
ָעת ֵ  נו ּ שְׁ
 ירחון הישיבה התיכונית שעלי תורה

 ב“רכז חט—חיים גוטליב 

חג האילן הוא בעצם ראש השנה לאילן. את הפסוק בתהילים 

מבארים חז"ל בגמרא במסכת ראש השנה “  "בכסה ליום חגנו פ"א:  

 על ראש השנה הנחוג באחד בתשרי.  

מדוע נבחר תאריך זה להיות ראש השנה 

 לאילנות?

על פי הגמרא במסכת ראש השנה )י"ד, 

ומעתה ניזון “  כבר יצאו רוב גשמי שנה ”א'( 

 האילן מגשמי השנה החדשה.

במסכת ראש השנה פרק א משנה ב' 

   כתוב:

בפסח, על    "בארבעה פרקים העולם נידון: 

בראש    בעצרת, על פירות האילן.    התבואה. 

השנה, כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרון, 

שנאמר "היוצר יחד, ליבם; המבין, אל כל 

ובחג, נידונים על   מעשיהם" )תהילים לג,טו(.

 ."המים

האדם נידון בראש השנה, ושם נקבעת 

השנה שתבוא עליו לטובה, כולל הגשם. אם כן, מה משמעות הדין 

 על המים בסוכות?  

מסתבר כי ישנו דין כללי אשר נקבע בראש השנה, וישנו דין 

, כיצד יבוצע הדין אשר נגזר. למשל, נקבעה כמות בפועל 

גשם שנתית, האם ירדו הגשמים בתפזורת נאותה? האם בשדות? 

 האם בלילות ועוד.  

על פי הירושלמי השנה מחולקת לשלושה חלקים, כל שליש 

 מורכב מארבעה חודשים. תשרי , שבט וסיוון.

באחד בשבט ” השליש השני נפתח בחודש שבט. במשנה א' נאמר:  

 “ .ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי ובית הלל אומרין בט"ו בו

ראש השנה לאילנות לפי בית שמאי נקבע באחד בשבט, ארבעה 

בכוח,   -חודשים מיום דינם של המים 

 בפוטנציאל.  

ה  נ ש ה ש  א ר ת  א ו  ע ב ק ש ל  ל ה ת  י ב

לאילנות בט"ו בשבט קבעו זאת ארבעה 

יום טוב ראשון של   -“ חג ” חודשים אחרי  

ט"ו בתשרי,  שבו נידונים על   -סוכות  

. יום הדין, אם כן, הוא היום בו בפועלהמים 

ייקבע כיצד תמומש בפועל ההשקעה עד 

 כה.

בט"ו בשבט עולה השרף באילנות. בט"ו 

ך היישומי של  בשבט מתחיל התהלי

העמל וההשקעה. ראש השנה לאילן 

( אחרים נקבע על פי המים שהשקו אותו ) 

עד אותו היום. מכאן ואילך עליו להפיק 

 .בעצמופירות טובים ומתוקים 

ם והאדם   לעץ   -התורה נמשלה למי

וכתוב: “.  אין מים אלא תורה, שנאמר:  הוי כל צמא לכו למים ” השדה.  

שנת בר המצווה נקבעה ע"י חז"ל בגיל י"ג בו “. כי האדם עץ השדה” 

מתחיל 'העץ' להנץ מהתורה שהשקוהו אחרים. בגיל זה מתחיל 

'השרף' לעלות בנערים. יום בר המצוה הוא ראש השנה לחיי 

 'הֶעֶלם הַרְך'.

 טו בשבט הגיע, חג לאילנות.

 EMAIL: akunhr@gmail.com/   72.7.72ז  / “שבט /  תשע‘  /  כט  3גליון מספר 



כ נוּ  י  םֵה  כֵח   יֵּ

 השקד
 

 מ כיתה יב(“הרב יונתן ברט )ר
ה ֶאת  ֶ ח מֹש  ּקַ ִּּ ה ּבֹו ֶאת ָהאֹֹתת...  וַי ֲעש ֶ ר ּתַ ֶ יֶָדָך ֲאש  ח ּבְ ּקַ ה ַהזֶּה ּתִּ ּטֶ ְוֶאת ַהּמַ

יָדֹו: )שמות ד'( ים ּבְ ה ָהֱאלֹהִּ  ַמּטֵּ

למטה יש תפקיד חשוב מאד במהלך יציאת מצרים. במעמד 

הסנה, הפך המטה מסתם מקל, למכשיר שדרכו מתחוללים 

וַיֹּאֶמר מופתים ואותות  ה:  וַיֹּאֶמר ַמּטֶ ָליו ה' ַמה זֶּה ְביֶָדָך  : "וַיֹּאֶמר אֵּ

ב   , ' ד  , ת ו שמ (  " ְלָנָחש  י  וְַיהִּ ַאְרָצה  וּ  ה כֵּ לִּ ְ וַיַּש  ַאְרָצה  וּ  ה כֵּ י לִּ ְ . -ַהש  )  ג

 –באמצעות אותו המטה שונו סדרי בראשית במכות מצרים  

היאור, העפר והשמים. באמצעותו נקרע ים סוף כדי שיוכלו לעבור 

בתוכו בני ישראל. אם הקב"ה הוציא את עם ישראל ב"יד חזקה 

הוא   –ובזרוע נטויה"', אז המטה הזה שנמצא בידו של משה  

 המייצג את היד העליונה הפועלת ומכה בעולם.  

 מה יש בו, באותו מטה? מהו סודו?  

כל עוד היה המטה גזע עץ, קשה היה מאיזה עץ הוא נלקח. אך 

פעם אחת, לאחר המחלוקת של קרח ועדתו, הפך המטה הזה 

"ויוצא פרח ויצץ ציץ, ויגמול בדרך נס לעץ המוציא פרחים ופירות:  

הוא ענף של עץ השקד, או,   –מתגלה אם כן, כי המטה  שקדים".  

השקדייה.   –כפי שאנו נוהגים לכנות אותו כשמגיע חודש שבט  

התכונה המיוחדת של השקד, שאנו רואים מול עינינו בחודש זה, 

היא זריזות. כששאר העצים עוד ערומים לגמרי, הוא ממהר 

להוציא פרחים לבנים ויפים. כך באמת, התרחשה יציאת מצרים: 

בחיפזון. לא רק ברגע היציאה ממצרים ציווה ה' לצאת בזריזות, 

כל מהלך יציאת מצרים הוא מהיר. מכה אחר מכה, הולכים 

ומאבדים המצרים את ביטחונם ואת עוצמתם, וישראל הולכים 

ונולדים, הולכים ומופיעים כעם. תהליך שבדרך כלל נמשך דורות 

רבים, מתקיים במהירות, כשהמטה מסמל את הקצב המהיר שבו 

מקדם הקב"ה את המאורעות. עוד מכה של המטה, ופעימה 

נוספת מורגשת בלידת עם ישראל, עוד הטיה שלו, ועם ישראל 

 עולה מדרגה נוספת בתהליך הגאולה. 

השקד מופיע לא רק ככלי בידיו של משה רבנו. גם המראה 

 הראשון שרואה ירמיהו בנבואתו, הוא מראה ענף של עץ שקד:  

ל   ְרְמיָהוּ וָאַֹמר ַמּקֵּ ה רֶֹאה יִּ אמֹר ָמה ַאּתָ ַלי לֵּ י ְדַבר ה' אֵּ )יא( וְַיהִּ

י  ד ֲאנִּ ֹקֵּ י ש  ְראֹות ּכִּ יַטְבּתָ לִּ ַלי הֵּ י רֶֹאה: )יב( וַיֹּאֶמר ה' אֵּ ד ֲאנִּ קֵּ ָ ש 

י ַלֲעש ֹתֹו: פ ָברִּ  ַעל ּדְ

 יב(-)ירמיהו פרק א, יא

ה' שוקד על דברו, הוא ימהר לקיים את הנבואה. כמו ביציאת 

מצרים, כך גם בחורבן. עם ישראל יושב בטח בירושלים, גאה 

ושאנן. המטה שרואה ירמיהו נועד לומר לישראל: החורבן קרוב, 

הוא יבוא מהר מכפי שאתם חושבים. מקל השקד שמבטא את 

המהירות בא דוחף ה' את ישראל ומוציא אותם ממצרים, מופיע 

גם כדי לסמל את המהירות שבא הם יגלו מהארץ חזרה את 

 הגלות.

מה למדים אנו מתכונתו של השקד? מדוע הגאולה והחורבן באים 

 במהירות, לפני שאנו מצפים לבואם בקצב הרגיל של המאורעות?

העצים כולם פורחים בניסן. כך ברא ה' את עולמו. וכשרואים זאת, 

  -אנו זוכרים כי קיומו של הטבע בדרך הרגילה הוא מתנת ה'  

הרואה אילנו מלבלבים בחודש ניסן מברך ברכת האילנות. אך 

ישנם דברים שהם גדולים יותר מהטבע. ישנם תהליכים שאינם 

מתקדמים בקצב הרגיל, פתאום דברים משתנים, פתאום הם זזים. 

יש עץ   –קר בחוץ, רוחות נושבות, גשמים יורדים, ופתאום  

שפורח. פריחת עץ השקד, היא סמל לכך שהקב"ה לפעמים דוחף 

 –אותנו מהר יותר מכפי שאנו מרגישים שבאפשרותנו, ואנו  

צריכים להיות מוכנים להתרומם, לעוף קדימה, להיזרק למקומות 

חדשים שלא תואמים את התוכניות שלנו. לפרוח באמצע החורף, 

 כמו עץ השקד. 



 יגדיל תורה ויאדיר

 
 בצלאל גרסטמן )תלמיד כיתה יב(

מאמר "חביבין ישראל שנתן להם כלי חמדה".  

זה מיוחס לרבי עקיבא במשנה מסכת 

אבות שמדברת על ייחודו של כל אדם 

בעולם, ובהדרגתיות מייחדת את העוצמה 

של העם היהודי על פני שאר האנשים. 

הייחודיות של כל יהודי באשר הוא נאמרת 

גם במשנה סנהדרין על כך ש"כל ישראל 

יש להם חלק לעולם הבא". מהאמרות 

הללו ניתן לחשוב שאין שום טעם שיהודי 

יתאמץ ויקיים מצוות, משום שיש כבר 

מקום מובטח בעולם הבא. חשיבה בצורה 

זו היא לא אידיאלית, ואף לפי רבי טרפון, 

אף על פי שאין האדם מצווה לקיים את כל 

"בן חורין המצוות בתורה עדיין הוא אינו  

 )מקיום כל המצוות(. –ליבטל ממנה" 

 קיום המצוות כולן, הייתכן?!?

לפי רבי חנניא בן עקשיא הקב"ה רוצה 

"לפיכך הרבה בטובתם של עם ישראל, ו 

דבר זה מתמיה מפני להם תורה ומצוות".  

שקל יותר לקיים מעט מצוות ולא הרבה 

מצוות )שש מאות ושלוש עשרה(. נוסף על 

תמיהה זו ריבוי המצוות יכול להוביל לכך 

שאדם לא יקיים את מרבית המצוות בחייו 

ויגיע לבית דין של מעלה בלי שקיים אפילו 

עשירית מאותם שש מאות ושלוש עשרה 

מצוות. בדיוק בשביל החשש שמא אדם לא 

יקיים את כל המצוות רבי טרפון אמר 

אך במקום   "לא עליך המלאכה לגמור". ש 

להיות במצב של מניעה הרמב"ם מפרש 

איך ניתן להפוך את אמרתו של רבי חנניא 

בן עקשיא למעשית. בפירושו הוא אומר 

שאם אדם לוקח מצווה אחת ומקיים אותה 

בכל כוחו עם כוונה טהורה, הוא מבטיח 

לעצמו את מקומו בעולם הבא. דבר זה 

מסביר איך ריבוי המצוות הוא החסד, כי 

המבחר גדול כל כך שאם לאדם יש קושי 

עם קיום מצוה אחת, יש לו עוד אפשרות 

לקיים שש מאות ושתים עשרה מצוות 

שונות. אם מנגד היו לישראל מעט מצוות 

ולאדם לא היה אפשרות לקיים אחת מהן 

 הוא היה מפסיד הרבה זכויות.

 חביבין ישראל

ה, וכמו  בים לקב" עם ישראל הם חבי

שהיתה הדרגתיות במשנתו של רבי עקיבא 

לחיבה היתרה שנודעה לבני ישראל, כך יש 

הדרגתיות בדרך האדם לצמוח בתורה. 

והגדלות העצומה של הבורא היא שניתן 

 לגדול גם על ידי מצווה קטנה ביותר.

 עיזרו לשעלי תורה להישאר בראש הטבלה! קחו סיסמה והתחילו לתכנת עוד היום!

 לפרטים נוספים פנו אל שי לוי.



 חירות

 
 ישראל מלכיאל )תלמיד כיתה י(

בפרשות הקרובות נקרא את סיפור יציאתו של עם ישראל משעבוד מצרים, 

שחרור מעבדות לחירות. החירות היא אחת מהזכויות הבסיסיות והחשובות 

 ביותר שיש לאדם. ההכרה בכך שלאדם מגיע להיות אדון לעצמו. 

"האדם היוצר אשר אינו נסחף בזרם ההכרח, אשר על החירות כותב הרב השל  

אינו כבול בשלשלאות התהליכים, אשר אינו משועבד לנסיבות. אנו בני חורין 

מציאות. רוב הזמן אנו מונעים מכוחו של תהליך, אנו נכנעים -ברגעים יקרי 

לתכונות אופי שירשנו לעצמת השפעתן של נסיבות חיצוניות. החירות אינה מצב 

מתמיד של האדם... כולנו ניחנו בפוטנציאל לחירות. אך למעשה אנו פועלים 

 מתוך חירות רק ברגעים נדירים של יצירתיות... " 

האדם בעולמנו נסחף בזרם רוב זמנו, ואינו משתמש בחירות המוקנית לו. 

האדם בעולם אינו עושה ככל העולה על רוחו, אלא נכנע לתכתיבים שהוא 

כפוף להם, בשל התכונות אותן הוא ירש מהסביבה, ובגלל שהוא פרט 

מחברה עם כללים ומסגרת. חירות היא פעולה נקודתית המתבצעת לעיתים 

נדירות בה האדם משתחרר מהכבלים ומההרגלים שהחברה והמציאות כפו 

עליו. חירות היא איננה רק חירות חיצונית התלויה בשאלה האם אני עבד, 

 אסיר, או עצמאי. חירות היא גם השימוש ביכולות ליצירה, שינוי ויוזמה.

 חירות בין שלוש לארבע.

על פי הפירוש המקובל, ארבעת כוסות היין בפסח ניתקנו כנגד ארבעת 

לשונות הגאולה. המהר"ל מסביר את טעם האיסור לשתות בין כוס שלישית 

"ולקחתי אתכם לי לעם" ובין "וגאלתי אתכם בזרוע נטויה", לרביעית, בכך שבין  

 לוהים..".-"..אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאאין הפסק, 

העמידה של עם ישראל ברשות עצמם אינה אפשרית בלי הדבקות בקב"ה. 

חירות משמעותה אינו רק היעדר השעבוד. לחירות יש גם צד חיובי של 

עשיית הרצון העצמי שלך. חירות בלי תוכן היא חירות ריקה ממשמעות, 

ותוכן בלי חירות הוא תוכן כפוי וחסר בחירה. עם ישראל כשמקבל את עול 

המצוות, מקבל מטרה, ובוחר בעצמו את רצונותיו, רק אז מושלם התהליך 

של החירות שהחל ביציאת מצרים. קבלת עול מצוות והעבדות לקב"ה אינן 

מבטאות את שלילת החירות שהעם זכה לה ביציאתו ממצרים, אלא 

משלימות ומסיימות את החירות שהחלה אז. כשהחירות מקבלת תוכן, 

 החופש מקבל משמעות.



{שדוחה}  

 נבחרת הרובוטיקה של הישיבה זוכה במקום הראשון!

 כיתה י בסיור גבורה בהר הרצל ובמוזיאון אסירי המחתרות.

שיחה לעשרה בטבת הרב יעקב שמעון בסיפור אישי של 
 בטיול בנחל שורק‘ כיתה י משפחתו בשואה

 שבת סמינריון בעפרה

 מטיילים בגלבוע‘ כיתות ז


