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 יורה ה
 

השנה זכינו לברכת הגשמים והתקיים בנו חלקו הראשון של הכתוב בפרשת ׳והיה אם שמוע׳ 

״ונתתי מטר  )דברים יא(: ארצכם בעתו, יורה ומלקוש״, 

״ואספת חלקו השני של הכתוב:  ואנו תפילה שיתקיים בנו גם  

נעסוק   גנך ותירשך ויצהרך״.ד  ׳יורה׳ במשמעותה של המילה: 

 מוד. כפי שהסבירוה חכמינו בתל

שמורה את הבריות    -״ת״ר: יורה     )ו, ע״א(: נאמר במסכת תענית 

להטיח גגותיהן ולהכניס   פירותיהן ולעשות כל צורכיהן״. 

להורות, ללמד. כי  -משורש יר״ה  חכמינו הבינו את המילה ׳יורה׳ 

להתארגן לקראת החורף, להטיח   היורה, הגשם הראשון, מלמדנו 

פה הרטובות שדרכם התור את הגגות, לסתום את נקודות  

התראה ראשונה לקראת   יטפטפו הגשמים לבית. זוהי 

 חמה שנצטרך להכניסם לבית, ברם נוכל לתרגם את ב. אמנם לנו אין פירות המתייבשים החורף

מוקדי בנו ־ עלינו להיערך לקראת הגשמים חיי הציבור שלבמשמעות הוראת היורה לשפת ימינו 

לנקז את תעלות המים, לנקות את המעברים השונים, מקומות הרגישים לשטפונות, בהתראה, 

נבין הוראה זו של היורה,  -לחזק תילי עפר החוסמים את מי השטפונות. ובמסגרת חיי הפרט ו

 שעלינו לגנוז את בגדי הקיץ ולהכין עצמנו בהכנת כל צרכינו לקראת החורף.

התהום, שנאמר: 'תלמיה  ה את הארץ ומשקה עד ור"שמ –שנתנו חכמינו ליורה  הפירוש השני

כאן קשרו חכמינו את היורה  )תהלים סה, יא(. רוה, נחת גדודה, ברביבים תמגגנה, צמחה תברך"

בי לא רק להרוות את רג ,שמרוה את התלמים המצפים למטר. הגשמים נועדו –לשורש רו"ה 

 –ה הגלויים, אלא גם להשקות עד תהום. השנה ירדנו לסוף דעת חכמינו שאמרו שהיורה מהאד

קרקעיים נתדלדלו בעקבות שאיבת יתר, -לאחר שמאגרי המים התת )שם(."משקה עד התהום" 

 היינו זקוקים השנה, למטרות עוז שיעשירו את מעיינות התהום, בעיקר לאלו המצויים בשפלת 

 תש"ף  חשוןגיליון 

 משמעות היורה 

דורנו כדור שהקים את  
    מגדל בבל

תחילת הפעילות כראשון 
   ב ראשי לישראלהרלציון 

מכתב תודה על ביקור  
   בקיבוץ עין־חרוד 



 

 

 

 

 מים המלוחים מן הים, ויתפסו את מקומם של המים המתוקים. שלא יחלחלו ה החוף, 

הפעם קשרו את  ״שהוא יורד בנחת ואינו יורד בזעף", -שנתנו חכמינו ליורה  הפירוש השלישי

טיא את המטרה, חכיריית חץ שאינו מ שמות יט, יג(,) "ירה ירה"יר"ה, מלשון:  היורה לשורש

בגשמים כשהם יורדים כמקומות  ואינו נוטה לכאן ולכאן״.״שהולך ביושר  )שם(:כדברי רש"י 

״והמטרתי על עיר אחת, ועל עיר אחת שלא צריכים להם עלולה להיות קללה, כדברי הנביא: 

)תענית ז,  וכדברי התלמוד ש״שניהם לקללה״  (,עמוס ד, ז) לא אמטיר, חלקה אחת תמטר וכו'״

קום שציפו להם, וכשהיורה יורד בנחת בצמוד שירדו במקום שאין צורך בהם, ולא ירדו במ  ע״ב(,

 לבני אדם המצפים לגשמים. ״נחת לגדודיה״, -הרי זו  ״תלמיה רוה״ -למטרתו 

שורש המילה 'יר״ה׳ מעורר גס מחשבות אחרות, שמא ירייה זו של הגשמים תביא לירידה בזעם 

היורה מגמתו ש -מוכיח התלמוד תשיר את הפירות ותשטוף את הזרעים״, ולא בנחת, והיא ״

י כלהיכם -ני ציון גילו ושמחו בה׳ א״וב )ב, כג(:לטובה, לצדקה, בהסתמכו על דברי הנביא יואל 

 , דהיינו לברכה ולא לקללה. נתן לכם את המורה לצדקה״

                                 

 49-50 ישראליים, עמ'-גשם ארץם: מדרשי כהיים, ארץ מול שמיהרב עוזי קל                                

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 י"א תמוז תשכ"ו,  הרב א' טואף ,: רבה של רומאלרב מימין ,עם ראשי הקהילה היהודית ברומאהרב נסים  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 שבט תשי"ז ב, ה' בקיבוץ משמר העמק הרב נסים בביקור 

 

 

 מגדל בבלדורנו כדור שהקים את 

 

בעיות העולם ומנסה לפותרן,    ? ככל אשר משנס האדם את מתניו להתגבר עלןמי ישור  –בעיות בתבל  

שנה עדים אנו לגילויים חדשים, -מקודמיהן. שנה כן צצות וקמות בעיות חדשות קשות ומסובכות

מנסים להתגוששות והאבקות בין ארצות ועמים אשר עתה לא עוד  להתמודדות בין איתני עולם,

אורה שלכ פתרון בדרכי שלום או במלחמה, בהעמדת מערכה מול מערכה, אלא בדרכים למצוא להם

הבריאה. והנה, במקום התקרבות  כלולו ובהעמקת הידיעה בסודותטובות הנה, בפיתוח המדע ובש

הפועלים בעולמו של הקדוש ברוך הוא, באה  כוחו של אנוש בכוחות-הדדית עם גילוי אפסות

 תופעה זו, תופעת דורנו היא, אך אינה ראשית, ומי ידע אם היא אחרית? והתנשאות.התנצחות 

לשמים, לא להרחיב  התחלותיה נעוצות בראשית תולדותיה של האנושות; כאשר אמרו בבבל לעלות

מעשיהם, אלא נתכוונו למרוד וביקשו  דעת הקימו מגדל בבבל ולא לפתור בעיות אנושיות עשו

  מלא עולם. להראות שכחם וגבורתם

של טילים חדשים,  כלולםם החדשים, על טיפוחם ושימע הגילויהרהורים רבים פוקדים אותנו לש

למגדל בבל? כלום אין דרך זו מובילה  בעלי עוצמה ומהירות המשוגרים לחלל. כלום אין בכך בבואה

דחס קצוותיו נעשים קרובים כן הוא נר מצטמק, וככל אש ין? העולםילמעשי הרס במקום לבנ

 וחורג ממסילותיו. דעתו של אדם מוסחת מעמלו אשר עליו לעמול תחת השמש, ומתרבה במבוכות

עולם, סוד האלהות וסוד -עם ישראל חקר מעודו לדעת רזי וממילוי תפקידו אשר הועיד לו הבורא.

ובשכלו,   בכלים ובמכשירים ולא באמצעי טכניקה משוכללים, הוא הרקיע למרום ברוחו  הבריאה, לא

אל והעירה כבודך. חקור  "והבט אל גבורותמאמר המשורר ר' יהודה הלוי בפיוטו לראש השנה: כ

חקר פעולות הבורא  במופלא ובמכוסה". פעליו רק אליו אל תשלח ידיך. כי תדרוש בסוף ובראש

ידי תיקון -בוראו, לטהר נפשו ולפתור בעיות העולם על נועד לדעת גודלו למען ילמד להכיר את

היתה   וכיום נהפוך הוא. העולם חוזר לדור אשר הקים את מגדל בבל, וכשם שאז  המידות והמעשים.

כל חלק לעולם אחד אשר   , כן עתה העולם הופך)בראשית יא, א(כל הארץ "שפה אחת ודברים אחדים"  

 עצמאות ושליטה לחלק אחד לבדו.  רו, וכמעט שלא נותרהמחלקיו קשור ומורכב עם חב

ארצות החורתות את  העולם כולו ולהטיל בו מרותן. ת המתנשאות לומר לכבוש אתיש מן האומו

פי -ועם את זכותו הטבעית לחיות את חייו על  השלום על דגלן ורוממות החופש בגרונם, שוללות מעם

עבוד, עדיין משעבדים לא רק את הרוח אלא גם את את כבלי הש  מר לנפץידרכו. בדורנו זה אשר מתי

אשר חז"ל  ת האיתנים בין המעצמות מביאה בראש ובראשונה נזק לעם ישראל,התגוששו הגוף.

רק לעם היושב בציון, אלא גם   ולא )תנחומא, תולדות, ה(הגדירו אותו ככבשה אחת בין שבעים זאבים 

אירופה ובמדינות ערב, אשר השערים נעולים בפניהם   לאחינו שבגולה, ביחוד בארצות רוסיה ובמזרח

אותם לבל ישובו לארץ מכורתם, ולא זו בלבד, אלא שמונעים מהם להתאחד  ברזל מקיפותוחומות 



 

 

חטאם הוא רצונם  משפחותיהם. כל לב אנוש יזדעזע לשמע מאסרם של יהודים ברומניה, שכל עם

 עם ישראל, העתיק בעמים, חותם גורלו טבוע בדברי ימי עולם. האומות לשוב לחיק משפחותיהם.

החמורות שאנו עדים  ון, האין יחסם לעם המעונה והנרדף מביא לכל התוצאותמצוות לשקול ולבח

 להן.

 

 

אותם, אשר מכריזים על אמונתם בכתבי הקודש, ישננו לעצמם ולאחרים את דברי הכתוב: "ויתהלכו 

לא הניח אדם לעושקם, ויוכח עליהם מלכים. אל תגעו במשיחי  מגוי אל גוי ומממלכה אל עם אחר.

ומן הצד האחר, מוטל על הותיק שבעמים לַחֶשב חשבונו, לדעת  טו(.-)תהלים קה, יגולנביאי אל תרעו" 

שיש גבוה מעל גבוה אשר מכוון את התבל ומביט למעשי האדם, והוא אשר דורש מאתנו עשות טוב 

נו וככל אשר נחשוב הנה אנו מתקרבים להבנת ככל אשר תזוח דעתנע לכת לפניו, שואהבת חסד והצ

הר מרגיש עד כמה הוא רחוק ממנו. בחינת המתקרב אל ה –סודותיו של עולם, כך אנו מתרחקים 

תפקידו של האדם לנצל כל ידיעותיו וחכמתו לעזור לבריות, להרבות שלום, להציל עשוק ולתמוך דל 

 ולעבוד את ה' בלב שלם. 

קבעה תורה לעם ישראל ימי תשובה וכיפורים בכל שנה ושנה, שהרי כשהאדם ממשיך  לא לחינם

עלול הוא לשכוח את סביבתו, את  –ביצירתו, מרחיק במחשבתו, מתמיד במעשיו באין מעצור 

במרוץ זה עד שיתדרדר וילך. ולכך באה התשובה להזהיר  המציאות ואת מה שלמעלה ממנו, ויתמיד

של עולם וחשבונו שלו, ולהשיבו לדרך הסלולה. כלום אין מקום להרהר  חשבונוב את האדם לַחש  

ולשאול, האם סגולה מיוחדת זו, התשובה, לעם ישראל היא אחת הסיבות המופלאות שגרמה להמשך  

קיומו, שבכל פעם שהוא סוטה מן הדרך בא כוח טמיר ונעלם זה ומחזירו לקדמותו? ואם הדברים 

למד על העולם כולו, דין הוא לפרט שיצא ללמד על כלל האומה; יש  אמורים כלפי האומה ויוצאים ל

ושניהם   –  )ויקרא טז, יז(בעדו ובעד ביתו ובעד כל קהל ישראל"    תשובת היחיד ויש תשובת הכלל "וכפר

נחוצים. תשובתנו אנו תועיל לעולם כולו. כן מוטל עלינו עתה להאמין ביעוד זה לתקן מעשינו בימי 

החמורות והמדאיגות של דורנו ולשוב אל האמונה הטהורה והצרופה,  תהתשובה, להרהר בתופעו

על כל  הכיפורים: "מלוך על כל העולם כולו בכבודך, והנשא המובעת בתפילה בראש השנה וביום

הארץ ביקרך, והופע בהדר גאון עוזך על כל יושבי תבל ארצך, וידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבין כל 

 יצור כי אתה יצרתו. ויאמר כל אשר נשמה באפו ה' אלקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה". 

 

 יג -לדורות: מאמרים ונאומים, עמ' יאהרב יצחק נסים, לדור ו                                                          

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 , א' אב תשכ"ו.דוד אסיאוהרב , של תורכיה מימין לרב: הרב הראשי הרב נסים בביקור באיסטנבול,
 
 

 

 רב ראשי לישראלהתחילת הפעילות כראשון לציון 

 כ"ו באדר תשט"ו

 לכבוד

 הרב ד"ר שלמה גאון יצ"ו 

 והפורטוגיזים בבריטניה הגדולההחכם דק"ק הספרדים 

 לונדון

 ידידי היקר ומאד נעלה,

וחן חן  ,לכהן ראשון לציון ורב ראשי לישראל נכבדו ויקרו בעיני ברכותיך ואיחוליך הלבביים לרגל הבחרי

ואני שמח שהתוצאה  ,ידעתי שעקבת בידידות ובהתעניינות מרובה אחר פרשת הבחירה על מכתבך הנעים.

 תפלתי לה' שיתן לי כח לפעול למען הרמת קרן התורה וקרן לבב אחינו היקרים באנגליה.שמחה גם את 

 קראתי גם את נוסח "מי שבירך" ישראל, ולמילוי השאיפות הנשגבות שמברכי הרבים שואפים להם.

אין  לי.  לקרוא בשבת שלאחר בחירתי, ואני מודה לך על ההעתק שהמצאת שהורית לקהילות הספרדיות

שבגולה, ובודאי שלא אסרב לבוא לבקשת  י שואף להכיר ולדעת את קהילות אחינו הספרדיםספק שהננ

 מנהיגי הקהילות, אבל עתה הנני רוצה להתחיל את מסעות־ 

 

לעודדם לקראת החג  וראשונה בדעתי לצאת ב"ה לביקורים במעברות ובישובי העולים ההיכרות בישראל,

 –ספר הזמנות מערים וכפרים; ישיבות ובתי מדרש וחינוך מ ולהכיר מקרוב את בעיותיהם; כבר קיבלתי

  *שיגזול ממני מספר חודשים. דבר

בבעיות העומדות עכשיו בפני היהדות הספרדית  גם הרעיון של כינוס רבני הספרדים מכל העולם לשם דיון

בהכנות  יש צורךכינוסו  רעיון זה הוא יקר בעיני. חושבני שלשם –מצבה של יהדות זו  כדי להרים את

 והשפעתך. דומני, יכול אתה לתרום הרבה מכחךלהצלחתו. בזה,  רגון מוקדם אין ערובהמרובות, כי בלא א

 ואז נדון ביתר פירוט בשאלה זו. ,אל הפועל הנני מקווה שתכניתך לבקר הקיץ בישראל יחד עם רעיתך תצא

העולמית, ובו מודיעני על הסכומים שנצטברו  קיבלתי מכתב ממר מונטיפיורי, נשיא הפדרציה הספרדית

לטפל בחלוק הכסף בהתאם  מהכנסות ההקדשות המיועדות לא"י. הודעתי להם שהנני נכון בידי הפדרציה

מארצות  היאלי בהקדם למען אוכל לחלקו לפני הפסח. עם ריבוי העלי לצוואות. אני מקווה שהכסף יישלח

ואין הקומץ משביע את הארי. אני  ,חכמים ונצרכים תלמידיהמזרח מתרבות וגדלות הבקשות לעזרה מצד 

 שירחם על עמו ויצילם מכל צרה. תפלה לה'

 ברגשי כבוד והוקרה נעלים,                                                                                                                        



 

 

 יצחק נסים                                                                                                                                   

 הרב הראשי לישראל ראשון לציון                                                                                                                

 

ישובי עולים, בערים  יביקר במעברות, ב  ואכן, הרב נסים, ממש בסמוך לבחירתו, יצא לסיורים רבים בכל רחבי הארץ. הוא*

  מיוחדת זו היתה, בביקוריו בקיבוצים של כל תנועות ההתיישבות, בהם הוא הצליח ובמושבים. גולת הכותרת של פעילות

בכל מקום הוא התקבל באהדה,   היהדות. לשבור מחיצות, לקנות את לב מארחיו, ולגרום להתעוררות ולהתקרבות לערכי

 ובתפוצות.   בהערכה ובהקשבה. הד רב היה לכך בארץ

 

 רפט-לדור ולדורות: לאחדים בידך, עמ' רפז                                                                                                    

 

 

 "מפעלכם יונק מהשורשים העמוקים של עם ישראל"

 * ביקור בקיבוץ עין־חרודמכתב תודה על 

 חוה"מ סוכות תשכ"א ד' 

  

  עין חרוד,לחברי קיבוץ 

 שלומכם יסגא. 

 

הנלבבת   יחות עם אנשי הקיבוץ וקבלת הפניםהש  ביקורי במשק ובענפיו, מראה עיני מאשר פעלתם ועשיתם.

 הרהיבוני מאד. –שערכתם לי

תולדה של רעיון סתם, שעתים מתעצם  איננה –נמצאתי למד כי מסירותכם הרבה, חריצותכם ועמלכם 

התורה ומזיקת   נובע משרשים עמוקים יותר, מעמקי נפשה של היהדות, ממצוות אועתים דועך, אלא הו

ניתנו פירושים  והיחס למקור חיצובה של האומה בראשיתה. הדורות של העם בכל תקופותיו לארץ האבות,

במודע, ן של ישראל; ברם, במודע ושלא יהתקומה והבני לסוד ,אשר ניתנו, ואין ספק שעוד יוסיפו להינתן

עמוקים המוסיפים לרוות כל נפש  זה כשלכם איננו יכול לינוק מיסודות זרים, אלא מאותם שרשים מפעל

צאו וראו, ההכרה שרבים  ועצמה לפעול ולעשות דברים שהם בגדר פלא וחזון. יהודי, והם הנותנים לו כח

ם ממעיינותיה הלא־מאכזבים הרוח ועל הצורך לחזור ולשאוב מים חיי  מכם הגיעו עתה אליה, על התרוקנות

לחל ה אינם אלא הגלדה של פצע עמוק שחמהי, כל אל  של היהדות, הנטייה של בני הנוער להבין ולדעת יהדות

 ועתה ניכרים סימני המרפא. בגופנו

להיות רק מעשה גשמי, אלא יהיו מיוסדים  ן ויצירת הכפיים לא יוסיפוייש, איפוא, תקווה גדולה שהבני

אשר ייבנה יהיה אהל בל  יסודות רוחניים, שהגשם והרוח יתמזגו ויהיו לאחרים, והאהל לומבוססים גם ע

 יצען, בל יסעו יתדותיו.

ולהאיר, יתחזקו ויתגברו עד שהחשיכה  הנני מברך אתכם ואת העם כולו, שסימני האור אשר החלו לזרוח

 תיהפך לאורה. 

 :ויהי־רצון



 

 

העם והיהדות. תזכו להאדיר מפעלכם ולעצם   לם של הארץ וחיישנצא מאפילה לאור גדול, ונזכה לבניינם הש

 לכם ולעם כולו.  מעשיכם לטוב

                                                                                                  צו ולא תמוש טובה וברכה מכם, אמןחזקו ואמ

 

 בברכת מועדים לשמחה                                                                                                        

 ובתודה והוקרה,                                                                                                               

 יצחק נסים                                                                               

 

*הביקור הראשון של הרב נסים בקיבוצים הלא דתיים התקיים בקיבוצי השומר הצעיר, גן שמואל, עין שמר, משמרהעמק 

 ומרחביה, בה' בשבט תשי"ז. 
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