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בני דוד עלי

לכל תלמידינו, בוגרינו וידידינו, אנו מאחלים שנה טובה ומתוקה,
שנה שתתקיים בנו התפילה "שמחה לארצך, וששון לעירך, וצמיחת קרן לדוד עבדך, ועריכת נר לבן ישי משיחך במהרה בימינו"

בשנת  ילמדו  דוד'  'בני  במוסדות 
ל־700  קרוב  הבעל"ט  הלימודים 
תלמידים, ומתוכם כ־300 תלמידים 
ובישיבה  בעלי  במכינה  חדשים. 
לימודיהם  את  החלו  הגבוהה 
מאז  ביותר  הגדולים  המחזורים 

הקמת המוסדות.
 159 החלו  המכינה  לימודי  את 
 78  – הגבוהה  ובישיבה  תלמידים 

חדש!  שלוחת 'בני דוד' בבקעת הירדן
עמ׳ 2

חדש!
מדרשה לבנות 'דניאלי'

עמ׳ 3

שנה״ל תשע"ו נפתחה ב־א' באלול
קרוב ל־700 תלמידים ילמדו

השנה במוסדות 'בני דוד'
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ביום רביעי, ד' באלול, נפתחה שנת 
בשלוחת  א'  מחזור  של  הלימודים 
בבקעה.  אפרים  במעלה  המכינה 
מעלה אפרים היא מועצה מקומית, 
לבקשת  משפחות.  כ־350  ובה 
התורני  הגרעין  ובשיתוף  המועצה, 
החדשה  המכינה  תצטרף  שבה, 
לתושבים הוותיקים החיים בבקעה 
כבר 40 שנה ותהיה שותפה מלאה 

ברקמת החיים בעיירה.
ראש  אריאל,  אורי  החקלאות  שר 
שלמה   – אפרים'  'מעלה  מועצת 
ללוש, זאב חבר )זמביש(, צביקי בר־
חי – העוסק ביישוב הבקעה, מנכ"ל 
'מעלה אפרים' – איציק טורק, חיים 

לבוגרי  המדרש  בית  גם  תלמידים. 
התלמידים  על  ונוסף  מלא,  צבא 
הצטרפו  המדרש  בבית  החדשים 
רועי',  'חי  לתכנית  תלמידים   20
ולימודי  תורה  לימודי  המשלבת 
התווספו  הרבנים  לצוות  תעודה. 

מנסים  יחד  וכולם  חדשים,  רבנים 
אחד  מצד  העצמה  על  לשמור 
תלמיד  כל  עם  האישי  הקשר  ועל 
מאחלים  אנו  אחר.  מצד  ותלמיד 
שנת  המוסדות  בכל  תלמידינו  לכל 

לימודים מועילה ומוצלחת. �

חדש: שלוחת 'בני דוד' בבקעת הירדן
נוספים  רבים  ועוד  מ'אמנה'  פוגל 
סייעו להקמת השלוחה, ויחד יצאנו 
תלמידים   20 היו  בתחילה  לדרך. 
חדשים שהחליטו להצטרף למשימה 
ובעקבות  אפרים,  למעלה  ולהגיע 
ערב מיוחד שהוצגה בו השלוחה לכל 
בני מחזור כ"ח של המכינה, יצטרפו 
לשלוחה עוד תלמידים נוספים. לפני 
ובקצב  למשימה,  נקראנו  כחודש 
הוקם  'אמנה'  תנועת  בסיוע  מהיר 
ציבור  מבנה  כיום  בו  שיש  אתר 
אוכל  חדר  מדרש,  בית   – מרכזי 
ומטבח קצה, וחמישה מבני מגורים 
הונחו  שופצו,  המבנים  לבחורים. 
תשתיות ואת השבת הראשונה עשו 

קרוב ל־700 תלמידים ילמדו השנה במוסדות 'בני דוד'

₪250 לחודש x 15 תש' 4 כרטיסים₪130 לחודש x 15 תש' 2 כרטיסים₪70 לחודש x 15 תש' כרטיס 1

שובר השתתפות בהגרלת 'בני דוד' לכב' בני דוד, מכינה ישיבתית לצה"ל —
ברצוני לרכוש כרטיס/ים לתרומה ע"ס: )סמן א(

שם משפחה ופרטי

עיר  . מס'   רח'  

נייד טלפון   מיקוד   

דוא"ל

חתימה תאריך  

× על פי פסקי רבנים, תרומה זו נחשבת כמעשר כספים

/ תרומה חד־פעמית בסך: _____________ ₪
/ אחר__________₪ לחודש x____תש' - סה“כ __________₪

/ המחאות על סך__________₪ מצ"ב
/ נא לחייב כרטיס אשראי:      / ויזה     /  ישראכרט    /  דינרס
////  ////  ////  //// מס' 

בתוקף עד ____/____       ת"ז  /////////

שהונחו  המצעים  באתר.  הבחורים 
על השבילים באתר הם מאבני עלי 
למעלה  והובלו  למצעים  שנגרסו 
במכינה  הלימודים  תכנית  אפרים. 
ללימודים  דומה  תהיה  החדשה 
יבואו  עלי  רבני  בעלי;  שבמכינה 
יישמר.  היום  וסדר  בה,  וילמדו 
 25 תלמידים;   45 לומדים  בשלוחה 
תלמידי מחזור א' בשנתם הראשונה 
ו־20 תלמידי מחזור כ"ז, שבאו מעלי 
להיות שותפים בחיזוק ההתיישבות 
וסביבתה  בבקעה  הישראלית 

האווירה משפחתית וחמימה.
בראש השלוחה יעמוד הרב אליעזר 
עמית  הרבנים  בצוות  ואיתו  בראון 
רבני  בשיתוף  וייצמן,  ותומר  זולדן 
המכינה – הרב אלי סדן והרב יגאל 
שיבואו  ובהנהגתם,   – לוינשטיין 
ויגיעו  לפחות  בשבוע  פעם  למכינה 
אחרים  רבנים  על  נוסף  בשבתות 

מעלי ומהסביבה. �
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חדש: מדרשה לבנות 'דניאלי' –
הכנה לשירות לאומי

הכנה   – 'דניאלי'  לבנות  המדרשה 
לשירות לאומי של 'בני־דוד' בכפר 
י'  שלישי,  ביום  נפתחה   – תפוח 
באלול. בנות רבות מתמודדות עם 
השירות  במהלך  גבוה  נפשי  עומס 
העולם  עם  המפגש  הלאומי. 
החילוני, היכולת לתפקד בהרמוניה 
בעת  ובה  הישראלי  הציבור  עם 
תפיסת  ועל  צניעות  על  לשמור 

ממשיכים בדרכו של אלקנה 
ח', הרב סדן נתן שיחת פתיחה למכינה ופרס  כמדי שנה בשנה, בפעם ה'כֹּ
אבי  אלקנה,  שנקט  האישית  הדוגמה  שיטת   – אלקנה  שיטת  את  בה 
שמואל הנביא, כדי לחבר את כל ישראל למרכז הרוחני בעת ההיא – 
משכן שילה. השנה, בשבוע פתיחת השנה, ב־ה' באלול, הוזמן הרב סדן 
לשילה הקדומה לשאת הרצאה על שיטת אלקנה לפני מאות הנוכחים 
ב'כנס שילה הרביעי'. הרב סדן אמר לנוכחים שבכל שנה הוא מתלבט 
אלקנה  ששיטת  או  התלמידים  לפני  הפתיחה  אותה  את  לשאת  האם 
כבר אינה רלוונטית, ובכל שנה הוא מחליט מחדש שאין רלוונטית יותר 
משיטת אלקנה בתקופתנו; תקופת פוסט־ציונות, מחלוקות וויכוחים. 

שיטת הדוגמה האישית חשובה, וחייבים להמשיך ולדבוק בה. �

בונים את המכינה
לאחר 28 שנה מקדמים

את מבנה בית המדרש למכינה 
בו  שלומדים  אוכל  חדר  אולם  כיום  הוא  המכינה  של  המדרש  בית 
בצפיפות 250 תלמידי המכינה. תלמידי הישיבה הגבוהה, שזהו אולם 
חדר האוכל שלהם במקור, אוכלים כיום באולם המכינה הישן – הצר 
התכנון  הסתיים  אלו  בימים  המכינה.  תלמידי  כל  את  מלהכיל  כיום 
היועצים.  פגישות  ומתחילות  חדש,  מדרש  בית  בניין  של  האדריכלי 
פינינו את הקרוואנים שהפריעו להתחלת הבנייה בשטח, ואנו מקווים 
להשלים את התכנון ולהתחיל בבנייה בסביבות חנוכה. גיוס המשאבים 
להשתתפותכם  נשמח  במבנה.  להנצחה  רבות  אפשרויות  ויש  נמשך, 

� .liors@bneidavid.org :במיזם, לפרטים

כ־60 בוגרי מחזור כ"ב, ובהם כ־20 נשואים, התכנסו לשבת ב'בני דוד' שנערכה לזכר הדר גולדין הי"ד, בן המחזור, 
שנהרג במבצע צוק איתן. הרב אלי פתח בשיעור לפרשת השבוע, ואת סעודת השבת אכלו הבוגרים עם תלמידי 
שנה ב' )מחזור כ"ו(, ומיד לאחריה התקיים עונג שבת שבו סיפר צור גולדין, שגם הוא למד ב'בני דוד', סיפורי 
ילדות על אחיו התאום, הדר. במהלך השבת שמעו הבוגרים שיחה מפי הרב יגאל, התקיימה שיחה לזוגות מפי 
משפחת ויצמן ושיעור מפי הרב סדן, וסעודה שלישית עם הרב פנחס. במוצאי שבת אף חולקו מגנטים של תמונה 
משותפת של בני המחזור. שבתות מחזור נוספות נערכו במהלך חודשי הקיץ, ובשנת תשע"ו אנו מקווים לסיים 

את סבב השבתות של כל המחזורים שהתחלנו לפני ארבע שנים. �

שבת מחזור כ"ב בלי הדר

תרבות על פי התורה וההלכה היא 
אתגר גדול.

את  לבנות  היא  המדרשה  מטרת 
עולמן הפנימי של הבנות, כשהדגש 
ומעמיק  רחב  אמונה  בבניין  הוא 
זיכוך  חיים,  תורת  לבת  הנותן 
מידות ויכולת רוחנית להתמודד עם 
ומתוך  תקופתנו,  אתגרי  מורכבות 
כך לקבל אחריות ושליחות לאומית 
הבנות  גיוס  החיים.  מרחבי  בכל 
שנה,  כחצי  לפני  החל  למדרשה 
בנות   45 ב"ה  לומדות  ובמדרשה 
לפני שירות לאומי המעוניינות בחיי 
אחריות  קבלת  של  חיים  שליחות, 
למשפחה  וגם  הפרטית  למשפחה 

המורחבת – עם ישראל.
כפר  ביישוב  הוקמה  המדרשה 
חדר  מדרש,  בית  שם  ונבנו  תפוח, 
אוכל, מטבח קצה, כיתות ומגורים. 
דניאלי'  'מדרשת  נקראת  המדרשה 
על שם דניאלי זוננפלד ע"ה, שהייתה 
דוגמה ומופת ביראת שמים, באהבת 
יוצאת הדופן שלה  ובמסירות  חסד 

לשירות הלאומי שעשתה. 
תודתנו למשפחת זוננפלד, למועצה 
האזורית שומרון ולהנהלת היישוב 
להקמת  הסיוע  על  תפוח  כפר 
על  אינובייט  לחברת  המדרשה, 
בית  מבנה  הקמת  ועל  האתר 
המועצה  בסיוע  שנבנה  המדרש, 
הפועלים  ולכל  שומרון,  האזורית 

להצלחת המדרשה. �
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במשלחת הסיוע לנפאל. 
לכמה  התחלקה  המשלחת 
בחילוץ  ברפואה,  שעסקו  גופים 
נעדרים  ובאיתור  מההריסות 
השבועיים  כל  לאורך  ישראלים. 
נעשה  בנפאל  המשלחת  שהייתה 
חיים  שגרת  לקיים  גדול  מאמץ 
בית  הקמת  כגון  תקינה,  יהודית 
תורה,  ספר  הכנסת  שדה,  כנסת 
ושמירת  לשבת,  עירוב  בניית 
מאכל  מוצרי  ברכישת  כשרות 
מספר:  מתניה  ומהודו.  מנפאל 
זכיתי  בנפאל  השבועיים  "במהלך 
אמרת  מתקיימת  כיצד  לראות 
אחת  נפש  המקיים  'כל  חז״ל: 
עולם  קיים  כאילו  עליו  מעלים 
מלא'. ראיתי כיצד בני אדם שחרב 
להקים  מתחילים  עולמם  עליהם 
ובאמצעות  מההתחלה,  ביתם  את 
אוזרים  ועזרתן  המשלחות  תמיכת 
משפחותיהם  את  מחזקים  כוחות, 
על  למשלחות  תודה  מכירים  וגם 
עזרתן הרבה". עולם קטן - במהלך 
אוראל  את  מתניה  פגש  הפעילות, 
שטייל  מהמחזור  חבר  אלרון 

בנפאל. �

כך סיכם ואמר אחד מבוגרינו החיילים, שניגש לרכז הבוגרים בסוף 
לימוד  ערב  קיימנו  בתמוז,  כ"ב  חמישי,  ביום  האחרון.  הלימוד  ערב 
לבוגרים בגבעת שמואל בנושא: "האתגרים הרוחניים בקיץ". שמחנו 
והתרגשנו לראות בערב זה יותר מ־200 בוגרים מכל הגילים, מבוגרים 
קשתיאל,  הרב  מפי  שיעורים  שמענו  הערב  במהלך  כאחד.  וצעירים 
אוהד  הרב  מפי  שיעור  בחיינו,  המקדש  בית  חסרון  בסוגיית  שעסק 
ההבדל  בהבנת  יגאל  הרב  מפי  ושיעור  בבית,  הקיץ  בעניין משמעות 
בין  ההפסקות  במהלך  הפוסט־מודרנית.  התרבות  ובין  היהדות  בין 
השיעורים הועמדו מגוון דוכנים, ובהם דוכן מכירת ספרים של חנות 
מוקדי  שהציע  נלך'  'לאורו  ארגון  של  דוכן  דוד',  'בני  של  הספרים 
התנדבות לבני נוער בקיץ, וכן דוכן של גרעין 'רמת אשכול' בעיר לוד 
– לגיוס משפחות. ערב זה הוא המשך ישיר לערב שקיימנו לפני חג 
הלימוד  ערב  את  שריינו  בוגרים.  מ־300  יותר  נכחו  בו  שגם  הפסח, 
הבא בד' בתשרי 17.9 בגבעת שמואל. פרטים באתר ובפייסבוק. �

זכינו  שבועות,  חג  אסרו  שני,  ביום 
מצווה  בר  יום  לראשונה  לקיים 
המטרה  דוד'.  'בני  בוגרי  לילדי 
לפנות  הייתה  היום  של  המרכזית 
הבוגרים  בקרב  נוסף  יעד  לקהל 
מצווה,  בני  ילדים  שלהם  שלנו, 
ולייצר עוד מעגלי קשר עם בוגרינו. 
בוקר  בארוחת  פתחנו  היום  את 
חטיפים...(  קיבלו  )הילדים  קלילה 
עם  פתיחה  לשיחת  מיד  והמשכנו 
עסקה  הרב  שיחת  סדן.  אלי  הרב 
עם  של  המסע  המשך  בחשיבות 
ישראל לדורותיו, והתרגשנו במיוחד 

מות־קדושים,  אחרי  פרשת  בשבת 
התרחשה  באפריל,   25 באייר,  ו׳ 
רעידת אדמה בנפאל. מיד עם צאת 
ישראל  ממשלת  החליטה  השבת 
ישראלית  סיוע  משלחת  להוציא 
מנצורה,  מתניה  לנפאל.  צה״לית 
מחזור כ״ב של 'בני דוד', קצין בנפה 
השתתף  העורף,  בפיקוד  הסדירה 

עם  לשיר  התחיל  סדן  הרב  כאשר 
כולם את "אבינו, אב הרחמן... והאר 

ללמוד  לשמוע,  בתורתך...  עיננו 
לימוד  קיימנו  מכן  וללמד...". לאחר 
דף  סביב  ובנים  אבות  של  משותף 
בעבורם  שהכנו  מיוחד  מקורות 
של  ההלכתית  המשמעות  בנושא 
סיכמנו  הלימוד  את  המצווה.  בר 
למפרט,  רפי  הרב  שהעביר  בשיעור 
'קצת  בעלי.  הגבוהה  בישיבה  ר"מ 
להכניס  כדי  דוד...':  בני  על  רעל 
את הילדים לאווירת המכינה בעלי 
הראינו להם סרטון תדמית קצר על 
המכינה – אין ספק שאם היו עמדות 
היו  הם  למכינה,  להתקבל  הרשמה 
לחדר  המשכנו  במקום.  נרשמים 
האוכל, ושם חיכה לנו שולחן ערוך 
במיטב המאכלים של צורי ועליזה – 

הטבחים האהובים שלנו, ואיך לא – 
גם בקבוקי קולה קרים... בחצי היום 
השני קיימנו פעילות ODT בנושא: 
הפעילות  התגברות'.   = 'התבגרות 
הייתה משותפת לבוגרים ולילדיהם, 
וחלק מהתחנות היו תחרותיות. אין 
לילדי  גדול  פוטנציאל  שיש  ספק 

העתיד של 'בני דוד'... 
סיימנו את היום בטיול אופניים קצר 
במימיו  לטבול  זכינו  שילה;  בנחל 
הצלולים של 'עין עוז' וכל ילד קיבל 
ספר במתנה מ'בני דוד' – 'קשה יש 
רק בלחם' של הרב נתנאל אלישיב. 
של  המשמעות  על  רבות  דיברנו 
מצווה,  בר  כנער  אחריות  קבלת 
ועל האתגרים הרבים הניצבים בחיי 
שהתפזרנו  לפני  מאתנו.  אחד  כל 
התכנסנו בבית העלמין בעלי סביב 
הי"ד,  מרחביה  עמיחי  של  קברו 
תושב עלי שנהרג בקרב בבינת ג'בל 
עם חברנו רועי קליין הי"ד. התרגשנו 
מקריא  רכל  יואל  הרב  את  לשמוע 
של  מותו  סביב  בזמנו  שכתב  שיר 
לראות  מרומם  מעמד  היה  עמיחי. 
ניצב  'בני דוד'  את דור ההמשך של 
פני  למדו  שהוריהם  המקום  באותו 
דוד'  'בני  שילדי  רצון  יהי  רב.  זמן 
חיים  לחיות  משפחתם  עם  יזכו 
מלאי משמעות... נאחל להם הרבה 

שמחות ומזל טוב. �

"אין לך מושג כמה
ימי העיון של בני דוד תורמים לי!"

"פעם 'בני דוד'...
תמיד 'בני דוד'!"

בוגרים נפגשים בנפאל
"כל המקיים נפש כאילו קיים עולם מלא"

בני דוד  עלי  |  4 חדשות



רחמים בדין
ִאם  ְלִיְׂשָרֵאל,  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ָלֶהן  "ָאַמר 
ַּכּׁשֹוָפר  ָלֶכם  ַנֲעָׂשה  ֲהֵריִני  ַמֲעֵׂשיֶכם  ִׁשַּפְרֶּתם 
ַהֶּזה, ַמה ּׁשֹוָפר ֶזה ַמְכִניס ָּבזֹו ּומֹוִציא ָּבזֹו, ָּכְך 
ֲאִני עֹוֵמד ִמִּכֵּסא ַהִּדין ְויֹוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ַרֲחִמים 
ְוהֹוֵפְך ָלֶכם ִמַּדת ַהִּדין ְלִמַּדת ַרֲחִמים" )ויקרא 

רבה כט, ו(.
השופרות  ברכת  את  נחתום  מוסף  בתפילת 
במילים - "ברוך אתה ה' שומע קול תרועת עמו 
ישראל ברחמים". הרחמים באים על ידי השופר.

דרישה  של  בימים  תשובה,  של  בימים  לכאורה 
לתיקון, הרחמים והסלחנות לא יעזרו ואף יזיקו. 
כנה  ביקורת  צריכה  להתייעל  שרוצה  מערכת 
שמרחם  אדם  שינויים.  ליצור  מנת  על  ואמיצה 
על עצמו לא יתקדם לשום מקום בחייו. כל הזמן 
יגיע  ולא  לעצמו  יוותר  הוא  תירוצים,  לו  יהיו 
שיפור  הרוחני.  בתחום  לא  במיוחד  להישגים, 
מאמץ  הדורשת  בעבודה  כרוך  המוסרית  הרמה 
גבוה. הרחמנות והוותרנות הן ההיפך הגמור. על 
בימי  צריכים  שאנו  האחרון  שהדבר  נראה  פניו 

התשובה הוא להזכיר לנו שהקב"ה רחמן. 
אנו  התשובה  ימי  של  בעיצומם  כן  אם  כיצד 

מתפללים "אל מלך יושב על כסא רחמים"?

ותרנות – עבודה זרה
לאורך התנ"ך אפשר לשים לב שישנם לקב"ה שני 
שמות מרכזיים. השם הראשון – 'אלוקים', מייצג 
לפי חז"ל את מידת הדין. והשם השני הוא שם 
'הויה'  שם  הרחמים.1  מידת  את  המייצג  'הויה', 

1. זוהר נח: "ֶאָּלא ָאַמר ִרִּבי ִיְצָחק, ּבֹא ּוְרֵאה ְּבָכל ָמקֹום 
ַאּת ְמֹוֵצא ֱאֹלִהים ִמַּדת ַהִּדין, ה' ִמַּדת ָהַרֲחִמים".

הוא  אלוקים,  משם  יותר  ונעלה  קדוש  שם  הוא 
להגות אותו  ניתן  ונסתר עד שלא  כך קדוש  כל 
הוותרנות  שהרחמים,  הדבר  משמעות  וכי  בפה. 

והסלחנות הם הפסגה העליונה ביותר? 
"כל   - חז"ל  של  קשה  התבטאות  ישנה  בגמרא 
האומר הקב''ה ותרן הוא ִיותרו חייו" )בבא קמא 
מגונה  מילה  היא  חז"ל  אצל  הוותרנות  ע"א(.  נ 
ויתור עצמי המחלחלות  ומאוסה. מחשבות של 
חוסר  של  דפוסים  יוצרות  בנפש,  ומתקבעות 
גבורה ותקווה. מי שמלא ברחמים עצמיים מוריד 
ציפיות מעצמו, ויוצר לו אלוקים כפי מידתו. אדם 
–"עבודת  ותרנית  אלוקות  לעצמו  יצייר  ותרני 

אלילים ותרנית היא" )ילקוט שמעוני עמוס ד(.

כֶרֶחם אב על בנים
רבי מאיר בן גבאי, בפירושו על תפילת ראש השנה 
עוסק בביטוי המיוחד - "ֲהֵבן ַיִּקיר ִלי ֶאְפַרִים ִאם 
ֶיֶלד ַׁשֲעֻׁשִעים... ַעל ֵּכן ָהמּו ֵמַעי לֹו ַרֵחם ֲאַרֲחֶמּנּו 
שכאשר  מסביר  הוא  יט(.  לא,  )ירמיהו  ה׳"  ְנֻאם 
כותבת  היא  ה'  להשגחת  לרמז  רוצה  התורה 
היא  לפעולותיו  לרמז  רוצה  וכשהיא  ה''',  'עיני 
כותבת 'יד ה''', אך מה הכוונה בביטוי 'מעיים'? 
מעיים זה רחם. לכל אמא יש רחמים גדולים כלפי 
בנה משום שהוא בא מרחמה. הרחמים מהווים 
לכל  דאגה  האם  ברחם  הרחם.  של  ישיר  המשך 
ובטחון,  חום  לו  העניקה  היא  בנה,  של  מחסורו 
גם  מנגנון  לאותו  וכהמשך  ושתיה  אוכל  אהבה, 
להצמיח  בעקביות  ממשיכה  היא  הלידה  לאחר 

ולטפח, לתת ולהעניק. 
מעין  כוחות,  הבאת  חיים,  הבאת  הם  הרחמים 
עלייה  התקדמות,  שמאפשרת  מאחור  דחיפה 
רוצה  האב  בנים",  על  אב  "כרחם  וצמיחה. 

מוותר  לא  הוא  אך  בניו,  הצלחת  אחר  ומחפש 
כד(.  יג,  )משלי  ְבנֹו"  ׂשֹוֵנא  ִׁשְבטֹו  "חֹוֵׂשְך  להם, 
הדין נשאר, האתגרים והמטרות במקומם, אנחנו 
יודעים בדיוק מה אנו צריכים לשפר ולתקן, הכל 
מבקשים  אנחנו  במקביל  אך  עינינו.  לנגד  עומד 
לא  ואנרגיות.  כוחות  סיוע,  גבית,  רוח  מהקב"ה 
ויתור על המטרות והמאמץ אנו מבקשים, אלא 
כוחות מהרחם הגדול שבשמיים שמוליד ומחדש 
אותנו ונותן לנו את היכולת לנוע קדימה "אמר 
יום  בכל  עליו  יצרו של אדם מתחדש  יצחק  רב 
ל  )קדושין  לו"  יכול  אין  עוזרו  הקב''ה  ואלמלא 

ע"ב(.

קול העתיד
 - החלום  על  מוותרים  לא  אנחנו  הדין  ביום 
בלבב  רצונך  לעשות  אחת  אגודה  כולם  "ויעשו 
על  לחלום  ומעורר  משתלב  השופר  קול  שלם". 
העתיד - "ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא ִיָּתַקע ְּבׁשֹוָפר ָּגדֹול" 
לחירותנו".  גדול  בשופר  "תקע  יג(.  כז,  )ישעיהו 
לעתיד לבוא, נזכה לעולם של חירות, עולם של 
אנשים בני חורין שהשתחררו מהיצרים ומקטנּות 
משמעו  בהווה  השופר  קול  את  לשמוע  הדעת. 
של  הנשגב  העתיד  אל  מוחלט  באופן  להשתייך 
כל  תכרע  לך  כי  תבל  יושבי  כל  וידעו  "יכירו 
ברך, תשבע כל לשון". ומי שזוכר את מטרותיו, 
אליו  ומגיעים  זוכה  צועד,  הוא  לאן  שיודע  מי 
לכוחות  משמים,  לדחיפה  הזכאי  הוא  הרחמים, 
ֲאִני עֹוֵמד  "ָּכְך  לו להגיע למטרתו.  חיים שיעזרו 

ִמִּכֵּסא ַהִּדין ְויֹוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ַרֲחִמים".

יום הזכרון
שמו של ראש השנה כפי שהוא מנוסח בתפילה 
 - הכתוב  ובלשון  הזכרון,  יום   – הינו  ובקידוש 
"ִזְכרֹון ְּתרּוָעה" )ויקרא כג, כד(. לפי דברי הגמרא, 
לפני  "אמרו   - הזכרון  היא  התרועה  מטרת 
בראש השנה מלכיות זכרונות ושופרות, מלכיות 
שיעלה  כדי  זכרונות  עליכם,  שתמליכוני  כדי 
)ר"ה  בשופר"  ובמה?  לטובה,  לפני  זכרוניכם 
את  להעלות  כדי  בשופר  תוקעים  אנו  ע"א(.  טז 

זכרוננו לפני ה'.
נטיית  לעומת  בא  לזכור  הצורך  האנושי  בעולם 
שכחה  שאין  מי  של  זכרונו  מהו  אך  השכחה, 
"זכרנו  בקשתנו  טיב  מה  כבודו,  כסא  מלפני 

בזכרון טוב לפניך"? 

זכרון קדמוני
הזכרון קשור לעבר, למשהו שהיה. יש עבר בתוך 
ציר הזמן, כמו אירועים שהתרחשו. אך יש עבר 
אחר, עבר מעל מימדי הזמן, עבר במובן של שורש, 
של היסוד והבסיס לכל ההווה. למשל, התכונות, 
האופי והכישורים שלנו, הם סוג של עבר ראשוני 
הבניין  אבני  אלו  היום,  בנו  הקיים  לכל  ושורשי 

שמהם הכל מתפתח וצומח, זהו העבר המהותי 
של כל אחד ואחד מאתנו. לזכור, לעסוק בעבר, 
כבני  הווייתנו  שורש  על  דעת  לתת  גם  משמעו 
הזכרון  ביום  ויעקב.  יצחק  אברהם  כבני  אדם, 
אין אנו נאבקים בשכחה בכדי להיזכר באירועים 
מלפני כמה שנים, אנו נאבקים לזכור את יסודות 

מהותנו, את מי שאנחנו. 
ובן אדם יתאמץ בך"  "אשרי איש שלא ישכחך 
לשכוח  לא  פירושו  איש,  להיות   – לר"ה(  )מוסף 
בצלם  שנבראנו  תמיד  לזכור  בנויים,  אנו  ממה 
היסודית  העובדה  את  לצערנו,  כי  אלוקים. 
ה׳  "ַוִּיְקָרא  נטייה לשכוח -  יש  והחמקמקה הזו 
ֱאֹלִהים ֶאל ָהָאָדם ַוּיֹאֶמר לֹו ַאֶּיָּכה" )בראשית ג, ט(. 
צלם  שכחת  היא  המקור,  שכחת  העבר,  שכחת 

האלוקים. 
בנסיון לזכור את העבר, אנחנו מתפללים לקב"ה 
יסודיים  הכי  המרכיבים  אל  להגיע  לנו  שיעזור 
ורחמים  ישועה  בפקודת  "ופקדנו  שבתוכנו. 
נגד  להעמיד  רוצים  אנחנו  קדם",  שמי  משמי 
הכי  השורש  את  קדם',  שמי  'שמי  את  עינינו 

קדמון, הכי ראשוני. 
הקדמונים  אהבת  את  אלוקינו  ה'  לנו  "זכור   

ה'  לנו  זכור  עבדיך".  וישראל  יצחק  אברהם 
אלוקינו – עזור לנו להיות מחוברים אל האבות, 
אל צור מחצבתנו, "את אהבת הקדמונים" – כי 
העבר  הם  שלנו,  האמתי  הקדמון  השורש  הם 

שלנו.

זכרון תרועה
קול השופר, קולה של נשימת החיים הראשונית 
המקור  אל  ביותר  הקרובה  מהריאות,  היוצאת 
ַחִּיים"  ִנְׁשַמת  ְּבַאָּפיו  "ַוִּיַּפח  שבקרבנו  האלוקי 
צלם  את  לנו  מזכירה  התרועה  ז(.  ב,  )בראשית 
"הללוהו בצלצלי תרועה...  אלוקים שבו נבראנו 

ּכֹל ַהְּנָׁשָמה ְּתַהֵּלל ָיּה ַהְללּוָיּה" )תהילים קנ, ו(.
נחמיה, מנחה בראש השנה את הציבור למעמד 
י(.  ח,  )נחמיה  ָמֻעְּזֶכם"  ִהיא  ה׳  "ֶחְדַות  של  נפש 
עדינה.  שמחה  ישנה  חדווה,  יש  העצמי  בזכרון 
"אשרנו, מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו ומה יפה 
ירושתנו" – זכרון הזהות מעלה חיוך על שפתינו, 
מנשמת   – וטהורים  יפים  מחומרים  בנויים  אנו 
ָהֱאֹלִהים  ָעָׂשה  "ֲאֶׁשר  באמת.  אנחנו  כאלו  אל, 

ֶאת ָהָאָדם ָיָׁשר" )קהלת ז, כט(.

שופר הרחמים

זכור לנו אהבת קדמונים
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השיבוצים  מסתיימים  אלו  בימים 
כל  לאחר  אוגוסט  מתגייסי  של 
בוגרים  כ־70  והמיונים.  הגיבושים 
התגייסו, רובם המוחלט לאחר יותר 
שסיימו  גם  ויש   – לימוד  משנתיים 
שלוש שנים ויותר. נאחל להם את 

ברכת הדרך לשירות מוצלח. 
קורסי  את  שסיימו  רבים  בוגרים 
אלו  בימים  מתחילים  הפיקוד 
ונאחל  יחידות,  במגוון  תפקידים 
רבה עם החיילים  גם להם הצלחה 
לחבורה  גדול  כוח  יישר  החדשים. 
טקטי  ללימוד  למכללה  שיצאה 
תורה  שיעורי  וקובעת  )מלט"ק( 
הלימודים  שעות  לאחר  רבנים  עם 

באוני׳ בר אילן. חיזקו ואימצו! 
האחרונים  החודשים  במהלך 
שסיימו  בוגרים  כ־60  השתחררו 
שנות  וחמש  ארבע  ואף  שלוש 
נחיתה  לכולם  מאחלים  אנו  צבא. 
בדרך  רבה  והצלחה  באזרחות  רכה 
יתקיים  הקרוב  בחודש  החדשה. 
נלמד,  ניפגש,  ובו  משתחררים,  ערב 
נודה על העבר ונציג תכניות בוגרים 
מגוונות לחיים שאחרי הצבא. בימים 
אלו הוצאנו לאור ספר שיעורי הרב 
קשתיאל על מסילת ישרים חלק ב' – 
זהירות וזריזות. בזכות תרומתו של 
אחד מהורי הבוגרים שבן נוסף הגיע 
הספר  כ"ח,  למחזור  אלה  בימים 
הרבים  לחיילים  כמתנה  מחולק 
לעלות  שנזכה  הביקורים.  במהלך 
הישרים,  במסילת  שלב  אחרי  שלב 
הספר  ה'.  בית  העולה  מסילה 
הוקדש לזכר בני המשפחה שנפטרו 
'צוק  ממבצע  המכינה  חללי  ולזכר 
קפלן  וצביקה  גולדין  הדר  איתן', 

הי"ד שנפלו במבצע.
החבורה גדלה ב"ה והעומס רב. כדי 
שתרגישו בנוח בזמן שהותכם רצוי 
לפנות לתלמידים אחראי החיילים; 
בעיה  כל  עם  לעזור  ישמחו  הם 
שעות  בכל  המתעוררים  וקושי 
היממה. חודש אלול הגיע, זה הזמן 
להתמלא  המדרש  לבתי  להגיע 

ולהתחדש. �
טובה  ושנה  לכולם  הבאים  ברוכים 
החיילים.  רכז  רכל,  יואל  ומתוקה! 

ומהשנה הבעל"ט גם רכז הבוגרים

מדברים מהשטח!

מהדקים את הקשר עם החיילים

הכנסת  חבר  האחרונים:  החודשים  במהלך  אותנו  ביקרו  רבים  אורחים 
ויו"ר מפלגת הבית היהודי – שר החקלאות – אורי אריאל שהגיע לשיחת 
גלי  של  הראשיים  העורכים  מגל,  ינון  הבקעה,  שלוחת  ולעידוד  חיזוק 
צה"ל, מר זאב ביילסקי – ראש עיריית רעננה, שהגיע לבקר את תלמידינו 
תושבי העיר רעננה )ובמהלך ביקורו הגיש לו הרב נתנאל את ספרו, 'קשה 
יש רק בלחם', המספר את סיפור ילדותו בעיר רעננה( קהילת הרב האוור 
הטכנולוגי  הספר  מבית  ומחנכים  ממיאמי,  נוער  קבוצות  מבולטימור, 

אמי"ת כפר בתיה, שהגיעו לפגישה עם רבני 'בני דוד'. �

בני דוד  עלי  |  6 חדשות

מבקרים ב'בני דוד'


