ,לעקוב ולהאזין.

רמזים לפינת הילדים
(מומלץ להדפיס מהקישורים לפני שבת):
(.1רש"י יח ,ה).
להרחבה:
https://yesmalot.co.il/34555/
( .2רש"י יט ,ה)
להרחבה:
https://yesmalot.co.il/10434/
( .3רש"י כ ,יז).
להרחבהhttps://yesmalot.co.il/99:
52/

תחום בוגרים

נוספות .כיום ,פריסת הפעילות של הרב שמואל בן
שלמה היא ממושב צוריאל ועד נהריה ,כולל שלומי,
לימן ,חניתה ,עין יעקב ועוד היד נטויה .הרב שמואל
מספר איך לפני כל שיעור חדש שנפתח הוא מתפלל
שה' יצליח דרכו ,ואז יוצא לחפש אנשים צמאים .אחד
מאותם אנשים שנקרו בדרכו הוא יהודי שהגיע לבית
הכנסת המרכזי במעלות "רק להגיד קדיש" בתקופת
השלושים על אביו .אך הקדיש פתח דלת לקדושה ונכון
לעכשיו השיעור השבועי המתקיים אצלו בבית ומושך
שכנים רבים  -הספיק כבר לעבור דירה לנהריה יחד עם
המשפחה.

