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 האדם והעץ

 ישראל-המשמעות של ט"ו בשבט בגולה ובארץ

נו העתיקה שבהם מודגשת חשיבותו של האילן כסמל רב משמעות בתפיסתנו ימרובים המקומות בספרות 

את האיסור לקצץ בנטיעותיו של  המקורית. כשהתורה רוצה לנמק 

העץ ולהשחיתו, היא מדמה אותו  לאדם: "כי האדם עץ השדה"

נמשלה לעץ: "עץ חיים היא  גם התורה  לפי ראב"ע(. יט )דברים כ,

כשחז"ל מוסרים לנו את   )משלי ג, יח(.למחזיקים בה" 

רס את , שה'אחר'הידרדרותו של  יסודות האמונה ועקר שורשים,

)חגיגה יד(. ולפי הדרשה נמשל  קוראים הם לו "מקצץ בנטיעות" 

לא סתם אדם שגם הוא בחיר  ,לעץ המין בחיר הצדיקאלא הנבראים, 

 "אין אם עץ בה היש: "יהאנוש כשר אדם בה יש אם" .(כ ,יג במדבר)

 (.שם י"רש) "בזכותו עליהם שיגן העץ נבחר הצומח עולם מכל

 הוא. והגיגנו רעיונותינו לנושא שכל עד, ללבנו קרוב ל כךכ נעשה

 . חי באדם לרעה נגע כאילו, לרעה בו שנוגע מי

 ההלכה על המבוסס זה חג. עולמנו בתפיסת והעץ האדם שבין הנפשית הקרבה על מעיד בשבט ו"ט גם  

 תפוצות  בכל נחוג (,ב ה"ר) הלל כבית, בארץ התלויות מצוות לעניין, לאילנות השנה ראש הוא זה שיום

 זכו לא אותם מפרטת שהמשנה השנה ראשי יתר .במציאות אחיזה הזאת להלכה שאין בגולה גם, ישראל

 דפוס זה ליום שאין אף על. חג זאת ובכל רגיל חול יום. לאילנות השנה ראש, בשבט ו"ט כמו להבלטה

 מעודם ישראל גדולי השתדלו זאת בכל, ומועדים לחגים שיש כמו, משלו מצוות לו ואין בהלכה מוצק

 כך כל .זה חול ביום העמוקים יותיהםווחו רגשותיהם את ידם על להביע כדי, מלבבים במנהגים לעטרו

 החשובים הנושאים לאחד שהפכוהו עד וגעגועים כסופים הרבה כך כל בו שתלו זה באילן מצאו מה? למה

 . בתפיסתנו שהינו למה שעשאוהו הן האילן של יותונוכשת כנראה ?הבסיסית ישראל במחשבת

. זה אילן של כתולדותיו הז םע של תולדותיו. ישראל עם של היסודית לתכונתו רב דמיון יש האילן בתכונת  

 השרשרת. הרף בלי ונסיגה התקדמות. פוסקות בלתי ומורדות מעלות במהותן הן שראליעם  תולדות

 חזקות חוליות ויש ורצוצות שבורות חוליות יש. שוות החוליות כל אין כי אם, הדורות כל דרך נמשכת

 תשע"ח שבטעלון 

 האדם והעץ

תפקידה של הרבנות 

 הראשית

 לצאת למסע התעוררות

 מתן חינוך תורני

 הוצאת פירות לחו"ל

 

 

 

 

 

 



 

 גם, אלה ימינו ועד לגוי היותו מיום להתקיים חדל שלא הזה הקטן העם. אין ריק חלל אולם, ושלמות

 לבלוב של תקופות יש, סוריםיוי מצוקה של תקופות גם ויש זהב תקופות דומות. יש התקופות כל אין אם

 סגולה אותה בעם ישראל יש. נשאר לעולם הגזע אבל ,וניוונם ענפים כמישת של תקופות גם ויש, ופריחה

 . בו שולטת הזקנה אין. כקדם ימים התחדשות של נפלאה

 אותו המדריכים חדשים מרעננים כוחות בעם עולים, וצוררים מציקים של בעטיים כוחות אפיסת אחרי

 םעש, זה בעץ הבורא טבע עצמה סגולה אותה. משתכחות הראשונות והצרות מאתמול אויביו במתי על

 מעמד החזיקו ולא וקמלו שכמשו הענפים של במקומם. נוספת פעם הוא מתחדש חדשה שנה כל של בואה

 עצמו בגזע. פרי ומוציאים המלבלבים, חיים מלאי חדשים ענפים באים, רףהחו של האכזריים בתנאים

. שונאיו את מבלה ישראל גזע גם. אותם ומבלה שונאיו על מתגבר הגזע. שליטה כל זמןה לנסיבות אין

 הגזע אבל - בגרמניה הורעלו, בספרד נשרפו, ברומא נרמסו הם ,תוויהגל בכל הושמדו אמנם רבים ענפים

 ולהראות ללבלב מתחיל .כקדם ימיו מחדש הגזע. חדשים פירות בפעם פעם מידי מוציא והגזע, נשאר

 עתיק בעם שיבה זרקה לא האלפיים בת הגולה. שאת ביתר זה וכאן בגולה היה זה כך. נעורים כוחות

 חדש בית לעצמו בונה והוא . עם עתיק זה הקים מדינה צעירהבזקנותו גם צעיר נשאר והוא, זה יומין

 התחילו הכמישה שחיידקי אחרי להתעורר שהצליח אחד עם עוד על תצביעו ,אדרבה. העתיקה בארצו

 ,"תיפול נפול פולל ותלהחי אשר" של החוק .תבלה עמי בכל לו דומה אין. כזה עם עוד אין !לא, בו לכרסם

 לא. הגמור לחדלונו עד שוקע לשקוע התחיל בווככש עם. אכזריותו בכל האנושית ההיסטוריה בכל שולט

 ,חדשה שמש לו מזריחה נופלוכל פעם שכוכבו  ,העמים תולדות של נותיצטגנמהא יצא הוא. שראליעם  כן

 באב תשעה ביום. חדשה שמש לו זרחה הראשונה שמשו שקעה שלא עד .השמש ובא השמש וזרח בבחינת

 .לחורבן גאולה מסמיכות שראליעם  תולדות .זה עם אצל פסוק סוף החורבן אין. שיחהמ נולד

 משותפות תכונות בו מצא הוא .עצמו את וראה זה בעץ תמיד הסתכל בגולה והדווי הסחוף שראליעם 

, בליבו ואמונה תקווה הפיחה העץ של השנתית התחדשותו. הםיבינש בקרבה להרגיש והתחיל לשניהם

 אף על, בשבט ו"ט ליום בגולה העם שהראה המלבב היחס מכאן .עצמו הוא התחדשותו את וראה

 זה ליום שאין וכמה כמה אחת ועל .בארץ לו שיש משמעות אותה בגולה זה ליום אין ההלכה שמבחינת

 בעולמו לשניהם המשותף לגורל הודות זה הרי בגולה זה יום נחוג אם .האקלים מבחינת יזהאח בגולה

 התבונן וניוון כמישה בימי. לו בצר דודיוע תקווה םחופניי מלא שראליעם  שאב זה מיום .ה"הקב של

 .הימים מן ביום ילבלב שעוד, עצמו הוא עתידו את גם רוחו בעיני וראה הז באילן העם

 ולבלובו לאביב זכה טרם עצמו הוא כי ,"הקנא" בעיני העץ על מישראל אדם מסתכל בגולה אם, ברם

 אח על כמסתכל העץ על מישראל האדם מסתכל העצמאית ישראל שבמדינת הרי, והלאה ממנו עוד הוא

. תפנה אשר בכל ניכרים ולבלובו התחדשותו .לאביב העם גם זכה ,הזאת בארץ ,פה. לשמחה ושותף לגורל

 פינות בכל ושותלו זה לאילן חובו את פורע ,ממושכיםה חלומותיו של מסוימת תלהתגשמו שזכה העם

 יבוא שבוא לאביב עיניו ולשאת במצוקה מעמד להחזיק תמיד אותו שעודד חסדו את לו זוכר הוא. הארץ

שוממה זו, שאויביה הזניחוה ולא  הלאדמ העצים גם שבו, לארצו העם של שיבתו עם. כגמולו לו וגומל –

 .בה נטעו ולאבנו 

 

 58-61' עמ ,ג ,מועדי הם אלה ,פירר ציון בן הרב

 

 



 

 תפקידה של הרבנות הראשית בעת הזאת

 'היכל שלמה' – נאום בטקס חנוכת בית הרבנות הראשית

 .ביתה החדש של הרבנות הראשית לישראל מן הדין שיסמל את התבצרותה והתעצמות כוחה והשפעתה

 ,פיקוח על צרכי דת ,שפיטה בענייני אישות :אין פעולותיה רק במסגרתה המוגבלת ,הרבנות הראשית

הוראת איסור והיתר והרבצת תורה. לרבנות נודעת גם סמכות רוחנית לבעיות היהדות והרוח במובן 

ואין החוק  ,יות הרוח אין להן גבולות ותחומיםשכן בע ,כוח המוסריסמכות זאת תוקפה וחוזקה ב הרחב.

מחייבת את רועיו הרוחניים של וונן. חנוכת בית הרבנות הראשית לישראל לפותרן ולכ םוהמשפט יכולי

התקופה רבנות את משמעותה של האם תפשה ה .לחשב חשבון פעולתם ,העם, את רבניו ואת דייניו

עתו , או שכל רב ודיין נצטמצמה השפנו בחלק מארצנו ושל קבוץ הגלויותשל חידוש עצמאות ,הזאת

מתי לא הטביעו  ?אמות 'י ידעה תורת ישראל להסתגר בתוך דמת ?בתחומם של שומרי המסורת בלבד

נו שקירבה רבים מאחי לא זו בלבד ,ל חותמם במערכות החיים של האומה? עצם התקומהחכמי ישרא

ר ההתבוללות נתנה בהן את לא זו בלבד שנטעה תקווה והפיחה רוח חיים בקהילות אש ,שבגולה לעמם

חוגים אשר  .חשבתם של תושבי מדינת ישראל עצמהאלא הביאה לשינוי גדול וחשוב בהלך מ ,אותותיה

 ,של עם עולם כולו ללא אופי ייחודיאשר ראו עצמם חלק מן ה ,כלליות-קו באידיאולוגיות אנושיותדב

סורת ישראל ומורשתו ללמוד ולהבין מה נתנה מ ,הודיים, נפתח לבם לשמוע ולהאזיןאשר בזו לערכים הי

 ,הנוער אשר לא טעמו מיינה של תורה. בני ולה לתת לאומה עם חידוש עצמאותהומה יכ ,לאומה בגלותה

יותר מן הדור שגדל על נכונים לשמוע ולהתווכח  ,קור ולדרוש יהדות מהי ומהם ערכיהמגלים נטייה לח

שבני  .אפשר שממנה יצא מתוק ,וניות זאת בהתרחקות ממסורת ישראלקיצ .רכי היהדות ופרש ממנהב

–הריקנות הנפשית שפשתה בהם  ם תבוא מתוך התלבטות פנימית מחמתאשר ידיעת ,הדור החדש

 .להאמין בתורת ישראל ולהידבק במוסר הנביאים ,עלולים הם לקבל עול מלכות שמים

 ,, מוטל בעיקר על הרועים הרוחנייםלהידרש לאותם הקוראים והמשוועים לתשועת נפשם ,תפקיד זה

א מוטלת אשר אין הם כפקידים המשמשים במשרתם על מנת לקבל פרס או כבוד, אל ,רבני ישראל

לסלול לתוהים  ,וקיבוץ בישראל ולכל נקודה ונקודה, לחדור לכל מושב עליהם החובה הבלתי כתובה

כיח את עצמאותה . הרבנות הראשית לישראל צריכה להובבם באמונהבות ביהדות ולחזק את לנתי

הרבנות . זהו שטח פעולתה –כלל ישראל  .לותה בשום גורם ציבורי או מפלגתית-ואי ,הרוחנית המוחלטת

 ,למיזוג השבטים ,ית לקירוב לבבות רחוקים אלה לאלהיכולה להרים את התרומה העיקר ,בהגדרתה זו

 ולשקוד על ,אלא יהדותם ותורתם ,וצא מקומם ולא נימוסיהם והרגליהםלא מ ,אשר אין מאחד אותם

 . תיקון המידות והפגמים החברתיים

שמצווים  ,בבעיית הקשרים בין ישראל והגולה. אחינו שבתפוצות עוד תפקיד גדול יכולה הרבנות למלא

אבל יש גם משפט  שראל מחייבים אותם,אין חוקי מדינת י ,ם לקיים את החוקים השוררים בארצםה

כי במה  .מישראל הדרכה ועצה ועידוד רוחני הגולה צמאה לקבל .והיא היהדות ומצוותיה ,אחד לנו ולהם

, ואם בישראל למסורת יהודית ,היא זקוקה ליהדות ?כללית-האם לתרבות אנושית ,היא זקוקה לישראל

 ? אחינו שבגולה כיצד נשפיע על נו,גופה לא יהיו אלה חלק מהווית

 

 



 

ואין להבין ולהעמיק ברוחה אלא אם  תורת ישראל רחבה ועמוקה מני ים, .ועתה לבעיית המשפט העברי

תה לא רבים הם אשר על ,המציאות בדורנו גרמה, שלצערנו .הא האדם בקי בכל שטחיה וסוגיותיהכן י

נדחים  המשפט והמוסר העבריחוסר הידיעה גורם לכך שעקרונות  .בידם לקנות ידיעה בתורת ישראל

ספרי מחקר וכינוס של . הסתעפות ההלכה וריבוי הספרות מחייבים הכנת לפעמים מפני חוקים זרים

 .יוכלו לדעת את ערכו ולהשתמש בו ,ה אשר אין באפשרותם לחדור לעומקוכדי שגם אל ,המשפט העברי

צמאית ת ישראל בחוקה העאנו בטוחים שדבר זה יגרום להחדרת עקרונות המשפט והמוסר של תור

התורה חוזרת לאכסניה שלה, וירושלים עיר הקודש  .החדשה שלנו. מרכזי התורה נעתקו ממקום למקום

ותנים שסימני המיזוג הנ ,יש לקוות .ל שממנו יוצאת תורה והוראה לעולםהיא עתה המרכז הגדו

ביב שיתרכזו כולם מס ,הלכהמם גם על רבני ישראל ומורי היטביעו חות ,אותותיהם בכמה משטחי חיינו

 .יגביר לאין שיעור את סמכותה ,אם יבוא דבר זה .ישפיעו ויושפעו ,לרבנות הראשית ויתרמו מחלקתם

 . הפך לתל תלפיות שהכל פונים אליוהמוסרית של הרבנות גם על הגולה ויחזק קשריה עם ישראל , שתי

 ,שרידי מחמדינו במקום הנשקף אל, סניה נאה ומרווחת בתוככי ירושליםזכתה עתה הרבנות לאכ

תהא תפילתנו שמעשי  .אין אנו יכולים לעלות וליראות שםשבעוונותינו הרבים גלינו מהם לעת כזאת ו

' ות תסמל את הפנימיות; שיתן לנו הושהחיצוני ,מפוארים כשם שהאכסניה היא מפוארתהרבנות יהיו 

, ולהשתית על ערכי היהדותעילויים של ל ה טובה מלפניו לפעול כאשר עם לבבנוכח, ויתקננו בעצ

עציך ו: "ואשיבה שפטיך כבראשנה ויויקויים בנו החזון של ,ותיהם את בניינה הרוחני של ישראליסוד

 .(כז-ישעיה א , כו) "ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה .כן יקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה לה אחרייכבתח

 הרב יצחק נסים                                                             

 רפא-לדור ולדורות: מאמרים ונאומים, עמ' רעט
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 קריאה לרבנים לצאת למסע התעוררות ביישובי העולים החדשים ובמעברות

 

 כפר ואל מרביצי התורה בישראל, אל רבני ישראל בעיר וב

 שלום ורוב ברכות,

בה  –בחסד ה' זכינו בשנים האחרונות לעליה המונית של נידחים מגלויות ישראל, וביחוד בשנה החולפת 

 כר.ינתקבצו ובאו רבבות של אחים שחשבנום לאובדים בארצות נ

התורה ומורשתנו הנצחית, דבר זה מחייב את הרועים הרוחניים לבוא אל אחינו להשקותם מבארות 

 לחזקם ולאמצם ולנטוע בהם אמונה למען יעמדו במבחנים רוחניים נוכח קשיי הקליטה.

אחים אלה זקוקים ומצפים לעזרה ולהשראה רוחנית שתבוא, ולכן מוטלת חובה על כל אחד מאתנו שלא 

המעברות, ישובי העולים וילהסתפק בפעולה מקומית אלא לרדת אליהם, לצאת במסע הסברה אל 

 הכפרים ואזורי הפיתוח, להדריכם ולעודדם במאמציהם לשמור על מסורת אבות.

 ניתן .חותמם על מערכות החיים של האומה נמשיך במסורת המפוארת של רועי ישראל מדורות שהטביעו

  .יםישראל וההמונ אמץ הקשרים בין רועינדבר התורה ע"י שליחיה הנאמנים, ותנופה למען צאת 

 יצחק נסיםהרב 

 לדור ולדורות: לאחדים בידך, עמ' ג                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 הרב יצחק נסים מבקר את ילדי העולים החדשים

 

 



 

 

 במוסדות תורהקריאה להורים בישראל לחנך בניהם 

עמנו שקד תמיד על חינוך הבנים. החינוך לתורה ולמצוות עמד תמיד בראש דאגותיהם של ההורים 

 בדורות השונים, שהרי זה היסוד שעליו אנו עומדים וממנו אנחנו יונקים את חיוניותנו.

עם את החינוך לתורה וליראה, ההתעמקות בדבר הלכה וידיעת אוצרות היהדות ונבכיה השרישו בלב ה

ההכרה על זכות קיומנו ועל היותנו עם סגולה, שלו תורה המשמשת אור לגויים. גדולי התורה בכל 

 הדורות הטביעו חותמם על מערכות החיים וקבעו לנו הלכות והליכות.

 מעולם לא נפסק למוד התורה בישראל, וחובשי בית־המדרש היו היסוד הרוחני האיתן בקרב האומה.

חובה קדושה מוטלת עלינו לשקוד יותר ויותר על הגברת לימוד התורה על מנת  עתה עם הקמת המדינה

 שתהיה נחלת העם כולו.

ניכם את חוק לימודם בבתי הספר היסודיים הדתיים, של החינוך העצמאי והאחרים, אני קורא בבסיים 

 ברכה. אליכם לשלוח אותם לישיבות, אל היכלי התורה והיראה, למען יתבשמו מרוחה ויהיו למקור

ידעתי גם ידעתי את הקשיים הכלכליים העומדים בפניכם והעוצרים בעדכם מהגשמת התכניות 

 חה של תורה שסופה להביא אך טוב ואושר.והנכספות, אך דעו כי גדול כ

                                                                               

 הרב יצחק נסים  

 , עמ' הלדור ולדורות: לאחדים בידך 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 תורה במדרשית 'נעם' בפרדס חנה-הרב יצחק נסים בטקס הכנסת ספר

 



 

 הוצאת פירות מארץ ישראל לחוץ לארץ כיום

 ב"ה ירושלים,

 כ"א בכסלו התש"ל

 לכבוד מר אליהו קאפפעל

 ירושלים.

 שלום וישע רב,
 
  הראשון לציון הרב הראשי לישראל להשיבך על שאלתך כדלקמן:רני כב' וה
 
 

א יהיה מחסור בפירות הארץ. עתה, מהטעם לאיסור להוציא פירות מן הארץ לחו"ל היה משום הדאגה ש
מהווה כעין  משהארץ משובחת בפירותיה, ומכל מקום קיימת אפשרות לייבא פירות מחו"ל, והדבר

 דבר נעשה מותרחילופין, פג טעמו של האיסור וה
 בכבוד רב, המזכירות

 

דיני ממונות )בצרי(  מ סימן רלא סע' כו,"ע"א, הרמב"ם פי"ד מהלכות מכירה ה"ח, שו"ע חו צ, נ.ב. ראה בבלי בבא בתרא

ם "בשם רב האי גאון בספרו מקח וממכר שער נח, ומהרש 453כרך א עמ'  , קובץ תחומין9ד עמ' קפ הע'  ח"ב שער ב פרק

 סי' רלא, ד.במשפט שלום 

 הרב יצחק נסים,

  , עמ' קכלכלל ולפרט: הלכות קצובות 

 
 מהנעשה ב'מרכז מורשת הרב נסים' 

 :מאת הרב יצחק נסים זצ"ל לאחר עבודה רבה ומאומצת, יצא לאור זה עתה ספר חדש נוסף

 לכלל ולפרט: הלכות קצובות

. זהו כרך ראשון יוסף שבחהרב ערך והוסיף מקורות:  הרב אברהם חמאמי,את ההלכות קיבץ: "
 בסדרה של תשובות ופסקי הלכה קצובים, קצרים וקולעים, שהשיב הראשון לציון למאות שואליו 

 מקצווי תבל, רבנים וראשי קהילות, ראשי המדינה, ארגונים ו"עמך" שציפו למענהו ולהכרעתו"
 )מתוך ההקדמה(. 

 ספר חשוב זה, שבוודאי יביא תועלת רבה ללומדים, מצטרף לספרים הייחודים שה'מרכז'     

 הוציא לאור.
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