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תאומתו של נותן התורה
הרב יהושע וידר

בשיר השירים (ה ,ב) מכנה הקב"ה את ישראל בכינויי-האהבה "אֲ חו ִתי ַרעְ י ִָתי יונ ִָתי
תַ מָ ִתי" .על הביטוי "תַ מָ ִתי" אומר המדרש (ילקוט שמעוני שם)'..." :תַ מָ ִתי' – שנִ ַתמּו לי
בסיני ואמרו 'כל אשר דיבר ד' נעשה ונשמע'' .תַ מָ ִתי' – כביכול לא אני גדול ממנה ולא
היא גדולה ממני' .תַ מָ ִתי' – כשני תאומים ,מה תאומים הללו חשש האחד את ראשו
השני מרגיש ,כך 'עִ מו ָאנכִ י בְ צָ ָרה'."...
חלק מהבנת עניינו של מעמד הר-סיני וההכנה לקראתו הוא הבנת תמימותה
והיתאמותה של כנסת ישראל ביַחס לרצון ד' .התמימות ,כלומר – השלֵמּות המוחלטת
שבקבלת-העול האלקי שהתבטאה באמירת "נעשה ונשמע" ,מגלה את ההזדהות
שבקשרו של עַ ם ישראל עִ ם הבורא .ההזדהות מתבטאת ב'עִ מו ָאנכִ י בְ צָ ָרה',
ִ
והההדיות
בבחינת "בְ ָכל צָ ָרתָ ם לו צָ ר" (ישעיהו סג ,ט) ,וההדדיות בביטוי המופלא "כביכול לא אני
גדול ממנה ולא היא גדולה ממני" .איך תיתכן הדדיות עִ ם האינסוף ,מקור הכל?
התשובה היא שפלא זה מתגלה מתוך ההתבטלות המוחלטת לרצונו יתברך" ,עֲשֵ ה ְרצונו
כִ ְרצו ְנָך כְ ֵדי ֶׁש ַיעֲשֶׁ ה ְרצונְָך כִ ְרצונו" (אבות ב) ,וכזאת היא תכונת חייה של כנסת ישראל,
"...היא נדחפת להיות מתאמת עם האורה הא-להית בעולם( "...אורות התשובה ,ה; ח),
דחף פנימי הנובע מתחושת עצם מהותה" ,וְ ַא ֶׁתם = הַ ְדבֵ ִקים בַ ד' אֹ-ל ֵקיכֶׁ ם" (דברים ד,
ד) .התבטלותנו המוחלטת לרצונו ,בשלמות ,מביאה להופעת רצונו יתברך בעולם
בשלמות – בנו.
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מתוך התבטלות זו זוכים אנו להיות שותפי-אמת בתהליך מתן-התורה ,שהרי כדי
שתהיה נתינה נצרך – מהותית – שיהיה מקבל .וכמו שגם מקבל ברכת-הכהנים שותף
במ ְצוָ תה ,כדברי בעל ספר חרדים (פרק יב)" :מצוַ ת-עשה לברך כהן את ישראל,
ִ
שנאמר 'כה תברכו את בני ישראל' ,וישראל העומדים פנים כנגד פני הכהנים
המ ְצוָ ה" ,וכך כתב מרן
בשתיקה ,ומכַ וְ נים ליבם לקבל ברכתם כדבר ד' ,הם נמי בכלל ִ
הרצי"ה (שיחות ,מועדים ב' ,עמ' " :)423ענייננו לקיים את הברית...וכנגד נותן התורה
להיות מקבלי התורה בפועל".
ישי לְ צֵ את בְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל ֵמאֶׁ ֶׁרץ ִמ ְצ ָריִ ם
פרשיית מתן-התורה פותחת בפסוק " בַ ח ֶׁדש הַ ְשלִ ִ
בַ יום הַ זֶׁ ה בָ אּו ִמ ְדבַ ר ִסינַי" ,משמע שיש ערך באיזכור החודש המיוחד שזכה ובו
ית ִאי ,עַ ל יַד
אּוריָין ְתלִ יתַ ִאי ,לְ עַ ם ְתלִ ַ
התרחש ארוע נשגב זה " .בְ ִריְך ַר ְח ָמנָא ִדיהָ ב ְ
ַתלִ יתַ ִאי ,בְ יום ַתלִ יתַ ִאי ,בְ י ְַרחָ א ְתלִ יתַ ִאי" (שבת פח ע"א) ,משמע שיש ערך מיוחד גם
לַחודש בו ניתנה תורה .אומר על כך המגיד מקוז'ניץ בספרו "עבודת ישראל"
שמורה שהקב"ה עם עושי רצונו הם
ֶׁ
(לשבועות)..." :וזה החודש הוא מזל תאומים,
המחַ ְק ִרים שהתאומים ִאם לאחד ח"ו לא טוב גם
כתאומים כב ָיכול .וכמו שכתבו ְ
להשני כן ,ואם טוב לאחד טוב להש ִניְ ,דבַ ר-מַ זָ ֵליה הוא ,שנבראו בשעה אחת ,כן
הבורא ברוך-הוא כב ָיכול עִ ם עושי רצונו כתאומים .ולזה נקראו ישרא"ל ,שהוא ָישָ "ר
אֵ "ל ,ששָ וִ ים ָלאֵ -ל...ולזה ָקרבּו לפני הר סיני בחודש השלישי ונתגלה להם הקב"ה
ודיבר עימהם כאיש אל אחיו ,לפי שהוא מזל תאומים."...
משה חֲ ִצי הַ ָדם וַ י ֶָׁשם בָ אַ גָנת
בדומה לכך כתב שם בפרשת משפטים על הפסוק "וַ יִ ַקח ֶׁ
וַ חֲ ִצי הַ ָדם זָ ַרק עַ ל הַ ִמזְ בֵ חַ " (שמות כד ,ו)" :ופירש רש"י' :מי חילקו? בא מלאך
וחילקו' .ולכאורה תמוה ,דמאי ענ ָין החלוקה דייקא לחצאין? ומאי נפקא מינה אם
יהיה איזה חלק ְמרּובֶׁ ה מחבֵ רו עד שהיה צריך המלאך לבוא ולחלקו?...ולפי שהמעשה
הזאת היה בחמישה בסיון ,במזל תאומים אשר נדבקו בני ישראל עִ ם ד' כתאומי
צביה...היה הרמז כאן על גודל אהבה ,כי חשוב בעיני השי"ת חצי הדם אשר זרק על
העם כמו החצי אשר זרק על המזבח .וזה 'בא מלאך וחילקו' ,להורות בסוד 'לא הוא
גדול ממנה ולא היא גדולה ממנו' ,והבן".

מהבנת-יסוד זו נובעת הבנתם של ערכי-אמונה רבים ,כמו ההכרה בערך זקיפות-
קומתם של ישראל .אומר רבי צדוק הכהן מלובלין (פרי צדיק ,בראשית ,ב):
"...דאיתא בגמרא (קידושין לא ע"א) 'אסור לאדם שיהלך בקומה זקופה' = (...אבל
בישראל)...כתיב 'והתהלכתי בתוככם'' ,אטייל עימכם בגן-עדן' ממילא יוכלו לילך
בקומה זקופה ,מאחר שאטייל עימכם בשוֶׁ ה ,כאומרם ז"ל 'תמתי' – 'תאומתי ,לא זה
גדול מזה' ."...כשיצור נברא מזדקף מלוא קומתו יש בכך משום דחיקת מקומה של
השכינה בעולם ,כהסבר הגמרא שם לאיסור ההליכה בקומה זקופה ,אולם
כשהמדובר הוא בהופעת האומה בעולם ,זקיפות קומתה היא עצמה ביטוי למלוא-
הופעתו של הבורא בעולמו ,שהרי היא תאומתו ,המאוחדת בעצם קיומה ורצון-חייה
עם ערך קידוש-שמו בעולמו.
זהו גם יסוד גדול להבנת ערכה של אהבת ישראל .רבי צבי אלימלך מדינוב כותב
ישי" – "...שסגולת היום הזה דייקא הועילה
בספרו "אגרא דכלה" על "בַ ח ֶׁדש הַ ְשלִ ִ
דהנה יום הזה מתחיל מזל תאומים ,כן הם נעשו ביום הזה באחדּות ,הן עִ ם
להםִ .
קונם והם בינם לבין עצמם ,כל ישראל כאיש אחד חברים כתאומים הללו ,והיא
שעמדה להם ,כמו שאמרו רז"ל על פסוק 'וַ יִ חַ ן ָשם יִ ְש ָראֵ ל' ,לשון יחיד ,להורות
אחדּותם" .אחדות ישראל איננה ערך-חברתי עולמי גרידא ,אמצעי לשיפור איכות
החיים בעולם הזה מתוך העזרה ההדדית ,אלא שורשה הוא בהיותנו כולנו
"תאומים" ,כלומר :מבטאים בגופים שונים נביעת-חיים אחת.
אשריכם חיילי צבא-ההגנה-לישראל העומדים על משמר העם והארץ ומוציאים אל
הפועל יום יום הן את זקיפות קומתה המתחדשת של האומה בדורותינו והן את
אהבת ישראל ברום מעלתה .כששני אלו מבטאים את קישור דבקותה המהותי של
האומה באלקיה המתבטא במסירותה המוחלטת לדברו ,קישור שמתוכו זכתה
לה ְת ַכנות בתואר המופלא "תאומתו" של נותן-התורה.
ִ

ל

אז מה קורה? • מאירועי החודש :ל"ג בעומר צוין כהרגלנו בסעודה
חגיגית עם אש פנימית שבערה בנו ...בשבת "בהר-בחוקותי" שבת
איתנו הרב וידר ,חווינו הכנה מיוחדת ליום ירושלים...
חגיגות יום ירושלים :בערב החג התכנסנו בבית המדרש לתפילה
חגיגית בניצוחו של החזן והפייטן (לבחירתכם) העולמי שי בן-חמו,
לאחר מכן ירדנו לחדר האוכל לסעודת חג בליווי מוזיקלי של מנשה שוורצזון יחד עם
הקלטות מיוחדות של הרב צבי יהודה והרב גורן (תודה למשה אורבך!).
ביום עצמו נסענו ע"פ המנהג לעיר הקודש לחגוג בה ,פתחנו את היום בשיחה של הרב
שלמה אבינר בישיבתו ,לאחר עוד ריקודים ופיזוזים ברחבי הרובע המוסלמי המשכנו
לביתו של הרב בני אייזנר זצ"ל בשכונת אבו טור שם סעדנו את ארוחת הצהריים,
שמענו מפי הרבנית את סיפורו של הבית המיוחד ,ולאחר תצפית על הנוף שמענו
שיחה מפי גבע ראפ ולאחר מכן גם מהרב צוקרמן הכל לכבודה של ירושלים .לקראת
סוף היום ערכנו סיור קצר ברובע היהודי המתחדש בהדרכת בוגר הישיבה איתמר
סגל ולקינוח היום רקדנו מעט ברחבת הכותל יחד עם באי הריקודגלים ,חזרנו
לישיבה עייפים אך מרוצים!
עדכוני תנועה • ביקרו החודש בישיבה הקדושה :עמיחי טרפ ,בנימין
גרינוולד ,אריאל סמואלס ,יצחק בר ,דביר גוטמן ,אריאל ביר ,אלן
בורשטיין ,מתן יחזקאל ,נפתלי דודלס ,יאיר זיסווין ,אלעזר בן חמו
ו...נראלנו שזהו ...גם אתה מוזמן!
ומהמעט הידוע לנו מהנעשה בצבא הקודש :ביום חמישי (כ"ט אייר)
התקיימה ההשבעה לשיריונרים שלנו ,יצחק בר ,סמואלס ועמחוש נשבעו
אמונים לצה"ל ברוב עם הדרת מלך! ושוב פעם עזרא תמם-בחודש האחרון נודע למערכת כי
בכלל הוא משובץ להיות מדריך מוד"ש ,לשינויים ועדכונים נוספים אפשר להתקשר אליו...
וישעיה גוטסמן יצא להכנה לקורס מ"כים ,שיהיה בהצלחה!
מזל טוב • עונת החתונות נפתחה בגדול :עזרא תמם התארס עם בחירת
ליבו שני ,שריה אלבז התארס גם הוא עם בחירת ליבו ושמה מוריה .רישמו
ביומנים :יהודה שפיגל-י"ב בסיוון ויפתח גת בכ"ח בסיוון ,אנו מצפים לעוד
אירועים רבים שכאלו בתקופה הקרובה ,נמשיך ונעדכן!
ובמחלקת היולדות :ליונתן דיבון להולדת ביתו רימון שלם ,לברק ברנדס להולדת הבן בעז
דוד ,ולידן כהן זקן הישיבה להולדת הבת נעם רבקה.

