שבת פרשת ויקרא
שבת זכור
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גיליון מס' 8

נקודה מתוך
"לחיות עם פרשת השבוע"

הרב ויצמן

בארץ ישראל.
זכור! אין לסמוך על אומות העולם
נסביר זאת לענייננו .האבן עזרא מפרש" :כי הכבשים
"א ִם כ ּ ֶּשֶּב הוּא מַקְרִיב א ֶּת קָ ְרב ּ ָנ ֹו וְהִקְרִיב אֹ ת ֹו לִפ ְנ ֵי
שהן בארץ ישראל יש להם אליה גדולה וזה דבר ידוע".
ִשה לַה' חֶּלְב ּ ֹו הָא ַלְיָה
ַשְלָמ ִים א ּ ֶּ
ה' ...וְהִקְרִיב מ ִז ֶּ ּב ַח ה ּ
כבשים הן בהמות חלשות החיות בעדר וזקוקות לרועה
מ ַת הֶּעָצ ֶּה יְס ִירֶּנ ּ ָה וְא ֶּת הַחֵלֶּב הַמ ְכ ַ ּ
תְמ ִימ ָה ,לְע ֻ ּ
ס ֶּה א ֶּת שישמור עליהן .כשכבשה אובדת מן העדר מה שיכול
קרֶּב .וְא ֵת שְ ּ
קרֶּב וְא ֵת כ ּ ָל הַחֵלֶּב א ֲשֶּר ע ַל הַ ּ ֶּ
הַ ּ ֶּ
תֵי הַכ ּ ְלָיֹת להציל אותה זו האליה הגדולה שבה נמצא מקום
וְא ֶּת הַחֵלֶּב א ֲשֶּר ע ֲלֵהֶּן ...וְהִקְט ִיר ֹו הַ ֹּכהֵן הַ ּ
מ ִזְבֵּחָה ל ֶּחֶּם השומן הרזרבי של הכבשה .אלו החסכונות שנותנים
ִשֶּה לַה'"( .ויקרא ג’ ו’-י”א).
א ּ
לה כוח ומזון להמשיך וללכת עד מציאת העדר .כך גם
עם ישראל זקוק לאיסוף של כוחות שיעמדו לו כחסכון
על פסוקים אלו אמרו בספרא (דבורא דחובה פרק י”ח ,לכל צורך – כגון גלות או כל צרה הבאה עלינו ח"ו
פרשתא י”ד)" :משום רבי ישמעאל אמרו לפי שיצא לידון מהגויים.
בדבר חדש החזירו הכתוב לכללו".
הקרבת האליה היא דבר חדש הנוהג בכבש ,ואינו נוהג אמנם אנו כבר לא חיים בגלות וזכינו להגיע לארץ ,אך
בכל בהמה אחרת .על כן החזירו הכתוב לכללו בפירוש גם בהיותנו בארצנו זקוקים אנו ל"שומן האליה" הזה
– באומרו בפירוט וחזרה על הנאמר בקרבנות של
שיהיה לרזרבות גדולות של כוחות ויכולות להתמודדות
בהמות אחרות“ :ואת החלב המכסה את הקרב וגו'”.
עם אויבינו ועם כל אתגר אליו נידרש.
האליה היא זנב הכבש והחובה היא להקריב גם את
נראה ,שעתה תפקידנו לבנות את העצמאות של עם
החלב של האליה.
ישראל מכל הבחינות .חלק מזכרון מחיית עמלק זו
הזהירות שלא לסמוך על אף אומה מהגוים" .ראשית
האר"י הקדוש מסביר שי"ג המידות שהתורה נדרשת
גוים עמלק" – אמנם לא כל האומות הן עמלק ,אך כולן
בהן הן י"ג הנהגות שבהן מנהיג הקב"ה את העולם.
מושפעות מ"הראשית" לצערנו .ולכן אסור לנו לסמוך
מכאן ניתן להבין שפרשה בתורה הנדרשת באחת מן
על אחרים ,ועלינו לגדל "אליה גדולה" ולהיות
המידות שייכת להנהגה של אותה מידה.
עצמאיים כעם בכל התחומים .עם ישראל המשול
ל"כבשה בין שבעים זאבים" זקוק לכך גם כיום ,יחד עם
האר”י כתב שהנהגת מידה זו של "יצא לידון בדבר
האמונה ב"רועה ישראל" – הקב"ה שמצילנו מיד כל
החדש" היא הנהגת הגלות ,שכן הגלות היא דבר חדש אויבינו.
ולא טבעי ,וכדי לצאת ממנה אנו צריכים שיבוא
מתוך השיעור שהועבר ב-ו אדר ב תשפ"ב.
"הכתוב" והקב"ה יחזירנו לכלל הטבעי שלנו – החיים
השיעור המלא יעלה לאתר הישיבה בקרוב.

 .1מה מיוחד
במילה
הראשונה
בחומש שאנו
פותחים השבת?

 .2מה השינוי
שהתורה נוקטת
בקרבן מנחה,
ולמה?

 .3מה השינוי
שהתורה נוקטת
בחטאת של
נשיא ,ולמה?

"זכור את אשר עשה לך עמלק .לך ממש ,שעשה בקרבך ענין עמלק  -עמל קסם ומרי".
(המגיד מקוז'ניץ  -ספר "עבודת ישראל" ,פרשת זכור)

לקראת שבת זכור ביקשנו מרבנינו הוותיקים והפחות
שיענו על שאלון קצר לכבוד בוגרי הישיבה .אלו התוצאות:
ירידה או עליה?

מה מיוחד?

אחת השאלות הלא מיוחדות שהר"מים נשאלו היא "מה
מיוחד בישיבת מעלות?" התשובות גם הן אינן מיוחדות
ונציג אותן בפניכם בצורה יבשה:
הרב אנגלמן :בצוות  -ריבוי דעות מתוך הערכה ואחווה.
בתלמידים  -רעות ,מבט שפוי על החיים.
הרב פרומר :כל שנה בערך יש אתגר חדש.
הרב תמיר :תורה גדולה ועמוקה ,אמון באנשים,
התחדשות ,אווירה טובה ,הודעות עם ראשי תיבות
מאתגרים ,צוות ניהולי ששותף באופן מלא בעשייה
החינוכית.
הרב וינר :תורת ארץ ישראל.
הרב בזק :החיבור של תורה וחיים בפשטות ,דרך ארץ
ועומק רוחני ,חיבור כל ממדי החיים והתורה לקדושה,
או במילים אחרות :תורת ארץ ישראל.
הרב מנחם :אוירה טובה ומחבקת לכל אחד.
הרב שי :מקום צומח ומצמיח.
הרב מאור :שילוב של אמת ושלום גדולים.
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ובקישורhttps://yesmalot.co.il/9597/ :

כשתהיה גדול

תמיד שאלתם את עצמכם ,מה האנשים הגדולים רוצים לעשות כשהם יהיו גדולים? ואם
לא שאלתם (או לא תמיד) אז אנחנו עשינו זאת .הרב פרומר למשל עדיין לא החליט ,אך
הוא מבטיח" :כשאדע ...אודיע ."...לעומתו הרב וינר יודע גם יודע ,והוא מעוניין להיות
מדריך טיולים! "לפעמים עדיף לדבר אל העצים ואל האבנים😜" כדבריו ואימוג'יו .הרב שי
היה רוצה להמשיך לעשות מה שהוא עושה כיום ,והרב אנגלמן מתחכם כחכמתו" :לחזור
להיות צעיר  -וכמו צעירים רבים ,כשאגדל אחליט" .הרב מנחם תכליתי" :לגדול בתורה".
בהצלחה! הרב בזק כצפוי מעוניין "להקים בישיבה מכון להפצת תורת הנפש היהודית" .יש
מן הסתם כמה בוגרים שהיו שמחים שי ָקום כזה מכון ,יש גם עוד כמה שישמחו לסייע
בהקמתו ,ואפילו כמה שיסכימו לתרום מהצד .ולסיום שאיפתו של הרב תמיר" :מה זאת
אומרת ,אצטרף לכולל פנסיונרים בישיבה! סוף סוף יהיה זמן ללמוד תורה .אולי אצטרף
למכון להוראה .שמעתי שיש שם כמה קורסים מעניינים".

רמזים לפינת הילדים( :מומלץ להדפיס
מהקישורים לפני שבת)
רש"י א ,א.
.1
להרחבה :ספר "לחיות עם פרשת השבוע",
פרשת ויקרא",דקת קריאה" עמ' .5
ובקישורhttps://yesmalot.co.il/10814/ :
 .2רש"י ב ,א.
להרחבה :ספר "לחיות עם פרשת השבוע",
פרשת ויקרא" ,רוצה אני" עמ' .10

פאדיחה

כחניכי תנועת נוער המסתכלים על מדריכיהם בהערצה לא נקפח את שאלת הפאדיחה (אלא
אם הרב בחר לקפח אותנו ולא לענות ,כגון הרב אנגלמן שטוען טענת "עוד לא התרגלתי
לענות בפרהסיה על שאלות מסוג זה") .אז הפאדיחה של הרב וינר היא שהוא עמד להציע
מישהי לבוגר ,ומתוך השיחה המקדימה איתו הבין הרב וגם נזכר שהבוגר כבר נשוי...
הרב בזק חטף פעם "צ'פחה אדירה" מתלמיד שאמר בצורה מאיימת (האיום בהוספת העורך):
"הרב חסר לך שלא תבוא לחתונה שלי "...לרב מנחם קורה לא פעם שהוא לא מזהה מי זה
בדיוק שקפץ לבקר בישיבה  -האם הוא חייל בשיעור ג'? בוגר שנה שניה באוניברסיטה? תנסו
לדמיין איך השיחה מתנהלת ...וגם הרב תמיר מספר על תקלת זיהוי" :השנה בזמן חורף
הצטרפתי לצוות של שיעור א' .באחד הסדרים נגשתי לחברותא ,עדכנתי אותם לגבי הסוגיה
שלומדים ,במה יעסוק השיעור ,הם מקשיבים בסבלנות עד שאני מסיים את הנאום ,ואז
אומרים לי :הרב ,ממש תודה על תשומת הלב ,רק לידע כללי  -אנחנו בשיעור ד' ...החיוך של
החברותא שישבה מאחוריהם לא יוצא לי מהראש"...
והרב שי נזכר בתלמיד שרבו-מלוו התעפץ לו מול הפנים באמצע ליווי (כנראה שהנושא בליווי
היה מאוד חשוב ,אבל מה הסיכוי שהרב שי יזכור חלומות שכאלו😴).
אז זה הזמן שלכם ,בוגרים יקרים ,לספר למי שלידכם כרגע איזו פאדיחה של בייניש שקרתה
לכם בזמנו עם אחד מהר"מים.

זה הזמן להתרגש

על רגשות לא כל הר"מים הסכימו
לדבר .מה שכן הותר לפרסום הוא
שהרב וינר מתרגש מבוגר שבתחילת
דרכו כתלמיד היה רחוק מאוד מחיי רוח
וחיבור לישיבה ולדרכה ,וכיום הוא
מעמיד תלמידים הרבה ומהווה דמות
חינוכית נערצת .מה שעושה את זה לרב
מנחם זה שמלוּו ִים מהעבר שומרים על
קשר עד היום .את הרב שי מרגשת
השגרה שלפעמים נראית "אפורה" אך
בתוכה תלמידים עוברים תהליכים
פנימיים ומשמעותיים בחייהם,
ומתחברים לעצמם ולאביהם שבשמים.
וכך גם הרב תמיר" :כשאני לומד בסדר
עם תלמידים ושומע שאלה טובה ,שותף
לדיון פורה ,תובנות חדשות שנולדות
בעקבות משא ומתן עם התלמידים,
רואה את הברק בעיניים כשמצליחים
לפצח משהו :סוגיה ,תוספות ,קושיה -
כל אחד לפי המקום שבו הוא נמצא ,זה
מרגש בעיני ומטעין בהמון כוחות" .הרב
בזק שמח ומתרגש מאוד מכך ש"תלמיד
שסבל מנטיות הפוכות הצליח להקים
בית נאמן בשמחה ובהצלחה".

 .3רש"י ד ,כב.
להרחבה :ספר "לחיות עם פרשת השבוע",
פרשת ויקרא" ,אשר נשיא יחטא".עמ' .23
ובקישורhttps://yesmalot.co.il/6228/ :

האם ניתן להבחין בירידת הדורות או דוקא בעליית
הדורות במשך שנות ישיבת מעלות? אז כמובן שהתשובה
שכמעט כולם ענו היא גם וגם .האם מדובר בנסיון
התחמקות אלגנטי או תשובה שרואה את המציאות באופן
עמוק ומורכב? תבחנו בעצמכם .הרב וינר למשל מסביר
ש"מבחינת הידע איתו באים החבר'ה מהתיכון -
בהכללה יש ירידה משמעותית .אבל מבחינת הבגרות
האישית ,התובנות והיכולת לראות דברים בעיניים של
גדלות ,הדורות עולים ומשתבחים בצורה מפעימה!" אז
ר"מים בישיבות תיכוניות :א .אל תעלבו מכך שתלמידיכם
עולים עליכם בענייני תובנה וגדלות ,זה לא אישי ,זה
דורי ...ב .הרביצו בתלמידיכם עוד ועוד ידע כי אחרת
מגמת הירידה בלמדנות עלולה להמשיך לרדת ,כפי
שמנתח זאת הרב פרומר" :לבוגרים נאמר את האמת ...כי
יש ירידת הדורות בעיקר בנושא הלמדנות .אבל יש עליית
הדורות בתחום הרגשי ואישיותי של התלמידים" .בדומה
לכך סובר גם הרב מאור כהן ש"מצד התופעות החיצוניות
ושאיפות לגדלות  -ירידה ,מצד העוצמה הפנימית של
הבחורים – עלייה" .אז אנחנו די פיטים...
כמו שאמרנו רק כמעט כולם ענו על שאלה זו ב"גם וגם",
שכן הרב אנגלמן טוען ש"אין שינוי בענייני ערכים ,מידות
והתנדבות" אם כי" :ברקע הלימודי בגמ' בדרך כלל ניתן
לראות ירידה משמעותית עם השנים" .בענין זה הרב
תמיר נאמן לדרכי רבותינו" :הרב קוק כתב שהציבור
עולה ,אז מי אני שאגיד אחרת?" והרב בזק סובר ש"באופן
טבעי המרץ והתלהבות הנעורים קצת ירדו" (האם "באופן
טבעי" זה בגימטריה "סמארטפון" או "מחשב-בבית-
מדרש"?) ,אך סובר ש"יש בזה גם טוב .יותר ישוב הדעת".

