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נתן לנו תורת אמת :איזו תורה ואיזו
אמת? על חוויית מתן תורה בשבועות
של שנות האלפיים
הרב רונן בן דוד
מנהל אולפנת או"ת נוה חנה
במקום הקדמה :על התורה ועל האמת
מאות רבות בשנים מברך היהודי העולה לתורה את הקב"ה ,אשר נתן לנו את תורתו ,שהיא
תורת אמת .החוויה היסודית שלנו היא שהקב"ה אמת ,חותמו אמת ותורתו אמת .ככלל ,מושג
האמת מופיע פעמים רבות כשאנו מדברים על התורה .אפילו בעגה העממית ,כשמישהו רוצה
להבטיח שדבריו אמת אך לא רוצה להישבע ,התקבע הביטוי" :באמת התורה" .אלא שמושג
האמת עצמו עובר שינויים לא פשוטים בתרבות בה אנו חיים .במציאות בה ניתן מקום נרחב
לחוויה האישית של כל אחד ואחת ,הנרטיב (הסיפור) מנצח לא פעם את האמת האובייקטיבית.
הפילוסופים כבר מדברים בגלוי על העדר משמעות עליונה אחת או קוד מוסרי אחד ברור,
בתחומי האומנות אנו מוצאים חיבור לפרספקטיבה האישית של היוצר (שהוא עצמו כבר אינו יכול
לתת פרשנות ברורה ליצירה – פשוט משום שאין פרשנות אפשרית כזו) .היסטוריה כבר לא
נלמדת לפי ציר ברור בלבד אלא לפי נרטיבים תרבותיים שונים ואפילו תלמיד מנומס כבר מרשה
לעצמו לומר למורה בכיתה משפטים כמו "המורה ,הכול טוב ויפה אבל זו דעתך".
האמת מה יהא עליה? האם נגזר עלינו לנהל את חיינו בחוויה של פיצול נורא ,כאילו בבית
המדרש יש אמת אחת גדולה וחובקת עולם בעוד שבחיים "האמתיים" אין אמת כזו? האם לברך
את בורא העולם שנתן לנו תורת אמת כבר אינה מטבע לשון ערכית אלא ביטוי תרבותי המייצג
משהו ארכאי? ומה כל זה אומר לנו ביחס למושג מתן תורה וקבלת תורה בחיינו?
כשגירץ פוגש את היהדות :על סמלים ומהויות
יש הנוטים לזלזל באיום הרובץ לפתחנו .בדרך כלל הם טוענים ,שהחוויה התרבותית החדשה
(המכונה פוסטמודרנית) אינה אלא אופנה חולפת .ניסיון שמנסה אותנו ה' יתברך ,אשר עומד
לעבור בקרוב .ומה נעשה עד יעבור זעם? נכפוף ראשינו ונמתין לחזרת מושג האמת להדרו?
ומה בדבר החוויה הקשה של פיצול בין עולם בית המדרש לבין הזרימה של החיים עצמם?
בדברים שלהלן אני מבקש להציע כיוון שונה להתייחסות לשאלה הזו.
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קליפורד גירץ ,אנתרופולוג חשוב בן זמננו ,חקר לעומק את מושג התרבות .אחת התובנות שהוא
חשף היא ,שאם נתבונן על מערך הסמלים שיש בכל תרבות ,נגלה כי הסמלים משקפים אידיאות
ורעיונות .רעיונות אלה הם הבסיס של כל חשיבה תרבותית ,אבל זה עוד לא הכול .בעוד
שלחשיבה רעיונית נחשף הילד רק בתחילת גיל ההתבגרות ,החשיפה לסמלים מגיעה כבר מרגע
לידתו של האדם .למשל :מי שיכנס לכיתה יראה הרבה סמלים (לוח ,שולחן המורה ,שולחנות
התלמידים ,כיסאות ,מקרן ואפילו תאורה ומזגן) שמשקפים כולם אידיאה אחת גדולה :חשיבות
הלימוד .אם נלמד ,מלמדת אותנו התרבות שסביבנו ,נצליח יותר ואף נהיה אנשים טובים יותר.
בערות ,כך אנו למדים ,היא אם כל חטאת .הרעיון הזה מנוסח בגיל ההתבגרות שלנו ,כשאנו
יכולים כבר לא להסכים אתו ולהקשות עליו ,אך שורשיו ניטעו בנו עמוק שנים רבות קודם לכן.
אחת המסקנות המרכזיות של גירץ היא ,שהתבוננות בסמלים חושפת את הרעיונות המרכזיים
באותה תרבות.
ננסה להחיל את הכלל של גירץ על עולם המצוות :המצוות כולן הן מעשים קונקרטיים סמליים.
מערך המצוות מלווה אותנו בכל תחומי חיינו .אנו יודעים לברך "שהכל נהיה בדברו" לפני שתיית
כוס מים ,הרבה לפני שאנו מתוודעים למשמעות העמוקה של האמירה הזו :שהכול נהיה בדברו
של הקב"ה .כמו בכל תרבות ,כך גם אצלנו לסמלים יש משמעות אידיאית מאגדת .אך מה היא?
מהו ה"אני מאמין" המסתתר מאחורי מעשה קיום המצוות?
הכל אמת או בכל אמת :הצעה לתחילת פתרון
אני מבקש להציע כיוון של אמירה דתית ערכית ,שמקפלת בתוכה תשובה אפשרית לשתי
השאלות שהצגתי גם יחד :מהי ה"אמת" של תורת האמת ומהי האמירה מאחורי קיום המצוות.
הבסיס לדברים הוא העובדה ,שאנו כולנו מאמינים באמונה שלימה ש"ה' אחד ושמו אחד" ,אך
בה בעת לא מתרגשים מהתיאורים השונים שיש לקב"ה בתנ"ך" :אל רחום וחנון" יחד עם "אל
נקמות ה'"" ,ארך אפיים" ובאותו פסוק גם "פוקד עוון אבות על בנים ."...לכולנו ברור שהאלוקות
במהותה היא אכן אחת ,אך הופעותיה בעולם שונות ולא בהכרח סותרות זו את זו .מידת הדין
ומידת הרחמים הם הסבר מקובל ונפוץ (אך לא היחיד) להבנת הפער הזה בתיאור האלוקות .אם
כך הדברים לגבי הגילוי האלוקי בעולם ,הרי שניתן להבין שהם אמורים לחול גם על התורה
עצמה :התורה מכילה אמירות שונות ומגוונות ,חלקן אפילו סותרות לכאורה זו את זו ,אך כולן
מפי רועה אחד נאמרו.
ומה אומרות לנו המצוות? האמירה המסתתרת מאחורי כל המצוות כולן היא בערך זו :כל דבר
שיש בעולם הוא בריאה אלוקית ואפילו צורה של התגלות אלוקית .כל התגלות של הקב"ה היא
נכונה ביסודה ,אך הסתירות שבין ההתגלויות השונות יוצרות מציאות שלימה יותר .כל דבר שיש
בעולם ניתן ליהנות ממנו ,אך בשום דבר אין להגזים ,כי זה תמיד יבוא על חשבון משהו אחר –
אלוקי אף הוא – שעלול ללכת לאיבוד .האיזון הזה ,הוא האמת הגדולה של הקיום האנושי
והעולמי .לכן ,שלא כמו שמקובל לטעון היום כאילו "הכול אמת" ,ההתגלויות האלוקיות ומעשה
המצוות מלמד אותנו ש"בכל אמת".
האמת התורנית כמפתח למשבר האמת בשיח הפוסטמודרני
נחזור ליהודי המקבל תורה בכל שנה מחדש ,והפעם בשנות האלפיים .השיח מסביב קורא לנו
לכבד כל עמדה וכל אמירה של כל אחד ובכל מצב כי הכול אמת .השיח של התורה מלמד אותנו
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כי יש גרעין אמת בכל עמדה ובכל אמירה ,אך בכל זאת יש אמת גדולה החובקת את כל רסיסי
האמת ואף נבנית מהם .אמנם יש הבדל גדול בין שתי העמדות ,אך לא כזה שאי אפשר לגשר
עליו .מעשה גילוי האמת (ותורת האמת וחיים אמתיים) אינו קל כבעבר ,אבל בהחלט יתכן שהוא
הרבה יותר שלם ועשיר .שלא כמו שלימדו אותנו הפילוסופים של העת החדשה ,אין אמת
מוחלטת ללא סייגים מול שקר מתועב שאין לו דבר עם המציאות .יש מגוון קולות ,שלכולם צריך
להתייחס ,אך בכל זאת אמת גדולה החובקת את כל אלה.
אם כל זה נכון ,אזי אנו רק בפתחו של עידן חדש ,בו יתאפשר לנו להביא לידי בירור ואחר כך
לידי ביטוי את התפיסה התורנית העמוקה שלנו ,לפיה יש אלוקות באמת בכל מקום .החזון שלנו
בנוי על "וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ" .טרם הגענו לימים בהם הנוסחה למימוש אחרית
הימים מצויה בידינו ,אך זיכה את כולנו הקב"ה להיוולד ולחיות בדורות של תפר ,בהם מבצבצים
הניצנים הראשונים של הבנה שדיאלוג יכול לאפשר לאידיאות שונות לדור בכפיפה אחת.
הסכנה בדיאלוג מכיל
האם יש במתווה הזה סכנה? וודאי שכן .קל לראות כיצד מתוך כבוד לאחר ,יכול האדם לוותר על
עמדתו שלו .נקל להבחין בבני נוער רבים שלא מחפשים את האמת התורנית העמוקה ,חובקת
כל ,אלא פשוט מסתפקים בחשיפה לכל .ובכל זאת ,גם אם לא עלינו המלאכה לגמור ,אין אנו בני
חורין להיבטל ממנה .עלינו ללמד את עצמנו ,שבבואנו לתהליך של דיאלוג עם האחר ,אין אנו
צריכים למחוק את דעתנו .אדרבה .נגן על שלנו בעוצמה ,ובשילוב עם הקשבה כנה לאחר נוכל
להפיק אמת גדולה ומלאה יותר.
אולי בזה נבין בצורה עמוקה את מדרשם הנפלא של חז"ל על האמת:
"אמר רבי סימון :בשעה שבא הקב"ה לברוא את אדם הראשון ,נעשו מלאכי השרת
כיתות כיתות וחבורות חבורות .מהם אומרים אל ייברא ,ומהם אומרים ייברא .הדא
הוא דכתיב (=זהו שכתוב)' :חסד ואמת נפגשו ,צדק ושלום נשקו' .חסד אומר :ייברא,
שהוא גומל חסדים; ואמת אומר :אל ייברא ,שכולו שקרים; צדק אומר :ייברא ,שהוא
עושה צדקות; שלום אומר :אל ייברא ,דכוליה קטטה .מה עשה הקב"ה? נטל אמת
והשליכו לארץ .הדא הוא דכתיב' :ותשלך אמת ארצה' .אמרו מלאכי השרת לפני
הקב"ה :ריבון העולמים ,מה אתה מבזה תכסיס אלטיכסייה (=את הסדר והארגון
העולמי) שלך? אמר להם :תעלה אמת מן הארץ! הדא הוא דכתיב' :אמת מארץ
תצמח'" (בראשית רבה ה' ,ה)
רוצה לומר :האמת נמצאת בעולם מרוסקת לרסיסים ,אך במהותה היא חלק מסדרו של עולם.
בלי האמונה שהתורה היא תורת אמת לא ניתן להתקדם .מצוידים באמונה הזו ,נוכל לחשוף את
רבדיה של האמת האלוקית ואופן גילוייה בעולם ,ובכך להביא את המציאות כולה לסדר המקורי
שלה .עד אז שומה עלינו לייצר דיאלוגים רבים מול המציאות.
אשרינו שזכינו לקבל תורת אמת במציאות תרבותית עולמית בה מושג הדיאלוג כה נוכח .מכאן,
מתקצרת הדרך באופן משמעותי לשילוב תורה עם תיקון עולם.
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MATAN TORAH: ANSWERING GOD'S CALL
Nomi Berman
Associate Director, Midreshet Lindenbaum

ֱ ה
ֶׁ
ַ ְ מר ְל ֵבית י ַ ֲעק ֹב ו
ַ הר ֵלאמ ֹר כ ֹה ת ֹא
ָ ה
ָ מן
ִ א ָליו יְהֹוָה
ֵ הים וַי ִ ְק ָרא
ִ אֹל
ָ ּומשה ָע ָלה ֶׁאל
תגֵיד
ְ שא ֶׁא
ֶׁ ָ מ ְצ ָריִם ו
ֶׁ א
ֲ יתם
ֶׁ א
ֶׁ  ַא:אל
ְ ִ ִל ְבנֵי י
ָ ְ ת ֶׁכם ַעל ַכנ ְ ֵפי נ
ָ א
ִ יתי ְל
ִ ש
ִ שר ָע
ִ תם ְר
ֵ ש ָר
ש ִרים וָָא ִבא
ֶׁ ִ הי
ְ ִ יתי ו
ֶׁ מ ְר
ְ מעּו ְבק ֹ ִלי
ְ ש
ְ ת
ְ ֶׁא
ִ יתם ִלי ְסגֻ ָלה
ִ תם ֶׁאת ְב ִר
ַ ּוש
ִ שמֹו ַע
ָ אם
ִ תה
ָ  ו ְ ַע:א ָלי
ֵ ת ֶׁכם
מ ָכל
ֶׁ א
ֲ ה ְד ָב ִרים
ֲ ֹ מ ֶׁל ֶׁכת כ
ְ מ
ְ ת
ֶׁ  ו ְ ַא:הָא ֶׁרץ
ַ א ֶׁלה
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ְ ִ ת ַד ֵבר ֶׁאל ְבנֵי י
ְ
ֵ ש ָר
)ו-ג: (שמות יט:אל
3 And Moses went up unto God, and the LORD called unto him out of the
mountain, saying: 'Thus shalt thou say to the house of Jacob, and tell the children
of Israel: 4 Ye have seen what I did unto the Egyptians, and how I bore you on
eagles’ wings, and brought you unto Myself. 5 Now therefore, if ye will hearken
unto My voice indeed, and keep My covenant, then ye shall be Mine own
treasure from among all peoples; for all the earth is Mine; 6 and ye shall be unto
Me a kingdom of priests, and a holy nation. These are the words which thou shalt
speak unto the children of Israel.'
The poetic opening to Matan Torah begins with a relatively common verb – “vayikra.”
Moshe ascends to God and God calls to Moshe.
A very basic question: what does “vayikra” mean? If we compare, for instance, to
Bereishit 49:1, we will find the verb “vayikra” in a context in which Yaakov is summoning
his sons before blessing them. This makes sense in human context; his sons were not
physically present. In order to speak with them he had to first gather them and then
share his blessings. But what does it mean in divine context? God, after all, does not
need to speak with Moshe in a specific location. Indeed, God has already
communicated with Moshe extensively in the absolutely profane environment of Egypt.
Why is there a need for a prefatory summoning?
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The key to understanding this is in the two other instances where Hashem “calls”
Moshe.
The first occurrence is, not surprisingly, as the preface to Moshe’s very first prophecy at
the burning bush.
ֵ ה ְסנֶׁה
ַ ְ ה ְסנֶׁה ב ֹ ֵער ָב ֵאש ו
ַ הנֵה
ִ ְ ה ְסנֶׁה וַי ַ ְרא ו
ַ מתֹוְך
ִ אש
ֵ א ָליו ְב ַל ַבת
ֵ מ ְל ַאְך יְהֹוָה
ַ וַי ֵ ָרא
אינֶׁנּו
ֶׁ
ֶׁ  וַי ֹא:ֻא ָכל
ַ מדּו ַע ֹלא י ִ ְב ַער
ַ ה ֶׁזה
ַ הגָד ֹל
ַ מ ְר ֶׁאה
ַ ה
ַ משה ָא ֻס ָרה נָא ו ְ ֶׁא ְר ֶׁאה ֶׁאת
 וַי ַ ְרא:ה ְסנֶׁה
מר
ֶׁ משה וַי ֹא
ֶׁ משה
ֶׁ מר
ֶׁ ה ְסנֶׁה וַי ֹא
ֱ א ָליו
ִ מר
ַ מתֹוְך
ִ הים
ִ אֹל
ֵ יְהֹוָה כִי ָסר ִל ְראֹות וַי ִ ְק ָרא
 (שמות:הנֵנִי
)ד- ב:ג
2 And the angel of the LORD appeared unto him in a flame of fire out of the midst
of a bush; and he looked, and, behold, the bush burned with fire, and the bush
was not consumed. 3 And Moses said: 'I will turn aside now, and see this great
sight, why the bush is not burnt.' 4 And when the LORD saw that he turned aside
to see, God called unto him out of the midst of the bush, and said: 'Moses,
Moses.' And he said: 'Here am I.'
This is Moshe’s first experience with prophecy. Before he can receive his actual mission,
he needs to first comprehend that he is communicating with the divine! This process of
gently coaxing a young new prophet into the world of prophecy is perhaps most
poignantly described in the experience of Shmuel, who, unschooled in the ways of
prophecy, initially confuses God’s “voice” for Eli’s voice.
Perhaps the first case of “vayikra” at the burning bush sheds light on the second, at Har
Sinai. If God initially “calls” to Moshe to prepare him for a radically new experience,
then perhaps our vayikra in Shmot 19 is also an indicator, a warning to Moshe, that
once again something revolutionary is about to occur. God’s first call gently prepared
Moshe for his induction into prophecy, while this latter call signals to Moshe that God is
now upping the ante. Now is a new milestone in the history of God’s relationship with
mankind; the Jewish people are about to experience a national prophecy.
Vayikra Rabba points out another commonality between the burning bush and Har
Sinai. In both instances, God speaks through fire. This is yet another indication that
these two events are unique, and perhaps the Torah employs the verb “vayikra” to mark
that uniqueness.
The midrash then continues to assert that the first case of “vayikra” is a paradigm for
the latter. Just as at the burning bush God called Moshe’s name twice, so too are we to
assume that the calling at Matan Torah implies a double calling of Moshe’s name. The
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use of the name implies intimacy. The doubling, on the other hand, brings to mind a
mother calling to her child who is about to fall, who might repeatedly call to the child,
motivated here by love but also by a sense of urgency. Equally, we are to infer that in
both instances God calls Moshe’s name twice and that Moshe replies “I am here.”
Indeed, in both contexts, God is motivated by love of am yisrael and is presenting
Moshe with an urgent, world-changing mission: first, to bring the Jewish people out of
Egypt and then, to bring the Torah into the world. And to both missions Moshe heeds
the call with his “hineni” declaration.
The third instance of a “call” that precedes God’s speech to Moshe is in the opening to
Sefer Vayikra.
Here, unexpectedly, after several parshiot of direct communication between God and
Moshe which culminate with the establishment of the mishkan, God suddenly calls to
Moshe again, before continuing to instruct him on the specifics of the sacrifices in the
mishkan. It is in this last and perhaps most unexpected instance of “vayikra” that the
midrashim attempt to look at the three cases, both at the commonality and at the
differences, to develop an understanding of the selective use of God’s call to Moshe.
And from here, perhaps, we gain an insight into Hashem’s interaction with mankind in
general.
It is the third example of “vayikra” which perhaps sheds the most light. Here God is not
speaking through fire. Here, at first glance, there is no great revolution taking place.
What follows this vayikra seems to be a fairly monotonous list of sacrifices. Yet, here
too, there is a summoning which proceeds a “dibbur.” Hence, the midrash concludes
that from here we have a paradigm case. The Torah is trying to tell us here that indeed,
every single time that God addresses Moshe, we should assume the prefatory double
calling of his name and the requisite reply of presence. Indeed, every single interaction
between God and Moshe, between God and mankind, is revolutionary, introduces
hiddush into the world. Each and every communication implies God’s love of am yisrael.
Each is urgent. And for every prophecy, for every new mitzvah, Moshe - as
representative of the Jewish people - must reaffirm “I am here.”
But why here? Why does the Torah choose to emphasize that point specifically in the
opening passage of the Book of Vayikra? The midrash reminds us of the conclusion of
Sefer Shmot. God’s presence fills the mishkan and Moshe is unable to enter! It is no
wonder then that Moshe needs to subsequently be called. Ironically, the completion of
the mishkan has created an obstacle in the relationship between God and Moshe.
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“Vayikra” seeks to overcome that obstacle; Moshe can enter the mishkan, but only after
God invites him.
The Sfat Emet argues that the act of calling Moshe at this juncture functions as a
metaphor. In our relationship with God, we, like Moshe, may only approach God when
invited. Moshe as an individual was called, lovingly but urgently, at the burning bush.
Moshe is called again, this time as representative of the people, at Har Sinai. And
finally, Moshe is called to enter the mishkan, to perpetuate the intimacy of Matan Torah
– but he may enter only when called. We may engage in a relationship with God only on
God’s terms, only through the vehicle of mitzvah.

9

SHAVUOT: WHAT ARE WE CELEBRATING?
Rabbi David Brofsky
Senior Faculty, Midreshet Lindenbaum

The Torah teaches that upon completing the count of the Omer, the Festival of Shavuot
is celebrated (Deut. 16:9–10).
In addition to commemorating the conclusion of the counting of the weeks of the Omer,
Shavuot also celebrates the wheat harvest (Ex. 23:16), and is therefore known as “Ḥag
HaKatzir,” the Harvest Festival. The shetei haleḥem, two leavened loaves made from the
new wheat harvest, are offered with the Musaf offering, and the festival is therefore
also referred to as “Yom HaBikkurim” (Num. 28:26). This offering permits the use of new
grains in the Beit HaMikdash and ushers in the season of the Bikkurim, the first fruits,
which are brought to the Beit HaMikdash (Deut. 10:1–11).
In addition to the themes reflected by the Biblical names given to this festival, the
Rabbis refer to this festival as “Atzeret” (Rosh HaShana 1:2), seemingly referring to the
fact that it marks the conclusion of the Pesacḥ festival. Indeed, the Ramban (Lev. 23:36)
asserts that Pesacḥ and Shavuot are comparable to the first and last days of Sukkot and
Pesacḥ, and the days between Pesacḥ and Shavuot are actually similar to Ḥol HaMo’ed.
The description of Shavuot as “Atzeret” most likely also refers to the religious/historical
connection between Pesacḥ and Shavuot – the Jewish people left Egypt on Pesacḥ and
received the Torah on Shavuot.
In addition to the agricultural and ritual reasons for Shavuot, we traditionally associate
Shavuot with the giving of the Torah. The Rabbis point to the uniqueness of Shavuot, as
“it is the day upon which the Torah was given” (Pesacḥim 68b). In addition, the Torah
reading of Shavuot (Ex. 19), as recorded by the Tosefta and cited in the Talmud (Megilla
31a), recounts the giving of the Torah. Furthermore, the Shavuot liturgy refers to the
day as “Zeman Matan Torateinu” – the day upon which the Torah was given.
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Numerous commentators have questioned why this aspect of Shavuot, Matan Torah,
which is so central to our Shavuot celebration, is not mentioned in the Torah. In fact, the
Talmud cites a debate between the Chakhamim and R. Yosi regarding whether the
Torah was given on the sixth or seventh of Sivan (Shabbat 86b). According to R. Yosi’s
opinion that Matan Torah took place on the seventh of Sivan, nowadays, when we
always celebrate Shavuot on the sixth of Sivan (forty-nine days after the second day of
Pesacḥ), we would actually be celebrating Matan Torah on the incorrect day!
These questions brought R. Yitzḥak Abrabanel (1437–1508) to explain as follows in his
commentary to the Torah:
The Torah did not specify that the reason for the celebration for this festival is to
remember the day of the giving of the Torah, as no festival was assigned to
remember the giving of our Torah; because the Divine Torah and its prophecies,
which are in our hands testify to themselves, and there is no need to dedicate a
day to remember it. Rather, the reason for the Festival of Shavuot is because it is
the beginning of the wheat harvest. (Lev. 23)
The Abrabanel does acknowledge that certain mitzvot and halakhot hint to the giving of
the Torah on Shavuot. For example, the offering of the shetei haleḥem on Shavuot,
which are made from leavened wheat, in contrast to Pesacḥ’s omer offering made from
barley, indicates the Jewish people’s spiritual poverty before receiving the Torah. He
continues:
[Although] there is no doubt that on this day the Torah was given, no festival was
designated to remember it, just as you will find regarding Yom Teru’a [Rosh
HaShana], upon which we say, “this is the day of the beginning of Your creation,
a remembrance for the first day” (Rosh HaShana 27a), and despite this, God did
not command that one should observe Rosh HaShana as an anniversary of the
creation of the world, rather as a “Yom HaDin” [day of judgment”].
The giving of the Torah is coincidental and secondary to the primary reason for the
observance of Shavuot – the wheat harvest.
Others accept that the giving of the Torah plays a central role in the observance of
Shavuot, but maintain that it was deliberately not mentioned by the Torah. R. Yitzḥak
ben Moshe Arama (c. 1420–1494) offers two reasons for this omission in his
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commentary to the Torah, the Akeidat Yitzḥak. First, he suggests that like belief in the
existence God, the giving of the Torah is so basic to Judaism that there is no reason to
dedicate a day to its commemoration. Second, he proposes that the very nature of the
Torah precludes designating a day of commemoration. He writes:
The commemoration of the giving of the Torah cannot be limited to a particular
time, like other matters connected with the festivals, but it is a precept that
applies at all hours and at times, as it is written, “This book of the Law shall not
move from your mouth and you shall meditate in it day and night” [Josh. 1:8].
Every day, we are commanded that its contents should remain as fresh and as
dear to us as on the day they were given, as it is written, “This day, the Lord your
God has commanded you to do these statutes and judgments; you shall therefore
keep them and do them.”
In other words, although the Torah may have been given on a specific historical date, we
relate to Torah as if it is constantly given to us anew, and it is therefore not restricted or
limited to a specific time. Indeed, the Midrash writes:
What is meant by “this day”? Had the Holy One, Blessed be He, not ordained
these precepts for Israel till now? Surely this verse was stated in the fortieth year!
Why does the Scripture therefore state, “this day”? This is what Moshe meant
when he addressed Israel: Every day, let the Torah be as dear to you as if you had
received it this day from Mt. Sinai. (Tanḥuma, Parashat Ki Tavo)
This beautiful Midrash emphasizes the timeless nature of Torah, and how marking the
anniversary of the giving of the Torah might ultimately reduce or minimize our
relationship to the Torah.
Finally, R. David Zvi Hoffmann (1843–1921), in his commentary to Leviticus,
explains why there are no mitzvot associated with Shavuot:
No symbolic ritual was instituted for Shavuot to mark the Sinaitic Revelation, for
the reason that it cannot be translated into the tangible language of symbol. The
Children of Israel had been commanded to take heed “that you saw no likeness
on the day that the Lord spoke unto you at Ḥorev from the midst of fire,” so as
not to become involved in any idolatrous, anthropomorphic conception of the
divinity. They were simply bidden to commemorate the historical experience.
They would celebrate on the day of the giving of the Law the conclusion of the
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harvest as well, to give thanks to Him on bringing the first fruits to the Sanctuary
and acknowledge that He is the Lord of all, to Whom it was meet to pay homage
and Whose commandments they were to obey. By this they would reenact the
promise they made on Sinai, “naaseh venishma” [“we shall do and hearken”] [Ex.
24:7].
While it is impossible to commemorate the giving of the Torah with any symbols, we
bring God our first fruits, give thanks to Him, and fulfill our promise to Him at Har Sinai –
“naaseh ve-nishma.”
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SHAVUOT: FESTIVAL OF TORAH
Rabbi Shlomo Brown
Director, Midreshet Lindenbaum Programs for
Women from Overseas
In the tefillat Amida of each chag we mention the unique characteristics of that chag:
Pesach - חַ ג הַ מַ ּצות הַ זֶּה זְמַ ן חֵ רּותֵ נּו
Shavuot - תורתֵ ינּו
ָׁ חַ ג הַ שָׁ בּועות הַ זֶּה זְמַ ן מַ ַתן
Sukkot - חַ ג הַ סֻּ ּכות הַ זֶּה זְמַ ן שמְ חָׁ תֵ נּו
Although in the tefilla we mention Shavuot as Chag Matan Torah, when reading the
parshiot discussing the moadim there is no reference to the fact that on Shavuot we
celebrate the giving of the Torah. The Abarbanel writes:
 לפי שלא הוקבע החג,והנה לא נתנה התורה טעם לחג הזה שיהיה זכר ליום מתן תורה
 עדים, כי התורה האלוקית אשר היתה בידינו והנבואה אשר בידינו,לזכרון מתן תורתנו
 אבל היה טעם חג השבועות להיותו התחלת,על עצמה ואין צורך לקדש יום לזכור אותה
 אבל לא נצטווה החג על, ואין ספק שביום חג השבועות ניתנה התורה... ,קציר חיטים
...זכירתה
The Torah doesn't state that the reason for celebrating this chag is the giving of
the Torah, because the chag wasn't fixed for this purpose. The divine Torah and
prophecy serve as their own witnesses and there is no need to designate a day to
commemorate the day we received them. On Shavuot we note the beginning of
the harvest… there is no doubt that the Torah was given on this day, but the chag
wasn't established to observe this…
There are two important points to be learned from the Abarbanel's explanation:
1.
The Torah was given on Shavuot
2.
Shavuot does not mark the giving of the Torah
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Rabbi Yitzchak Arama, in his book Akeidat Yitzchak, adds two explanations to the fact
that the Torah doesn't command us to celebrate the giving of the Torah on Shavuot, or
state the day that the Torah was given. The first, technical explanation that he offers is
that the commandment to celebrate the giving of the Torah could only be given after
the Torah was actually given. Therefore, continues the Ba'al Ha'Akeda, we must rejoice
in receiving the Torah every day, ""בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, as the Sifrei states in Sefer
Devarim:
 שלא יהו בעיניך כדיוטגמא ( מצווה כתובה מאת המלך ) ישנה,אשר אנכי מצוך היום
שאין אדם סופנה אלא כדיוטגמא חדשה שהכל רצים לקרותה (ספרי דברים פרשת
)ואתחנן פיסקא לג
We still need to understand how and why Shavuot became Chag Matan Torah. Firstly, if
we pay close attention to the words of the tefilla we will note that Shavuot is referred to
as "זמן מתן" תורתנו, not ""יום מתן תורתנו. There are different opinions in Chazal as to the
exact day when the Torah was given. In order to cover all possibilities we say " זמן מתן
"תורתנו. We can add to this the explanations given by Abarbanel and Ba'al Ha'Akeda
that we do not want to limit ourselves to a specific day on which we celebrate the
Torah, as we should do so every day.
The Torah relates to Shavuot as the Festival of Harvest. We learn from Chazal that the
Torah was given on the Festival of Harvest, and there are two important lessons to be
learned from this connection:
1.
The inter-dependence between Torah sheBeal Peh and Torah sheBichtav. The
Torah SheBeal Peh is an essential component in understanding the Torah SheBichtav, in
many aspects, including the fact that it teaches us when the Torah SheBichtav was
given.
2.
The connection between the Festival of Harvest and the Torah. The Torah wasn't
given in order to detach us from the world. Its purpose is to give us tools to sanctify the
world. On Shavuot we thank Hashem for the harvest – the flour. If there is no flour there
is no Torah, and if there is no Torah, the flour has no purpose.
When we were exiled and stopped reaping the harvest of the land, the central element
of Shavuot dwindled, and the element of the giving of the Torah took over. When the
Beit Hamikdash is rebuilt and we start bringing minchat hakatzir again, we will be able
to return to celebrating the chag fully. May this happen in our days.
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הכנה למתן תורה  -תובנות מסדר הקרבנות
חנה גודינגר (דרייפוס)
ראש בית מדרש ,מדרשת לינדנבאום

העובדה ששבועות היא חג מתן תורה נשארת עלומה בפסוקים ,אין שום אמירה מפורשת
המקשרת בין מועד זה ,ו' בסיוון ,לרגע האדיר בו הקב"ה מתגלה אל עם ישראל ונותן לנו את
התורה .יתרה מכך ,אפילו התאריך עצמו לא נזכר בפשטי הפסוקים ,אלא הוא תוצר של חשבון
פשוט המתחיל מחג הפסח וסופר ממנו חמישים יום עד לחג החדש ,המכונה בפסוקים :חג
הקציר .עולם הקורבנות והדינים המלווים אותם נחווה אצלנו בדרך כלל כמשהו זר ורחוק ואנחנו
נוטים לדלג על העיון בפסוקים שזהו עיסוקם ולחפש את משמעות החגים במקום אחר .ובכל זאת
אני מבקשת בדברים הבאים דווקא לשוב אל הפסוקים ולעיין בקרבנות המיוחדים שיש בחג
השבועות ואולי דרכם לחפש ולהעמיק את משמעותו של חג זה.
הקרבנות המיוחדים בחג השבועות (מעבר לקרבנות המובאים בכל יום ואלו המובאים בכל אחד
משלושת הרגלים) הם שני כבשים לשלמים וכמובן לחם התנופה המובא כלחם ביכורים למקדש
ומונף על השלמים.
נדמה לי שקרבנות השלמים הם הרמז היחיד שניתן למצוא בפשטי הפסוקים לכך שבתאריך זה
ניתנה התורה לעם ישראל .שלמים הם בדרך כלל קרבן של יחיד :אדם שרוצה להודות לקב"ה על
נס שאירע לו או על תחושת שלמות שהוא חש ומביא אל המקדש שלמים שמסמלים במהותם
את השלמות .הם כוללים לחמי חמץ וכולם נהנים מאכילתו (הכהן ,הקב"ה והבעלים שאוכלים
משלחן גבוה) .שני המקומות היחידים בתורה בהם יש קרבן שלמים שהוא קרבן ציבור הם חג
השבועות ומתן תורה ,כמו שמתואר בברית האגנות בשמות פרק כ"ד" :וישלח את נערי בני
ישראל ויעלו עלת ויזבחו זבחים שלמים" .אם כך קרבן שלמי הציבור המובא בשבועות מרמז על
האירוע ההיסטורי הגדול שהתרחש ביום זה ואולי גם מבקש כמו לשחזר אותו מידי שנה
במקדש :להתייצב כעם לפני הקב"ה ולהודות ולשמוח על התורה שקיבלנו שממלאת אותנו בכל
טוב ומדריכה אותנו אל השלמות.
אך מהו לחם הביכורים המובא גם הוא בשבועות לצד קרבן שלמי הציבור? לחם הביכורים הוא
הקרבן שמתיר להביא מעתה מנחה למקדש מהתבואה החדשה שצמחה השנה .נקודה זו
מעניינת ותמוהה שכן חמישים יום קודם לרגע זה ,הבאנו למקדש כבר קרבן שגם אותו הנפנו:
קרבן העומר .תפקידו של קרבן העומר הייתה להתיר את האכילה בגבולין לכל אדם ואדם
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מהתבואה החדשה שצמחה .לשון אחר :ההיתר ליהנות מהתבואה החדשה ולאכול ממנה כאדם
פרטי בבית שלי מתרחש חמישים יום קודם ההיתר להביא מתבואה זו קרבן למקדש .הסדר
שבתהליך זו מוזר שכן בדרך כלל אנחנו רגילים לחשוב ,וכך גם פועלת המערכת ההלכתית שאת
הראשית אנחנו מביאים לקב"ה ובכך מכירים שגם מה שנהנה אח"כ בעצמנו הוא רק פועל יוצא
שמותר אחרי שנתנו את הראשית לה' .כך ביכורי הפירות שאנחנו מביאים למקדש ,כך בכור
האדם שצריך להיפדות ובכור הבהמה שמובא למקדש וכך כל תרומות ומעשרות בהם אנחנו
נותנים לכהן וללוי מהתבואה ורק לאחר מכן יכולים לאכול ממנה בעצמנו .מדוע דווקא התהליך
המשמעותי של ספירת העומר ,זה המעביר אותנו מפסח לשבועות ,מיום יציאת מצרים למתן
תורה ,מקרבן העומר לקרבן שתי הלחם ,בונה את התהליך באופן הפוך :ראשית אנחנו מתירים
(אמנם דרך קרבן) לאכול מהתבואה החדשה בגבולין ,אצלנו בבית ורק בסופו של התהליך ,אנחנו
מתירים (שוב ,דרך קרבן) להביא מהתבואה החדשה קרבן לקב"ה? כלומר ,ישנם חמישים יום
בהם אני יכולה לאכול מהתבואה החדשה כרצוני ,אך להביא ממנה קרבן לקב"ה עדיין אינני
יכולה?!
בכדי להתבונן בפתח שהערה זו מאירה ,צריך אולי לחפש את המכנה המשותף שיש לשני
הקרבנות המיוחדים המובאים בחג השבועות :שלמי הציבור ולחם הביכורים – המכנה המשותף
של שני קורבנות אלו הוא שבעוד ככלל ישנו כלל הקובע שבמקדש אין להקריב חמץ (ויש מובן
שאיסור חמץ שלנו בפסח הוא תולדה ונגזרת של איסור זה שכן בפסח הבית שלנו הופך להיות
מעין מזבח ומקדש מעט) ,הרי ששני קורבנות אלו מורכבים מחמץ של ממש :קרבן השלמים מכיל
בתוכו לחמי חמץ וגם קרבן הביכורים צריך להיות חמץ" :סלת תהיינה חמץ תאפינה" .החמץ
מסמל הבשלה של תהליך ,רגע בו ניתן להסתכל אחורה ולראות איך בנחת ובסבלנות נתנו
לתהליך רוחני לתפוח ,לצמוח ,לא האצנו בו להגיע כבר אל התנור והנה הוא חמץ שלם לפנינו.
העובדה שהקרבנות המובאים למקדש בשבועות הם קורבנות של חמץ  -קרבנות המבטאים רגע
בו האדם מרגיש שלם ושמח בעצמו ומביא את החוויה הזו לפני הקב"ה  -יכולה לתת גם הסבר
לעובדה התמוהה שאני יכולה לאכול מהתבואה החדשה חמישים יום לפני שאני יכולה להביא
אותה כקרבן לפני ה' .נדמה לי שהסדר המשונה הזה מספר שחוץ מהבחינה הפשוטה
והאינטואיטיבית שאומרת שמפגש עם הקב"ה תובע מהאדם הקשבה שנושקת לא אחת כמעט
להשתקה של כוחות נפשו ,מה שבחסידות קראו מפגש עם ה"אין" שבו ,שרק דרכו ניתן לתת
מקום אמיתי לדבר ה' .ישנה גם בחינה נוספת ,כזו האומרת לאדם תתמלא ,תרגיש את כל ה"יש"
שבך ,ודווקא איתו וממנו תגיע למפגש עם הקב"ה.
בדרך כלל הסדר לבניית תהליך רוחני הוא כזה שאת הביכורים נותנים לקב"ה ,שמכירים שהכל
בא ממנו והולך אליו ושכל הנאה וכשרון ושמחה שיש לי ,הם כולם תולדה הנובעת מתוך מעין
דבר ה' ורק אחרי ההכרה הזו אני יכולה גם "לאכול מהפירות" ולהרגיש את ההנאה מהכישורים
והחיים שלי .ובכ"ז דווקא קרבן העומר וקרבן שתי הלחם מספרים שהדברים מורכבים יותר
ולעיתים דווקא ההכנה הטובה ביותר לקבלת התורה ,נעשית דרך זה שאני בונה וממלאה את
עצמי ונותנת לעצמי להיות וליהנות ולפתח את כישורי ,כאילו מצד עצמם ,עוד לפני ואולי כהקדמה
למפגש עם דבר ה' שיביא עימו את היכולת להעניק ולתת ולהעמיק את תורת ה' מתוך כל אותו
מעין "יש" שגיליתי ופיתחתי בתוכי.
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SHAVUOT: WHERE'S MY PLACE?
Rabbi Yehoshua Grunstein
Director of Training and Placement, BerenAmiel and Straus-Amiel Emissary Programs
Obligation
On the [first1] day of Shavuot, the public Torah Reading is taken from Chapters 19-20 in
the book of Shemot, talking about the events preceding and following the giving of the
Torah at Mount Sinai at that time2.
And now what?
While certain commandments are a bit harder than others to try and figure out, the
above obligation seems to be rather obvious and natural: we read of the events of that
day at Sinai, as this Holiday is indeed the one on which it happened. As we reiterate in
our silent and public Amida throughout the Holiday3:
 זמן מתן תורתינו,את יום חג השבועות הזה.....ותתן לנו
And you have given us….this Holiday of Shavuot, the time of the Giving of the
Torah.
However, when reading these two chapters in the Bible, one can’t but notice that the
majority of the Torah reading is not devoted to the actual Torah and its Mitzvot; while
we read a subtotal of 48 verses, only 13/48 verses [Shemot 20/2-14] describe the 10

1

See Tractate Megilla 31a as to the Torah reading in the Diaspora when there are two days, and how this
is practiced today in the Code of Jewish Law, OC 494/2.
2
Code of Jewish Law, OC, 494/1.
3
Ibid.
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commandments, the actual giving of the Torah4, with just a mere 3 verses [ibid 16, 1819] describing the scene with the Thunder/Lightning/Shofar blowing etc.
The vast majority of this Torah reading is devoted to one topic - the reaction of the
Jewish people to this one-time event5:






How the people relate to G-d’s offer that they become a holy nation and thus
totally revamp their lifestyle to a halachik one, based on the dictates of Jewish
law [Ibid 19/3-8.]
The preparations of the Jewish people towards the event [ibid 10-11, 14-15.]
Where each and every Jew should stand and did stand around the mountain
[ibid 12-13, 17, 21-25, 20/18]
The reaction of the Jewish people, one of profound awe and fear to the above
event [ibid 20/15-17,] and G-d’s response [19-23].

Based on the above, I believe that the message we are left with, with this Torah reading
being such an integral part of our Shavuot experience6, is that the most vital ingredient
in having the Torah is not its holiness and uniqueness per-se, but rather…. the Jewish
people. Without the Jewish people standing there, willing to learn and keep the Torah,
its teachings and values have absolutely no real, tangible relevance, not within our
community and not outside of it. As Ester said to Mordechai, when the former
suggested the famous three-day fast prior to her entering the Chamber of Ahashverosh
unannounced [Ester 4, 15-17] which would obligate the Jews to fast on none other than
Pesach7, a day in which we are both forbidden to fast8 and obligated to eat Matza9:
 "ואם אין...אמר לה מרדכי; "והלא יום שלישי הוא יום ראשון של פסח?" אמרה לו
) "חורב" פרק מט,ישראל לעשות הפסח למי הוא פסח?” (פרקי דרבי אליעזר היגר

4

Indeed, see the Sefer HaMitzvot LaRasag/“Book of Mitzvot”, the list of Mitzvot according to Rav Saadaya
Gaon, who divided the entirety of the 613 commandments into 10 subcategories of the 10
commandments, suggesting that each of the 613 are subsumed under 1 of these 10.
5
While the Talmud suggests [Tractate Shabbat 88a] that the Torah was again “re-accepted” at the time of
the miracle of Purim, this event of G-d revealing himself to the Jewish people, via thunder, lightning, fire,
shofar blowing etc’ at Sinai was never repeated again.
6
i.e.- being both a fulfillment of the enactment of the Rabbis, enacted by Moshe, to read about the Laws
of the Holiday on the Holiday [Tractate Megilla 32a, Rambam’s Code, Laws of Tefilla and Nesiat Kapayim
13/8,] and the fanfare of the customs surrounding this Torah reading [such as preceding it with the
reading of the “Akdamut” poem [Mishna Berura 494/2,] and more.
7
Tractate Megilla 16a
8
Rambam’s Code, Laws of Yom Tov, 6/17, Code of Jewish Law, OC, 268/1,8 together with ibid 529/1. See
also Code, ibid, 288/1 that forbids even a minor fast, just from Dawn past midday.
9
Code, ibid, 475.
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Mordechai said [to Ester]; “But won't the third day [of this 3 day fast] be the first
day of Pesach?” She said to him….”If there is no Israel to fulfill the laws of
Pesach, for whom will there be Pesach?" (Pirkei Derabi Eliezer, Chorev edition,
chapter 49, d”h Ish Yehudi Haya.)
The Jewish people are the ones who will ensure that the Torah will be relevant
and alive in this world; without the Jewish people, there will be no relevance of
the Torah on this earth.
Thus, just a second after the above Sinai experience, G-d commands as follows:
ְ ִ איש ֹלא י
ִ אם
ִ מה
ָ ה
ֵ אם ְב
ִ תגַע בֹו יָד כִי ָסקֹול י ִ ָס ֵקל אֹו יָרֹה יִי ָ ֶׁרה
ִ ֹלא
חיֶׁה בִּ ְמשְֹׁך
)י"ג/הַ י ֹׁבֵ ל הֵ ָּמה י ֲַעלּו ָּב ָּהר (שמות י"ט
Don’t allow a hand to touch [Mount Sinai], he [who does] will be stoned
or shot down, be it man or beast, he will not live! [But] when you hear the
[final] Shofar blow, you can [even] come up to the mountain (Shemot
19/13).
The Rabbis explain:
 אמרה תורה "גם הצאן- שכן מצינו בהר סיני שכל זמן שהשכינה שרויה עליו
 אמרה תורה [שמות-  נסתלקה שכינה ממנו,!"והבקר אל ירעו אל מול ההר ההוא
) (תענית דף כא עמוד ב."י"ט] "במשך היבל המה יעלו בהר
For as long as G-d holy presence was on Mount Sinai, the Torah said
“Even the cattle can’t graze on it!” But once G-d’s presence is no longer
there, the Torah said “when you hear the [final] Shofar blow, you can
[even] come up to the mountain!” (Tractate Taanit 21b)
To this day, there is absolutely no sanctity to that mountain. It is very clear that G-d
didn’t want the Jewish people making a shrine out of Mount Sinai as to not, G-d
forbid, have a situation that we leave the Torah there, and perhaps make a
pilgrimage there from time to time. Quite the contrary; G-d commanded that,
following these events, we should "שובו לכם לאהליכם/Return to your Tents"
[Devarim 5/27], take the Torah back home with each and every one you, ensure
that it has a place in each and every tent!
Therefore, the message of this rabbinic law, as we emerge from the synagogue on
[the first day of] Shavuot is that the Torah is not meant for the “exclusive club” of
20

Moshe/ Aharon/ Rabbis/ Scholars only. It’s meant for exactly the way we finish each
and every silent Amida [Rama, Code of Jewish Law, 123/1]:
 שיבנה בית המקדש במהרה בימינו,יהי רצון מלפניך ה' אלוהינו ואלוהי אבותינו
!ותן חלקינו בתורתך
May it be your will, My G-d and G-d of my ancestors, that the Temple be
rebuilt speedily, and may we receive our unique portion in the Torah!
We learn from the Torah reading that we each have our portion in the Torah;
without us, the Torah would be confined to the Ark in the synagogue. May we
live up to this message and ensure that the Torah not be locked up in the Ark,
but learnt and kept by every single Jew, in every single home, for eternity.
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ALL OF ISRAEL IS RESPONSIBLE FOR ONE
ANOTHER – כל ישראל ערבים זה לזה
Dr. Karen Kirshenbaum
Senior Faculty, Midreshet Lindenbaum

At the time of receiving the Torah at Sinai, The level of unity within Am Yisrael was at its
peak. The entire nation responded simultaneously " "נעשה ונשמע- we agree to observe
the entire Torah - even before hearing the laws and details. As the Midrash states:
 ויענו כל...) (פר' א. לכך נאמר ויחן שם ישראל נגד ההר,"אבל כאן השוו כולם לב אחד
 כל אשר, אלא השוו כלם לב אחד ואמרו, לא ענו בחנופה ולא קבלו זה מזה,העם יחדיו
.) מסכתא דבחדש פרשה ב-  (מכילתא דרבי ישמעאל יתרו."...דבר ה' נעשה
“But here they were all of one heart, as said, and Israel camped there facing the
mountain ['camped' in the singular tense -  ויחן- rather than the plural - ]ויחנו...
When all the people answered together, they did not respond with flattery, they
didn’t consult one another, but instead they were all of one heart and said, 'All
that Hashem says we will do..'" (Midrash Mechilta)
“One nation with one heart” - ""עם אחד בלב אחד
A high point of Seder Ha'avodah, The High Priest’s work on Yom Kippur, was his entering
of the קדש הקדשים, the Holy of Holies, the only day of the year when entrance was
allowed and then only by the High Priest. According to the Mishna in Yoma 5:1,when the
High Priest exited the Holy of Holies  קדש הקדשיםbefore returning to the other priests
and the public who were awaiting his return in the עזרה, the outer area, the High Priest
would say a quick prayer in the היכל, the sanctuary.
Both Talmuds, the Babylonian and Yerushalmi, suggest what the High Priest might have
requested in this special prayer. Among the versions suggested are: that the coming
year should have sufficient rainfall, that it should be a prosperous year, and so on.
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It is interesting to note a connection to the High Priest's prayer which is not apparent.
The Mishna in Makot 2:6 brings the law from the Torah [Bamidbar 35:2], regarding a
person who accidentally kills another. The killer must flee from the גואל הדם, the
avenger of the deceased, to the nearest עיר מקלט, City of Refuge, and remain there until
the death of the High Priest. According to the Mishna, the mothers of the High Priests
would sponsor these accidental killers, supplying them with food and clothing, so that
they wouldn't pray for the early death of their sons, the High Priests – the only thing
that would allow the killers to return to their homes.
The Gemara in Makot 11a questions the mothers' need to be concerned about prayers
of an accidental killer - since when does Hashem listen to an unwarranted curse or
prayer? - and brings a verse in משלי, Proverbs (26:2), to prove the point that an
unwarranted curse returns to the curser. (“As the wandering sparrow, as the flying
swallow, so the curse that is causeless shall come home”).
So why be apprehensive of an unwarranted curse? The Gemara answers: the accidental
killers' prayers were not entirely unwarranted. The High Priest should have prayed more
devoutly for mercy for his generation. Targum Yonatan translates the verse in Bamidbar,
referring to the law of an accidental killer who may leave the City of Refuge upon the
death of the High Priest, and explains the connection between these laws as follows:
When the High Priest prayed on Yom Kippur in (or upon leaving) the קדש הקדשים, the
Holy of Holies, he neglected to pray that עם ישראל, the people of Israel, should be saved
from the three most serious sins –  – עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דם טהורidol
worship, incest/adultery and the shedding of innocent blood. He had the power to
(cancel) help prevent these sins with his prayers and since he didn't, his punishment was
to die within the year.
In light of the above, because the High Priest was in some measure responsible for the
shedding of innocent blood, the prayers of the accidental murderers were justified.
According to some interpretations, thanks to the assistance given by the High Priests'
mothers, the exiles not only did not pray for the death of the High Priests but they even
prayed for their good health and wellbeing. A kind of תיקון, correction, according to the
rule -  – כל ישראל ערבים זה לזהAll Jews are responsible for one another.
We have just seen how the High Priest is responsible for his people, and through his
devotion can protect עם ישראל, Am Israel from innocent bloodshed; therefore, when
there is an accidental murder and innocent blood is shed, he is to some degree held
responsible. Consequently, the exiled killer returns home upon his death. The mothers
of the High Priests now intervene and sponsor the exiles, who in turn pray for the health
of the High Priests.
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I recently came across a statement that Margaret Thatcher made while receiving Prime
Minister Menachem Begin at 10 Downing St. in 1979:
"…in all the many years I have represented Finchley, my parliamentary
constituency, which as you know has a high proportion of Jewish residents, I have
never once had a Jew come to me in poverty and desperation. They are always so
well looked after by their own. And that is splendid!"
Please Gd may we continue to feel the importance of כל ישראל ערבים זה לזה, caring for
one another within the community, outside of the community, within Erez Yisrael, and
all over the world, a responsibility to all of עם ישראל, Am Yisrael.
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SINAI: THE MIST IN WHICH GOD MAY BE FOUND
Rabbi Shmuel Klitsner
Director, Susi Bradfield Women's Institute of
Halakhic Leadership
The essence of the festival Shavuot is clearly the concept of revelation. Yet revelation
itself is a paradox that cannot be unpacked. To bridge the infinite distance between the
finite and the infinite is a contradiction in terms. Or in the words of the medieval poet
and philosopher Ibn Gabirol, “ – לו ידעתיו הייתיוIf I could know Him, I would be Him.”
Still, the concept of revelation is central to all Jewish theology and practice. Perhaps
because of this conundrum, the Torah purposely obfuscates the moment of theophany
and describes the encounter of the human with the Divine as taking place in a cloud or
mist.
About two years ago, I overheard my son in-law ask my two-year-old granddaughter,
“Where is God”? My jaw dropped when she answered: “Wherever people let him in.”
My son- in-law was quite pleased to have initiated his daughter into the world of
Hassidic philosophy.
Epigrams and child prodigies notwithstanding, an oft-quoted verse in Isaiah (55:6)
suggests that not all moments and circumstances are alike: “Seek God where He is to be
found; call to Him when he is close.”
Various commentaries to the verse (see Talmud Tractate Rosh Hashana 18a) identify
God’s closeness alternatively as the days of the month of Ellul, as the ten days of
repentance, or as the situation of communal --as opposed to private-- prayer. However,
I am partial to the more audacious suggestion of the Zohar (Bereishit Vayera 105b):
“Sometimes God is found and sometimes –not.”
This formulation reminds me of a Hassidic parable. An old man comes upon a small child
in tears and asks: “Why are you crying, little one?” The child answered, “Because I am
25

hiding and no one is looking for me.” The old man began to cry as well. “So too with
God: God is hiding and no one is searching!”
To elaborate, there are two reasons people do not search: either because they’ve
forgotten God, or because they think they’ve found God. The latter is invariably an
illusion, as the infinite and the ineffable are, by definition, never to be captured. To
apprehend is to reduce; to presume to have found God is both dangerous in its false
clarity and destructive of the one activity – the endless search –that may actually bring
godliness into life. Paradoxically, moments of doubt and unanswered questions foster
spiritual search; the hubris of certainty obviates the search and freezes true yearning for
the Divine.
Three Biblical passages and their associative imagery come to mind:
Vayikra 16:12-13, concerning the service of the High Priest on Yom Kippur, describes the
casting of frankincense upon the altar of the temple, whereupon a “cloud of incense
covers” the inner holy space.
Exodus 20:17, regarding the revelation at Sinai, describes a cloud descending upon the
mountain and Moses “approaching the mist in which God is to be found.”
In Genesis 22:13, the verse that provides relief from the terrible test of the Binding of
Isaac, and that provides our first encounter with the shofar (ram’s horn), adds the final
image to the “cloud cover” and the “mist” of Leviticus and Exodus.
“And Abraham lifted his eyes and saw: behold a ram -- its horns caught in the thicket”.
If God is to be found in the mist, we are to approach not with presumptuous clarity, but
rather in utter humility and vulnerable uncertainty.
The thicket, the cloud, and the mist - these are the places where we are invited in to
encounter God. Not in the landscape of a broad and bright horizon, nor in the presumed
certainties of our own formulations. In those places we will find only ourselves and the
echo of our own voices. But if we dare to enter with humility and submission into the
space of the thicket, the mist, and the cloud, then maybe… maybe…?
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מצוות ביכורים :מגמות שוויוניות? של מי?
יונת למברגר
מנהלת אולפנת או"ת אוריה

בעיון במצוות הביכורים עולות שאלות רבות באשר למעמד הכהנים ותפקידם בקיום מצווה
זו  .ברצוני לטעון כי חלו שינויים במעמד הכהונה וכי מצוות ביכורים מבטאת מגמות שוויוניות
שבמרכזן מבוטא רצון העם להיות שותף יותר בעבודת הקודש.
מצוות ביכורים מוטלת על היחיד .המשנה אומרת" :יורד אדם לתוך שדהו"  ,כלומר ,שהאדם
היחיד הוא זה אשר צריך לרדת לשדה ולסמן את הפירות שגדלו ראשונים .או" :ראשית בכורי
אדמתך ,למה נאמרה פרשה זו לפי שנאמר ולקחת מראשית כל פרי האדמה" (מכילתא כספא כ,
עמ' )335
או" :נאמר הבא בכורי ציבור והבא בכורי יחיד .מה בכורי ציבור האומרים להלן משבעת המינים
אף בכורי יחיד( "...ספרי דברים רצז ,עמ' .)316
הביטוי " בכורי ציבור" מכוון כנראה לעומר ולשתי הלחם ,ואילו הביכורים האחרים מכונים "בכורי
יחיד" .גם לגבי 'מקרא בכורים' אומר הספרי' " :ועתה' ,מיד' .הנה' ,בשמחה' ,הבאתי' משלי
(ספרי דברים שא ,עמ' .)319
מה חלקו של היחיד במצווה בכללה ,ומה מקומו לעומת הציבור?
המצווה המוצגת במשנה מורכבת ממספר שלבים (השלבים נוגעים רק לתפקידי המביא):
 .1ההפרשה -סימון הפירות -נעשה על-ידי היחיד.
 .2ההבאה -שימה בטנא – נעשית על-ידי היחיד.
 .3ההעלאה הכוללת
א :התכנסות בעיר המעמד -נעשית בציבור בהשתתפות היחיד ; המשנה מדגישה ,שהאחריות
על הביכורים מוטלת על האדם עד הגיעו להר הבית "ומנין שהוא חייב באחריותן עד שיביא
להר הבית שנאמר ' ראשית בכורי אדמתך תביא בית ה' אלהיך' .מלמד שהוא חייב באחריותן עד
שיביא להר הבית" (בכורים א ,ט) ,כלומר ,מוטלת על האדם האחריות לדאוג לשלמותם של
הביכורים .
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ב .התהלוכה -נעשית בציבור בהשתתפות היחיד.
ההגעה להר הבית-על-ידי כל יחיד" .אפילו אגריפס המלך נוטל הסל על כתפו ונכנס",
כלומר ,אפילו המלך עושה מעשה זה בעצמו .ההגעה כוללת מסירת הסל לכוהן.
 .4מקרא בכורים" –על ידי היחיד .אם אין הוא יודע לקרוא  ,הכוהן קורא תחתיו .
ראשית התהליך של סימון הפירות ,הפרשתם וארגונם ,נעשה על ידי היחיד .שלב הביניים של
ההעלאה נעשה בצוותא ,ואילו סוף התהליך נעשה שוב על ידי היחיד.
כל חלקי התהליך כולם כרוכים אלה באלה .היחיד אינו יכול לקיים את המצווה בעצמו אלא הוא
תלוי בציבור " .לא היו עולין יחידים ,יחידים אלא פלכים ,פלכים" (תוספתא בכורים ,עמוד .)292
כלומר ,בדרך כלל אין ליחיד אפשרות להחליט לבצע את המצווה באופן עצמאי ,כאינדיבידואל
ולעלות לירושלים בעצמו.
תלותו של היחיד בציבור ושל הציבור ביחיד מהווה חיבור ,המעניק חשיבות ליחיד ,מחד
גיסא
ולציבור ,מאידך גיסא.
אילו היה רק היחיד מביא באופן עצמאי את פירותיו למקדש ,הייתה המצווה נושאת אופי
הרבה יותר מינורי ומאבדת ממשקל הכובד שהתכנסות פומבית יכולה להעניק לכל מאורע.
השילוב שבין הפרט לציבור נעדר מן המקורות האחרים המוכרים לנו.
במקרא עולמו של היחיד הוא המכתיב את המועד והאופי של המצווה .היחיד אינו תלוי בציבור
והוא עצמו מביא את הביכורים לכוהן כלשון שכתוב "ושמת בטנא ...והבאת אל הכהן אשר יהיה
בימים ההם" (דברים כו ,א-ד)
בתקופת נחמיה ,בעת עריכת הרפורמות בבית המקדש ועם התעצמותו של מעמד הכהונה
,נשתנה אופייה של המצווה ,והדגש בה הוסט מן היחיד ,מביא ביכורים ,אל הכוהן ,מקבל
הפירות .לפיכך ,אין המקורות מקדישים תשומת לב ליחיד כעושה הפעולה .אמנם הנוסח הוא
בגוף ראשון רבים ,עובדה שיכולה הייתה ללמד על פן קולקטיבי של המצווה ,ואולם ספק אם
מסקנה זו נכונה  .מדובר בהתחייבות שנבעה מתוך הברית "ולהביא את בכורי אדמתנו" (נחמיה
ט ,לו) .ועל כן ,אין בכוחה של לשון הרבים להצביע על אופי המצווה.
אף בספר היובלים ,בדומה למקרא ,הפעולה כולה נעשית על ידי היחיד" :ויעש כל החג הזה
בשמיים" (נ,יח) והציבור אינו נזכר כלל .במגילת במקדש הניסוח הוא קולקטיבי  ,הציווי הוא בגוף
שני רבים כלומר ,הפניה איננה אל היחיד אלא אל הרבים.
טכסי הציבור וטכסי היחיד עם הכוהן
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כדי לענות על השאלה האם תפקידי הכוהן נצטמצמו בהשוואה לתפקידי היחיד והציבור ,עלינו
לבדוק את מהות הטכס ,שנערך בציבור.
אלמנטים המעניקים לטכס הביכורים אופי ציבורי המשתף את המוני העם.
א .התכנסות "בעיר המעמד"
במשנה (בכורים ג ,ב) נאמר  ":כל העיירות שבמעמד מתכנסות לעירו של מעמד ולנין ברחובה
של עיר ולא היו נכנסין לבתים ולמשכים היה הממונה אומר 'קומו ונעלה ציון אל בית ה' אלהינו'"
ה'מעמד' ,הוא מונח המציין את חלוקת האזורים שעל פיה הישראלים חולקו למעמדות .אילו היינו
מסתמכים על משנת ביכורים בלבד ,נוטים היינו לראות בהתכנסות בערי המעמד לשם העלאת
הביכורים לירושלים שלב די מינורי מבחינת העוצמה שלו בשותפות בעבודת הקודש .אף זו:
אפשר שנוטים היינו לראות שלב זה כחגיגה המונית גרידא .ואולם ,אם נעיין בתפקידן של ערי
'מעמד' אלו בזמן שנשלח מהם 'משמר הכהנים' ,ניתן לראות את מה שאירע ב'עיר מעמד' בזמן
של העלאת הביכורים האור שונה.
במסכת תענית ד ,ב מדובר בתפקידם של אנשי ה'מעמד' בזמן שליחתו של משמר הכהונה:
"אלו הן המעמדות? לפי שנאמר צו את בני ישראל ואמרת אליהם את קרבני לחמי וכי היאך
קרבנו של אדם קרב והוא אינו עומד על גביו? התקינו הנביאים הראשונים עשרים וארבעה
משמרות ,על כל משמר ומשמר היה מעמד בירושלים של כוהנים של לוים ושל ישראלים .הגיע
זמן המשמר לעלות כוהניו ולוייו עולים לירושלים וישראל שבאותו המשמר מתכנסין לעריהן
וקוראין במעשה בראשית".
יוצא מכאן ,בזמן שנשלח המשמר של הכוהנים לירושלים  ,נשלחו לירושלים גם לויים וישראלים.
לישראלים הייתה שותפות בעבודת המקדש .בנוסף לשותפות המוחשית בירושלים ,התקיימה
שותפות גם בערי המעמד.
לאחר עיון בתפקידם של הישראלים בערי המעמד בזמן שירותם של הכוהנים במקדש
בירושלים ,אנו רואים שותפות ממשית בעבודת הקודש מעל לכל בעצם שליחתם של
ישראלים לירושלים ובתפקידים השונים הנעשים על ידי ישראלים בערי המעמד ,בזמן שירות
הכהנים מאזורם במקדש .יש קשר הדוק בין עבודת הכוהנים ועבודת הישראלים ,ואין איפוא
לכהנים כל חזקה בלעדית בעבודת הקודש.
ב .אופי ההתכנסות
המשנה קובעת ש"לא היו נכנסין לבתין" ,אלא "היו לנים ברחובה של עיר" פרשני המשנה הסבירו
נוהג זה כמבוסס על שיקולים הלכתיים-פרגמטיים ,דהיינו  :נקיטת זהירות מפני אפשרות של
טומאת האוהל.
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אולם ,ניתן לראות זאת מכמה אספקטים:
כהימנעות מכניסה לטריטוריה פרטית ,שהיא הבית .הבית מבטא פרטיות ועל כן כל החוויה
והטכס נערכים בחוץ .בביטול פרטיות זו ניתן לראות ניגוד מוחלט למעמדו של היחיד.
ג .התהלוכה והדרך
תיאור התהלוכה מצוי בעיקר במשנה בכורים ג ,ג" :והשור הולך לפניהם וקרניו מצופות זהב
ועטרה של זית בראשו ,החליל מכה לפניהם ,עד שמגיעים קרוב לירושלים"
התהלוכה הייתה תהלוכת ססגונית וחגיגית .האפקט של הדר חיצוני בא לידי ביטוי בכך,
שהוקדשה תשומת לב רבה למראה ולפרטיו :ציפוי קרני שור ועיטורים בעלית זית ועיטור סלי
הביכורים בפירות ובגוזלות לנוי ולהידור.
התוספתא מתארת את הסדר המיוחד בו מועמדים הביכורים:
"כיצד הוא עושה  ,מביא שיעורין ונותן מלמטה ודבר אחר על גביהן .חטין על גביהן ודבר אחר על
גביהן .זיתים על גביהן ודבר אחר על גביהן .תמרים על גביהן ודבר אחר על גביהן .רימונים על
גביהם ודבר אחר על גביהם .תאנים למעלה מכולם ומקיפין להם אשכולות של ענבים מבחוץ"
(תוספתא בכורים ב ,ח עמ' )292
.
התהלוכה מתוארת לפרטי פרטיה .הכנתה סיפקה ודאי תעסוקה לרבים והייתה כרוכה בעבודה
רבה .לפיכך קשה לטעון שקיימת הקבלה בין הספיריטואליזציה של הביכורים ב'ברית החדשה,
לבין התהליך המקביל של טכס ההתכנסות והתהלוכה .אמנם אין בכינוס ובתהלוכה עיסוק
בהקרבת קורבנות ,אבל המוחשיות הרבה ,המודגשת מאוד בתהלוכה ,אינה הופכת את
התהלוכה לטכס רוחני ,אלא היא גשמית מאוד והאלמנטים החזותיים בולטים בה.
לאור התבלטותה נשאלת השאלה :מה משמעותה של תהלוכה זו? חוקרים שעסקו בשאלה זו
בשנות השישים העניקו תשומת לב רבה לעבודת האדמה וההודיה הקשורה בה.
גוטמן סובר שהתהלוכה מבטאת "בקשה אחת לברכת האדמה ...זכות ההתנחלות במולדת
שהובטחה לאבות האומה בברית ובשבועה" .לדעת ספראי התהלוכה היא "תהלוכת כבוד של
בעלי הקרקע בישראל"
דומני ,שברקעם של רבדים אלו (ובנוסף להם) עומד רצונם של החכמים להעביר את המוקד מן
העבודה הנעשית בבית המקדש אל מוקד העשייה שמחוץ למקדש .האמצעי במקרה זה אינו
פחות חשוב מן המטרה הסופית .יש לראות בכך יסוד מתחרה לעבודה בבית המקדש .עצם
האטיות בה מתנהלת התהלוכה ,העיטורים הרבים שנתווספו לביכורים והססגוניות המתלווה לכל
אלו ,הופכים את העם לשותף פעיל בעשיה בקודש.
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אין בהעלאת טיעון זה כדי להוריד מערכם של הטיעונים האחרים .הרבדים האחרים בהם ניתן
להתייחס אל הביכורים אינם נופלים בחשיבותם ואף מסייעים לשיתופו של העם בעשיה.
תפקיד הכהן
כאמור ,בחלק התיאורי ,שנוא גם החלק העתיק ,של משנת ביכורים (פ"ג ,א-ו) ,אין הכוהן נזכר
כמעט כלל וגם תפקידיו בטכס הביכורים נזכרים רק מעט מאוד .מועטת ביותר .עם זאת ,הלכות
שונות ,הפזורות במקומות אחרים במשנה (ובספרות התנאים בכלל) מזכירות תפקידים שונים
של הכוהן .כך ,למשל ,נזכרת התנופה" :מוריד הסל מעל כתפו ואוחזו בשפתותיו וכהן מניח ידו
תחתיו ומניפו" (בכורים ג ,ד).
כאמור לעיל "בראשונה" ,מקרה שהמביא לא ידע לקרוא בלשון הקודש ,הקריא הכוהן את פרשת
הביכורים .בעקבות התקנה ,היה זה תפקידו הקבוע של הכוהן ,גם במקרה של אדם שידע לקרוא
בעצמו (בכורים ג,ז).
מלבד זאת ,לוותה המצווה בהקרבת קורבן" :וטוענים קרבן( "...בכורים ב,ד) כנראה היה זה
קורבן שלמים.
ומעל לכל -השימוש בביכורים .המשנה (בכורים ג ,יב) מדברת במה שהכוהן ראשי לעשות
בביכורים .ויש בדבר מספר דעות.
הודעה הראשונה ,דעת התנא קמא ,היא ,שהביכורים משמשים כנכסי הכוהן והוא יכול למוכרם
לכוהן אחר ולקנות בכספם כל מה שירצה ,אפילו נכסים ,כגון עבדים וקרקעות .לפי דעה זו ,
יכולים הביכורים לשמש גם לתשלום חוב (כגון כתובת אישה).
ר' יהודה ,לעומת זאת ,סובר ,שהביכורים ניתנים רק לכוהן "חבר" ,האוכל פירותיו בטהרה .ואילו
לדעת חכמים ,יש לחלקם לאנשי המשמר אשר עובדים באותו שבוע במקדש .לפי חכמים,
מעמגם כקדשי המקדש ועל כן גם כוהן שהוא "חבר" וגם כוהן שאינו "חבר" יכולים לזכות
בביכורים.
פעולות הכוהן אינן ,אפוא ,רבות .הן קשורות בעיקר לתחום הריטואלי והשימוש בביכורים.
לשם קביעת פרופורציה בין חלקו של מביא הביכורים בטכס לבין חלקו של הכוהן ,אציג בקיצור
את סדרי הטכס ,זה מול זה:
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הציבור והיחיד
הפרשה
שימה בטנא
ראשית ההעלאה :התכנסות בעיר המעמד
קיום ההלכות הקשורות בהתכנסות
התהלוכה לירושלים
ההגעה להר הבית
מקרא ביכורים
הנחה
הבאת הקורבן
לינה בירושלים

הכהן

תנופה
מקרא ביכורים?
עבודות הקשורות בקורבן

הלוי

שירה

אכילת הביכורים

מהשוואה זו עולות מספר מסקנות:
א .הטכס הנערך על-ידי הציבור ארוך ,מפורט ומרוכב יותר .מרכיביו מרובים והוא ארוך וממושך ,הן
מבחינת המרחק לירושלים ,הן מבחינת משך הזמן ,החל מסימון הפרי הראשון ועד להבאה .ככל
שהתהליך מורכב וארוך יותר ,בוודאי שמשמעותו חשובה יותר.
ב .הטכס הנערך על-ידי היחיד והציבור הוא בעל השראה רבה יותר ,חווייתי וחגיגי יותר .הכינוס
בעיר המעמד ,התהלוכה עצמה על כל עיטוריה ,נגינת החליל ,המתח סביב משלוח השליחים,
קבלת הפנים וכו' ,יש בכולם משום מאורע בעל משמעות .אף על פי שבתהלוכה מרובים הפרטים,
התחושה הנלווית אליה היא של התעלות .אם משווים את פעולות הכוהן לפעולת הציבור (להוציא
מקרא ביכורים) ,הן נחותות מבחינת 'שאר הרוח' הנלווה אליהן .הן פרקטיות ,מגמתיות מאוד ,ואין
שום פעולה נלווית ליסוד הפונקציונלי שלהן .אנו חשים ניגוד בין ההכנה המרובה והחגיגיות
המתלווה אליהם ,לבין פעולותיו המעטות של הכוהן.
ג .הכבוד הניתן לציבור וליחיד המביאים את הביכורים רב יותר מן הכבוד שנחלק לכוהנים .אמנם
מלכתחילה קיים מצב אבסורדי .הרי הביכורים מיועדים לכוהן והתהלוכה כולה מהווה מתן כבוד
לביכורים ,אבל " השור הולך לפניהם ...החליל מכה לפניהם" (בכורים ב ,ג) .שולחים לפניהם
שליחים לבשר על בואם ,מקבלים את פניהם ויוצאים לקראתם.
אפילו הלווים פוצחים בשיר ,שבדיעבד נותן הדר לכל הטכס ולמשתתפיו (בכורים ג,ד) .דומה,
שבקבלת הפנים ובכבוד הרב המתלווה למביאי הביכורים  ,יורדים הכוהנים לדרגה שולית מבחינת
הכבוד הניתן להם בטכס זה .מתקבל הרושם ,שהכבוד הרב הניתן למביאי הבכורים ,הופך אותם
לעליונים ,וההיררכיה של כוהנים מעל העם משנה את מגמתה ,ואפילו נראית כ' פירמידה הפוכה'.
ד .פומביות הטכס של הציבור והיחיד וקיום רוב התהליך בציבור (על כך עמדתי בסעיף הקודם -כינוס
העיירות ,הלינה המשותפת ,תהלוכה וכו') ,מעניקים לטכס חשיבות רבה מול הכוהן הבודד המקבל
את הביכורים.
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ה .הטכס שנערך על-ידי הציבור מתאפיין בהיררכיה ואילו הטכס הנערך על-ידי הכוהן אינו מתאפיין
במבנה היררכי .בעניין זה יש להביע הסתייגות הואיל ובצד מציאותו של מבנה היררכי בטכס
הציבורי קיימות גם מגמות המבטאות שוויוניות בין חלקי הציבור השונים
ההיררכיה הבאה לידי ביטוי אצל העם:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

המצווה מיוחדת לבעלי קרקעות.
כינוס לעיר המעמד ,שהיא העיר המרכזית .קיימת היררכיה בהחלטה על עיתוי העליה
לירושלים .ה'ממונה' מחליט וקורא "קומו ונעלה ציון".
קיים הבדל מעמדי בין עניים לעשירים .העשירים מביאים את הביכורים בקלתות של זהב
וכסף ,ואילו העניים -בסלי נצרים של ערבה קלופה.
אדם אינו חייב לשאת את הביכורים לאורך כל הדרך ,אלא אחר ראשי לשאת אותם
בשבילו (אולם בהר הבית כולם נושאים את הסל ,אפילו המלך).
מקרא הביכורים לא נאמר על-ידי כל אחד ,אלא רק על-ידי המועמדים המתאימים (אולם
מקרין את כל אחד ,כלומר שקיים גם צד שוויוני).
הבאת פירות דווקא מארץ-ישראל יוצרת היררכיה של הארץ מול חו"ל (ראה להלן) .בסך
הכל ניתן לומר ,שטכס הבאת הביכורים לבית המקדש על-ידי הציבור מלווה במתח
מעמדי  .אולם אין לשלול את אפקט השוויון הקיים בד בבד עם מגמות היררכיות .לעומת
זאת ,ההיררכיה בקרב הכוהנים פחות בולטת; בעניין טומאה וטהרה -על אף דעתו של ר'
יהודה שאין למסור את הביכורים לכוהן עם הארץ ,סוברים חכמים  ,שהביכורים ניתנים
גם לכוהן עם הארץ .כמו כן ,אין חלוקה מעמדית כלשהי בין הכוהנים מקבלי הביכורים.
החלוקה המעמדית מקנה נופך של חשיבות לטכס שנערך על-ידי הציבור מול הטכס
שנערך על-ידי הכוהן .פלדמן ,בעבודתו ,נתקשה בעובדה ,שקיימות מגמות סותרות
בדבר השיתוף והשוויון בכל הקשור למצוות הביכורים .כדבריו" :ממכלול ההלכות
הנוגעות לביכורים כמתנת כהונה ,לא עולה מגמה ברורה בנושא השיתוף והשוויון.
חכמים קבעו כמה הלכות המגדילות את השוויון והשיתוף...לעומת זאת ,הלכות אחרות...
צמצמו את השוויון והשותפות".
ואולם ,לדעתי ,החלוקה היא די ברורה בין הכוהנים והעם .מגמות היררכיות בצידן של
מגמות שוויוניות באות לידי ביטוי בטכס הנערך על-ידי העם ,ומגמות השוויון באות לידי
ביטוי בטכס הנערך על-ידי הכוהנים.

ניתן למצוא הקבלה חלקית בין הטכס הנערך בעיר המעמד לבין הטכס הנערך על הר הבית.
בראש ובראשונה ,יש להגיע אל שני המקומות כנקודת יעד :מתכנסים בעיר המעמד ומביאים
את הביכורים למקדש .בשני המקומות קיימת שמירה על הטהרה ,גם בעיר המעמד וכמובן
גם בהר הבית .הלינה המשותפת ברחוב העיר וההתכנסות מהווים אף הם מעין הקבלה
פורמלית לכינוס בהר הבית.
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התמונה עולה מאליה :השותפות של הציבור בהעלאת הביכורים חורגת אף ממעמד של
שותפות ומקנה לעם אף מעמד עליונות ביחס למעמד הכהונה .חלקו של העם בהעלאת
הביכורים רב מחלקם של הכוהנים.
מובן שיש להתייחס לחשיבות העם בטכס גם מתוך הבחינה ,שהביכורים אמנם חובה
תמידית ,אך אינם מועלים כנראה בתדירות גבוהה ,ולכן בזמן העלאתם מוקדשת תשומת לב
רבה לתהליך ההעלאה .בנוסף לכך ,מדובר במצווה מן התורה ,ולפיכך מעוניין הציבור להדר
בה.
עדות מסוימת לכרסום במעמד הכהונה בקשר לביכורים מצויה בספרי דברים' " :ובאת אל
הכהן אשר יהי בימים ההם' ,זו היא שאמר רבי יוסי הגלילי וכי עלתה על דעתנו כהן שאינו
בימיך אלא כהן שהוא כשר ומוחזק לך באותם הימים היה קרוב ונתרחק כשר וכן הוא אומר
אל תאמר מה היה שהימים הראשונים היו טובים מאלה" (ספרי דברים ,רצח ,עמ .)317
בקטע זה ישנן רמיזות לאי שביעות רצון מהכוהנים והדיבור על הערגה לעבר מציין ,לפחות
לפי קטע זה בקשר לביכורים ,ביקורת סמויה על מעמד הכהונה.
לסיכום ניתן לטעון כי קיימת הסטה ברורה של מוקד הכוח והאירועים מן הכהונה והמקדש
אל העם .הטכס שנעשה על ידי העם היה ארוך ומורכב יותר מן הטכס שנעשה במקדש ,על
אף הדגשת התפיסה ההירארכית אין להתעלם גם ממגמות שוויוניות הקיימות בטכס
הביכורים.
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השאלה היא "למה לא גיירתם אותה קודם"
ולא "למה אתם מגיירים אותה עכשיו"?
הרב בועז פש
ראש כולל תורת יוסף

"עַ מֵ ְך עַ מִּ י ו ֵאֹלהַ י ְִּך אֱ ֹלהָׁ י" – אמרה רות.
תמיד תמהתי על החפץ .למה גר אחד עולה בידו לממש את חפצו ולהפוך ליהודי בזמן קצר,
ואילו האחר שנים ייאבק על זכותו לקיום מצוות כמצווה ועושה ,ורק לאחר אכזבות אין קץ ,ואחר
שיעבור את כל שבעת מדורי הגיהינום בדרך אל האושר ,יגיע אל מחוז חפצו .מה נשתנה זה
מזה?
אכן" ,לַּכ ֹּל זְמָׁ ן ו ְעֵ ת ְלכָׁל חֵ פֶּ ץ" ,אך אל דאגה ,כפי שלכל אדם מובטח שיגיע לעולם בשעה היעודה
לו ,לא רגע לפני ולא שניה אחרי ,ו"אין מלכות נוגעת בחברתה כמלא נימה" ,כך גם מובטח לו
שלידתו לחיי-עולם תבוא בזמנה היעודה ,כי הרי "אֵ ין לְָך ָאדָׁ ם שֶּ אֵ ין לֹו שָׁ עָׁ ה".
ואין הדבר תלוי אלא בנו.
לכאורה .אולי.
***
ואולי נבחן את הכל להיפך.
בעמדי מול גרים ,מעולם לא חשתי שאני "עושה לו טובה" בכך שאני מסייע בידו להצטרף אל
השבט .נהפוך הוא ,הרגשתי שהוא עושה לנו ,לעם ישראל ,טובה ,בכך שהוא מצרף את עצמו
אלינו.
לפעמים שאלתי את עצמי ,במודע או שלא ,מה ייתן לנו זה? יהיה לנו לטובה או להיפך? ומה
תועלת יביא עמו? השאלה עולה אוטומטית – או אם לא עולה לפחות מנקרת ענוגות בירכתי
תת-התודעה – האם לקבלו/ה יהיה לטובת עמישראל או לרעתו? (שאלה די מכוערת ,יש להודות,
אגואיסטיות מאוסה).
***
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"מפני מה גרים בזמן הזה מעונין ,ויסורין באין עליהן?" – כך שואל רבי חנניא בנו של רבן
גמליאל ,בגמרא.
זה קצת מגיע לו ,לגר .כי הוא מרגיז בשאלה – ללא מילים  -שהוא מעמיד בפניך .הנה הוא,
המועמד לגרות ,גוי ,עומד למולך ,היהודי המוחזק ,ובעצם נוכחותו מעלה בפניך את השאלה
המעיקה :אז מי אתה ,בעצם? יהודי ,כן הבנתי .אמא יהודייה .אפילו אבא ,ליתר ביטחון .אבל מי
אתה? אז מעבר לזה שאתה משייך את עצמך לשבט העלום הזה – "העם הנבחר" ,בז'רגון שלנו
 מה זה אומר לגביך?כך נשקף מעיניו/ה הנוגות .וזה מעצבן .זה משמיט קרקע מתחת לרגליים .מערער את יציבות
הנפש.
ומכאן מונעת המוטיבציה הרפלקטיבית פשוט להעיף אותו ואת עיניו המביכות ,ולבעוט אותו כלפי
מעלה :לך אל בית הדין ושהם יחליטו אם אתה ראוי ,אני לא יכול להחליט לגביך ,אני מכיר אותך
מדי טוב ...ובעברית" :אני עדיין לא ממש סגור על מי אני-עצמי ,אז ,אנא ,אל תתחיל אתי .עם מי
אתה ומי תהיה"...
***
אלימלך ונעמי ושני בניהם עוזבים את הארץ "לגור בארץ מואב" ,כך במגילה הכי חביבה בתנ"ך.
עשו טוב או רע? נראה לפי חז"ל ,שלא כל כך טוב .מבקרים אותם על כך שנטשו את ארץ
הבחירה ,על כך שנטשו בכדי לא לסייע לעניי הארץ בעת רעב ,אולי גם מעשה לא-חינוכי-בעליל
למנהיג בדורו המהווה דוגמא לחיקוי ,כל מיני נימוקים .בקיצור ,חז"ל לא אהבו את המהלך.
האמת ,לא ברור מה רוצים חז"ל ממשפחת אלימלך .הרי היה רעב! גם האבות שלנו הקדושים
נטשו את הארץ בשנות הרעב; אברהם – ודאי .יצחק – לא ברור לאן .יעקב – אחת ולתמיד אל
סיר הבשר המצרי ...אז אלימלך אמור להיות יותר צדיק מהם!? וחוץ מזה ,וזו עיקר השאלה
המציקה ,הרי בסופו של דבר הכל היה לטובה! הם הביאו אלינו את רות ,את "ה ְפ ֵרידָׁ ה הטובה",
שלמענה החזיק הקב"ה עם שלם ,את המואבים .כך חז"לנו:
"שְ תֵ י ְפ ֵרידֹות (=גוזלים) טֹובֹות י ֵש לִּי לְהֹוצִּיא מֵ הֶּ ם  -רּות הַ מֹואֲ ִּביָׁה וְנַעֲ מָׁ ה הָׁ עֲ מֹונִּית ...בִּשְ בִּיל
שְ תֵ י ְפ ֵרידֹות טֹובֹות ,חָׁ ס הַ קָׁ דֹוש בָׁרּוְך הּוא עַ ל שְ תֵ י אּומֹות גְדֹולֹות ו ְֹלא הֶּ חְ ִּריבָׁן"...
א"כ ,משפחת אלימלך הייתה רק כלי שרת למילוי התכנית ההיסטורית המסובכת של מסבב
הסיבות.
***
זה כנראה עובד .לכל אומה ,כמו גם לכל משפחה ,כידוע ,נדרש כנראה איזשהו "שיפור גנטי" כדי
להגיע לאבולוציה מגוונת יותר בדור הבא .בלי תערובת של משהו זר ,על טהרת הגזע והגנים
הרעיוניים שלה עצמה לא תתפתח הקבוצה ,ועלולה לקרוס אל תוכה עצמה ,להבדל ,להצטמצם
ואולי אף להיעלם אל החור השחור העצמי שלה.
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רות ,אולי ,הביאה לנו איזשהו אלמנט של שירה ,איזשהי פואטיקה רגשית-אישית ,משהו בסגנון
של רוח הקרבה עצמי מלודרמטית ,או איך שלא נגדיר את זה .אולי לכך מרמזים דברים הגמרא
במסכת ברכות השואלת לפשר שמה של רּות" :מַ אי 'רּות'?" ועונהָ" :אמַ ר ַרבִּי יֹוחָׁ נָׁן ,שֶּ ָׁזכ ְָׁתה וְיָׁצָׁא
מִּ מֶּ נָׁה דָׁ ו ִּד ,שֶּ ִּרּוָׁהּו לְהַ קָׁ דֹוש בָׁרּוְך הּוא בְשִּ ירֹות ו ְתִּ שְ בָׁחֹות".
רוויה של שירה .ביטוי מאתגר .באמת אפשר לרוות ,להשתכר ,משירה?
***
אבל באמת ,אלימלך ונעמי באמת עשו משהו חיובי לטובת עם ישראל ,הנה כך:
הגמרא אומרת" :לא הגלה הקדוש ברוך הוא את ישראל לבין אומות העולם ,אלא כדי שיוספו
עליהם גרים"
כלומר ,כל מה שסבלנו את הגלות הארוכה והמעייפת הזו הייתה רק לסיבת ההסתפחות של
כמה גרים אלינו .די מוזר .אולי בגלל זה הם נחשבים כ"ספחת" עבורנו.
ר' אלימלך מליעז'נסק (גדול הרביים החסידיים בפולין ,מתלמידיו של המגיד ממזריץ') אף מרחיב
את המאמר ומסיק ממנו שכל מי שמגייר גרים כיום בעצם עושה טובה גדולה לעם ישראל .מקרב
במקצת את קצה של הגלות .מעבר לכך אף מוסיף ומסביר ר' אלימלך מדוע אמורים אנו להגיע
אליהם ,במידה והם לא מגיעים בכוחות עצמם אלינו .כותב כך (בפרשת יתרו ,עם תיקוני לשון
קלים שלי):
"איתא בגמרא' ,לא גלו ישראל אלא כדי שיתוספו עליהם גרים' .ולכאורה וכי בשביל הגרים יהיו
ישראל גולים? ומן הראוי היה שיבואו האומות לארץ ישראל מעצמם ויתגיירו שם!  -אך העניין הוא
שהניצוץ הקדוש שבהם הוא מעורר אותם להתגייר ,ומחמת שניצוץ הקדוש שבאומות הוא קטן
מאוד ,ואין כח בניצוץ הקדוש הזה להשיא את לבם שיבואו מעצמם לארץ ישראל להתגייר ,רק על
ידי ראותם והסתכלותם את ישראל מהקדושה של ישראל נותן כח והתגברות והתעוררות לניצוץ
הקדוש שבהם שיתגיירו ולכן הוכרחו ישראל לגלות".
כך כותב ר' אלימלך בפרשת יתרו ,ואילו ב'ליקוטי שושנה' (לקט דברים בסוף הספר 'נועם
אלימלך') מוסיף והולך ומסביר שישראל חייבים לרדת ממדרגתם הרוחנית הגבוהה ,כמו לצאת
לגלות או לוותר על מעלות כאלה או אחרות ,בכדי שיוכלו ליצור את הקשר הרוחני האלמנטרי עם
הגויים ,תוך ניסיון להעלות מהם ניצוצות קדושים ,לקבלם ולהביאם למדרגת ישראל .מסביר שם,
שאילולי היו יורדים ישראל ממדרגתם ,לא היו יכולים לבוא במגע עם הגויים ,לא היו מגיעים אל
אותם הגרים ולא היו מקדמים אותם ,ולכן גם הם עצמם ,היהודים ,לא יתקדמו אל עבר התיקון
שלהם ,שהוא התיקון של העולם הכללי ,לתקן עולם במלכות שדי ...בקיצור ,קצת יותר קרוב
למיסיונריות של "אברהם מגייר את האנשים ,ושרה את הנשים" ,מאשר אל מה שחונכנו עליו
ש"מי שגוי – שיישאר כזה ,הכי טוב ,גם לו גם לנו.
***
טוב ,לפי הגישה הזו של ר' אלימלך ,אז היום אנחנו כבר לגמרי באמצע ימות המשיח ממש;
המוני גויים באו אל הארץ ,עם קשר כזה או אחר ליהדות .הם רוצים לבוא לכאן .הם מחפשים –
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אם לא כולם אז רבים מהם – לקבל עליהם את עול היהדות ,במידה כזו או אחרת ,והחשוב מכל,
והם כולם ,כמעט ללא יוצא ,נושאים בעול האומה ,אם הצבאי ,אם הכלכלי ,ואם תרצו ,גם בקידוש
שם ישראל בהתעמלות אומנותית על הקרח.
***
נא לא לזלזל בעניין הזה של השירה .היה כבר מי שהיה ששילם מחיר יקר למדי על כך שלא עמד
על חשיבותה ,ולא נזקק לאמירת שירה בעיתוי המתאים .הוא ,תיאורטית ,היה יכול להיות משיח,
ולחסוך לנו הרבה כאב ראש ולב ,אבל ,להוותנו ,הפסיד זאת בגלל מחסור ברגש פואטי .כך
מספרת הגמרא על חזקיה מלך ישראל:
"ָאמְ ָׁרה מִּ דַ ת הַ דִּ ין ִּל ְפנֵי הַ קָׁ דֹוש בָׁרּוְך הּואִּ ,רבֹונֹו שֶּ ל עֹולָׁם ...חִּ זְקִּ יָׁה ,שֶּ עָׁ שִּ יתָׁ לֹו ּכָׁל הַ נִּסִּ ים הַ לָׁלּו,
ירה ,תַ עֲ שֶּ ה מָׁ שִּ יחַ ? ְלכְָׁך נִּסְ תַ תֵ ם".
ו ְֹלא ָאמַ ר לְפָׁ נֶּיָך שִּ ָׁ
דוד דווקא כן אמר שירה ,ולא אחת ,אלא  150מזמורים לפחות .תכונה לירית זו באה לו ,מן
הסתם ,מהגנים טעוני הרגש הפואטי של אם סבו ,שעל שמה נקראה .ואם גם אמנם למשיח של
ממש לא היה ,אך עמדה לו זכות השירה שאמר ,ספר תהלים ,שייקרא מלך המשיח על שמו –
'משיח בן דוד'.
***
הגרים ,מתברר היו די מסכנים ,מאז ותמיד ,לא רק בזמננו ,כך עולה מדברי הגמרא ביבמות
שהזכרנו" :תניא ,רבי חנניא בנו של רבן גמליאל אומר :מפני מה גרים בזמן הזה מעונין ,ויסורין
באין עליהן?"
טוב ,הגמרא נותנת כמה וכמה הסברים .נדלג .מעניין ההסבר האחרון ,כך" :אחרים אומרים:
מפני ששהו עצמם להיכנס תחת כנפי השכינה".
כלומר ,הבנאדם כבר הגיע .הוא כאן .הוא השלים את המהלך ונכנס תחת כנפי השכינה ,ועכשיו
אנו גוזרים עליו מסכנות בטענה של :למה לא באת עד עתה!
ואף ראיה לדברי האחרים יש מן הכתוב במגילה" :אמר ר' אבהו :מאי קראה? – 'י ְשַ לֵם ה' פָׁ עֳ לְֵך
ּותְ הִּ י מַ שְ ּכ ְֻּרתֵ ְך שְ לֵמָׁ ה מֵ עִּ ם ה' אֱ ֹלהֵ י י ִּשְ ָׁראֵ ל אֲ שֶּ ר בָׁאת לַחֲ סֹות ַתחַ ת ְּכנָׁפָׁ יו'".
האם גם רות איחרה עם ההגעה שלה? לא ברור מן הכתוב .מה שברור שהיא אכן התגיירה לחיי
צער ודוחק ,כלכלית נפשית וחברתית ,ענייה ,אלמנה בלי סיכוי .וגם ברור שהיה ברור לה לגמרי
לקראת מה היא הולכת ואעפ"כ הלכה על זה.
זו גיורת-צדק אמיתית .זו שבאה לסבול .היא לא מתגיירת למרות שקשה ,אלא דווקא בגלל
שקשה.
***
מוכרת הטענה ש"אילו הייתה באה רות להתגייר כיום בבי"ד רשמי של מדינת ישראל – הרבנים
לא היו מקבלים אותה" .נשמע אולי נכון  -הנימוקים לגיור (גמילות חסד ,לא להשאיר את אקס-
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חמותה לבדה וכו') לא מהווים את הנימוקים הרשמיים שעל המתגייר להשמיע כיום בפני הדיינים
– אבל כנראה לא נכון ,גם רות קיבלה על עצמה את התורה והמצוות במלואן ,כך כותב בזהר
חדש על מגילת רות..." :נעמי חידשה לה כמתחלה ,והתרתה בה התראות ,וכלן קבלתן עליה".
אולי זאת הייתה הסיבה לטרגדיה של משפחת אלימלך ,שלא גייר אותה כמו שצריך לפני כן .את
ארחות הבית היהודי היא מן הסתם כבר הכירה מבית חמותה-בעלה ,אבל גיור של ממש לא היה
שם מלכתחילה .כך עולה ממאמר אחר בזוהר" :ואי תימא דגיירה אלימלך תמן ,לא ,אלא כל
אורחי ביתא ומיכלא ומשתיא אוליפת ,אימתי אתגיירת ,לבתר כד אזלת בנעמי ,כדין אמרת עמך
עמי ואלהיך אלהי( "...תרגום :ואם תאמר שגיירה אלימלך שם [בארץ מואב] ,לא ,אלא שלמדה
את כל ארחות הבית [היהודי] כמאכל ומשתה [אך לא התגיירה] .ומתי התגיירה? אחר שהלכה
עם נעמי כמו שנאמר עמך עמי ואלהיך אלהי)"...
***
ערפה ,כלתה השנייה של נעמי ,רוצה ג"כ בתחילה לשוב עמן ארצה כנען .נעמי דוחה אותה .האם
באמת התכוונה לזה ,או שרק נהגה לפי הספר המחייב דחייה בתחילה? – זה לא חשוב במבחן
התוצאה .והתוצאה הייתה רעה.
כידוע ,אלו שמתקר בים ליהדות ונדחים על ידינו ,הופכים לנו אח"כ לרועץ ,כך היה עם תמנע
אחות לוטן ,כך עם עשו עצמו ,וכך גם עם ערפה ,שע"פ מדרשים שונים יוצא ממנה גלית
המפחיד ,ועוד כל מיני מוטציות פלישתיות ענקיות ומשונות הגורמות צרות צרורות ללוחמי
ישראל.
***
גמרא ידועה" :גר שבא להתגייר בזמן הזה ,אומרים לו :מה ראית שבאת להתגייר? אי אתה יודע
שישראל בזמן הזה דוויים ,דחופים ,סחופים ומטורפין ,ויסורין באין עליהם? אם אומר :יודע אני
ואיני כדאי ,מקבלין אותו מיד" .כפשוטה מובנים דברים אלו כמלמדים שעל בית הדין לנסות
ולהניא את הגר מרעיון הגיור ,כאומרת" :אין אנו זקוקים לחברים חדשים באומתנו .די לנו
בעצמנו .רק אתכם בחרתי מכל משפחות .ואין מה שתוכל לתרום לנו ,ולא צריכים 'תרומת
אברים' מעמים אחרים" .אולי זו באמת הייתה כוונת הגמרא .אני לכשעצמי קורא את זה קצת
אחרת" :אנחנו דוויים ,דחופים ,סחופים ,מטורפין ומיוסרים" – אומרים אנו למועמד – "וזה די
משעשע ונחמד לנו .אנחנו 'מחבבים את הצרות' ,האם גם אתה מחבב ,או ,אם אינך מחבב כ"כ,
אולי תרצה לעזור לנו לצאת מהצרות הללו?" .כלומר ,מנסים לברר אם הבחור/ה בא/ה להנות
ממטעמי היהדות העתידיים ("שהעולם הבא אינו עשוי אלא לצדיקים ,)"...או שבא לעזור לנו כאן
ועכשיו ,בשלבי התיקון הפחות-נעימים ,בתקווה להביא אותנו למצב טוב יותר.
אם אחד בא להתגייר מתוך ציפייה "לימות המשיח" ,לגמר התיקון – אז נגיד לו" :לא תודה ,תוכל
להצטרף אל אותם אלפי 'הַ גֹוי ִּם שְ הֶּ חֱ זִּיקּו ִּב ְכנַף אִּ יש י ְהּודִּ י ֵלאמ ֹּר נֵ ְלכָׁה עִּ מָׁ כֶּם' ,נוכל לשאול אותו
"עד עתה למה לא באת?" .אבל אם הוא בא בכדי 'להיות מעונה בזמן הזה' ,בזמן התיקון – זה
הגיור האמיתי ,הגיור שטובת האומה לנגד עיניו .זו אמורה להיות הכוונה האמיתית של המתגייר.
***
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רות אינה רוצה את הגיור לשם עצמה .היא רוצה את התיקון .את מצב ה'דוויים סחופים
ומטורפין' ,את העוני והמצוק ,את הקושי שיוביל אותה אל התיקון ,התיקון העצמי שלה ,עם
התיקון שתביא אל העם שאליו הצטרפה.
***
בימינו ,דור ימות-הכאילו-משיח ,כשגויים מזרע ישראל ,ברמת יהדות  -ביולוגית ותודעתית  -כזו
או אחרת מגי עים ארצה ברבבותיהם מרוסיה ומאוקראינה ,וטוענים ,או טוענים עבורם ,את
הטענה" :מגיע להם! הם שירתו בצה"ל! הם תרמו למדינה! למה לא תגיירו אותם?" טענה רגשית
מאד ,אך מתקבלת כילדותית משהו ,נשמע כמו "מגיע לי ,כי הייתי ממש בסדר" ,ושגויה על פניה:
וכי מה עניין השירות בצבא לגיור? – שואל הדיין – זה עניין דתי ,וזה לאומי ,זה המדינה וזה
אנחנו ,היהודים על-אמת .וחוצמזה ,יש לך הרבה כנגדך לא-יהודים המשרתים בצבא ,דרוזים,
בדואים וכ"ה טענות הנשמעות.
לי בהחלט נשמע טיעונם של עולים הללו כטיעון אמיתי ,צודק ומשכנע ,שכמו כל טיעון "רגשי",
יסודו בתחושה פנימית אמיתית ונכונה .הוא בא לתרום לעמישראל .הוא בא להסתפח אלינו
בשעה לא כיפית במיוחד ,בכדי לעזור לנו .זה מספיק .זהו טיעון מנצח המחייב לקבלו כיהודי .וכן,
הוא לא בא להילחם על זכויותיו כצ'רקסי ,ולא על מדינתו של הבדואי ,ולא על מורשתו הרוחנית
של הדרוזי ,הוא בא להילחם כיהודי ,למען היהודים ,ועל ארץ היהודים.
כן ,זה בדיוק מה שמבטיחה רות לנעמי; אתרום לכם משהו שחסר לכם ,אהיה עמכם ב"דוויים
וסחופים" שלכם ,וביחד נצא מזה אל 'ימות המשיח' ,ואם תרצי ,ואם ירצה ה' ,אני אהיה זו
שתישא ברחמה את אבותיו של המשיח ,וגם אוריש לו אי-אילו תכונות פואטיות נדרשות.
כך גם אותו נכרי הבא מארץ רחוקה שאומר "אני אתרום ,אני אתן" ראוי לקבלו .זו סיבה אמיתית
להיות שייך לעם ישראל .את המצוות והדינים נלמד אותו אח"כ ,לא נכביד ולא נקשה עליו יותר
מדי ,כפי שכתוב בשו"ע ,כי אם הוא בא לחזק אותנו ,החלק הזה של ההשתלבות המעשית יהיה
בסדר .נהפוך הוא ,וכפי שתעיד המציאות ,אלו שבאו וביקשו להצטרף ואך ורק שמירת מצוות
טכנית בידם ,ובלא לקבל עליהם 'עול מלכות האומה ,קשייה ,לבטיה ואתגריה' – לא צלחו ,עזבו,
או הפכו לרועץ.
***
הרי את דיני ההפרדה בין בשר לחלב למדו ערפה ורות מן הסתם במטבחה של נעמי (אולי גם
קיבלו עליהן ,טכנית ,עול מצוות – מחלוקת מאמרים בזוהר) ,אך כל זה אינו מספק ,עדיין צריך
את אלמנט ה"נשיאה בעול עם חבירו".
***
עכשיו אולי נוכל להבין את מאמר חז"ל על כך ש"אין מקבלים גרים לימות המשיח" באופן שונה
במקצת – אין מקבלים גרים כאלו בכל זמן ,אם מגמת פניהם היא ימות המשיח .אנחנו רוצים
גרים של הגלות.
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בעצם ,נשאל ,וכי למה לא? מה אכפת לנו אם עוד בני אדם ייאותו לאורה של קדושת-אמת?
והתשובה ,ע"פ האמור :הם לא התענו מספיק .הם באו מאוחר ,אחרי שנגמר כבר שלב ה"דוויים
וסחופים" .הם לא באו להתייסר ולהתענות ,להיות "דווים וסחוף" יחד עם ישראל ,ומכאן שאינם
גרי אמת ,כי גר אמת רוצה להילחם ,יחד עם עמו הנבחר – ע"י הקב"ה ועל ידיו עצמו – ולהביא
את המשיח .גר כזה – גם כיום ,בימות המשיח היחסיים שלנו  -המחפש רק לראות את 'ימות
המשיח' של קמה הסולם – אינו רצוי במחננו.
***
אכן ,רות ,אמן של גיורות (רוב הנשים המתגיירות בוחרות בשמה כשמן העברי) ,מתגיירת בכדי
להתגלגל דוויה וסחופה ,אבל אחריתה ישגה מאד; היא מביאה לנו את מלך המשיח .שהרי היא
מביאת הגנטיקה של השירה למשפחת דוד ובזכותה ,בזכות השירה והתשבחות שלה ,יבא גם
מלך המשיח ממלכות בית דוד ,שדווקא כן אמר שירה.
***
יש כאן עוד אלמנט ,מעבר ל'מתי' ,גם ל'היכן' ,או ,ליתר דיוק 'לאן' מגיירים.
מה מעיד על גיור אמת? העיתוי ,וגם הכיוון .הן חוזרות ארצה .לא עוד גיור חו"ל נוסח אלימלך,
אלא גיור של ארץ ישראל נוסח נעמי.
למטר ת גיור קהילתי חו"לי נדרוש את קיום המצוות ודקדוקיהם .זה הדבק .ואח"כ נבוא בטענה
שהם "בקיאין במצות ומדקדקין בהם יותר מישראל" – כלשונו של רבי אברהם גר צדק .זה ,אולי,
היה הגיור שעשה להם אלימלך ,שם בשדה מואב ,עם כוונות השתקעות והיטמעות במקום.
הגיור של נעמי שונה – הוא על גבול הארץ ,בדרך לארץ ישראל.
למטרת גיור ארצישראלי ,צריך יותר מזה ,הרבה יותר מזה ,צריך מסירות נפש " -בַאֲ שֶּ ר ָׁתמּותִּ י
ָאמּות"  -למען העם ,המולדת ,וגם קצת למען החמות ,או אז ניתן ,מסתמא ,לבוז ליום קטנות.
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Will he even assault the queen in my own presence in the house?10
The observance of a second day of a holiday is a custom practiced by the people residing
outside of Israel. The primary reasons for this practice are as follows:
It is a punishment – This is the attitude expressed in the Yerushalmi to Eiruvin (3:8).
Rabbi Abin explained a versein the name of Rabbi Hiyya, who said in the name of Rabbi
Yochanan, "'My mother’s sons were angry with me; they made me keeper of the vineyards,
11
but my own vineyard I have not kept.' What caused me to observe two days of the
holiday in Syria? Because I did not observe one day while in Israel. I would have
thought that I would at least receive a reward for observing two days, but I only receive
a reward for one day."
There is a similar idea in the Eliyahu Rabba12, “Knesset Yisrael said to The Holy One
Blessed Be He, ‘When I lived on my land I observed each holiday for one day and it was
good. Now I observe one day and a second day and neither is good.’”
It is a custom – This actually is the statement of the Gemara in Beitza, page 4b. “Now
that we know how to determine the month, why do we observe two days? Because
they sent from there: ‘Be careful regarding the custom of your ancestors that you
possess. There may be a time when decrees against the religion will be made and you
may err.’”

10

This passage is from Esther 7:8. See Pesachim page 100a where the phrase is used to connote
displeasure towards someone who practices an inappropriate custom.
11
Shir Hashirim 1:6
12
Parsha 28
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It is a formal enactment – This is in accordance with the words of the Rambam in
Hilchot Kiddush Hachodesh (5:8). He writes, “In this era when there is no Sanhedrin
there and the court of Eretz Yisrael determines on the basis of this calculation it would
be proper that in all locations only one day of the holiday should be observed, even in
the distant places of the Diaspora, as do the residents of Eretz Yisrael, since everyone
relies upon and determines based on the same calculation. However it is an enactment
of the Sages that they should be careful regarding the custom of their ancestors that
they possess.
There is no doubt that there are sources that allude to the second day of the holiday as
being based on actual law of the Torah from time immemorial. For example, the book
Asarah Ma'amarim, in the section Ma'amar Chikur Hadin (2:15) the author writes,
"Rather it is certain that since the Torah was given outside the Land of Israel, Hashem
who desires to provide opportunities for us to show our righteousness 13, to grant us our
share in His Torah, so the Divine Will agreed to celebrate, Himself and in His glory, the
second day of the holiday celebrated in the Diaspora, which Moshe Rabbeinu added on
his own…” Then there are the words of the Gaon quoted in the anthology Teshuvot
Hagaonim,14 “Rabbeinu Sadya z”l said in his commentary that there is no doubt from the
outset. Rather the Holy One Blessed is He commanded His servant Moshe and he told
Israel that in the Land they will observe one day and outside the Land two days…” In
the words of the Gaon himself this is nothing more that “a reed with which he dismissed
heretics…” They are nothing more than a mere sermon.
The custom to observe the second day of the holiday in Eretz Yisrael was already written
about by Rav Yosef Karo15 as follows: “And one who comes from the Diaspora to Eretz
Yisrael and his intention is to return is included in the category of the people of the
Diaspora. It is an every-day matter in every year that people come from the Diaspora to
the land and celebrate the second Diaspora day in accordance with its enactments and
laws.” This does not reflect the ancient custom of Eretz Yisrael.
This has been written about very clearly in the responsa Chaim Sha’al16: “According to
what we have learned from the elders of our generation, the rabbis of Jerusalem, may it
be rebuilt and re-established, going back several generations; all of these rabbis who
signed the cited response, or the majority of them, were born in the Diaspora and came
13

See Yeshaya 42:41
Siman 1 in the Mussafia-Lik edition
15
In his responsa work, Avkat Rochel, siman 26
16
Vol. 1, siman 55
14
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in their old age to dwell in honor in the Land and they did not serve the holy rabbis of
the Land of Israel while still alive. And because of the crises the surviving remnant of
the sages and rabbis of the holy city Jerusalem may it be rebuilt and re-established are
scattered to outlying cities. This is the situation which allowed the authors of the cited
responsa to write what they wrote. However, had they known the truth, words of truth,
the custom of the great rabbis of the Holy Land, every generation and its wise men from
time immemorial, they would have not been angered, they would have placed their
document aside and retracted their opinion. Look and see the words of our master
Rabbi Moshe Hagiz in his responsa halachot Ketanot17… we have heard testimony that
the great rabbi, his esteemed grandfather Harav Hamagen18 and the great rabbis
Maharash Azulai and Mahara Amigo and Maharash Garmizan and other rabbis ruled the
law to be practiced is that a young man who is in Israel and is not subject to the will of
others should observe only one day of the holiday just as the residents of Israel.
This law is clear vis a vis unmarried people that they should not observe the second
Diaspora day in Eretz Yisrael.
The Chacham Tzvi in his reponsa19 concurred unambiguously with these clear words:
Question: You asked about residents of the Diaspora who go up to Eretz Yisrael
temporarily, how should they act on the Holidays; as residents of Eretz Yisrael or as
residents of the Diaspora?
Answer: In my humble opinion it seems that they need to act with regard to the
holidays as one of the permanent residents of Eretz Yisrael. This is not related to the
rule of adhering to the strict customs of one’s place of origin.20 This goes without saying
in the matters of prayers, blessings and the reading from the Torah which are not
inherently “strict customs” since if a person would choose to be “strict” and recite the
blessing and prayers of the holidays in a time when it is not a holiday, this would be a sin
on his part. But it is even permitted for them to perform work. This is because if all the
people of the place of their origin were to be here permanently it is obvious that it
would be forbidden for them to observe more than one day because of bal tosif.21 It is
known that one who sleeps in the sukkah on Shemini Atzeret is punished by flogging
and similarly on Pesach and Shavuot one who observes one additional day of holiday
17

Vol. 1, siman 4
This is the appellation of Rav Moshe Galante zt”l
19
Siman 167
20
See Pesachim page 50a
21
This is the prohibition of adding to the commandments of the Torah. See Devarim, 4:2.
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beyond the requirement of the mitzva has violated bal tosif. They did not say, “we place
upon him the strict customs of the place from which he left,” except in a situation where
the people who departed from their place of origin would be permitted to practice their
strict custom in a new location where the residents are lenient; even if these people
would settle in the new location permanently. But in a matter where the residents of
the “place of strictness” were to come to “the place of leniency” and reside there
permanently, and in this matter would be forbidden to practice their strict custom 22,
then the rule23 does not hold. And even though “they sent from there: ‘Be careful
regarding the custom of your ancestors that you possess. There may be a time when
decrees against the religion will be made and you may err,’ “this error itself is only
relevant when they are in their location in the Diaspora. But when they are in the Land
of Israel it is not relevant. And since it is forbidden to add one day to the mitzva and the
residents of Eretz Yisrael are not able to be strict and add one day more than is written
in the Torah, even those who come from the Diaspora are forbidden to observe the
second Diaspora day all the time that they are in Eretz Yisrael, even temporarily, since
the location is the reason for the custom and this is not included in the rule of 'the strict
custom of the place of origin…'”
If this is so, visitors to Eretz Yisrael must also not be lenient in a matter which leads
them astray, to violate actual positive commandments and actual prohibitions of the
Torah.

22

Translator’s note: I tried to be literal and faithful to the original text in my translation, but I realize that
for someone not acquainted with Rabbinic writing it seems confusing. So, I will paraphrase the Chacham
Tzvi: As a matter of rule, a person who lives in a location where people
practice a strict custom
(e.g. waiting six hours between eating meat and
dairy foods) and travels temporarily to a place where
people do not have this custom (e.g. to a place where people only wait three hours) must observe the
strict custom of his place of origin. This is a rule stated in the Gemara. What Chacham Tzvi says is that we
must distinguish between customs that are place-dependent and customs that are not place-dependent.
For example, the length of time that a person waits between meat and dairy foods can be observed with
equal halachic/logical validity in New York as well as in London. However, the custom of observing a
second day is totally place-dependent. The custom of observing a second day originated out of a need
based on geographical distance from the Land of Israel, and it would make no Halachic sense to transfer
this custom to the Land of Israel.
23
The ‘rule” being one must observe his strict custom even if he moves to a place where the practice is to
be lenient.
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THE JEWISH ATTITUDE TOWARD THE
CONVERT
Rabbi Dr. Shlomo Riskin
Chancellor and Rosh HaYeshiva, Ohr Torah Stone

"Wherever you go, I shall go….Your nation will be my nation, your God my God….
"(Ruth 1:16)
Despite the conventional wisdom that Judaism attempts to "push away" converts, and
in contrast to the many horror stories about aspiring converts who were alienated,
discouraged and even "turned off" by the road blocks they experienced at the hands of
a bureaucratic and insensitive orthodox rabbinate, Judaism as depicted in the Biblical
Book of Ruth which we read on Shavuot is truly welcoming to those desirous of entering
the fold. It shows that Jews by choice are worthy of much praise.
The heroine of this story of "autumnal" romance – with its sub-plots of the tragedy of
living in an assimilating and destructive exile versus a rags-to-riches redemptive life in
Israel – is a convert to Judaism. She is not an ordinary convert at that; she is a Moabite
convert. The Bible demands that Moabites never be enabled to become "Jewish," but
our rabbis teach that it was the Religious Court led by Boaz which ruled that this
prohibition applied only to male Moabites, and not to females.
Jewish tradition maintains that King David (who was born and died on Shavuot) was the
progenitor of and prototype for our anxiously awaited Messiah. Is it not astonishing that
his pedigree harkens back to Ruth, a Moabite convert? Moreover, is it not remarkable
that we read of the odyssey of a Jew by choice specifically as part of our celebration of
the giving of the Torah at Sinai? Clearly, throughout the Book of Ruth, Judaism is urging
our user-friendly attitude towards sincere converts.
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This sacred text sets the stage for what is expected of the convert as well as from the
people around him/her. Ruth's initial motivation had a great deal to do with her deep
affection for her mother-in-law, Naomi. The halakha is to accept a convert, even if what
initially sparked his Jewish interest was a personal or romantic interest, as long as by the
end of the process the convert has sincerely become enamored with Judaism as a
philosophy and lifestyle (B.T. Shabbat 31, Shulhan Arukh, Yoreh Deah 268). In the
authoritative words of the Shakh, "everything depends on the assessment of the judge,
as to whether the candidate is now sufficiently interested in Judaism. Indeed, many of
the official Israeli Religious Courts are more disposed to accept converts who wish to
marry a religious Jewish person.
Naomi felt it incumbent to explain to Ruth and Orpah that since it was biologically
impossible for her to have more sons, she would not have husbands for them.
Moreover, she was returning in a penniless state to Israel for she "has been struck down
by the hand of God, and her lot is a bitter one" (Ruth 1:13). When Ruth, nevertheless,
made her commitment, Naomi accepted her as a daughter.
This is reflected in the Talmud which teaches that one must explain to the would-be
convert that the Jews are a persecuted people – but once the aspiring Jew says he
knows that, and still feels unworthy, he is to be accepted as a Jew at once. This is
because it is a mitzvah to convert, and a mitzvah must be done as soon as possible (B.T.
Yevamot 47).
Ruth's commitment is likewise what is required today: "Your nation is my nation,"
reflects the acceptance of the Jewish nationality, its history, culture, and allegiance to a
specific land as expressed through ritual immersion – "rebirth" – and circumcision for
males. "Your God is my God" reflects the acceptance of the commandments. However,
no Talmudic Sage maintains that the convert must initially be thoroughly conversant
with all the 613 commandments. The conversion candidate must be informed of several
of the more stringent laws and several of the more lenient laws. The Religious Court is
not to be heavy-handed or exacting (Ibid 47b). Conversion is seen as the beginning of a
process and not necessarily its conclusion.
When Ruth joins other indigent Jews to glean the leftover or forgotten sheaves of the
harvest, she sees the kindness of Boaz and asks, "Why have I found grace in your eyes,
so that you singled me out (for protection and sensitivity)? I am a stranger." Boaz,
perhaps a bit embarrassed by his burgeoning amorous interest, responds by comparing
Ruth to the first Hebrew, the primary Jew-by-choice, Abraham: "All that you did for
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mother-in-law has been told to me; you left your father, your mother and the land of
your birth for a nation which you did not know yesterday or the day before" (Ruth
2:10,11; Gen 12:1).
Hence, it is not at all surprising that Rabbenu Saadia Gaon invokes the Biblical
imperative to "love the stranger" from the moment an individual shows some interest in
Judaism. Maimonides also takes the commandment to love the Lord to mean that "one
must attempt to make God beloved to the Gentile world" by exposing His great deeds
and just laws to all of humanity (Book of Commandments, Positive Command 3). Ruth
joins Jethro as a prototypical Gentile who is inspired by the teachings of our Torah.
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מחשבות וחשבונות לרגל קבלת התורה
בעידן המחשב
טו"ר ועו"ד ורדית רוזנבלום
"יד לאישה" ע"ש מוניקה דניס גולדברג

את ההיסטוריה האנושית מקובל לחלק לפי תקופות המתאפיינות בדרך העברת המידע ותפוצת
התרבות .החל בתקופת 'האבן' ,עבור ל'עידן הקיטור' וכיום 'עידן המחשב' .כל ההגדרות הללו
מבטאות את הרעיון ,שהטכנולוגיה והדרך שבה זורם המידע משפיעים על הסדר החברתי ,על
זרמי החשיבה ,ועל הפצת התרבות והתפשטותה.
החיים בעידן זו זוכים למה שלא זכו דורות קודמים .אנו מתוודעים לתרבויות אחרות ,למנהגיהן
ולאורחות חייהן של קבוצות ,עדות ועמים ,ומקבלים פרספקטיבה להשוואה מול תרבותנו,
מנהגנו ,ואורחות חיינו .בעזרת התקשורת הדיגיטלית אנו נחשפים לנעשה בחצר של השני,
וחושפים בפניהם את זו שלנו .חברים וירטואליים נוטלים חלק בשיח הפנימי הגועש בקהילתנו,
ובמקביל ,אנו מתערבים ומערבים את דעותינו בתוכם .באפשרותנו לדעת כיצד אנו משתקפים
בעיני הזולת ,תוך שאנו משקפים לאחר את מחדליו וקשייו .הכרות עמוקה זו מאפשרת לנו לחדור
למנגינת חייו ,להאזין בשימת לב לצלילים המתלווים לערכים המכוננים את בנין אישיותו ,עובדה
המעצימה את יכולתנו לגלות אמפטיה והבנה ,שלא מצאנו לה מקום בליבנו בזמנים עברו.
כך אנו מגלים כי אתרי האינטרנט החרדיים פתחו בשיח אוהד לציונות ולנושאי דיגלה ערב ימי
הזיכרון והעצמאות ,תוך שהם מביעים שותפות גורל עם החברה הישראלית .האחרונה החזירה
להם בהאדרתם של קדושי השואה שמסרו נפשם על קיום מצוות בגיא ההריגה ,תוך ויתור על
האתוס המעצים את כוח הזרוע .הישראלי המצוי כבר לא מתנצל על קשריו עם ארון הספרים
היהודי ,וללימוד תורה בליל שבועות צועדים שלובי זרוע שלל כיפות ממינים שונים ,וגם בלעדיהן.
עובדה זו מעצימה את תחושת האחווה ,ומיטיבה להכיננו למעמד קבלת התורה 'כאיש אחד בלב
אחד' .יחד עם זאת היא מציבה בפנינו אתגר לא פשוט .העובדה כי 'סדנא דארעא חד הוא' ,ואין
חדש תחת השמש ,כפי שהבין שלמה החכם מכל אדם ,אף לפני עידן המחשב ,מטילה עננה על
הבחירות שלנו ומעמעמת את הלהט של מאבקינו האידיאולוגים ,אותם נהלנו בעקשות על
אמיתותה של דרך .כולם ברורים ,כולם קדושים וכולם משתדלים לעשות רצון קונם כפי שהם
מבינים אותו.
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מה המשמעות של קבלת התורה בתוך תודעה של רלטיביזם מוסרי וריבוי דרכים ראויות? מה לי
דרך זו בעבודת ה' ומה לי דרך זו ,אם הכל מחשבים חשבונו של מקום?
עידן המחשב מאתגר לא רק את שומרי המצוות אלא את החברה כולה .כל אחד בדרכו מציב קו
גבול אחר במידת הפתיחות והסובלנות שהוא מגלה כלפי העולם ,קו הנדמה פעמים רבות כגבול
כמותי אך לא מהותי בדרך התמודדותו עם אתגרי התקופה.
הגמרא מספרת (בבא בתרא כ"ג ע"ב) על ר' ירמיה ,שלמד בבית המדרש את הסוגיה שעסקה
בגוזל שהלך לאיבוד .המשנה קבעה כי אם הגוזל נמצא במרחק  50אמה מן השובך הוא שייך
לבעליו ,אך מעבר לחמישים אמה ,הוא שייך למוצאו.
הקשה ר' ירמיה :ואם רגלו אחת בתוך  50אמה ורגלו השנייה מחוצה להם  -למי הוא שייך?
שאלה זו נשמעה באוזני חבריו קנטרנית ולעגנית והם הרחיקוהו מבית המדרש.
אך שאלתו מטרידה גם אותנו .היא טומנת בחובה חיפוש כן אחר הטעם לאותו קו גבול שמציבים
חכמים .הגוזל שרגלו מצד זה של הגבול ,ורגלו השנייה מעבר לה מאחד בסמליותו את האמת,
ההיגיון ,או ההצדקה הגלומים בשתי הגישות .ואנו תוהים עימו ,האם מדובר רק בקו גבול מספרי,
סתמי ואקראי ,או בעל משמעות? במה עדיף הוא על פני רעהו? האמנם עדיפה דרך אחת על פני
אחרת?
שאלה זו מתעצמת איפה ב'עידן המחשב' ומאתגרת את היחיד החפץ בכל ליבו להתכונן לקבלת
התורה.
אומר לנו המדרש:
"לא הביאן הקב"ה דרך פשוטה לארץ ישראל אלא דרך המדבר .אמר הקב"ה ,אם
אני מביא עכשיו את ישראל לארץ מיד מחזיקים אדם בשדהו ואדם בכרמו והן בטלים
מן התורה ,אלא אקיפם במדבר ארבעים שנה ,שיהיו אוכלין מָ ן ושותין מֵ י הבאר
והתורה נבללת בגופן( .מכילתא פרשת בשלח ,הקדמה)
ידוע כי המימוש המלא של חיי תורה ומצוות הוא דווקא בארץ ישראל ,כאשר חיי החול והקודש
מתאחדים לחטיבה אחת ,ומי שעובד את שדהו לא חדל מלעבוד את ה' בו זמנית ,וגם תלמיד
חכם שהתמכר ללימוד התורה לא פרש מן הציבור והחיים ,כדברי הרב יעקב ווינברג בעל
ה'שרידי אש' ורבים נוספים.
אם כן ,מה הייתה תרומתו של התהליך אותו עברו במדבר' ,בתנאי מעבדה' ,רחוקים מהרעשים
של חיי המעשה 'האמיתיים' האופייניים לחיים בארץ?
דומני ,שדורנו מיטיב להשיב לקושיה זו .דווקא העיסוק האינטנסיבי במשך  40שנות הליכתם
במדבר כשהם מנותקים מהחובה לעסוק בצרכיהם הגופניים ,איפשר לכל אחד להטמיע את
תורתו ולבוללה בגופו ,עד אשר הפכה לחלק בלתי נפרד מהווייתו.
האתגר העומד היום בפני כל אחד מאיתנו באופן אישי היא לשחזר ולגלות את אותה תורה
אישית המבוללת בגופו .למצוא את אותו נתיב בעבודת ה' הייחודי לו ,לכוחותיו הנפשיים
ולחוזקותיו היחודיים .עלינו להקשיב לנשמתנו ולגופינו ,לכמיהותינו הרוחניות וליכולותינו
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המוחשיות -ומתוך אותה מודעות רפלקטיבית ,להתחבר לתורה שנבללה בגופינו ,ולממשה
באופן מלא וחיוני.
בתהילים א' (ב') אנו אומריםּ :כִּי אִּ ם ב ַ
ְּתֹורתֹו י ֶּהְ גֶּה יֹומָׁ ם ו ָׁ ָׁליְלָׁה -חיפוש אמיתי
ְּתֹורת י ְּהוָה חֶּ פְצֹו וב ָ
ורצון לקבל את תורת ה' ככסף וכמטמונים ,יחשפו בפנינו את 'תורתו' האישית של כל אחד
מאתנו–הנמצאת בתוכנו ,ומימושה ולימודה הם חלק בלתי נפרד מהוויתינו  24שעות ביממה.
גם את ר' ירמיה השיבו בסוף חכמים למקומו ,בנסיבות אחרות לגמרי ,כאשר נכחו בצדקתו
וענוותנותו ,למרות המחלוקת על טיבה של דרך שהתגלתה בראשית הדברים.
כדי להצליח במשימת הקשבה זו ,יש לחזור על התהליך שכבר הוכיח את עצמו בהליכתנו
במדבר .עלינו להתנתק שוב מאותם רעשים המציפים את חיינו הממוחשבים ,להסיר את המסך
העוטה את עיסוקינו דבר יום ביומו ,ולהתכנס ,בדומה לשבת ,למרחב מקודש שבו נטה אוזן
אישית ומשפחתית לקולה של התורה המפעמת בטבעיות חיינו.
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הגיור  -אתגר רוחני
הרב דוד סתיו
יו"ר עמית ,אור תורה סטון

מגילת רות ,שאנחנו קוראים בשבועות ,עוסקת ברצון החופשי והאמתי של רות המואבייה
להידבק בתורה ובעם ישראל .אכן ,קבלת הגרים מהווה חלק מהותי מקיומו של עם ישראל
לאורך הדורות .ברוב הגיורים שעומדים לפתחנו היום קיים היבט נוסף ,והוא היותם של
המתגיירים 'מזרע ישראל'  -נקודה שמשנה לחלוטין את היחס כלפיהם.
יעודם של ישראל
סוגית הגיור מלווה את עם ישראל משחר לידתו .האמונה כי ייעודם של ישראל אינו נוגע רק
להטבת מעמדם וקיומם הפיזי או הרוחני ,אלא לקידום העולם כולו הוא מיסודות הקיום הלאומי
שלנו .הברכה "ואעשך לגוי גדול" (בראשית יב ,ב) ,שעניינה העצמת הלאומיות הישראלית,
נאמרה לאברהם אבינו בד בבד עם המילים "ונברכו בך כל משפחות האדמה" (בראשית יב ,ב-
ג) ,שעניינן הפיכת האמונה היהודית לרעיון אוניברסלי .רעיון זה לא נשאר רק במישור התאורטי.
גדלנו ע ל ברכי המדרש הדורש את הפסוק "ואת הנפש אשר עשו בחרן" (בראשית יב ,ה) ,ומספר
שאברהם היה מגייר את האנשים ושרה את הנשים (אבות דרבי נתן נוסחא ב ,פרק כו) ,וכך נודע
שם ה' בין בני האדם .ומה נאים דברי הרמב"ם (הלכות עבודה זרה א ,ג) שתיאר את מעשיו של
אברהם" :התחיל לעמוד ולקרוא בקול גדול לכל העולם ולהודיעם שיש שם א-לוה אחד לכל
העולם ולו ראוי לעבוד ...וכיון שהיו העם מתקבצין אליו ושואלין לו על דבריו היה מודיע לכל אחד
ואחד כפי דעתו עד שיחזירהו לדרך האמת עד שנתקבצו אליו אלפים ורבבות והם אנשי בית
אברהם".
תהליך יציאת מצרים ומעמד הר סיני ,הרגע המכונן שבו התהווה עם ישראל ,נתפס על ידי חז"ל
כתהליך של גיור המוני (כריתות ט ,א) .אולם באותו הרגע השתנה המוקד הרוחני של עם ישראל,
ועבר מתהליך של גיור והפצת האמונה לחיים לאומיים של אומה עצמאית ונבדלת" :ואתם תהיו
לי ממלכת כהנים וגוי קדוש" (שמות יט ,ו) .בניגוד לשתי הדתות הגדולות ,הנצרות והאיסלאם,
היהדות איננה דת מסיונרית .יתר על כן ,לאורך ההיסטוריה תמיד מרחף החשש ,כי אנשים
יבקשו להיכנס לעם היהודי מסיבות שאינן ראויות ,כמו קשרי נישואין או הטבות כלכליות
המתלוות לגיור .כבר בתנ"ך מסופר על גויי הארץ שהתגיירו מפחד האריות שהיו הורגים בהם
(מלכים ב יז ,כד-מא) ,ועל עמי הארץ שהיו מתיהדים משום שנפל פחד היהודים עליהם (אסתר
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ח ,ז) .משום כך ,אמרו חז"ל שלא קיבלו גרים בימי דוד ושלמה ,ושלא יקבלו גרים בימות המשיח,
משום שכוונותיהם של גרים אלו אינן טהורות (יבמות כד ,ב).
חשיבות העיסוק בגיור
מהי ,אם כן ,העמדה הבסיסית של היהדות ביחס לקבלת גרים בימינו? יש שטענו כי למעשה אין
"כל ציווי או חובה על עם ישראל לקבל גרים" (הרב גד אלדד ,תחומין יח) .אך מבט מעמיק בדברי
חז"ל מגלה שקבלת הגרים מהווה חלק מהותי מקיומו של עם ישראל .בגמרא במסכת פסחים
(פז ,ב) נאמר" :לא הגלה הקדוש ברוך הוא את ישראל לבין האומות אלא כדי שיתוספו עליהם
גרים ,שנאמר וזרעתיה לי בארץ .כלום אדם זורע סאה  -אלא להכניס כמה כורין" .בדברי הגמרא
יש תפיסה עמוקה של תהליכי הגלות והגאולה של עם ישראל ככאלו שכרוכים באופי מהותי
בר עיון הגיור .לפי הגמרא ,הגלות כולה היא שליחות שקיבל עם ישראל כדי לאסוף לתוכו גרים
מתוך אומות העולם .וכך נאמר במדרש שיר השירים רבה (ו ,ג) על הפסוק "דודי ירד לגנו
לערוגות הבשם לרעות בגנים וללקוט שושנים" ,שהוא מתאר את הקב"ה שמלקט מאומות העולם
אנשים טובים ומדבקם בעם ישראל.
תפיסה מחשבתית זו ,הרואה את הגירות כיעד שעם ישראל שואף אליו ,מעוגנת היטב גם בעולם
ההלכה .אחת ההלכות הממחישות היטב נקודה זו היא שאלת היכולת לגייר לאחר שבטלה
הסמיכה .לדעת רוב הראשונים (על הגמרא בגיטין פח ,ב) ,גיור חייב להיעשות בפני שלושה
דיינים הסמוכים איש עד בית דינו של משה .בשלב מסוים במהלך תקופת האמוראים נקטע רצף
הסמיכה ,ומאז נחשבים הדיינים כ"הדיוטות" .ממילא עולה השאלה ,כיצד אפשר לגייר בימינו?
שאלה זו קיימת לא רק ביחס לגירות ,והיא נוגעת לתחומים רבים הזקוקים לסמכות של בית-דין:
כפייה על גיטין ,דיני ממונות ועוד .הפתרון שנתנה הגמרא לבעיה זו הוא הכלל "עבדינן
שליחותייהו" (גיטין פח ,ב) ,שעניינו שבתי הדין בימינו פועלים מכוחם ובשליחותם של בתי הדין
הקדומים .אמנם ,הגמרא מסייגת את הכלל רק למקומות שיש בהם 'חסרון כיס' והם 'שכיחים'.
לכאורה ,סייגים אלו אמורים להוציא את דין גירות מן הכלל ,שהרי לרוב אין חסרון כיס למי שאינו
מתגייר ,וכן ברוב התקופות הגירות לא הייתה דבר שכיח!
הר"ן (גיטין פח ,ב) מתמודד עם קושי זה ,וכותב" :להכניס אדם תחת כנפי השכינה ,אף על גב
דלא שכיח ,עדיף טפי [יותר] מממונא דשכיח" .חשיבותם של דברי הר"ן היא בכך שהרעיון
הרוחני של חשיבות הגיור קיבל בדבריו משמעות הלכתית :מכיוון שהכנסת אדם תחת כנפי
השכינה היא דבר כה-חשוב ,היא נכללת בשליחות שאותה קיבלנו מבתי הדין הסמוכים
הקדמונים .תפיסתו העקרונית של הר"ן קנתה לה שביתה בקרב הפוסקים (סמ"ע חו"מ א ,ג
ועוד) ,וכפי שראינו לעיל היא משקפת היטב את רוח דברי חז"ל .גישה דומה ,נמצאת בדברי בעלי
התוספות (ראה לדוגמה תוס' הרא"ש גיטין פח,ב ד"ה כי עבדינן) ,ולפיה קבלת הגרים נעשית גם
בזמן הזה מכח תקנה מיוחדת ,כדי "שלא לנעול דלת בפני גרים" .בין כך ובין כך ,סוגיה זו
מלמדת על היחס העקרוני אל הגיור כמשימה לאומית חשובה ומשמעותית .ואכן ,מפורש בגמרא
(יבמות מז ):שקבלת גרים נחשב ל"מצוה" שיש להזדרז ולקיימה ,והמפרשים התלבטו אם זוהי
מצווה עצמאית ,סעיף של מצוות אהבת הגר או סעיף של מצוות אהבת ה' (פירוש הגר"י פערלא
לספר המצוות לרס"ג מצווה יט).
הגיור בזמן הזה
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דברים אלו נאמרו ביחס לגרים רגילים ,אך ברוב הגיורים שעומדים לפתחנו בדור הזה קיים היבט
נוסף ,והוא היותם של המתגיירים 'מזרע ישראל' ,היינו שאחד מהוריהם (או מהורי-הוריהם) הוא
יהודי .גדולי הפוסקים לאורך הדורות כתבו שנקודה זו משנה לחלוטין את היחס כלפי המתגיירים.
בעוד שכלפי גרים רגילים קיים יחס חשדני במקצת ,שמטרתו לוודא את טהרת כוונותיו של
המתגייר ואת רצינותו ,היחס כלפי גרים מזרע ישראל צריך להיות חם ומחבק .כך כתב הרב צבי
הירש קאלישר (בשו"ת רבי עזריאל הילדסהיימר ח"א יו"ד סי' רכט)" :אם יש באפשרות להוציא
זרע נשחתה מהטומאה ,ולהוציא ממסגר אסיר ,ולהחזירה אל הקודש ,מה טוב ומה נעים חלקנו".
וכן כתב הרב עוזיאל (פסקי עוזיאל בשאלות הזמן הזה סי' סה) ש"אם נדחה אותם ...נתבע לדין
ויאמר עלינו את הנדחת לא השיבותם ואת האובדת לא בקשתם" .על כל אלו מצטרף בימינו
שיקול נוסף ,במישור החברתי ,שכבר עמד עליו הרב איסר יהודה אונטרמן (שבט מיהודה שער
ה)" :בשעת דחק כזו ,שאי אפשר בשום אופן למנוע שיתערבו עולים זרים בין בני ישראל ,יש
לגיירן כדין תורה ,כדי להסיר מכשולים ממשפחות ישראל שיתערבו בהן".
מהן ההשלכות המעשיות העולות מכל האמורים? דרך המלך שבה יש ללכת ,והיא מוסכמת על
רוב מוחלט של הפוסקים ,היא הדרך של גיור קטינים (בהסכמת הוריהם ,כמובן) .ילדים
שמתגיירים לפני שהגיעו לגיל מצוות אינם צריכים לקבל מצוות בעצמם ,אלא בית הדין המגייר
אותם מקבל עבורם את המצוות (כתובות יא ,א) .ממילא ,גיור כזה קל יחסית לביצוע ,ודי בכך
שילדים אלו ישתדלו לשמור מצוות באופן בסיסי ,ויתחנכו בחינוך דתי כדי שאפשר יהיה לגייר
אותם לכתחילה (שו"ת אגרות משה אה"ע ד ,כו; פסקים כתבים לרב הרצוג ד ,צז).
לאור זאת ,יש לעשות כל מאמץ כדי לקדם את הרצון להתגייר בקרב ילדי העולים והוריהם .יש
להקים קייטנות ,סדנאות ומחנות קיץ שאליהם יבואו ילדים אלו ,ושם ילמדו אותם את יסודות
אמונת ישראל ואת עקרונות ההלכה הבסיסיים .פעילויות אלו עשויות לעודד מאות ילדים בשנה
לעבור תהליך של גיור ,ונזכה להשיב לב בנים על אבותם ולא ידח ממנו נדח.
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ספרא וסיפא (נשית) ירדו כרוכים מהשמים
הרב אהד טהרלב
מנהל התוכניות הישראליות ,מדרשת לינדנבאום

חז"ל בכמה ממדרשיהם על מתן תורה מדגישים שעם התורה ירדה גם החרב והמלחמה לעולם:
"ספרא וסיפא ירדו כרוכים מן השמים"(ספרי עקב מ'); "הר חורב שבו נשמעה החרב"(תנחומא
במדבר ז).
במדרשים נ וספים אנו מוצאים חיבור וזיקה בין התורה והחרב :עץ החיים שניטע בגן עדן משול
לתורה " -עץ חיים היא למחזיקים בה"(משלי ג' י"ח) .ומיד כשאדם גורש מגן עדן והכרובים
נמצאים בדרך לעץ החיים האדם נעמד מול להט החרב המתהפכת .באופן דומה -על הפסוק
"גיבור ואיש מלחמה" (ישעיהו ג' ב') חז"ל דורשים "שיודע לישא וליתן במלחמתה של
תורה"(חגיגה י" ע"א) .כך גם על הפסוק "חגור חרבך על ירך גבור הודך והדרך" (תהלים מה' ד):
חז"ל דורשים" ,חגור ירך לומדי התורה בדברי תורה" (שבת ס"ג ע"א) .על בניהו בן יהוידע ,שר
צבאו של דוד ,חז"ל דורשים" :שריבה וקיבץ פעלים לתורה" (ברכות י"ח ע"ב).
גם תאורו של מתן תורה בספר שמות יוצר אוירה של מלחמה וחרדה ,עם קולות שופר ועשן.
מ ֲ
א ֶׁ
ה ָעם ֲ
מא ֹד וַי ֶׁ ֱ
הר וְק ֹל ש ֹ ָפר ָחזָק ְ
שר ַב ַ
ח ַרד ָכל ָ
ה ָ
הי קֹֹלת ּו ְב ָר ִקים ו ְ ָענָן ָכ ֵבד ַעל ָ
וַי ְ ִ
חנֶׁה
כששר צבאו של ה' מתגלה ליהושוע וחרבו שלופה בידו ערב מלחמת יריחו ,חז"ל מלמדים אותנו
שהגיע על ביטול תורה ומיד "וילן בלילה ההוא"' -לן בעומקה של הלכה' (מגילה ב' ע"ב).
מה פשרה של זיקה זו? מדוע התורה המתאפיינת בעדינות ומרבה שלום בעולם ודרכיה דרכי
נועם יורדת כרוכה עם החרב והסייף המביאים חורבן בעולם והמסמלים תוקפנות וחספוס?
מדוע חז"ל דורשים שאנשי צבא אשר נדרשים להיות עם יכולות גופניות ורוח קרב ,הם אלו בעלי
היכולת התורנית? ומדוע תיאור מתן תורה מתואר כמלחמה ובהופעת מלאך ה' הנשלח להתריע
24
על ביטול תורה הוא מתואר כאיש מלחמה?
24

ע"ע ב מאמרו של הרב יעקב מידן "המלחמה כתופעה רוחנית בעולם :איבר חיוני או ספחת" ערכים במבחן מלחמה
עמ' 91
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ניתן לומר בפשטות שהחרב באה להתריע ולהזהיר .אם נשמור ונקיים את מצוות התורה מוטב
ואם לא חרב תונף על עוזבי התורה .הסבר זה מציג את זיקת התורה והחרב כקשר של שכר
ועונש .חרב המלחמה הינה אחת מהאלטרנטיבות להכות באדם שאינו מקיים את התורה (וכמו
החרב ישנן אלטרנטיבות נוספות של מגפה ,רעש ,מחלות ועוד).
הסבר נוסף הוא שישנו קשר מהותי בין התורה והמלחמה .הן בעולם לימוד התורה והן בזירת
הקרב ,בשניהם ישנה הופעה של הקב"ה בעוצמה רבה .במתן תורה אנו מוצאים תיאור המזכיר
מלחמה כמוזכר לעיל ":ו ְהַ ר סִּ ינַי עָׁ שַ ן ּכֻּלֹו מִּ ְפנֵי אֲ שֶּ ר י ַָׁרד עָׁ לָׁיו ה' בָׁאֵ ש וַיַעַ ל עֲ שָׁ נֹו ּכְעֶּ שֶּ ן הַ ִּּכבְשָׁ ן
וַיֶּחֱ ַרד ּכָׁל הָׁ הָׁ ר מְ א ֹּד וַי ְהִּ י קֹול הַ ש ֹּפָׁ ר הֹולְֵך ו ְחָׁ זֵק מְ א ֹּד "...וכן תיאור ההתגלות וההסתלקות בספר
יחזקאל (פרק א) מתואר כמעשה מרכבה והיסודות של תיאור זה הוא המרכבה והקשת .גם
כשאליהו מסתלק מן העולם ישנו תיאור המזכיר כלי מלחמה" :והנה רכב אש וסוסי אש"....
(מלכים ב ,ב יא).
כפי שהשכינה בחרה להתגלות ע"י מתן תורה בהר סיני כך גם השכינה מופיעה כשהתורה
מתגדלת ומתחדשת בבית המדרש בזמן לימודה .וכפי שמשה רבינו הביא את התורה כך לומדי
התורה וחכמי ישראל בזמן לימודם וחידודם בדברי תורה הנם מגלים את התגלות המתמדת של
השכינה המופיעה בתושבע"פ .עוצמה רוחנית זאת מופיעה אף בזמן קרבּ" :כִּי תֵ צֵא לַמִּ לְחָׁ מָׁ ה עַ ל
ירא מֵ הֶּ ם כִּי ה' אֱ ֹלהֶ יָך עִּ מָ ְך" (דברים כ,א) .כשהמחנה
ית סּוס ו ֶָּׁרכֶּב עַ ם ַרב מִּ מְ ָך ֹלא תִּ ָׁ
אֹּיְבֶָּך ו ְָׁראִּ ָׁ
קדוש ומשוח מלחמה מכין את היוצאים למלחמה" :ו ְָאמַ ר אֲ לֵהֶּ ם שְ מַ ע י ִּשְ ָׁראֵ ל אַ ֶּתם קְ ֵרבִּים הַ יֹום
יראּו ו ְַאל ַתחְ פְזּו ו ְַאל ַתעַ ְרצּו מִּ ְפנֵיהֶּ ם :כִּי ה' אֱ ֹלהֵ יכֶם
לַמִּ לְחָׁ מָׁ ה עַ ל אֹּיְבֵיכֶּם ַאל י ֵַרְך ְל ַב ְבכֶּם ַאל תִּ ְ
הַ ה ֹלֵ ְך עִּ מָ כֶם לְהִּ ָׁלחֵ ם ָׁלכֶּם עִּ ם אֹּיְבֵיכֶּם לְהֹושִּ יעַ אֶּ תְ כֶּם" (דברים כ,ג-ד) .וכן אצל לומדי התורה
המתמידים ושוקדים על לימודם ומתעדנים בתורה אנו מוצאים גבורה רוחנית המזכירה את
העוצמות והגבורות של אמיצי הקרב וגיבורי המלחמה .שרי צבאות וחייליהם.
כיון שעולם בית המדרש ועולם הצבא נושקים ומקבילים אחד לשני ,הקב"ה בוחר להופיע בעולם
בעיקר דרך שני נתיבים אלו לימוד תורה וצבא ,ישנה השפעה הדדית בין העולמות .וניתן
להסביר תופעה מעניינת במציאות ימינו.
מאז שעם ישראל חזר לארצו אנו עדים לגידול עולם התורה והתעצמותו .היצירה התורנית
פורחת ועולם הרוח חוגג .ובמקביל חלק מאפיוני חזרת העם לארצו הוא הקמת צבא חזק ואיתן
הבנוי על אדני המוסר והצדק.
המנהיגות באומה גדלה ומתעצמת בשני העולמות .בבתי המדרש השונים גדלים מנהיגי וענקי
הרוח של האומה ,ובשירות הצבאי כמו גם במערכות החברתיות נוספות מתפתחים מנהיגים
המקדמים ומובילים קדימה את החברה הישראלית.
בשני העולמות אנו קונים בטחון .בבית המדרש אנו קונים ומפנימים את ביטחוננו הרוחני והפנימי
בקב"ה .ובהמשך בשירות הצבאי ובפעילות הצבאית אנו מקנים בטחון לאומי למדינתנו .שני
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הביטחונות יונקים אחד מהשני .האחד אינו אפשרי בלי השני .ע"י אמירת תהילים לא נוכל לצאת
לקרב ולנצח רק עם דפי גמרא .ומאידך ע"י טנקים ומטוסים לא ננצח ללא לומדי התורה.
ערך לימוד התורה היה תמיד הערך החשוב ביותר בעולם היהודי אשר שמר על קיומו האיתן מול
כל הצרות והניסיונות בעזרת ההיאחזות בלימוד התורה" :לולא תורתך שעשועי אז אבדתי
בעוניי" (תהילים קי"ט) .מאז תקומת ישראל בארצו ,הפך השירות הצבאי וקיומו של צבא הגנה
לישראל לערך מלכד ומכונן בתשתית החברתית.
עוד קודם החלו שורשי מהפכת לימוד התורה לנשים בדורנו .מהפכה זו כבר החלה בתקופתו של
החפץ חיים אך התפרצותה בעוצמה רבה החלה לפני כ 30שנה בקירוב ,כשארון הספרים
היהודי החל להיפתח לעולם הנשי ונשים החלו ללמוד את כל מקצועות התורה.
והנה אנו עדים להמשך מהפכה זו כשבשנים האחרונות יותר ויותר בנות מהמגזר הדתי לאומי
מחליטות להתגייס לצבא(.וישנן אף "ניצנות" מהמגזר החרדי).וראו איזה פלא ככל שיותר בנות
מתגייסות לצבא כך עולם התורה הנשי הולך וגדל ,ויותר בנות לומדות תורה ,ובוחרות לשלב בין
לימוד תורה ושירות צבאי במדרשות שונות.
לפני כ 17שנה נפתחו לראשונה מסגרות המשלבות לימוד תורה עם שירות צבאי במדרשת
לינדנבאום (תוכנית הדס) ובמדרשת עין הנצי"ב (תוכנית מעיין) .באותה שנה למדו בשתי
המסגרות יחד כ 40בנות לפני שירותן הצבאי .לפני כ 11שנה נפתחה תכנית במדרשת 'באר'
בירוחם בה למדו כ 20בנות נוספות כשבאותה עת למדו במדרשת לינדנבאום ועין הנציב כ70
בנות .מאז נפתחה מכינת צהלי ולאחרונה (בשנה שעברה) מדרשת מתת בכרמיאל ומדרשת בית
שאן שלהן תוכנית עם הצבא .לפני כשנתיים הצטרפה למהלך המבורך גם מדרשת מגדל עוז.
ובשנה הבאה תפתח מכינה נוספת (לפידות) ובע"ה ילמדו במסגרות אלו יחד כ 400בנות
שישלבו לימוד תורה עם שירות צבאי.
מזה כמה שנים מספר הבנות הלומדות תורה לשמה בתכניות מלאות (על פני שבוע שלם) עמד
על כ 800בנות והנה בשנה הבאה המספר יגדל בקרוב ל .50%תופעה זו מצביעה על שני
תהליכים מבורכים .האחד  -יותר בנות דתיות מתגייסות לצבא .והשני ,שבזכות הצבא עולם
התורה הנשי מתפתח( .גם אצל עולם הגברים במגזר הציוני דתי ניתן לטעון טענה זו שבזכות
הצבא עולם הישיבות התורניות גדל ,וישיבות הסדר ומכינות רבות נפתחו).
אין ספק שבלימוד התורה הנשי והשירות הצבאי הנשי במסלולים המשלבים את שני העולמות
אנו יוצרים קרקע איתנה לנערה היהודייה להתפתח ולהתעצם ולזכות שיהא שם ה' נגלה על ידה
בשתי העולמות של בית המדרש והצבא ,המפרים אחד את השני .בעזרת ה' עוצמה זאת תמשיך
לתת את אותותיה ,ומנהיגות נשית תמשיך לפרוח ולהתפתח בבית מדרש וכשבמקביל מנהיגות
נשית תתעצם ותצמח בצבא.
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