עיונים
לירח האיתנים
לקט מאמרים
לימי הסליחות ומועדי תשרי
הרב אליעזר חיים שנוולד

ראש ישיבת ההסדר מאיר הראל מודיעין
ואל"מ במיל'
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הפקה והדפסה :דפוס העיר העתיקה ירושלים

מוקדש ע״י

ר׳ חנן אהרן
וזוגתו מרת אסתר חייקא
גלובינסקי

שיחיו

לעילוי נשמת

שרה בת ישראל ע״ה
ולזכות

יטקא בת טובי׳ה שת׳
יצחק מנדל בן אברהם חיים שי׳
אברהם יונה הכהן בן נחום שי'
״איש אמו ואביו תיראו...״

(ויקרא י"ט ג')

חוברת זו יוצאת לאור בתמיכתם של נדיבי הלב שתרמו להדפסתה

מכובדנו ראש הישיבה

הרב אליעזר חיים שנוולד
צוות הרמים
ומנהל הישיבה צבי זלצר הי"ו.

שליט"א,

ברכות מעומק הלב :על עשייה גדולה ומפוארת
בהרבצת תורה לעדרים בני חייל ,ברכה והצלחה
גדולה בהמשך הדרך.
על עשייה נהדרת לקירוב לבבות של תושבי
העיר על המגזרים השונים ברוח הציונות
הדתית ועל הפעילות עם בני הנוער בעיר .
על הפעילות הברוכה במסגרת הקהילות
בעיר ,על שתוף תושבי העיר במסגרות
ייחודיות בתחומי הלימוד ,המחשבה והמעשה
בין כתלי הישיבה.
איחולים לבביים לבנייה מהירה של ההיכל
והמוסדות.
בברכת שנה טובה ומבורכת.

אמנון ושפרה פיגלסון
מידידי הישיבה ודרכה.

חוברת זו יוצאת לאור בתמיכתם של נדיבי הלב שתרמו להדפסתה

לעילוי נשמת

רחל לאה
בת מנחם מענדל ושושנה

גולדברג ז"ל

נפטרה בכ"א אלול תשע"א
לע"נ הורינו היקרים

ר' שאול בן ר' יהושע סולר ז"ל
חנה בת ר' יעקב סולר ז"ל
עזרא שלמה בן ר' חיים ורדי ז"ל
מרים ויעקב סולר

בשם

UK TOREMET LTD

שלומית וג'וני קליין
מברכים את הרב שנוולד ,מנכ"ל הישיבה צבי זלצר,
צוות הישיבה ותלמידיה
על פעיליותיהם בעיר ובשם התורה והמדינה,שנצעד יחד מ"חיל לחיל".

לעילוי נשמת

ברכה לנדאו ז"ל
בת ר' יעקב וחוה מאירי ז"ל

אשת ר' מתתיהו לנדאו

הלוי שליט"א

נפטרה ביום ה' מנחם אב תשע"ב
ת.נ.צ.ב.ה

פתח דבר
והכתיב" ,בירח האיתנים"? התם  -דתקיפי במצות.
ראש השנה יא א
דתקיף במצות :שופר יוה''כ וסוכה לולב וערבה וניסוך
רש"י (שם)
המים (וערבה)
ואחשוב שקראו ירח האיתנים כי בו המועדים היותר
חזקים והיותר מיישרים אל השלמות
רלב"ג מלכים א' ח' א'

עם כניסת יום הדיון ותחילתה של שנה חדשה יורדת הארה חדשה לעולם.
חודש תשרי נקרא בתורה ה"חודש השביעי" ובשל היותו שביעי הוא זוכה
לחיבה מיוחדת" :כל השביעין חביבין לעולם וכו'  -בחדשים שביעי חביב:
שנא' (ויקרא כג) בחדש השביעי באחד לחדש" (ויק"ר כט יא) .בנביא הוא
נקרא "ירח האיתנים" (מלכים א א' ח') משום שהוא מלא וגדוש במועדים
רבי עוצמה" -היותר חזקים והיותר מיישרים אל השלמות".
חודש זה מיוחד גם בכך שהוא מעין "צומת זמנים" שבו מתכנסים לאחד כמה
מעגלים של ימי מועד שלכל מעגל משמעות משלו :מעגל ארבעים ימי הסליחה
שמתחיל בר"ח אלול ומסתיים ביום הכפורים ,מעגל עשרת ימי תשובה
שמתחיל בר"ה ומסתיים ביוה"כ ,מעגל מועדי תשרי וירח האיתנים שמתחיל
אף הוא בר"ה ומסתיים בשמחת תורה ,ומעגל שנתי כללי של שלושת הרגלים
שמסתיים בחג הסוכות (או בשמחת תורה שהוא בבחינת ה"רגל הרביעי" שכן
הוא "רגל בפני עצמו").
החל מחודש אלול ,והתחלת אמירת הסליחות ע"י עדות ספרד ,עוטפת את
העולם היהודי אוירה של תשובה .ככל שמתקרבים לימים הנוראים ישנה
התעצמות רוחנית בתורה ,בתפילה בחשבון נפש על העבר ,ובציפיה דרוכה
לעתיד .אין ספק שתקופה זו היא השיא של העבודה הרוחנית מכל חודשי
השנה.
בעולם הישיבות יש התייחסות מיוחדת ליחידת הזמן של חודשי אלול ותשרי,
שקרויה "זמן אלול" ,לשם קונוטציות רוחניות רבות עוצמה לכל בן ישיבה
בעבר ובהווה ,והפך לשם דבר בעולם היהודי .ב"זמן" זה ניתן לחוש בישיבות
תכונה מיוחדת ,ובחלק אף סוג של מתח באויר .בימים אלה יש אוירה מיוחדת
של אינטנסיביות והתגייסות רוחנית ,ריבוי בתפילה ולימוד תורה ,מיקוד
בתשובה ובתיקון המידות .בנוסף לסדר לימוד ישיבתי רגיל ,מתגבר הלימוד

ב"ספרות התשובה" לדורותיה .בעולם הישיבות הארץ ישראלי ,שתפיסתו
התעצבה במידה רבה על פי תורתו של הרב קוק זצ"ל ,מקיימים מידי שנה ב"ג'
באלול" ,יום פטירתו ,יום התייחדות ועיון במשנתו .בישיבות אלה יש ב"זמן
אלול" לימוד מעמיק בספרו המונומנטלי "אורות התשובה".
בבית מדרשנו בישיבת ההסדר הקהילתית "מאיר הראל" במודיעין ניתן דגש
חינוכי-רוחני לחיבור ולאחדות בעם ישראל .מעבר לעיסוק החינוכי בהיבטים
הרוחניים של הפרט ,מוקדשת תשומת לב מיוחדת לאחריות של כל יחיד
למצבו הרוחני של הכלל .מגמה זו באה לידי ביטוי גם במהלך העיסוק בתכנים
הרוחניים של הימים הנוראים ומועדי ירח האיתנים.
חלק מהיעוד של הישיבה הוא לשתף את בני הקהילה והציבור הרחב
בהתרחשות התורנית של בית המדרש-ובשיח הרוחני שמתקיים בין כתליו.
חוברת המאמרים שלפניכם ,לחודש אלול ולמועדי תשרי יוצאת לאור לאחר
שלוש קודמותיה שיצאו לחודש אדר ניסן ואייר .מהתגובות האוהדות של
הציבור למדנו שיש צמאון ללימוד והתבוננות במשמעות המועדים בעיניים
אמוניות עכשויות ,מתוך עיון והעמקה ,של תורת ארץ ישראל ,ברוח בית
מדרשנו .הדבר מחייב אותנו לעמול בכל יכולתנו כדי לתרום לכך את חלקנו.
בקובץ ישנה מסכת כוללת הבאה מתוך התבוננות בתכנים של מועדי "ירח
האיתנים" וחודש אלול .כמה מהמאמרים אף תרגמנו לאנגלית ,עבור ציבור
העולים מארצות המערב ,שב"ה הולך וגדל בעירנו.
ישר כח לשותפים בהוצאת החוברת :לרב אלי פישר על התרגום לאנגלית,
לערן קידרון ,ולצבי זלצר מנכ"ל הישיבה.
ברכתנו לבני הקהילה שתרמו לשם הוצאת החוברת לאור .מהם שבקשו
שתרומתם תהיה בעילום שם .לעילוי נשמת יקיריהם.

ברכה מיוחדת למשפ' גלובינסקי היקרה
ותודה על שותפותם בהחזקת הישיבה ופעילותה בקהילה
אנו מברכים את חברי הקהילות בעיר ואת כל בית ישראל באשר הם בארץ
ובתפוצות ,בברכת שנה טובה כתיבה וחתימה טובה.
יה"ר שנזכה שהשנה הבאה עלינו לטובה תהיה שנה של הגדלת תורה
והאדרתה והחזרת עטרה ליושנה.
בברכת התורה והארץ
אליעזר חיים שנוולד

ע י ו נ י ם

ל י ר ח

ה א י ת נ י ם

לקט מאמרים לימי הסליחות ומועדי תשרי
תוכן העניינים

חודש אלול
תשובה גדולה מאהבה לדור של תמורות וגאולה
א .ההכנות לירח האיתנים
ב" .אורות התשובה" הגדולה
ג .בדור של גאולה צריך לדבר בגדלות
ד .ה"אחריות" כמניע רוחני לעבודת ד' בגדלות
ה" .אורות התשובה" הגדולה  -לדורנו

8
9
31
31
39

ראש השנה
בארץ ישראל
יום הדין וההתאחדות עם הכלל בא"י
א .ראש השנה בירח האיתנים
ב .ר"ה-מלכות דין שופר והתפילות
ג .כח העמידה בדין-ההתכללות בכלל
ד .ההתכנסות של הכלל בר"ה בארץ ישראל
ה .הארה מיוחדת של ר"ה בארץ ישראל

22
22
22
13
13

עשרת ימי תשובה
מעגל התשובה-לקיחת אחריות ואקטיביזם
א .עשרת ימי תשובה-מעגל החתימה
ב .עשרת ימי תשובה-מעגל התשובה
ג .מצוות התשובה והוידוי-מח' הראשונים
ד .הוידוי-קבלת אחריות ואקטיביזם אמוני.
ה .עשרת ימי תשובה ועשרת הספירות

12
13
11
19
21

יום הכיפורים
עבודת יוה"כ  -והדרך לחיים של קדושה ושליחות בכל ימות השנה
א.
ב.
ג.
ד.

היום הקדוש
יום הכיפורים התדמות למלאכים
עיצוב תודעת המלאכיות שבנו
עיצוב תודעת השליחות

28
29
33
31

סוכות
סוכה ולולב לעם סגולה
מודל אידיאלי לאחדות לאומית בעם ישראל
א .כל האזרח בישראל ישבו בצלא דמהמנותא
ב .מהו הפתרון לקיטוב בין הזרמים
ג" .סוכת שלום" וזכותו של אהרון
ד .הסוכה והלולב כמודל לאחדות לאומית
ה .ארבעת המינים ואבני היסוד ליצירת אחדות לאומית

38
13
13
12
12

 .1לב טוב
" .2עין טובה".
" .3פה מדבר לטובה".
 " .4שדרת מנהיגות טובה".
ו .אחדות עכשיו

13
12
19
23
23

שמיני עצרת
השלמת מעגל מועדי ירח האיתנים
וסוד התהליכיות המעגלית
א .שמיני עצרת – רגל בפני עצמו
ב" .עצרת" ביום השמיני-מדרגה מיוחדת לישראל מעל לטבע.
תכלֵ ל של מועדי "ירח האיתנים".
ג .ה"רגל הרביעי"  -חיתום ְמ ְ
ד .עצרת בשמיני – ומחזוריות השבע
ה .בסוד התיקון שבתהליכיות המעגלית.

22
21
29
83
82

"מלחמת ירח האיתנים"
"חרב הרוח המהפכת"
מלחמת יוה"כ -ה"מהפך" והנצחון ששורשו ברוח
א .הקדמה" -מלחמת ירח האיתנים"
ב .תחילתו "מחדל" וסופו "מהפך"
ג .מה חולל את "המהפך"
ד .ניסים ולחימה בדרך הטבע.
ה" .רוח הלחימה" כ"מכפיל כח".
ו .עוצמת ה"עוגן" המוסרי במלחמה -עפ"י הרב קוק זצ"ל
ז .מאפייני העימות בעידן שאחרי מלחמת יוה"כ
ח .הבטחון הלאומי  -מטבע בת שני צדדים.

זכרון לנופלים
מאמרים באנגלית

שקידת התורה בבית המדרש של הישיבה.

92
93
93
91
98
99
333
332
331

"וכבוד עשו לו במותו" -מלמד שהושיבו ישיבה על קברו"
[בבא קמא דף טז/ב]

סמ"ר מאיר שנוולד הי"ד
נולד בחנוכה ביום כ"ט בכסלו תשל"ה ( )1721.21.31בצפת,
להוריו ר' משה ונחמה שנוולד2
למד בישיבת ההסדר בקרית שמונה2
נפל בכפר דרום ת"ו –ט' ניסן תשנ"ה )2 (9.4.1995
סמ"ר מאיר שנוולד הי"ד

סגן הראל שרם הי"ד
נולד ביום ד' בתמוז תשל"ב ( )112121.3.ברמת גן2
להוריו משה ושלוה2
למד בישיבת ההסדר בחיספין2
נפל בקרב בלבנון בערב שבת חנוכה ,כ"ו כסלו תשנ"ד2
)(10.12.1993

סגן הראל שרם

הי " ד

סמ"ר יהונתן יעקב אינהורן הי"ד
נולד ביום כ"א בסיוון התשמ"ד ( ).121241בהר ברכה ,להוריו
דוד ורויטל2
למד בישיבת ההסדר באילת ובמכינה בעצמונה2
נפל בקרב במלחמת לבנון השניה ,בעיירה עייתא א-שעב ,ז'
מנחם-אב תשס"ו2
סמ"ר יהונתן יעקב
איינהורן הי"ד
רב"ט דב אינדיג הי"ד
נולד ביום ג' בסיוון תשי"א ( )32121..1ברומניה ,להוריו
מרים ואברהם-יחזקאל ,עלה עם הוריו לארץ בשנת 21959
למד בישיבת ההסדר "כרם ביבנה"2
נפל בקרב במלחמת יוה"כ בקרבות הבלימה נגד הסורים
ברמת הגולן ביום י"א בתשרי תשל"ד (2)321121.37
רב " ט דב אינדיג

הי " ד

סא"ל אבנר גולדמן ז"ל
נולד ביום ג' באב תשכ"ב ( ).2421.1.בפתח תקוה,
להוריו עובדיה ואריקה2
למד בישיבת ההסדר "ברכת משה" מעלה אדומים2
שירת כטייס מסוק יסעור ובתפקידים פיקודיים בחיל האויר2
נפל באסון המסוק באימון בקרפטים ברומניה ביום ט"ו באב
סא"ל אבנר גולדמן ז"ל תשע"א (2).12132.111

