שבת פרשת פקודי
ב אדר ב תשפ"ב
גיליון מס' 8

נקודה מתוך
"לחיות עם פרשת השבוע"

הרב ויצמן

כשיש טלטלה בעולם יש להיאחז בנצח
הרב קוק בהערות על הספר ראש מילין ,שנכתב בזמן
מלחמת העולם הראשונה ,כותב כך:
"בזמן שהחיים נופלים הם במהמורות המלאות מחשכי רשע
ותוהו ,אז העולם הגלוי מתנודד ,סדריו מתערבבים ,ואם
יהיה האדם יונק את לשד חייו הרוחניים רק מהצד הגלוי
שבאוצר הרוח ,דלדול נורא מוכן לבא עליו ולשדוד ממנו את
כל עמדת תומתו ,ואז כדי להחזיק את המעמד יבא התור של
הצמאון הבוער אל התוכן הנעלם ,אל הסקירות הפנימיות
שהן מתנשאות מעל לשטח הגלוי שבחיים שבהן לא נגעה יד
המהומה העולמית ,וממקור חיים זה ילך האדם וישאב מים
בששון להרטיב את העצמות היבשות של העולם הרוחני
הגלוי שנשאר במצב כ"כ נדהם מפני תגרת יד החיים אשר
נתבלבלו .ומטעם זה עצמו בא הלחץ לכותב הטורים הללו
לרשום את רשמי המחשבה אשר למדרש האותיות וכו' דוקא
בזמן הזה".
מי שינתח את המציאות העולמית המתרחשת סביבנו רק
באופן של הסברים גיאופוליטיים ודיפלומטיים כפי הנראה
בעולם הגלוי ,יפספס את הנקודה המרכזית שהקב"ה מלמד
אותנו דרך המציאות .כשיש טלטלה גדולה בעולם צריך
לחפש בעומק המציאות את דבר ה' הנצחי והקבוע הנלמד
מנשמת התורה הפנימית.
בתקופה האחרונה נדמה שהקב"ה מטלטל את העולם ואת
עם ישראל .בנוסף לקורונה שהפכה את המציאות על פניה,
אנחנו רואים עכשיו את המלחמה של רוסיה באוקראינה
שהגיחה פתאום לעולם ואיננו יודעים לאן זה עוד יתפתח.
אך גם בתוכנו ישנה מציאות שלא הייתה .אויבינו נמצאים
בתוך הממשלה ומקבלים משאבים רבים ,הערבים בערי
ישראל מרשים לעצמם לפרוע פרעות כשידי המשטרה
והממשלה כבולות.

זהו מאבק של דעות; בין הפרוגרסיביות של אירופה
וארה"ב לבין רוסיה שדבקה בגישה הלאומית-שמרנית.
בעקבות מלחמת העולם השנייה המערב הגיע לתחושה
שנמאס מהמלחמות ומכך שעם אחד משתלט על עם אחר.
המסקנה של המערב היא שהגיע זמן לשוויון ולביטול
הגזענות ,ושלהיות חזק זה בעייתי וצריך לתת מקום
לחלשים " -החלש תמיד צודק" .לכן מלחמה אינה פתרון
לסכסוך בין מדינות .מכוח זה גם הפלסטינאים מקבלים את
מקומם וכבודם .אך באה רוסיה ואומרת שהמלחמה היא כן
פתרון .גם באמנה הפלסטינית הסעיף הראשון אומר
שהפתרון לגירוש הישות הציונית מהארץ הוא במלחמה.
"אני שלום וכי אדבר ,המה למלחמה" .עלינו להתעורר
ולחשוב על הנקודה הזו.
באופן העמוק הקב"ה אומר לנו שהגיע הזמן לצקת את
התוכן הרוחני לכלים שמדינת ישראל בנתה .עלינו להתמודד
עם שאלת השוויון והיחס לחלשים ,ובמיוחד כשאלה אויבינו
המנצלים את מסכנותם כדי לפגוע בנו ,גם מבחוץ וגם בנגב
ובגליל מבפנים .כך גם ביחס לקיעקוע של ערכי המשפחה
ועוד.
עלינו להתחזק בשלושה דברים בעת הזו:
א .להתחזק בהבנה שהתורה היא מרכז החיים והיא מובילה
את העולם ,ומתוך כך ללמוד ולהעמיק יותר ויותר בתורתנו
הקדושה.
ב .אחריות על הפצת התורה בציבור הרחב בעם ישראל .אנו
רואים בעיניים כמה עם ישראל זקוק ורוצה להתחבר
לתורה.
ג .להיאחז בנצח ובדברים העליונים של פנימיות התורה.
להתחיל בלימוד מהר"ל שהוא הבסיס וההכנה לכך .וכן
ללמוד רמח"ל ואז גם את דברי האר"י הקדוש ,הזהר וכו'.
מתוך כך נזכה להשראת שכינה בתוכנו ,ושכינה זו תהיה
עדות לבאי עולם שעם ישראל חוזר למקומו.

נדמה שהצד הרוחני של המלחמה המתרחשת מול עינינו

 .1מה נרמז
בכפילות
המילה "משכן"
בתחילת
הפרשה?

מתוך השיעור שהועבר בכ"ט אדר א תשפ"ב.
השיעור המלא יעלה לאתר הישיבה בקרוב.

" .2משכן
העדות" –
עדות למה?

 .3מי הקים את
המשכן וכיצד?

"'כאשר ציוה ה''  -ונתכוונו רק לעשות ציוויו ורצונו יתברך לא משום שהשכל של עצמם מחייבם לעשות כן"
(הרב סולובייצ'יק" ,בית הלוי" על התורה)

בונים עלינו!

סיום הש"ס – בבלי וירושלמי

זכינו שבישיבת מעלות מתקיימת אחדות ישראל אמיתית בכך
שבנוסף לתלמידי הישיבה ישנם עוד שני כוללים של הציבור
החרדי וברסלב הנמצאים בקמפוס הישיבה ,כפי שניתן היה
לראות במכתב של ראש הכולל שהובא בעלון האחרון .אחד
מרגעי השיא של האחדות הזו באה לידי ביטוי באירוע "יום
סיום הש"ס" שהתקיים כבר פעמיים בשנתיים האחרונות
ועתיד להתקיים בפעם השלישית בע"ה בעוד כשלושה
שבועות.

יתקיים סביב היום אף עניין של התרמה .כך שכל העניין הוא
לאפשר לכל ציבור וכל אחד להרגיש שזה שלו ,לא פחות מכך
שזה של תלמידי ובוגרי ישיבת מעלות.

מחכים לבוגרים

השנה הוחלט שסיום הש"ס יתקדם עוד שלב ,ובנוסף לסיום
התלמוד הבבלי ,המשתתפים יסיימו יחד גם את התלמוד
הירושלמי בע"ה .אמנם זו משימה לא קטנה ,אך בישיבת
מעלות מאמינים שעם הכנה ראויה ניתן לרתום את האנשים
אחדות עוצמתית
למימוש האתגר  -ובונים גם (ובמיוחד) עלינו ,בוגרי הישיבה,
שנירתם לכך ונגיע למעלות להקדיש יום ללימוד תורה ואחדות
רבים מאלו שהשתתפו בסיומי הש"ס הקודמים הביעו את
עם ישראל .חשוב להדגיש כי מארגני יום הלימוד מתעקשים
התרגשותם מהאירוע בכך שתיארו אותו כ"מפגן אחדות
על כך שכל השותפים בסיום הש"ס יעשו זאת בקמפוס
עוצמתי" .באירוע סיום הש"ס של מעלות משתתפים כל
הישיבה בלבד ,ולכן לא ניתן לספור דפי גמרא שאדם לומד
הכוללים ,תלמודי התורה ,הישיבות ובתי הספר המחוברים
בביתו .זאת בשביל שהלימוד והסיום יהיו אמיתיים ורציניים.
לתורה בעיר .הרב ויצמן מסביר שהעניין המיוחד באירוע זה,
בפעם הקודמת זכינו שהגיעו לישיבה מעל לאלף איש,
הוא שכל מי שמעוניין מוזמן לבוא ולהיות שותף מלא לסיום
והשתתפו בטקס הסיום עצמו מעל לשש מאות איש .בתוכם
הש"ס תחת הכותרת "מעלות מסיימת ש"ס יחד"  -וכולם
היו גם משפחות של ארבעה דורות שהשתתפו בלימוד הגמרא
באים ב"ה .אנשים וקבוצות מכלל הציבורים במעלות רואים
בו ביום ,וגיל הלומדים החל מתלמידי הכיתות הנמוכות בבית
עצמם שייכים למפעל הגדול של לימוד התורה.
ספר יסודי ועד למבוגרים מאוד שעשו מאמץ גדול כדי להגיע
הרב ויצמן מוסיף ומדגיש שמטרת הישיבה היא לתת את
הפלטפורמה לקיום הלימוד המיוחד ,אך לא לשים את הישיבה וללמוד בבית המדרש.
ואנשיה בקדמת הבמה .לכן ישנה חשיבות רבה לכך שדווקא
רב העיר ,הרב מאיר סייג ,יעשה את ה"סיום" בפועל ,וכן שלא אווירה מרוממת
מי שרוצה לחוות את העוצמה של סיום הש"ס יכול לראות
ברשת סרטונים מסיומי הש"ס הקודמים ולחוש במעט את
האווירה האדירה והמיוחדת שהייתה בבית המדרש בו גדלנו
ולמדנו את עיקר תורתנו .בנוסף ללימוד והחוויה הרוחנית יש
לציין את הליווי הלוגיסטי של יום הלימוד; הכנת האירוע
מתחילה בשבועות שלפני ,בחלוקת דפי הגמרא לנרשמים
בקישור ייעודי שבו גם ניתן לבחור אילו דפים כל אחד לוקח על
עצמו .ביום הלימוד ישנם מסכים מרכזיים בהם ניתן לראות
כמה דפים כבר נלמדו וכמה נותרו ללימוד בכל שעה במהלך
היום.
כמו כן הישיבה רואה ערך גדול בכך שכל משתתף ירגיש
"בבית" ויחוש חוויה של חיבור עמוק לתורה וללומדיה .לכן
ישנם תלמידים המופקדים על קבלת פנים חמה לכל מי
שמגיע ,ליווי בבחירת דפי הלימוד ואם צריך גם מציאת
חברותא מתאימה .כמובן שהישיבה גם עורכת שולחן של כיבוד
בשפע לאורך כל היום ומארחת לארוחת צהריים את כלל
המשתתפים בנוסף לסעודת המצווה ב"סיום" עצמו.
אירוע סיום הש"ס הקרוב נקבע ליום רביעי בשבוע שלאחר חג
הפורים ,ומומלץ בחום לבוגרים לקחת יום חופש להם ולבניהם
ולהגיע יחד ללימוד משפחתי חוויתי.
בנוסף כדאי מאוד לתכנן את הזמן באופן כזה שתוכלו להישאר
לסיום עצמו ובמיוחד לשירה והריקודים של השמחה
המתפרצת מלב הלומדים .זהו אירוע מכונן לילדים ומבוגרים
המוסיף אהבת תורה ושמחה פשוטה וגדולה של תורה .אלו
חוויות חינוכיות שנדיר למצוא כמותן בשגרת החיים .מוזמנים
לבוא בשמחה!

 .3רש"י לט ,לג.
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