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 הקדמה

רוחי  ',אני זאת בריתי אותם אמר הו: "'אומר הנביא בשם ה, א"ט פסוק כ"בספר ישעיהו פרק נ

מעתה ועד ', לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך אמר ה, ודברי אשר שמתי בפיך. אשר עליך

 "עולם

לא מפני , מצויים באומה הישראלית, לימודה וקיומה, שהתורה, מודיע לעם ישראל' בהודעה זו ה

שהתורה ה מודיע "הקב. הטביע את התורה באופן מהותי בתוכם' אלא מפני שה, שהעם רצה אותה

ועל כן קבלת התורה על ידי עם , בברית אלוקית שהוא הטביע בעמו, מצויה באומה הישראלית

ה ברא מציאות של תורה "במעמד הר  סיני הקב. ואינו ניתן לביטול, היא מצב בלתי הפיך, ישראל

 .מתקיימת לנצח בעם ישראל

לכל יחיד ויחיד יש  אך, הייתה רק בכלל האומה, הטבעת התורה בברית אלוקית בעם בישראל

ועל ידי כך להתחבר ליעוד האלוקי של , בחירה חופשית להחליט אם הוא מעוניין ללומדה ולקיימה

 . עם ישראל

 .ו היקרים"תלמידי מחזור ט

בחרתם להתחבר ליעוד האלוקי של עם , כאשר בחרתם להגיע למכינה ולעסוק בתורה שנה שלמה

, וגם בהמשך חייכם, בהמשך דרכיכם בשירות הצבאיאנו מקווים שגם . אשריכם שזכיתם. ישראל

, שכל פעולותיכם ינבעו מהבחירה הזו, תמשיכו לבחור להיות שייכים ליעוד האלוקי של עם ישראל

 .ותזכו שכל מעשיכם יהיו לשם שמים

אספתם כוחות ויכולות בתחומים , ואנחנו בטוחים שמכל האתגרים, עברתם שנה מלאה באתגרים

שייך , כל לימוד תורה שהתייגעתם בו. וקכם בשנת המכינה היה בלימוד תורהעיקר עיס. שונים

 .ה ילווה אתכם ויאיר לכם בחייכם"לכם והוטבע באישיותכם ואי

. היה העיסוק בכתיבת מאמר לחוברת הזו, השיא של העמל שלכם בתורה, במובנים מסיימים

וכדאי , ים ומגווניםכתבתם על נושאים רב. בחרתם נושא שקרוב לליבכם ומעניין אתכם

לפחות את המאמר המסוים שכל אחד מכם , ותקראו בחוברת מדי פעם, שתשתמשו ביצירה שלכם

 .כתב

ואותו הסיפוק היצירתי שרובכם חוויתם בשעה , אנו מקווים שאותה השמחה שרובכם חשתם

 שמתיקות לימוד. ובכל מה שתעשו, ימשיך וילווה אתכם בכל אשר תיפנו, שכתבתם את המאמר

 .ילווה אתכם בחוט של חסד לכל אורך חייכם, שחשתם במכינה, התורה

 

 .צאתכם לשלום ולשמחה                                                                                   

 .בילכםתמיד בש                                                                                    

 בן ציון קופלד                                                                                     
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 ר הרב חיים דרוקמן"מו

 נשיא המכינה       
 

 !תלמידי המכינה היקריםל

 

 

 .הנני שמח לברך אתכם לסיום שנת הלימודים במכינה
 

 .גדולה עבורכםהאמת היא שהשנה הזאת היתה ברכה 

וממש בולט כמה הוסיפה השנה הזאת , ואני רואה אתכם היום, אני זוכר אתכם בתחילת השנה

ואתם , ובמידות וביראת שמים, עליתם בה בתורה. להתפתחותו האמיתית של כל אחד ואחד מכם

 . היום גדולים הרבה יותר ממה שהייתם לפני שנה
 

הן את אלה שמתגייסים , ם שממשיכים שנה נוספתהן את אלה מכ, הנני מברך אתכם ממעמקי לב

 .וששם שמים יתאהב על ידכם, שתמשיכו להתקדם ולעלות, ל"לצה
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 גורן( אברהם)ד רמי "דברי עו

 נציג משפחת גורן
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 ר חוג ידידי המכינה"יו -רמי בובליל ('במיל)מ "ד אל"דברי עו

 

 

 ו היקרים''מחזור ט, וגרי המכינה ב

שאיפה להצלחתה וקביעת דרך ייחודית תוך תקווה ו, המכינה הוקמה לפני שנים בעמל רב

שאיפה שהתגשמה ומתגשמת תוך שהבוגרים נוטלים חלק פעיל , ומיוחדת להכשרת בוגריה

 . בשורות הצבא האקדמיה החברה ובתחומים נוספים ומבורכים

" המכינה הקדם צבאית עז  שלמה"בשם , לפני כשנה זכתה המכינה להתכבד בנשיאת שמה החדש

 .  על כך יבואו על הברכה כל השותפים בדבר, ל "הראשי האלוף הרב שלמה גורן זצש מרן הרב ''ע

 

ל ליוותה ומלווה אתכם בוגרי "של הרב הראשי הרב שלמה  גורן זצדמותו ומשנתו  , דרכו 

 . המכינה

 

 , וגרים יקריםב

 

 . חוכמה דרך ארץ וערכים בלימודיכם במכינה מבורכת זו, רכשתם יידע 

ראש המכינה הרב בועז ,  א''הערכים והדרך שהתווו לכם נשיא המכינה כבוד הרב דרוקמן שליט

 . ילוו אתכם בהמשך דרככם, ם והמדריכים ''הרמי',  שרמן שיחי

, מנהל המכינה , ם ''הרמי, בועז שרמן ראש המכינה כבוד הרב , כבוד הרב דרוקמן נשיא המכינה 

אהבת , מנהיגות, חכמה, תורה, צוות המכינה שאו ברכה על פועלכם והכשרת הבוגרים לדרך ארץ 

 .הארץ  ואהבת הבריות

 

 . עשו חייל ויישר כח, המשיכו בפועלכם 

 

 ,בברכה                                        

 ד '''רמי בובליל עו( 'מיל)מ "אל
 ר חוג ידידי המכינה''יו
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 ולירושלים עירך ברחמים  תשוב

 א"ר הרב חיים דרוקמן שליט"מו

 

, להר הבית, זכינו לחזור לירושלים שבין החומות. זכינו במתנת שמים אדירה, לפני חמישים שנה

כולל חברון עיר האבות ומערת , ויחד עם ירושלים חזרה לידינו לב לבה של ארצנו, לכותל המערבי

 . המכפלה אשר בה

 האלוף עוזי נרקיס אור עציון דיבר בישיבת, בליל יום ירושלים, כי באחת השנים, ונזכיר נקדים

ממנו שמענו שלא רק שלא היה שום תכנון . אשר היה בימי שחרור ירושלים אלוף פיקוד מרכז, ל"ז

שחרור ירושלים וארץ ישראל . עשינו הכל כדי למנוע את שחרורה! אדרבה, אלא, לכיבוש ירושלים

 .להי ֶנטו-היה תכנון א

, אך יחד עם זאת. לכבוש את ירושליםקודם המלחמה אף אחד לא תכנן וחשב על האפשרות , אכן

. לירושליםשלנו בהם התגלו ביטויים שונים של כיסופים , התרחשו אירועים, באותה שנה ממש

אם לא בדרך של , עד כדי כך שבמבט לאחור קשה להסביר את הדברים, העובדות מצטרפות זו לזו

פיהם של ישראל לשיבה בכיסו, אשר באה לידי ביטוי באירועים אלו, התנוצצות רוח ממרומים

 .לירושלים

של רצון לעלות , לקראת חודש טבת באותה שנה חלה התעוררות מיוחדת אצלנו בישיבה  .א

 .אין שום הסבר הגיוני לרצון מיוחד זה. לירושלים ולהתקרב לעיר העתיקה

לחומות העיר , ככל שניתן היה, כל הישיבה עלתה לירושלים והשתדלנו להיות קרובים

בו היתה חומה שהפרידה בין שני חלקי , שלא היה פשוט כלל באותו הזמן מעשה, העתיקה

עלינו . כך שהיתה ממש סכנת נפשות להתקרב לחומה, ומעל החומה ניצבו צלפים ערבים, עיר

הרואה את "וכל אחד קרע קריעה מדין , כולנו על גג גבוה כדי להשקיף אל מעבר לחומה

 ." 1ירושלים בֻחרבנה

האם מותר , שבתחילה רצה לבוא ולשאול, לאחר שחרור ירושלים סיפרה ֵאם אחת על בנה

ואמר שישמור את , אך לאחר שחרור העיר כבר לא רצה לשאול, לאחות את הקריעה הזאת

זכה גם , על שבאותה שנה בה קרע קריעה על ירושלים בחורבנה, החולצה הזאת למזכרת

 .ירושלים בשחרורהלראות את 

באותם ימים עוד . עקיבא-ב מכל ישיבות בני"בחודש אדר התקיים בישיבתנו כנס של כיתות י .ב

. שמגמתם היתה לעודד את הבוגרים להמשך לימודים בישיבות, קיימו כנסים בשבתות

אחד מן המשתתפים אמר בדבריו את המשפט . במוצאי שבת התקיים סימפוזיון בבית המדרש

צריכים לראות את עצמנו כחיילים ששוכבים למרגלות הר הבית כדי לכבוש  אנחנו: "הבא

אז תלמיד ישיבה ולימים מראשי מחוללי ההתיישבות )ל "הדובר היה הרב חנן פורת ז". אותו

 .בין משחררי ירושלים והר הבית, חודשיים לאחר מכן, שזכה להיות, (ע"ביש

באותה ועידה . עקיבא בירושלים-בניבחול המועד פסח התקיימה ועידה ארצית של תנועת  .ג

כי יוחלט שהועידה הבאה תתכנס בעיר , אמנון שפירא 'פרופכיום , הציע אחד החברים

 .העתיקה בירושלים

הועידה מטילה על ההנהלה הארצית לפעול : "ההחלטה שאכן התקבלה באותה ועידה היתה

 ".להחדרת תודעת ירושלים העתיקה בין חברי התנועה

                                                           
1
 א ,מועד קטן כו 
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חבל ארץ אשר נפל ביד האויב במלחמת העצמאות , "גוש עציון"קראת על שם הישיבה שלנו נ .ד

שתי אזכרות היו נהוגות בישיבה לזכר גוש עציון . ונותר תחת ידם עד מלחמת ששת הימים

ובערב יום , ה שנפלה בדרכה לגוש עציון"לזכר שיירת הל, בחודש שבט: באותם ימים

 .העצמאות לגוש כולו

המקום בו אפשר היה להשקיף , לקיים מרוץ לפיד ממשטרת בר גיוראבאותה שנה עלה רעיון 

אכן נסעה הישיבה כולה למשטרת , יום נפילת הגוש, אייר' בד. לכיוון הישיבה, על גוש עציון

במפקד הסיום של . עציון ומשם יצא מרוץ הלפיד לישיבה-גיורא כדי להשקיף על גוש-בר

אנחנו עוד נחזור לגוש : "ז נאמר"מאות תשכסמוך לכניסת יום העצ, המרוץ שנערך בישיבה

 "!עציון

במסיבת יום העצמאות , ל"הרב צבי יהודה זצ, בליל אותו יום העצמאות דיבר מורי ורבי .ה

! ?האנחנו שוכחים את זה –איפה חברון שלנו : "ותוך כדי דבריו זעק" מרכז הרב"בישיבת 

כל , כל רגב ורגב, שלנו הוא –רדן וכל עבר הי! ?הנשכחן –איה , והיכן שכם שלנו ויריחו שלנו

הבידינו לוותר אפילו על  –' כל חבל ארץ וכברת אדמה השייכים לארץ ד, ארבע אמות

 !".?מילימטר אחד מהן

ביום שני ושלישי איש לא , וביום רביעי נכבשה ירושלים, מלחמת ששת הימים פרצה ביום שני .ו

. עשו הכל כדי להימנע מכך, קיסוכמו שהזכרנו בשם האלוף עוזי נר, חשב על שחרור העיר

ביום שני בלילה הוחלט בישיבתנו להשאר ערים כל הלילה וללמוד מענייני ירושלים כדי לעזור 

 .אף שאיש עוד לא חשב אז על שחרור ירושלים, בכך לשחרורה של העיר

אך אלו ביטויים נאמנים , מתייחסות לקבוצה מצומצמת, ברובן, אמנם הדוגמאות הללו

, כידוע, ניתן גם להוסיף שלקראת אותו יום העצמאות חובר. כולו באותה תקופה לרחשי העם

 .אשר שופע כולו שקיקה וכיסופים לשיבה לעיר, "ירושלים של זהב"השיר 

, אך כשמצרפים אותם יחדיו, ודאי שניתן להסביר כל אחד ואחד מהאירועים בפני עצמו

כשמסתכלים על . לת משמעותשההתעוררות היתה תופעה מציאותית בע, רואים בעליל

אתערותא "האירועים בהיבט היסטורי רואים כיצד הכיסופים המעשיים שלנו היו ביטוי של 

 . של התנוצצות רוח הגאולה –" דלעילא

גם כיום אנחנו צריכים להמשיך לכסוף ולפעול להתקדמותה של הגאולה ולבנין בית המקדש 

 !אמן, במהרה בימינו

 

  



 ' עזרת הב

11 

 והנצח זו ירושלים

 הרב בעז שרמן

 מבוא

שנים לשחרורה של ירושלים והשבתה לעם היהודי  53זכינו לחגוג , ז"ח באייר התשע"בכ, השנה

במלחמה  ,ודווקא שם. ירושלים -שקשרה אותנו שוב באופן גלוי לעיר הנצח, מתוך מלחמה ניסית

אינני : "שמואל שניצר היטיב לתאר זאת. התגלו דברים מיוחדים, על ירושלים ובתוכה הכותל

, אינני מבין למה עמדו הלוחמים הקשוחים והנוקשים של יחידת הצנחנים ליד הכותל, יודע

בלי בושה , ונתנו לדמעות הצורבות לרדת על לחייהם מגודלות הזיפים, והתרפקו על אבניו הישנות

אינני יודע למה בכו מאות אלפים כששמעו את בשורת השחרור והם לא בכו על . לי מבוכהוב

פרטי , נסתר וגלוי, כח מיוחד, יש משהו בירושלים שהוא אחר ושונה 1"?ירושלים בהיותה בשבי

 .ולאומי שאנו מבקשים להיפגש ולהבין אותו במאמר זה

 הקדמה

ובהמשך , 2"שלם מלכי צדק מלך", ספר בראשיתהיא עיר קדומה המופיעה כבר בתחילת , ירושלים

אך , 4שמות שבעיםל כותבים שלירושלים "חז, אמנם. 3"יראה' הר ה: "אברהם אבינו מכנה אותה

: לא מופיע לאורך כל התורה אלא בפעם הראשונה רק בספר יהושע ,ירושליםשמה המלא של 

שהרי בספר דברים ירושלים נקראת , ונראה שיש כאן כוונה. 5"ויהי כשמע אדני צדק מלך ירושלם"

כביכול הצפינה התורה את שמה של ירושלים ואולי אפילו , 6"'המקום אשר יבחר ה"פעמים רבות 

 ?מדוע זה כך. לא ניתן לקרוא לה בשמה בחמישה חומשי התורה אלא רק בנביאים

לא "ה "אמר הקב. בגמרות ובמדרשים מתוארות תופעות המצריכות ביאור ופירוש, ל"בדברי חז

והגמרא שואלת האם יש ירושלים של  7"העד שאבוא לירושלים של מט, אבוא בירושלים של מעלה

מהי המשמעות של  -"ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו: "שכתוב! ועונה יש? מעלה

 ? ירושלים של מעלה

. 8"בה שכל ישראל שתפין -מכל שבטיכם, זו שבט יהודה ובנימין -באחד שבטיך: "ובמקום אחר

אך מהי המשמעות שהיא לא נתחלקה , אנו יודעים שירושלים היא נחלת שבט יהודה ובנימין

 ? שכל ישראל שתפין בה, לשבטים

האם אכן ריח  -9"כלה בירושלים אינה צריכה להתקשט מריח הקטורת"ועוד מסופר בגמרא ש

 ? הקטורת בכוחו ליפות את כלות ירושלים

כ "ירושלים כ -10"דם לחברו צר לי המקום שאלין בירושליםולא אמר א: "ובמקום נוסף מובא

 ?כיצד ניתן לתאר שאכן לא היה צפוף וצר, פעמים בשנהשלוש רוב עם ישראל עולה לרגל , קטנה

שמכוחה מושפעים דברים , הבאנו דוגמאות מעטות המדגישות שירושלים היא אחרת וייחודית

 .חדומכאן נשתדל לגלות ולהגדיר את כוחה המיו. רבים

                                                           
1
 .192' יסוד עמאבני , שמואל שניצר 
2
 .ח"י, ד"פרק י, בראשית 
3
 .ד"י, ב"בראשית פרק כ 
4
 .ב"י, ד"במדבר רבה י 
5
 .'א', יהושע פרק י 
6
 .ח"כ-'א, ב"דברים פרק י 
7
 .א"ע' גמרא תענית ה 
8
 .'אות ג, ה"אבות דרכי נתן פרק ל 
9
 .ב"ע, ט"מא ליו 
10
 .ניסים שנעשו בבית המקדש 13-מביאה את זה בסוף הבריתא העוסקת ב' הגמ, ב"ב ע"בבא קמא ס 
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 ירושלים אמצע ארץ ישראל

... כך ארץ ישראל טיבורה של עולם, כשם שהטיבור הזה נתון באמצע האיש: "במדרש כתוב

הרי אנו יודעים שמבחינה גאוגרפית  12,והראשונים הקשו 11"וירושלים באמצע ארץ ישראל

ל לא דיברו על "שחז 13רל"לכן מסביר המה? ירושלים אינה בדיוק נקודת האמצע של ארץ ישראל

כמו שאמר כי הלב של . י שכך הוא נחשב"אלא לומר כי מקום ירושלים היא אמצע א"שטח הארץ 

רצונו לומר שזה אמצעיתו שהכל מצטרף ומתחבר אליו כמו שדרך הכל , האדם באמצע הגוף ממש

ן כלומר ירושלים היא נקודת האמצע במוב -"כך מצטרף הכל אל ירושלים, מצטרף אל אמצעי

מחברת , כוללת בתוכה את כל המגמות ואפשרויות המציאות, שהיא מחברת את כל הצדדים כולם

י "מצד אחד גילוי השראת שכינה ע, אתעורותא דליעלא עם אתערותא דלתתא, ומביעה את כולם

ומצד שני שכינתו לא תופיע , הכל יבוא ממנו, 14"נדחי ישראל יכנס', בונה ירושלים ה: "'מעשי ה

אתה תקום תרחם ציון כי עת לחננה כי בא " 15לא נפעל ונעשה מעשה וכך מובא בכוזרי אם אנחנו

זאת אומרת ירושלים לא תבנה כי אם כאשר  -כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו -מועד

 ".עד אשר יחוננו את אבניה ואת עפרה, ישתוקקו אליה בני ישראל תכלית תשוקה

כ בא אברהם "ואח, שבתחילה קראו לה שלם, של ירושליםאת שמותיה  16וכך מבאר השפת אמת

דורות בלי תורה  26... נהג הבורא יתברך בעולם רק בחסדו, כי קודם אבותינו"וקרא לה יראה 

י "כ בא אברהם ועשה הכנה שיוכל האדם למצוא השלמות ע"אח. שנהגם הבורא יתברך בחסדו

הוכן העולם , א יתברך הנהגה בחסדוי שהקדים הבור"ושניהם היו צריכים כי ע. הכנת היראה

כלומר בכל דבר " יתברך' י מעשיו לעורר ולמצוא עזר ה"כ לאדם לזכות ע"להיות יכולת אח

' חסד ה: תקופות 2אברהם אבינו חי בתפר בין . והשתדלות האדם' חסד ה, צדדים 2קיימים 

ת השלמת חסד המאפיינת יותר א -ולכן קרא אברהם לשלם בשם יראה. והשתדלות ומעשי האדם

 . ובזה מצא אברהם אבינו את השלמות באופן פרטי, י מעשי בני האדם"ע' ה

שהרי לכל אורך תקופת . לכלל ישראל -והלאומיים, לצדדים הציבוריים, ניתן להסיק מתוך הפרט

י לקחת יוזמה ולפעול "מצווים בנ, ורק בכניסתם לארץ' י חסד ה"י היו מונהגים ע"בנ, התורה

רק בספר יהושע , לכן. וזהו מעבר מהנהגה ניסית להנהגה טבעית, י בכיבוש ובנחלה"ליישובה של א

וגם יראה שהוא ' שהוא חסד ה -המרכיב בתוכו גם שלם -"ירושלים"מופיע לראשונה שמה של 

המרכז לכל הכוחות הפנימיים , שהרי ירושלים במהותה היא אמצע. השתדלות מעשי האדם

, גיא וחזיון, ירושלים היא מושב הסנהדרין בלשכת הגזית. כותתורה ונבואה מקדש ומל, שבאומה

מוסרית ומשפטית , רוחנית, היא עיר אשר עוצמה מדינית, ובירתנו הממלכתית, מקום המקדש

 . 17חברו בה יחדיו

 

 

 

 

                                                           
11
 .'תנחומא קדושים אות י 
12
 .ב"ג ע"ה כ"מסכת ר, ה כמה"ד' תוס 
13
 .ב"ג ע"ה כ"רל ר"חידושי אגדות למה 
14
 .'ב, ז"תהילים קמ 
15
 .סוף מאמר חמישי, ל בספר בכוזרי"ריה 
16
 .ח"שפת אמת פנחס תרל 
17
 .העיר העתיקה שוחררה -ז"תשכ -ה"שיחות הרצי 
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 זו ירושלים -והנצח

והנצח זו " 19ל"דורשים חז 18"הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד' לך ה: "על הפסוק

בכוחה של . הפנימית והשלמה, עם הנקודה הנצחית, ירושלים מפגישה אותנו עם הנצח". ירושלים

אפילו , כשלא ידעו מהי ההלכה. ירושלים להגביה אנשים ולהפגישם עם המהות והאמת במילואה

שני גרדיים שישבו בשער האשפות שבירושלים ידעו והעידו את ההלכה שלמדו וזכרו משמעיה 

, שנכנסו ישראל לבית המקדש ולכל שבט היה שער מיוחד המדגיש את עצמאותווכ 20.ואבטליון

ששם : "כי בירושלים ובית המקדש נעשה שלום בין השבטים כדכתיב: "ז מדגיש השפת אמת"בכ

מ כשמתגלה "ומ, כי בודאי יש לכל שבט עניין ודרך מיוחד, עלו שבטים שבטי יה עדות לישראל

 .21"עושה שלום במרומיו: היות אחד כדכתיבמתבטלין כולם ל, להם דעת עליון

והיה ביום ההוא יצאו מים חיים : "השפעה לא רק על תושביה אלא על כל סביבותיה, לירושלים

 .22"היא הבאר שעתידה לעלות בירושלים ולהשקות את כל סביבותיה, מירושלים

רואה וחי את המציאות , שכוחה הפנימי של ירושלים הוא בכך שהנמצא בתוכה, ניתן להסביר

למרות שהחיים מורכבים מפרטים רבים הנראים , השלמה בתוכן הפנימי שלה ולא רק בחיצוניותה

נפרדים ואף סותרים בכל זאת מצליח האדם להתרומם מהם ולראות את האחדות הכוללת 

 . בפנימיותה

אלא חסידים , לא שלא היה צר וצפוף, להסביר שבירושלים בימי העליה לרגל ומכאן ניתן

שהרי , אדם צר לי המקום אמרשלעולם לא : שהיה צר וצפוף אלא מעלתם הייתה בכך, מספרים

שלא הרגישו בקשיים , כ גדולה הייתה"כ, השמחה הגדולה בכך שכל ישראל מתכנסים בירושלים

 .הקטנים

ריח הקטורת לא הפך אותה ליפה יותר וממילא לא הייתה , ירושליםולכן גם כשכלה התחתנה ב

אלא ריח הקטורת השפיע על המתבוננים בכלה והם ראו בה רק יופי והדר ללא , צריכה להתאפר

 . שהרי התפרץ מתוכם משהו פנימי, אולי משום כך בכו הצנחנים בכותל. צורך בקישוט חיצוני

ים מבחינה גיאוגרפית אומנם נתחלקה לשני שבטים יהודה שירושל, פי הבנה זו ניתן גם להסביר"ע

שכל ישראל שתפין , בפנימיותה ובקדושתה שייכת ירושלים לכל עם ישראל, אך במהותה, ובנימין

כדי שלא : "הקפידו לא להביא פירות גינוסר לירושלים ולא פתחו חמי טבריה בירושלים, ולכן. בה

נמצאת עליה , אלא לאכול פירות גינוסר בירושלים דיינו יהיו עולי רגלים אומרים אלמלא לא עלינו

לא יכול להשאיר את האדם בחוויה חיצונית שאינה , כלומר המפגש עם ירושלים 23..."שלא לשמה

 . התוך והאמת, אלא להפגיש את השוהה בה עם הפנימיות, לשמה

רק כאשר אנו עד שיבוא בירושלים של מטה מפני ש, ה לא יבוא לירושלים של מעלה"ולכן הקב

אזי ממילא תתגלה השלמות , הפנימי והאיכותי, נבנה את ירושלים של מטה באופן הנכון

 .בירושלים של מעלה

 

 

 

                                                           
18
 .ט"כ', אדברי הימים  
19
 .א"ח ע"ברכות נ, גמרא 
20
 .'ג', משנה מסכת עדויות פרק א 
21
 .ז"שפת אמת פרשת ויגש תרמ 
22
 .ה"פרקי דרבי אליעזר פרק ל 
23
 .'עמוד ב' גמרא פסחים ח 
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 אם אשכחך ירושלים

, גם כשיהודי ציון גלו לבבל וישבו על שפת הנהר הם בכו את החורבן, ירושלים הינה נכס צאן ברזל

שכמו : "ם"ומסביר המלבי 24..."כח ימיניאם אשכחך ירושלים תש: "אך יותר מכך הם נשבעו

, כן ירושלים היא חבת כל תנועותינו ועסקינו, שהימין היא מוכנת אל האדם בכל תנועותיו ועסקיו

. ירושלים לא יכולה להשאר בהעלם או בהסתר". א לשכח את הימין"א לשכחה כמו שא"עד שא

מיות ולשלמות המורכבת מכל לפני, אנו חייבים לזכור את ירושלים כדי שנדע להתחבר למהות

שנוכל להתרומם מעל המציאות המלאה בחילוקים ובהפרדות ונדע לחיות חיים של . החלקים

 .שהרי ירושלים היא אמצע, הבחנה המביאה לידי הכללה וחיבור של כל הקצוות כולם

לזכור  .אנו חייבים לזכור את ירושלים, על כל סגולותיו הנפלאות, בדור שאנו זוכים לחיות בתוכו

, המביאים לידי ביטוי את החיצוניות והפנימיות, להוביל את חיינו מתוך עומק ותבונה כוללים

 .הנצח וההוד, המלוכה והקדושה

, והדבר אשר חזה ישעיהו בן אמוץ על יהודה וירושלים: "25שתתקיים בנו נבואת ישעיה' נתפלל לה

, א מגבעות ונהרו אליו כל הגוייםבראש ההרים ונש' והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה

אל בית אלוקי יעקב ויורנו מדרכיו ונלכה ' והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר ה

   .אמן". מירושלים' כי מציון תצא תורה ודבר ה, באורחותיו

  

                                                           
24
 .'ו-'ה, ז"תהילים קל 
25
 .'ג-'א', ישעיהו פרק ב 
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 ל"היבטים הלכתיים בשיטת הרב שלמה גורן זצ-"נויהר הבית ביד"

 1ל"הר הבית לרב שלמה גורן זצ הספר מבוסס ברובו עלהמאמר 

 שי ויסבלום

 

נס שחרורה ואיחודה של ', יובל לנס הגדול שזיכנו ה, בימים אלו זכינו לחגוג ולציין עם כלל ישראל

ל "במאמר אנסה להביא בקצרה מספר היבטים הלכתיים הקשורים לשיטת הרב גורן זצ.  ירושלים

 .החזרת התפילות להרבסוגיית העלייה להר הבית ו

שמתוקף תפקידו היה האחראי , ל"האלוף הרב שלמה גורן זצ, הרב הראשי, מרן, עם שוך הקרבות

נדרש למשמעות ההלכתית עם חזרתו של הר הבית , על כלל המקומות הקדושים ששוחררו

חיבתו למרות געגועיו ו, ל"הרב גורן זצ(. לראשונה מאז חורבן בית המקדש השני)לריבונות יהודית 

דתי , צפיות למהפך רוחני...עורר בלב כל יהודי"סבר כי החזרה להר הבית , העזה לכותל המערבי

ראה בהקדשת רחבת הכותל ובתפילה , ומאידך". 2להחזרת העטרה של הר הבית ליושנה, ולאומי

 .כסמל של חורבן וגלות ולא של שחרור וגאולה, ליד הכותל המערבי בלבד

 :מידיותהרב נקט מספר פעולות 

 מינוי קציני הר הבית שהופקדו על שמירת הסדר הציבורי במקום. 

 (.מדרום לשער המוגרבים)פתיחת מדרשה של הרבנות הצבאית בשטח ההר 

 י מודדים מטעם חיל ההנדסה"ביצוע מדידות מקיפות בכל שטח ההר ע. 

  (.באב' כולל ביום ט)הנהגת תפילות בהר הבית 

 (.שלבסוף בוטלה בהחלטת הממשלה)ר בשבת נחמו היערכות לתפילת המונים בשטח הה 

-ל הבין היטב את גודל השעה ופעל בצורה החלטית על"פעולות אילו מעידות על כך שהרב גורן זצ

 . מנת לשמר ריבונות יהודית בהר הבית ולהחזיר את ההר לליבותיהם של ישראל

 מקור האיסור עליה להר הבית

כי , הפוסק, ם בהלכות בית הבחירה"יטתו של הרמבהולכים לש, האוסרים לעלות להר בימינו

נתקדשה , לעניין קדושת הר הבית ובית המקדש שהקדושה שנתקדשה עם בניין שלמה המלך

שהקדושה ראשונה קדשה לשעתה וקדשה לעתיד ....חריבהאף על פי שהיא ...:"ובלשונו. לעולם

מפני השכינה ושכינה אינה , לפי שקדושת המקדש וירושלים" :ם"לשיטת הרמבוהטעם . "3לבא

ממין בקדושתן הן ופ שש"בטלה והרי הוא אומר והשמותי את מקדשיכם ואמרו חכמים אע

 .דינם בכרת, 5טמאי מת שעולים לעזרה, ומכיוון שכך" 4עומדים

אומר אני סברת עצמו היא ולא ידעתי מאין " :ם בהשגותיו וזו לשונו"ד חולק על הרמב"הראב

ד חולק רק על העונש "ד העלייה מותרת ויש הסוברים שהראב"שלדעת הראביש הסוברים ". 6לו

 .אולם גם לשיטתו קיים איסור אלא שבדרגה פחותה

                                                           
1
מעמיק בכל הקשור לקדושת הר ו( עמודים 333מעל )היסטורי רחב היקף-הינו מאמר הלכתי" הבית-הר"הספר  

הרב גורן מציין בפתח הספר כי הספר נכתב מיד לאחר מלחמת ששת . מיקום המקדש וההשלכות לימינו, הבית
בגלל בעיות הלכתיות חדשות שהתעוררו אצלי חדשים לבקרים "שנה לאחר מכן  26ז ויצא לאור רק "תשכ, הימים

 .מאבדן הריבונות בהר עקב הסכמים מדיניים החליט לפרסמו אולם עקב החשש..." ביחס להיתר כניסה להר הבית
2
 .ל לספר"ההקדמה של הרב גורן זצ –" על פתח הר הבית" 
3
 .ו"הלכה ט' פרק ו, הלכות בית הבחירה, תורהמשנה  
4
 .ז"ט הלכה, שם 
5
להרחיק טמאי מת מקור האיסור הינו בציווי , (רק העזרה או אזורים נוספים)קיימת מחלוקת בנוגע לשטח האסור 

 .ממחנה שכינה
6
 .ד"הלכה י, שם 
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ל בפסק "הרב קוק זצ, י"קבע הרב הראשי לא, בדורנו. ראשונים ואחרונים עסקו רבות בסוגיה זו

אזהרה : "בעינו כי האיסור לעלות להר הבית עומד, הלכה מטעם הרבנות הראשית לארץ ישראל

 ".7לרבים מהאיסור החמור של הכניסה למקום המקדש והר הבית

 גבולות הר הבית

חשוב לזהות בבירור את המיקום והגבולות , להר הבית הכאשר אנו עוסקים באיסור העליי

ַהר ַהַבִית ָהָיה ֲחֵמׁש : "קובעת את מידותיו של הר הבית מסכת מדותהמשנה ב. המדויקים של ההר

י המדידות שבצע הרב גורן נמצא כי המרחק מהכותל "עפ ".8ַעל ֲחֵמׁש ֵמאֹות ַאָמה ַאָמה ֵמאֹות

אולם , (מ"ס 58 -א "אמה לפי שיטת חזו 533!! שהם בדיוק)מטר  293המזרחי לכותל המערבי הינו 

י כך שברור שיש שטח על הר הבית הנוכח, ( אמות 837-כ)מטר  368.5מדרום לצפון המרחק הינו 

מדידות (. אין איסור להיכנס אליהן-ולגבי התוספות להר הבית)שהינו תוספת לריבוע המקודש 

גם בצפון , מתתיהו בדבר תוספות לשטח הר הבית-אילו מאשרות עדויות היסטוריות של יוסף בן

 .וגם בדרום

 אבן השתייה

נדרשת נקודת עוגן ברורה , בכדי לדעת בוודאות היכן היה ממוקדם המקדש עצמו בשטח ההר

י רוב "מזוהה עפ( צאחרא-המכונה א)האבן הממוקמת מתחת לכפת הסלע . כנקודת ייחוס

מקום קודש  –והחוקרים כאבן השתייה ( בנימין מטודלה ועוד' ר, כפתור ופרח, ז"רדב)הפוסקים 

יוצא שאם נתייחס , י המדידות של הרב גורן"עפ, אולם. את נקודת הייחוסיכולה להוות -הקודשים

בית המקדש יהיה צמוד לקיר המזרחי של הר הבית באופן שאינו , אזי, לאבן זו כאבן השתייה

ולכן הרב גורן סובר . ם למשנה"ל במסכת מידות ולפי פירוש הרמב"מסתדר עם המידות של חז

 . הצמוד למקום מזבח העולה, "יתיןש"-כשיטה הגורסת כי האבן הינה ה

ההשפעה לעניין האזור האסור לטמאי מת הינה , למרות שקיימות שתי דעות בנוגע לאבן השתייה

ולכן לעניין השטח המותר . צפון דרום ההשפעה קטנה מאוד: ואילו בציר. מערב-מזרח: רק בציר

 .בדרום הר הבית אין השפעה למחלוקת זו

 ספק דאוריתא לחומרא

ל "אסף הרב גורן זצ, שכן הכלל לעניין ספק דאורייתא הוא לחומרא, לצאת מכל הספיקות בכדי

שיטת )פרט לדעה אחת שהופרכה מעבר לכל ספק , את כלל הדעות בנוגע למיקומו של המקדש

הינם כתלים של העזרה , כיום םז שסובר כי הכותל הדרומי והכותל המערבי הקיימי"הרדב

, מטר שמותר להיכנס אליו גם בזמן הזה 113בדרום הר הבית ברוחב  וקבע כי קיים תחום(. עצמה

ומותר בכניסה לטמאי מת גם לשיטת , שהוא לכל הדעות מחוץ לשטח הר הבית המקורי

 .המחמירים ביותר

 עליית יהודים להר הבית לאורך הדורות

ל "גורן זצ הרב, על מנת להכריע בעניין העלייה להר הבית ובאפשרות לבניית בית כנסת על ההר

בדבר , שבקרו בירושלים לאורך שנות הגלות" תיירים יהודים"ל ולעדויות "נדרש למקורות חז

 . העלייה להר הבית לאורך הדורות

לאחר , ל לחברי ועדת השרים לשמירה על המקומות הקדושים"במכתבו של הרב גורן זצ

הרב , גורן לשבת נחמוי הרב "שהממשלה החליטה לבטל תפילה המונית על הר הבית שתוכננה ע

המסקנה העולה היא שמאז חורבן בית שני ועד שלהי המאה . מביא בקצרה סקירה היסטורית זו

                                                           
7
 .23-כרוז של הרבנות הראשית משנות השלושים של המאה ה 
8
 'משנה א',  ב פרק ותמידמסכת  



 ' עזרת הב

17 

בנימין ' ר, התייר מבורדו, ר חייא הנשיא"אברהם ב' ר)לא פסקה תפילת יהודים על הר הבית  16-ה

ערבי המוכר לנו החלו להתפלל יהודים בכותל המ 17-ואילו רק במאה ה(.  ז ועוד"הרדב, מטודלה

 .כיום

ארבעה ימים , וביום שלישי בשבת" :ם עצמו מתאר את ביקורו בירושלים"שהרמב, מפליא הדבר

יצאנו מעכו לעלות , שש ועשרים ליצירה[ארבעת אלפים ותשע מאות ו]שנת , לירח מרחשוון

הרב גורן  9"....ביום חמישי ונכנסתי לבית הגדול והקדוש והתפללתי בו ,הלירושלים תחת סכנ

ולאור העובדה , מאידך. ם התפלל בבית כנסת על הר הבית"ורבים אחרים סוברים שהרמב

מסבירים אחרים כי מדובר בבית , ם קובע מפורשות את הכלל בדבר הקדושה בהר הבית"שהרמב

 (. ם כלל"ויש הסוברים שאין מדובר ברמב)כנסת סמוך להר הבית ולא בהר עצמו 

 החלטת הרבנות הראשית

ז לדון במציאות החדשה שנוצרה בהר וקבעה "ח סיון תשכ"עצת הרבנות הראשית התכנסה ברמו

: התכנסה שוב מועצת הרבנות לדון בנושא , ו"בשנת תשל. כי איסור העלייה להר הבית תקף

, גורן. מרן הרב הראשי לישראל הרב ש' מועצת הרבנות הראשית שמעה הרצאה מקיפה מפי כב"

, הרב הראשי לפרסם את מחקרו בנושא זה בכתב' חליטה להטיל על כבומ" הר הבית"על נושא 

לאחר מכן תדון המועצה בחומר הכתוב בכובד ראש עם רבני . בצירוף תרשימים והמידות שבידו

 .ישראל

ַוֲהִביאֹוִתים ֶאל ַהר ָקְדִׁשי : "אנו מאמינים באמונה שלמה שבמהרה בימינו יקויים בנו חזון הנביא

 .עד ימנו הרבנות לא שינתה עמדתה האוסרת עלייה להר הבית".  10 "ְבֵבית ְתִפָלִתי ְוִשַמְחִתים

 סיכום

טמאי מת , ם והרב קוק"כולל הרמב, מסכם וקובע כי גם לדעת המחמירים ביותר, ל"הרב גורן זצ

ק "ריבוע ת –לאיזורים שבוודאות מחוץ לשטח המקורי , מותרים לעלות לשטח הר הבית הנוכחי

 -השטח המדובר הינו באיזור הדרומי של הר הבית , י המדידות שבצע הרב"עפ. ק אמה"ת אמה על

וגם מותר לפנות משער :"מטרים מהקיר הדרומי וצפונה לכל רוחב ההר  113של " פרוסה"

של איסור מטמא , ולו הקל ביותר, מטר שמאלה מבלי להכנס לשום חשש 25-03המוגרבים 

איסור בהקמת מבנה על ההר בשטח המותר ולכן קובע הרב כי  הרב גורן סובר כי אין". 11מקדש

הרב מדגיש גם את ההיבט הלאומי וקובע כי . נכון לבנות בית כנסת מרווח על ההר בשטח זה

לאחר החזרת הריבונות היהודית להר יש לממש ריבונות זו ולהקפיד על נוכחות בהר ולשם כך 

 ".12חייבים למצות את כל צדדי ההיתר"

הצילו את קדש הקדשים של ! אישים דגולים" :בדבריו של הרב גורן לשרי הממשלהונסיים 

ישעיהו )השכחים את הר קדשי ' עזבי ה"אל תסגירו את הר הבית בידי מחלליו ואל נהיה כ, האומה

צבאות ' ונקראה ירושלים עיר האמת והר ה: "ונזכה לשמור על פרי נצחוננו לאורך ימים(. יא, סה

   ".13(ג,ח זכריה" )הר הקדש

  

                                                           
9
 .'מצוות התלויות בארץ ג, ספר חרדים 
10
 ו"תשל' ב אדר ב"כ, החלטת מועצת הרבנות הראשית 
11
 .06' עמ, מבא לספר הר הבית 
12
 .36' שם עמ 
13
' מובא הספר בעמ)ז "ה באב תשכ"ל לועדת השרים לשמירה על המקומות הקדושים מיום כ"של הרב גורן זצ מכתבו 
00.) 
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 ' ה בעבודת והחול הקודש

 שלום חבשושהרב 

 

 .לא תמיד אנחנו מעמיקים בו -"קידוש החומר: "ישנו מושג השגור בלשון הרבים

ולכן פעמים שאנו חיים , אנו גדלים על כך שענייני החומר בעולם הזה הם דברים שוליים ולא עיקר

להשקיע  ,כי העיקר זה הרוח, יאו להשתמש בהם במינון מינימל, מהם עבהבנה שעל האדם להימנ

עד כדי כך שלעיתים יש תחושה שהגשמיות בעולם הזה הוא כולו מכשול וניסיון סוג של . ברוחניות

 .יש חומר בואו ונעשה איתו דבר חיובי, בא לכאורה כפתרון, והמושג קידוש החומר ,בדיעבד

, בעולם הזה, כחלק ממשימותיו, ו שמא זה כאידיאל האדםננסה לברר האם כך הם הדברים א

ל "מתוך דברי הרמח. של האדם לא מציאות של בדיעבד אלא לכתחילה' אולי זו ממש עבודת ה

 .ננסה לעמוד על נקודה זאת

יסוד היסודות ושורש העבודה " :מתייחס למשימת האדםל בספרו מסילת ישרים "רמחה

 האדם מה חובתו בעולמו ולמה צריך שישים מבטו ומגמתוהוא שיתברר ויתאמת אצל  .התמימה

 "1 ...כל ימי חייו הנה התכלית בבריאה היה להיטיב מטובו יתברך שמו לזולתו. בכל אשר הוא עמל

על כן גזרה חכמתו . הטוב הזה אי אפשר שימצא אלא בו, והנה מצד אחר: "כותב 2'דרך ה ובספרו

, שיתן מקום לברואים לשיתדבקו בו יתברך שמושמציאות ההטבה האמיתית הזאת יהיה במה 

והנה : "כותב, ובמשפט מחץ מסכם מהי משימת האדם ..."באותו השיעור שאפשר להם שיתדבקו

שהוא לא נברא , והוא שידע ויבין, היות האדם פונה תמיד לבוראו, שורש כל עניין העבודה הוא

 ".3ואלא להיות מתדבק בבורא

, ה הוא קודש ושלמות"כשם שהקב -"התדבקות בו יתברך"היא ' המדבריו ניתן לראות שעבודת 

הרעיון של המצוות הוא . על ידי המצוות? כיצד ניתן לבצע משימה זאת, גם אנו נשאף לשלמות

, השיא, ובשאיפה לקדש ולהעלות את העולם הזה שבו נבראנו לדרגה גבוהה יותר, לקדש את הכל

וגם להגיע למצב שבו . לשיא המעלה שבו, דושה שבוהיהודי יגיע לשיא של הק .העולם כולוזה 

 .שאינו יהודי יגיע למקסימום שלו, הגוי

ואז  .השכל על התאוות, הרוח על החומר, כל זה יכול להעשות על ידי העלאת הקודש על החול

ברגע שנוציא מן הכח אל הפועל את הגנוז בנו גם את . האדם יגיע לתיקונו וממילא לימות המשיח

זה בעצם המשמעות של שיא הדבקות שיא  -במבט שטחי נראים ככוחות גשמיים בלבדהכוחות ש

מצב של . כשזה יקרה גם המציאות תהיה שונה. הקדושה במציאות העולם הזה של היום יום

בלי קשר )זהו המשך טבעי של העולם הזה . או מצב שבו נהנים מזיו השכינה שונה' עבודת ה

זהו הרעיון ( ר או שמדובר בחיי נשמה בלבד"ר שיסולק יצההאם מדוב, למחלוקת על עולם הבא

אלא גם קידוש , שזה לא רק קידוש עבודת האדמה" תורה ועבודה"ושל . העמוק של קידוש החומר

 .עבודת החשמלאי המהנדס והדוקטור

דרך משל בהשוואה  באותו קידוש החומר שניתן לייצגם, ישנן שתי דרכים עיקריות בעבודת הבורא

 .הדבר היותר מוכר ההשוואה בין חכם לנביא לכהן או בין מלך

תפקיד המלך כשמו למלוך על העם : תפקידו להיות איש העולם הזה חי בעולם הזה לגמריי -המלך

ם כל זה "ועליו אומר הרמב, ללחום מלחמות וכל עניינים הדומים לזה, ולטפל בבעיות כלכליות

                                                           
1
 'א, מסילת ישרים 
2
 'ב"פ א"ח' פרק ה' דרך ה 
3
 ד"א פ"ח' פרק ה' דרך ה 
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לדבר ' כלומר הפיכת הכל לעבודת ה, דשהכל נעשה מתוך קישור לקו 4ספר התורה בחיקוכש

אין מלחמותיו . 'ללחום את מלחמות ה' שליח ה. 'שהוא שליח ה, עליו לדעת שהוא מלך, שבקדושה

כל עבודתו הוא קידוש החיים בשיא של  .אלא מלחמותיו הן מלחמות קודש, סתם מלחמות

 .ומעלה אותם ומקדש אותם. הגשמיות נמצא בכל הויות העולם הזה

לא מתעסק בענייני  -לא לגמרי אבל הוא יותר מנותק מהמלך, הוא מופרש מהעולם -הכהן לעומת

כפי שרואים על המשנה ', שהקורבנות עצמם הם עבודת ה. הוא מתעסק בהקרבת קורבנות, העולם

מפרש  "על התורה על העבודה ועל גמילות חסדים"על שלושה דברים העולם עומד "במסכת אבות 

ובקיום מצוות התורה והם "... :היא עבודת הקורבנות כפי שכותב" העבודה"ם כי "הרמב

שבשביל עבודת  אמרו חכמים: "כותב ובהלכות מעילה. .." העולם הקרבנות התמדת תקינות

הוא גם , אבל בצורה יותר מנותקת מהעולם, הכהן מקדש את החומר "5קורבנות העולם עומד

גם ..( אם ניתן להגיד משפט כזה" )רוחנית"יותר אבל לכאורה חומריות שהיא , מתעסק בחומריות

אלא ( גשמיות)אך הכהן לא מגדל את הפרות בשביל החלב שבהם , המלך וגם הכהן מגדלים פרות

, יהודי רגיל מקדש את בהמתו .להוציא אותם מהעולם הזה, מגדל אותם בשביל הקורבן לשורפם

דיני טהרה , ומברך באכילתה, את הפרה בזה שאוכל מבשרה שוחט אותה כפי שמצווה התורה

, הכהן לא יכול להתחתן עם כל אישה יש נשים שאסורות עליו. לכהן יותר חמורים מהאדם הרגיל

, לכן ככל שהכהן יותר גדול(. מהגשמיות)קדושה במובן של פרישות . כיוון שהן יפגמו את קדושתו

 .הוא יותר מופרש

כל אחד מקדש את החומר ומעלה את יוצא שגם המלך וגם הכהן מקדשים את החומר אלא ש

ולפי מדרגתו יש כאלה בהיותם בשיא , שרונותיוילפי כ .תכונותיו לפי מציאותוהעולם לפי 

 .ויש כאלה שדווקא בהיותם קשורים לעולם, הפרישות מהעולם

: יהודה הלוי בספרו הכוזרי' ר כפי שמביא' נביא'ו' חכם'חלוקה הזאת מוכרת יותר בהשוואה בין 

וחכמת האלוהות שנושאיה הם , חכמת התורה שנושאיה הכהנים, ור לשתי החכמותפה המק"

 "6.הם הם ראש האומה יועצים נבונים לאומה ומוכיחיה וכותבי זכרונתיה הנביאים אלה ואלה היו

וצריך להמצא כל  7ם"הוא יושב פרוש מהעולם כפי שכותב הרמב, הוא המקביל לכהן' הנביא'

, שיא הקשר אל הבורא נבואה זה בעצם -אז אולי הוא יזכה לאותה הארה אלוקית, הזמן בשמחה

א להגיע "דבר זה יכול לקרות ואפשרי רק כשמתרחקים מהגשמיות כי אחרת א. 'שמיעת דיבור ה

נתק לכן עם ישראל בזמן מתן תורה ולקראת מתן תורה היה צריך להת)לשיא הרוחני הזה נבואה 

  (.ולהגיע למעמד ברמה גבוהה יותר

הוא יושב , אזי הוא לגמרי פרוש מאישה ומהעם, כמו שמשה הגיע -כאשר אדם מגיע לשיא הנבואה

לכן משה מסוגל לעבוד במשכן זמנית למרות )ליד הכהן , מחוץ למחנה ישראל ליד אוהל מועד

עדיין , יותר קדוש, חני מישראלשכל שבט לוי נתייחד בתכונה הזאת הוא יותר רו, לוי" רק"שהוא 

 (.לכן מכבדים לוי לפני ישראל וכהן קודם ללוי וישראל אפילו אם הוא עם הארץ, לא כמו כהן

בתוך העולם , הוא חי בעולם הזה לגמרי בדומה למלך שהזכרנו -'חכם'הלעומת הנביא יש את 

עיון שבתורה שהר, פ"הוא מוריד את תורה שבכתב לתורה שבע. ממש אלא שהוא מקדש אותו

והוא החכם בדומה ביותר . פ שהיא יורדת לכל פרטי החיים אפילו הפרטים הגשמיים ביותר"שבע

 .למלך מרומם כל צד בעולם הזה וממילא זה הקשר שלו עם בורא עולם

                                                           
4
 'ו', הלכה א 'הלכות מלכים פרק ג 
5
 ח"ח ה"הלכות מעילה פ 
6
 מאמר שני סעיף כחכוזרי  
7
 א"ז ה"התורה פ הלכות יסודי 
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והגמרא מכריעה  ?איזו דרך על האדם להעדיף חכם או נביא -?דנה מי עדיף 9ובירושלמי 8הגמרא

 אך(. כיוון שיש בו את שני הדברים. נכון שנביא שהוא גם חכם זה מעולה. )שהחכם עדיף מנביא

שהאדם : זה מלמד יסוד חשוב, שהחכם עדיף מנביא 10הסכמה ברורה גם בגמרא וגם בזוהרישנה 

כידוע . עם הגשמיות. הרגיל הנורמלי מן השורה לא מתנתק לגמרי מהגשמיות אלא חי בגשמיות

המשיך להיות רק בקודש יגיע למדרגה יותר רוחנית האדם שמתאווה להתנתק מהגשמיות ל

. והנזיר מביא קורבן חטאת כיוון שפרש יתר על המידה מהעולם, ויפרוש כל הזמן הוא יהיה נזיר

לפעמים כדי להתאזן זה בהכרח נצרך ואפשר לעשות כן כדי שהאדם לא יהיה שקוע יותר מדי 

ביום  –אך  ..."(.טה בקלקולה יזיר עצמוהרואה סו": אומרת.( ב)כפי שהגמרא בנזיר )בגשמיות 

אך להיות עם , האדם הפשוט עליו להיות מחובר לעולם להשתמש בעולם, יום האדם הנורמטיבי

שיותר  -אופן אחד .את כל מציאותו בשני אופנים, לקדש את כל מעשיו -"הספר תורה בחיכו"

אופן השני הוא קצת מעל וה. 'ברכות הנהנין וכד, בעצם הגשמיות י שימוש"ע -קשור לגשמיות

לעלות להתעלות , לקדש, אבל המטרה היא להמשיך... כמו הקורבנות של הכהן -לגשמיות הרגילה

 .נשמע מפוצץ וגבוה. עד לבורא עולם

מי  ,ולכן אסור לנו להתנתק לגמרי מהעולם הזה, עלינו לדעת שירדנו לעולם הזה לצורך מטרה זו

בנצרות , שאיפה, אצל הנוצרים הנזירות היא אידיאל(. נזיר מביא קורבן)שעושה כן הוא חוטא 

זהו  .זו מטרת התורה והמצוות, אצלנו הדברים הם במידה לא בקיצוניות. קיימים מלא נזירים

והעבודה . י התורה"קידוש העבודה ע -"תורה ועבודה"אולי הרעיון העמוק והמלא שעומד במונח 

  11.'בעבודת הוזה כולו נכלל , א בעצם תורהבהדרכה הנכונה הי, עצמה שנעשית בצורה הנכונה

מרבה לעסוק בכתביו ביחס שבין הקודש לבין החול ומדבר רבות על הקודש  ל"רב קוק זצה

וכי התורה לא דוגלת בניתוק  ,בין הקודש לבין החול וכיצד הוא האיזון הנכון שמרומם את החול

  .והקודש מאיר את חיי החולאלא החומר במידה הנכונה משמש בסיס לקודש , הקודש מהחול

, אין חומר בעולם שאין קרני אורה שופעים ממנו תמיד בלא הפסק: "מובאבספר שמונה קבצים 

שלא יהיו שופעים ממנו המון רעיונות באין , וקל וחומר שאין הרגשה ולא רעיון רוחני בעולם

הכל נובע , ות באין שיעורהכל נושא פירות ופירי פיר, מזג ודמיון, והוא הדין פעולה ונטיה, שיעור

כלומר אין דבר שהוא  ."12והכל מתעלה ומתאמץ להתרבות ולהתפשט, ממקור החיים והכל חי

וכן להיפך כל דבר . רוחניות תמידית, חומרי בעולם שלא קיים בו ויכול לצאת ממנו קרני אור

 . ויונק ממקום קדוש דמיון של אדם הכל נובע, נטיה, כפעולה שהוא גשמי ארצי

האיש המתקדש , והנה": של הקדושה הפיסגות ל כשמדבר על פיסגת"סיים בדברי הרמחוא

 "13..ענייני קדושה ממשאפילו מעשיו הגשמים חוזרים להיות , בקדושת בוראו

אלא גם הנגר והסוחר כפי ' ומדרגה זאת איננה מתאימה רק לאדם המשמש בתפקיד רב וכדו

, כי כל אדם לפי האמנות אשר בידו והעסק אשר הוא עוסק, וזה פשוט: "ל בהמשך"הרמח שכותב

אינו דרך החסידות , כי דרך החסידות הראוי למי שתורתו אומנותו. כך צריך לו הישרה והדרכה

ולא זה וזה דרך החסידות הראוי למי שעוסק , הראוי למי שצריך להשכיר עצמו למלאכת חבירו

                                                           
8
 א "ע, ג"בבבא בתרא י 
9
 א"ברכות פ 
10
 'שמות ו 
11
 ספר הכוזרי מאמר שני טז יח 
12
 תתסב' שמונה פרקים קובץ א 
13
 'מסילת ישרים בפרק כו 
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ראויים , כל אחד ואחד לפי מה שהוא, עסקי האדם בעולםוכן כל שאר הפרטים אשר ב, בסחורתו

 " ...לו דרכי החסידות

בשפע שיש לנו וקידוש החומר לפי , לחיות ברמה גבוהה זאת של שימוש בחומר' שנזכה בעזרת ה

  .מדרגתנו אנו וממילא נגיע לתיקון עצמנו ולתיקון העולם המלא בקרוב
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 מידת הצניעות

 הרב עמית שולמן

 

 ?בושה או גאווה –הגוף 

זו תנועה חברתית ". נודיסטים"במקומות שונים ברחבי העולם קיימת תנועה חברתית בשם ה

ולכן היכן , ואין בו שום בושה או חוסר כבוד, שמאמינה שהגוף העירום הוא דבר מקובל ומכובד

  .שהם יכולים הם מסתובבים ערומים כביום היוולדם

אך  .ראשונה זה נראה לנו מוזר שהרי התרגלנו לכך שרוב העולם מכסה את הגוף בבגדיםבמחשבה 

מדוע בני האדם חשים ? אם נחשוב על זה לעומק נשאל את עצמנו מדוע באמת לכסות את הגוף

ומה יש לתורה ? אולי זו סך הכל נורמה חברתית שניתנת לשינוי? בושה להסתובב ללא בגדים

 ?ות זה רק עניין חברתיהאם צניע? להגיד בנושא

 .מקבלת חיזוק" נודיסטית"נראה לכאורה שהתפיסה ה, כשאנו מתבוננים בתורה במבט ראשוני

; ָהָאָדם ְוִאְׁשתֹו, ַוִיְהיּו ְׁשֵניֶהם ֲערּוִמים"כשאלוקים בורא את האדם נאמר בתורה , בספר בראשית

תו ללא בגדים ולא מחייב אותם להתלבש כלומר אלוקים בורא את האדם ואש, "1ִיְתֹבָׁשׁשּו, ְולֹא

ֵעיֵני , ַוִתָפַקְחָנה"ורק לאחר שחטאו באכילה מעץ הדעת נאמר , והם אינם מתביישים במצב זה

', אידיאלית'כלומר מבחינה  ."2.ַוַיֲעשּו ָלֶהם ֲחֹגֹרת, ַוִיְתְפרּו ֲעֵלה ְתֵאָנה; ִכי ֵעיֻרִמם ֵהם, ַוֵיְדעּו, ְׁשֵניֶהם

במצב שבו ישנה ירידה , ורק לאחר החטא, בורא אלוקים את אדם וחווה עירומים, איתלכתחיל

. מוצאים אדם וחווה לנכון להתכסות בבגדים ולגלות את הבושה שבגוף, במצבו הרוחני של האדם

 ?מדוע –

 ?שקר החן והבל היופי

ן השבת את מידי ערב שבת אנו שרים ליד שולח. ננסה עתה להבין את עומקה של מידת הצניעות

ְוֶהֶבל , ֶׁשֶקר ַהֵחן: "בסופו של המזמור כותב שלמה המלך. הלקוח מספר משלי" אשת חיל"מזמור 

 –הפשט של פסוק זה הוא שהחן והיופי החיצוניים בעולם  ."3ִהיא ִתְתַהָלל', ִאָשה ִיְרַאת ה: ַהֹיִפי

ואישה שיש , עלת ערך אמיתיהיא ב –'' יראת ה'ולעומת זאת . ואין בהם ממש ותועלת, הינם שקר

ואם היא גם יפה , רק על העולם הפנימי המתוקן והטוב שלה! בכך צריך להללה –לה יראת שמיים 

 .ובטח שלא צריך להלל אותה על יופייה החיצוני, אין לזה כל משמעות, חיצונית

רך ואין בהם ע –מעבר לכך שהם שקר , ניתן להעמיק עוד ולהסביר שהחן והיופי החיצוניים

על ידי כך שהם גורמים לו להעניק תכונות אופי פנימיות וטובות , לאדם' משקרים'הם גם , אמיתי

 . גורמים להעניק תכונות אופי שליליות לאדם המכוער חיצונית -ולהפך, לאדם היפה חיצונית

נחלץ לעזרת אדם , לדוגמא, פעמים רבות אנו רואים אדם מכוער שעושה מעשה חיובי אצילי

הוא היה , ממנו לא ציפיתי! יפה, וואלה"ובתוכנו מתעורר רגש פליאה כזה האומר , עוזר לוברחוב ו

אנו יכולים לראות ברחוב אדם שנראה יפה חיצונית שלפתע ". נראה לי אדם לא ממש טוב

ציפיתי ממנו להיות , לא מתאים לו, וואלה: "מתאכזר למישהו שנזקק לו ולהרגיש בתוכנו קול

חן והיופי החיצוניים משדרים לנו שכביכול האדם שלפנינו הוא גם יפה כלומר ה ".אדם טוב

ועל כן מדגיש לנו , בכך מידת הסכנה הטמונה בחן וביופי גדולה מאוד. מבפנים והוא מוסרי וטוב

ובאמת אין קשר בין . הם לא מגלים לנו את האמת על האדם. שהם באמת שקר –שלמה המלך 

                                                           
1
 כה, ראשית ב ב 
2
 ז, בראשית ג 
3
 ל, לאמשלי  
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מדוע אנו בכל זאת חשים בתוכנו שאמור להיות . מוסריותוהנראות החיצונית של האדם למידת 

והאם יש לה יסוד , מאיין ההרגשה הזו נובעת? קשר בין הנראות החיצונית לבין התוך הפנימי

 ?מוצדק

 יופיין של האמהות

ורחל היתה "על ספר בראשית מסביר הסבר מופלא על הפסוק " קול אליהו"הגאון מווילנא בספרו 

הרי לכאורה תמוה מדוע התורה מוצאת לנכון לתאר את יופייה החיצוני . "4מראהיפת תואר ויפת 

הרי למדנו שהיופי , מה עוד שלאור הפסוק במשלי שראינו לעיל התמיהה מתעצמת? של רחל אימנו

 ?אז מדוע בכל זאת התורה בוחרת לציין את המראה החיצוני של רחל, החיצוני הוא שקר מוחלט

ובאמת מצינו גבי האמהות אשר נשתבחו בחן וביופי וגם ברבקה כתיב : "א מסביר זאת ועונה"הגר

שקר החן : וצריך לומר שהפירוש בפסוק כך הוא, "והנערה טובת מראה מאד( "טז, בראשית כד)

היא ' אשה יראת ה"אבל " כנזם זהב באף חזיר"והם ', היינו כשהן בלתי יראת ה -והבל היופי 

 "!היופי תתהללדגם החן ו -רצה לומר  –" תתהלל

אכן יהללו אותה ביופייה  –' א יוצא שאישה שיש בה יראת ה"לפי פירושו המופלא של הגר, כלומר

אצל אישה זו כמה שהיא יותר ! משום שאצלה אין שום סתירה בין הפנימיות לחיצוניות, חיצוניה

ה בחרה לכן התור !המוסרי והאצילי, זה רק משקף ומעיד על יופייה הפנימי –יפה חיצונית 

היא היללה אותן ביופיין החיצוני כי אצלן הוא שיקף , להדגיש את יופיין החיצוני של האימהות

 .את היופי הפנימי

מלמד אותנו שלמה (. כב, משלי יא" )אישה יפה וסרת טעם –נזם זהב באף חזיר "אך ישנו מצב של 

יר מלוכלך ודוחה זה כמו חז, פנימי" סרת טעם"אך , המלך שאכן אישה שהיא יפה חיצונית

, טהרה –זו סתירה נוראית בין העולם החיצוני היפה שמשדר . שמתהדר בנזם זהב שיש באפו

 .לבין העולם הפנימי המכוער והדוחה באמת, נקיות ומוסריות

 .עתה ניגש להבין מה קרה בבריאת העולם ובחטא אדם הראשון

 היחס בין הנשמה לבין הגוף

, בורא אלוקים את אדם וחווה ערומים, לכתחילאית', אליתאידי'פתחנו בשאלה מדוע מבחינה 

מוצאים אדם וחווה לנכון , במצב שבו ישנה ירידה במצבו הרוחני של האדם, ורק לאחר החטא

מלשון )' סוגר'הוא ' גוף'בשפה העברית פירוש המילה . להתכסות בבגדים ולגלות את הבושה שבגוף

חלק "כלומר הנשמה שהיא , ידו לסגור את הנשמההגוף תפק(. פקק לאטימת פתח כלי –' מגופה'

אך  .והגוף תוחם אותה פה בעולם הזה ומסתיר אותה, היא אין סופית( ב, איוב לא)' ה ממעל-אלו

לגוף . את הנשמה' סתר'הגוף לא , כאשר ברא אלוקים את האדם וחיבר נשמה בגוף, מלכתחילה

אין סתירה , ף את הנשמה השוכנת בתוכובו הגוף משק –ובמצב זה . משל עצמו' אמירה'לא הייתה 

כל הזמן לחבר בין החיצוניות , על פי זה נבין שהרגש הטבעי שלנו .בין החיצוניות ולבין הפנימיות

יסודו באמת אידיאלית  –טובות או רעות לפי המראה החיצוני   אופיולייחס תכונות , לפנימיות

 .שהופיעה בעולם

הוא איננו עוד משקף רק את . משלו" צבע"הגוף קיבל  לאחר חטא האדם הראשון נוצר מצב שבו

רוצה עבודת , הנשמה רוצה תורה. אלא יש לו רצונות משל עצמו, ומשרת את מטרותיה, הנשמה

במצב הירוד . רוצה לדאוג לפרטיותו, רוצה הנאות, והגוף רוצה אוכל, רוצה לדאוג לכלל', ה

  .שלאחר החטא מופיעה הבושה

                                                           
4
 יז, כטבראשית  
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בהמה לא מתביישת . שנה סתירה בין מה שקיים בכח למה שמופיע בפועלהיא מצב שבו י' בושה'

ל "כפי שחז. ללכת ערומה מכיוון שמצבה החיצוני הבהמי תואם את מצבה הפנימי כנפש בהמית

רק  –זה מה שיש  -מה שאתה רואה , "בה" –" מה"מגלים לנו שהמילה בהמה מורכבת מהמילים 

מה , "מה" –" כח"אותיות  –" חכמה"ך אצל האדם יש א. זו הבהמה. אוכל שתיה ורבייה. חומר

הנשמה העליונה המוסרית  –לא משקף את מה שקיים בכח באדם , הגוף -שאתה רואה בפועל 

רק אל תשפוט אותי לפי הגוף "כביכול אנו אומרים . לכן ישנה בושה טבעית ללכת ללא בגדים. שבו

 .ותבמצב הזה נצרכת היא מידת הצניע." יש בי נשמה. שלי

 ערכה של הצניעות

קיומו של העולם "מגדיר הרב קוק את מידת הצניעות כך שהיא ( 'צניעות'ערך ), ה"במידות הראי

החיים אינם צריכים להימדד . הצניעות היא בנין היחס הנכון בין החוץ לפנים". הרוחני והחומרי

המדד של החיים  והוא צריך להיות עיקר, עולם פנימי -יש נסתר . על פי הצד החיצוני שלהם

העולם הפנימי של האדם איננו בהכרח תואם , כפי שלמדנו לעיל, אך במציאות של ימינו. וערכם

ובמצב כזה מחוייבת היא מידת הצניעות לכסות את החוץ כדי , את ההופעה החיצונית שלו

 . שהאדם לא יתרשם ממנה כלל

מתוך שיחה איתו והיכרות עם בזכות הצניעות יוכל האדם להכיר את חברו באופן אמיתי יותר 

 .לולא כך תיווצר ערבוביה בין שני העולמות ונטעה בהכרת המציאות האמיתית. אופיו הפנימי

מכיוון , ביחידות –על פי הבנה זו יוצא שהצניעות שייכת גם בין האדם לבין עצמו , יותר מזה

ובו עליו , נימישהצניעות משדרת לאדם עצמו שאל לא להתבלבל והעיקר בחייו זה עולמו הפ

 !להשקיע

 צניעות כמידה בנפש -לסיום  

, למדנו כי הצניעות של הלבוש היא זו השומרת על האדם מפני הסתאבות ושקיעה בעולם החומרי

   .הרוחנית המרוממת והקדושה' וממקדת אותו בעבודת ה

כה התשובה היא שצניעות הלבוש צרי. בנפש האדם" מידה"ולסיום נסביר מדוע צניעות היא 

ומחיאות כפים , ולא מחפשת החצנה, הרואה את הפנים כמרכז, להתחיל מתוך מידה בנפש

 . מהעולם

( ח, ו)כפי שכותב הנביא מיכה " צניעות"של האדם צריכה לצאת מנקודת מוצא של ' וכל עבודת ה

-ְוַהְצֵנַע ֶלֶכת ִעם א  ַאֲהַבת ֶחֶסד ּדֹוֵרׁש ִמְמָך ִכי ִאם ֲעשֹות ִמְׁשָפט וְ ' ִהִגיד ְלָך ָאָדם ַמה ּטֹוב ּוָמה ה"

אני לא צריך , פירוש הדבר לקיים מצוות כי זה דבר אמיתי –ה "להתנהג בצניעות עם הקב". ֹלֶהיָך

או לחפש כבוד אצל ' להרשים אף אחד ולהוכיח חיצונית למישהו מבחוץ האם אני עובד את ה

ופועל לפיה ללא קשר לפידבקים , יהאלא זו צריכה להיות אמת פנימית שאני מחובר אל ,הבריות

ג "לכן מידת הצניעות היא אחת משלושת היסודות שכוללים את כל תרי . של העולם החיצוני

שש מאות ושלוש עשרה : דרש רבי שמלאי: ")א, כד–  ב, מכות כג)מצוות כפי שדורשת הגמרא 

בא … והעמידן על ששבא ישעיהו … בא דוד והעמידן על אחת עשרה… מצוות נאמרו לו למשה

והצנע לכת עם ...דורש ממך' הגיד לך אדם מה טוב ומה ה: "דכתיב, מיכה והעמידן על שלוש

 . "אלוקיך

  .שלנו' ובעבודת ה, במעשינו, ה להיות צנועים במבטינו"שנזכה בע
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 מעלתה של ארץ ישראל

 הרב יהונתן שטרסברג

 

ואין , זה הבית שלנו. ומרגישים שהיא ביתנו, כולנו קשורים אליה .כולנו אוהבים את ארץ ישראל

, לאורך אלפיים שנות גלות לא הפסקנו לרגע להתפלל ולכסוף לשוב אל הארץ הזו .לנו ארץ אחרת

ישנם סיפורים על רבנים גדולים שעשו הכל כדי לזכות ולהגיע אל . ורבים חלמו לזכות להגיע אליה

 .הקצר' ארץ ישראל ואפילו לתק

כ מיוחד בקשר שבין עם "מה כ? כ חשוב לחיות דוקא בה"למה זה כ? כ מיוחד בארץ הזו"מה כ

 ?ישראל וארץ ישראל

ננסה קצת לגעת בנושא , ובכל זאת, אמנם מעלת ארץ ישראל זו סוגיה רחבה ועמוקה מאוד

 .וכן בקשר המיוחד שבין עם ישראל לארצו, חשיבותה ומעלתה של הארץ המופלאה הזו

 שראל שייכת לנוארץ י

לא , אמר רבי יצחק בראשית" :י"כותב רש "1..לוקים-בראשית ברא א"על הפסוק הראשון בתורה 

, שהיא מצוה ראשונה שנצטוו ישראל, ”..החדש הזה לכם"היה צריך להתחיל את התורה אלא מ

 ?ומה טעם פתח בבראשית

, אומות העולם לישראלשאם יאמרו , "2כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים"משום 

הוא , ה היא"כל הארץ של הקב, הם אומרים להם, שכבשתם ארצות שבעה גוים, ליסטים אתם

 "וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו, ברצונו נתנה להם, בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו

לא , ספרים בהם אין כמעט מצוות, שכל ספר בראשית וחלק מספר שמות, י"יוצא מדבריו של רש 

מ שנוכל "ע. אלא כדי שיהיה לנו תשובה לגויים שאומרים שארץ ישראל שייכת להם, ו לנוניתנ

וברצונו לקח , נתן אותה לכם, ברצונו, והוא. שברא אותה' כל הארץ שייכת לד: לענות להם ולומר

 .מכם ונתן לנו

 עמוכח מעשיו הגיד ל“: י מצטט פסוק מתהלים"רש. י"דבר מעניין נוסף ניתן לראות מדברי רש

" לעמו"שהעיקר זה לא שיהיה לנו מה לומר לגוים אלא , לפי הפסוק משמע". לתת להם נחלת גוים

איך , עיקר ספר בראשית נועד שיהיה לנו מה לומר לעצמנו, י אלו"לפי דברי רש. היינו לעצמנו –

ו שכאשר אנחנ, נראה לעניות דעתי? ומה עם הגויים. להסביר לעצמנו למה ארץ ישראל שייכת לנו

כבר לא יהיו לנו שאלות כיצד להסביר את הדבר , נדע ונאמין בלב שלם שארץ ישראל שייכת לנו

 .ויתכן שגם הגוים יפסיקו להילחם איתנו על הארץ, לגויים

 מ שנוכל להגשים את ייעודנו"ארץ ישראל ניתנה לנו ע

: ךלו כהוא אמר , ה"ה לאברהם אבינו ע"בפעם הראשונה בה ניגלה מלך מלכי המלכים הקב

ְוֶאֶעְשָך ְלגֹוי  ֶאל ַאְבָרם ֶלְך ְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִממֹוַלְדְתָך ּוִמֵבית ָאִביָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאְרֶאּך 'ַויֹאֶמר ה

 "3...לָגדֹו

מ "ע, שבחירת אברהם מתחילתה הייתה מתוך מטרה עליונה, אנחנו רואים מהפסוקים האלה

עם שיהיה אור . מ לעשותו עם גדול וחשוב"בחר באברהם ע ה"הקב, כלומר". אעשך לגוי גדול"ש

                                                           
1
 'א', בראשית א 
2

 ו, תהלים קיא 
3
 ב-א, ב"יבראשית ָ
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, ולכן. עם לא יכול להתקיים בלי טריטוריה? עם שיהיה דוגמא לכל הגויים? איך בונים עם. לגוים

ארץ ישראל , כלומר. ”..אעשך לגוי גדול"ושם , "אל הארץ אשר אראך..לך-לך"ה מתחיל ב"הקב

 .ממלכת כהנים וגוי קדוש. עם קדושלהיות   -מאפשרת את הגשמת הייעוד שלנו 

 מצות כיבוש הארץ

, לאברהם, יתעלה לאבותינו' שנצטוינו לרשת הארץ אשר נתן ד": "4ספר המצוות"ן ב"כותב הרמב

אבל הארץ לא נניח אותה בידם ... ולא נעזבה ביד זולתנו מן האומות או לשממה, ליצחק וליעקב

עצם כיבוש , ן"פ הרמב"ע, כלומר". בדור מן הדורותולא ביד זולתם מן האומות , (העממים' של ז)

ְוהֹוַרְׁשֶתם ֶאת ָהָאֶרץ ִויַׁשְבֶתם ָבּה ִכי ָלֶכם : "הארץ ויישוב הארץ זו מצוות עשה מן התורה שנאמר

 .”5ָנַתִתי ֶאת ָהָאֶרץ ָלֶרֶׁשת ֹאָתּה

 מצוות התלויות בארץ

. ישנם מצוות רבות שתלויות בישיבתנו בארץ, בנוסף לעובדה שעצם הכיבוש ויישוב הארץ זו מצוה

. אלו הן מצוות שחייבים בהן מן התורה אך ורק בארץ ישראל, תרומות ומעשרות, מצוות כגון חלה

', דיני טומאה וטהרה וכו, הקרבת הקורבנות –מצוות רבות מאוד שקשורות לבית המקדש , וכמובן

 .אלו מצוות שללא ארץ ישראל לא ניתן לקיימן כלל

 רבות הופכות למצוה בארץ ישראל" חול"דת האדמה ומלאכות עבו

-משום ישוב ארץ, מצוה( עצמה)=העבודה בקרקע היא גופה : "6החתם סופר בחידושיו קובע

הכל  -ואפשר אפילו שאר אומנויות שיש בהם ישוב העולם ..“: ס"עוד כותב שם החת” ..ישראל

 ."בכלל המצווה

שארץ ישראל , ועוד, ואפילו עבודת האדמה הינם מצוות, בההישיבה , עצם כיבוש הארץ, לסיכום

 :ל"אבל יתירה מכל הנ. מאפשרת לנו לקיים מצוות דאורייתא רבות שלא ניתן לקיימן בגלות

 כל המצוות שניתנו לישראל פועלות את פעולתן דוקא בארץ ישראל

מצויינים במצות אף על פי שאני מגלה אתכם מן הארץ לחוצה לארץ היו : "..7כותב הספרי

משל למלך בשר ודם שכעס על אשתו : ".. הספרי מוסיף משל.." שכשתחזרו לא יהו עליכם חדשים

כך אמר . וטרפה בבית אביה אמר לה הוי מקושטת בתכשיטיך שכשתחזרי לא יהו עליך חדשים

הוא . הקדוש ברוך הוא לישראל בני היו מצויינים במצות שכשתחזרו לא יהו עליכם חדשים

 ."אלו המצות שישראל מצויינים בהם -' וגו" הציבי לך ציונים(: "כ, ירמיה לא)מיהו אומר שיר

והסיבה היחידה , מ לקיימן בארץ ישראל דוקא"שהמצוות ניתנו לישראל ע, משמע מדברי הספרי

ושלא יהיו עלינו , כדי שלא נשכח את המצוות, שאנו חייבים להמשיך ולקיים מצוות בגלות היא

 .זור לארץחדשות כשנח

 ארץ ישראל קדושה מכל הארצות

. ”..ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל ְמֻקֶּדֶׁשת ִמָכל ָהֲאָרצֹות: ֶעֶשר ְקֻדשֹות ֵהן: "8אומרת המשנה, בנוסף לכל האמור

העבודה " כפי שכתבנו לעיל, החתם סופר כותב, יתרה מזו. היינו שבארץ ישראל קדושה מיוחדת

משמע  .”ישראל ולהוציא פירותיה הקדושים-משום ישוב ארץ, מצוה( עצמה)=בקרקע היא גופה 

 .אלא אף הפירות של ארץ ישראל קדושים, מדבריו שלא רק האדמה קדושה
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. ה יזכה אותנו לאכול מפריה של ארץ ישראל"ל להתפלל שהקב"תיקנו לנו חז, בברכה מעין שלוש

וכי ראוי לנו , כלומר” ?..צריכיםוכי לאכול מפריה אנחנו " : ועל כך הקשו גדולי האחרונים

בספרו ( ש"צוף הדב)ל "הרב דוד בן שמעון זצ? ה שיתן לנו שפע חומרי ושנאכל פירות"להתפלל לקב

שבזמן , והכוונה על פי מה שכתבו המקובלים..: ".גם הוא הקשה קושיא זו ותירץ" שער החצר"

: ומוסיף שם, ."עמם היה גדולי וט"קדושת פירות א, י בקדושתה ומזבח בנוי על תילו"שהייתה א

 ."אנו מזדככים ומטהרים, שעל ידי אכילת הפירות של ארץ ישראל.."

וראינו . ואפילו בפירותיה, למדנו על הקדושה המיוחדת הקיימת באדמת ארץ ישראל, לסיכום 

 .שעצם אכילת פירותיה מזככת אף את האנשים האוכלים אותן

 :ין הארץ הקדושה לעם הקדושבקשר המיוחד שב, ברשותכם, עכשיו נעסוק

 הקשר שבין ארץ ישראל לעם ישראל

ואתם (: "יחזקאל לו ח)שנאמר , אין לך קץ מגולה מזה: אבא' ואמר ר: "נאמר 9במסכת סנהדרין

כשתתן ארץ : "י במקום"וכותב רש, "...הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל

מכאן ניתן לראות שארץ ישראל ." לך קץ מגולה מזה ואין, אז יקרב הקץ -ישראל פריה בעין יפה 

, היא אינה נותנת פירותיה בעין יפה, וכאשר זרים יושבים עליה, שומרת אמונים לעם ישראל

 .תחזור ותיתן פירותיה בעין יפה, וכאשר ישראל ישובו אליה

הארץ  ,מתיאורים שקוראים ואף מתמונות שרואים מלפני תחילת חזרת עם ישראל לארצו, ואכן 

ביוני )שביקר בארץ ישראל לפני כמאה חמישים שנה , וכך כותב מארק טווין. כ שוממה"נראית כ

הגבעות . ישראל מחזיקה בכתר-ארץ, נדמה לי שמכל הארצות בעלות הנוף המדכא..(: "1867

ורק , העמקים הם מדבריות מכוערים. צורתן רחוקה מלשובב את העין, צבען דהוי, קירחות

כל תו הוא חד , כל תרשים נוף גס וצורם... המביעה יגון וייאוש, מעוטרים בצמחייה דלהשוליהם 

שבורת , חסרת תקווה, זוהי ארץ משמימה. התצפית למרחוק אינה מלהיבה. וללא פרספקטיבה

 ...לב

אף -וזאת על. לא היה מקום מוצל למנוחה גם לאחר רכיבה של שעתיים שלוש מהמחנה שלנו...

, אבל בכל מרחב השממה סביבנו לא היה אפילו קמצוץ צל, אמנם ראינו מים... ושנחל זרם לצדנ

שלהבות השמש ניתכו על הארץ כמדקרות אש הנוהרות ... ונצלינו קשות בחום בשמש היוקדת

 ...".דומה היה שהקרניים נוחתות בשטף רצוף על הראש. מתוך מבער

לעומת הנוף , מראות נוף משמימים' גם תמונות של טבריה מאותה תק, זו לא העדות היחידה

 .כ באותם איזורים בדיוק"הירוק כ, היום

, שמחה ופורחת כאשר עם ישראל יושב עליה, ל רואים בבירור איך הארץ חיה"מכל הנ, אם כן

 .י בגלות"עזובה ועצובה כאשר עמ, וכמה היא נראית עלובה

כקשר שבין איש , אל לארצובספר ישעיה נכתב פסוק שמתאר את הקשר בין עם ישר, יתירה מזאת

לֹא ֵיָאֵמר ָלְך עֹוד ֲעזּוָבה ּוְלַאְרֵצְך לֹא ֵיָאֵמר עֹוד ְׁשָמָמה ִכי ָלְך ִיָקֵרא ֶחְפִצי ָבּה ּוְלַאְרֵצְך : "לאשה

 "10.ָבְך ְוַאְרֵצְך ִתָבֵעל' ְבעּוָלה ִכי ָחֵפץ ד

יהודה הלוי שעם ישראל יכול לפרוח ולשגשג אך ורק ' מסביר ר, 11במשל הכרם, בספר הכוזרי

מסביר לו . שלא נראה שבארץ ישראל גדלים אנשים מיוחדים, המלך אומר לחבר. בארץ ישראל

כשם שיש מקומות עם אקלים ותנאים מיוחדים שמתאימים לגדל חיות מסוימות : החבר כך
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המיועדת , ישראל משולה לאדמה משובחתארץ , כך. ואנשים עם טבע מסוים, ופירות מסוימים

לעבוד . ב, לשתול גפנים טובים. צריך א, אך כדי שיצמח בה כרם כראוי. להצמיח ענבים משובחים

היא  –ועבודת האדמה , כאשר תיטע את עם ישראל בארץ ישראל, בנמשל, כך. את האדמה כראוי

כולם יוכלו , בה את המצוות ויקיים, כאשר עם ישראל יחיה בארץ ישראל. הנמשל לקיום המצוות

 .לראות איזה עם מיוחד יצמח בה

, אגב. אנחנו למדים שכל פריחתנו הלאומית תלויה בארץ המיוחדת הזאת, מדברי הכוזרי, אם כן

 .גם כותב שאין אדם מישראל יכול לזכות לנבואה אלא בארץ ישראל או בעבורה 12הכוזרי

ַרק , ָלֻאָמה ִקְנָין ִחיצֹוִני, ִיְשָרֵאל ֵאיֶנָנה ָּדָבר ִחיצֹוִני-אֶרץ“: נביא את דבריו של הרב קוק, ולסיום

-ֶאֶרץ. ֶׁשל ַהִהְתַאְגדּות ַהְכָלִלית ְוַהְחָזַקת  ִקיּוָמּה ַהָחְמִרי אֹו ֲאִפלּו ָהרּוָחִני ְבתֹור ֶאְמָצִעי ַלַמָּטָרה

ִעם  ֲחבּוָקה ִבְסגֻלֹות ְפִניִמיֹות, ַחִיים ִעם ָהֻאָמה-ְקׁשּוָרה ְבֶקֶׁשר ִיְשָרֵאל ִהיא ֲחִטיָבה ַעְצמּוִתית

עם ", הרב קוק מסביר שהקשר של עם ישראל לארצו אינו קשר חיצוני של תועלת". ..ְמִציאּוָתּה

, ישנם סגולות פנימיות בארץ. אלא ישנו כאן קשר של חיים. לא, "וזו היא ארץ טובה, צריך ארץ

 .ולהוציא אל הפועל, לותאותם רק עם ישראל יוכל לג

 :למדנו כך, לסיכום

 ה”כיוון שקיבלנו אותה מהקב, ארץ ישראל שייכת לנו. 

  להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש –בארץ ישראל עם ישראל יכול להגשים את ייעודו. 

 ועבודת האדמה בארץ ישראל , וכן ישנם מצוות רבות התלויות בארץ, יישוב הארץ זו מצוה

 .מ שנקיימן בארץ ישראל דוקא"שכל המצוות שניתנו לעם ישראל נועדו ע, וכן. אף היא מצוה

 למדנו על קדושת הארץ ועל קדושת הפירות. 

 ארץ ישראל לא פורחת בלי עם ישראל. למדנו שישנו קשר מיוחד בין עם ישראל לארץ ,

 .ומאידך עם ישראל לא יכול לפרוח ולא לזכות לנבואה בלא ארץ ישראל

 :ונסיים בסיפור

, (על שם ספרו” עין-בת”המכונה ה)בעת שבתו בצפת נכנס פעם יהודי אל חדרו של רבי אברהם דב 

הסתגר רבי אברהם דב בחדרו במשך שלשה שבועות בהן אין , ולאחר זמן מה משיצא אותו יהודי

וביותר גברה תמיהתם כאשר לאחר , דאגו החסידים מהתנהגותו של רבם. יוצא ואין בא לחדרו

שבועות יצא רבי אברהם דב בפתאומיות מחדרו והורה להכין סעודה דשנה כדרך שנעשה שלשה 

תמהו החסידים על מעשיו של רבם ובמהלך הסעודה . בעת סעודת מצווה כסיום מסכתא וכדומה

סיפר רבי  -לפני שנים רבות  :פרשו את תמיהתם בפני רבי אברהם דב שהשיב להם על תמיהתם

הגיע אל העיר שליח מארץ ישראל שבא לאסוף , תי בעירי אבריטשעוד כשהתגורר –אברהם דב 

אני שחיבבתי את ארץ ישראל ביותר דיברתי ארוכות עם אותו . כספים בעבור עניי ארץ ישראל

השליח תיאר בפני . שליח שתיאר בפני בפרוטרוט את מעלתה של ארץ האבות ואת קדושתה הרבה

מקום ממנו לא זזה  –רבי בירושלים עיר הקודש בצבעים עזים מה היא תפילה לפני הכותל המע

מה היא תפילה בבית לחם על קברה של רחל . ומה היא השתטחות על קברי אבות בחברון, השכינה

לאחר שסיים . אמנו המבכה על בניה שגלו מאדמתם ומה הוא מעלת לימוד התורה בארץ ישראל

תחננתי שיספר לי עוד על נפלאותיה את סיפוריו פנה השליח ללכת ואני לא הנחתי בעדו לעזוב וה
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מה , אך משהוספתי להתחנן הפטיר השליח ואמר, השליח טען כי סיפר כל שבידו. של ארץ ישראל

ארץ אשר אפילו אבניה אינם אבנים רגילות כי אם אבנים יקרות  –עוד אספר על ארץ ישראל 

 .ומרגליות

בארץ ישראל התפללתי . רץ ישראלזכיתי ועליתי לא –המשיך רבי אברהם דב בסיפורו  –לימים 

בכותל המערבי והשתטחתי על קברי האבות בחברון ובבית לחם והכל אכן היה כפי שתיאר לי 

לא ראיתי  -האבנים היו בסך הכל אבנים  –רק דבר אחד לא היה כדברי השליח , אותו שליח

ברי השליח הצטערתי מאוד על ד. אבנים יקרות ומרגליות כי אם אבנים ככל האבנים שבעולם

 .שנראו לי כגוזמה ושקר

לפני שלושה שבועות כשהגיע השליח לצפת טענתי בפניו כי שיקר לי בדבר האבנים והם אינם כה 

אבני הארץ אכן נוצצות כמרגליות אך לא כל אחד זוכה "“: השליח אמר לי כך. יקרות כפי שאמר

 ".לראות זאת

ואני בפחיתות מעלתי לא זכיתי לראות  לאחר שהלך השליח ישבתי והרהרתי שמא בי נמצא הפגם

בצערי הסתגרתי בחדרי שלושה שבועות והתחננתי לפני . את אבני ארץ ישראל כפי שהן באמת

לאחר שלושה שבועות שהייתי . הקדוש ברוך הוא שיאיר עיניי לראות את מעלתה של ארץ ישראל

הרחוב מלא באבני ארץ סגור בחדרי הבטתי מהחלון החוצה לרחובה של עיר והנה רואה אני את 

אבנים קדושות וזוהרות העשויות מאודם תרשיש ויהלום ושאר מיני אבנים טובות  –ישראל 

משזכיתי להכיר ברום מעלתה של ארץ ישראל יצאתי מחדרי וצוויתי לערוך סעודה של , ומרגליות

 .מצווה

, שבעומק, ואלא יתירה מז, כמובן שאין כוונת הסיפור שאבני הארץ הינם יהלומים כפשוטו

מעלתם של האבנים בארץ ישראל היא לעילא ולעילא מכל האבנים הטובות  –ברוחניות 

 .והמרגליות שבעולם

ואת , להרגיש ולנשום את מעלתה של הארץ המופלאה הזו, לחוות, שנזכה אף אנחנו לראות

י "ע, ומתוך כך. והלואי שנזכה אף להחזיר לה אהבה כראוי לה. בניה –אהבתה של הארץ אותנו 

 .אף נזכה לגלות את כל הסגולות החבויות בה, קיום המצוות
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 הפחד

 שגיא צברי

 פחד  –הגדרה 

, הקיימת לעיתים אצל בני אדם ובעלי חיים, פחד הוא תחושה רגשית ופיזיולוגית לא נעימה

 .הנגרמת מחשיפה לגירוי חיצוני מסוכן או מאיים

והוא משתמש כאמצעי להרחקתו , החיים לפחד תפקיד מרכזי בשרידותו של האדם או בעל

 .ואף מהווה גורם המונע להיכנס מלכתחילה למצבים מסוכנים, מהסכנה הנשקפת לחייו

 .ואת מרחב העשייה שלו, פחד יכול להגביל את תפקודו של האדם –עם זאת 

 ?מדוע אנו פוחדים

 .כדי שישמור את עצמו מפני סכנות, תכונת הפחד הוטבעה בנפש האדם

 .הפחד שולט בו, אדם נתון לשליטת גופו ויצריו כל עוד

האדם חושש שמא הוא יגיע למצב , פחד נובע כאשר קיימות הנחות יסוד שגויות או חוסר ידיעה

 .שבו יהיה לו רע

אינו יודע אם ייצא בשלום מכיוון שבמלחמה יש נפגעים , חייל קרבי הנכנס למלחמה: ' לדוג

 .יודע מה יהיה גורלומשום שאינו , והרוגים ולכן מפחד

 הרע/ הפחד הטוב 

 .אסור לאדם להיות פחדן –( 'י', ירמיהו ל" )ואתה אל תירא עבדי יעקב"

האם אינך יודע שאנחה שוברת חצי גופו : "אמר לו חברו. בגמרא מסופר על תלמיד חכם שנאנח

גללן כשאתה נאנח הנך מאמלל את עצמך עוד יותר מאשר הסיבות שב, ('ברכות נח" )?של אדם

 !הינך נאנח

 .הפחד גורם יותר נזק מהדבר המזיק בעצמו –" אשר יגרתי ויאתיני: "וכך נאמר

כל חיילי המחלקה , מחלקה בצבא מתכוונת לעלות הר גבוה עם אלונקות וציוד כבד: 'לדוג

ולפתע מתחיל להתמרמר . יחליקו ויפלו/חוששים שמא לא יצליחו לעלות את ההר או שמא יפצעו

ומפחיד את כל המחלקה שהעלייה של ההר מפחידה ושלא בטוח , בקולי קולות אחד החיילים

 !הפחד גורר יותר נזק מהדבר המפחיד בעצמו –! שיצליחו

 !" אתה חוטא: "אמר לו. וכן נמצא סיפור על תלמיד חכם שראה את תלמידו הולך בשוק ומפחד

 ( 'ברכות ס" )חטאיםפחדו בציון : "השיב לו הרב? "מדוע אני חוטא: "שאל אותו התלמיד

 .סימן שאתה חוטא -אם הינך מפחד 

 !".זה כבר נאמר בדברי תורה: "משיבה הגמרא!" ?אשרי אדם מפחד תמיד: "והרי נאמר, שאלו

 .אבל סתם פחד הוא חטא, ברור שצריך לפחד מלחטוא ולקלקל

 .את כל המידות הטובות שלו, חטא הפחד מפסיד את כל הערך הרוחני של האדם

 ".זהירות"יש את המונח , לכן ! הוא עלול להסתכן, אדם לעולם לא יפחדאך אם ה

 .נמנע האדם מלעשות –ובזה , הפחד מגזים ומקצין בכל דבר. יש הבחנה בין זהירות לפחד

 .אלא מסבה לכך תשומת לב לכך שיש בעיות, אינה סותרת עשייה –הזהירות מנגד 

 .כללאך הפחדן אינו עושה ! אבל בזהירות, הזהיר עושה
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 סוגי פחדים

 .הרב קוק מתאר בהרחבה על הפחד

אין דבר רע ואכזרי בעולם . הפחד הנפרז הוא נוטל את זיו החיים של האדם ושל כל החי המרגיש"

, ומאפיל את זוהר כל הטובות, הוא מגדיל את כל הרעות יותר באין ערוך ממה שהם. דומה לו

 .תחת הטוב הגלוי, ששם צפונה רעהבחתירתו אשר יחתור מתחת לאשיותיהן להגזים 

הוא יאיים על  .הוא רק הפחד העובר את גבולו, מקור כל חולשה וכל רפיון חמרי מוסרי ושכלי

שמא יביא עליו רעה לא , שמא ינזק, שלא ינקף אצבע להצלתו, שלא יעשה כל דבר לישועתו, האדם

אדר ).מעשה הוא נופל בכל רעעד שמעצלות ואפס , עד שהוא עושהו לחלש ומלא רפיון, יוכל כפרה

 (היקר

, הרצונות שלו, את הדעות שלו, למעשה כשהפחד משתלט על האדם הוא נוטל ממנו את חיותו

 . ומחליש את כל כוחו  ומחשבתו

שהוא   ושהאדם לא יצליח לעשות דברים, שיהיה רק רע כל הזמן, הפחד גורם למחשבות רעות

 . מתכנן/רוצה

שמטיל הדמיון הכוזב על החלק היותר עדין ויותר מפואר , המחשביהפחד היותר מזיק הוא הפחד 

. להיות לאורות מזהירים את דרכי החיים אל הכלל כלו, שהם עומדים לנס, מן המין האנושי

כן , ולפי מה שיגדל כשרונו של אדם להבין ולהשכיל, הצללים הנם הולכים תמיד בעקבות האורות

 (אדר היקר( .ההוא גדול פחדו המדומה מפעולות המחשב

כשאדם מריץ לעצמו מחשבות שליליות בראש ומתוך כך , הפחד הגרוע מכל הוא הפחד המחשבי

 .נלחץ ונכנס ללחץ או חרדה

אדם שמתכונן לקראת בוחן מסוים אם תמיד יחשוב על זה שייכשל ושלא יצליח ושיפריעו : 'לדוג

 .ך כל יעשה טעויות וייכשליגיע למבחן לחוץ ומפוחד מאוד ומתו, לו או שמא לא למד מספיק

או אדם המפחד לחצות מעבר חצייה שמא יידרס ומריץ לעצמו תמיד מחשבות של תאונות במצב 

 .הפחד משתלט עליו והאדם מאבד את כוחו ומסוגלותו להתמודד עם דברים בחיים. תמידי

 לסיכום

 .הפחד היא מידה גדולה ועוצמתית היכולה להשפיע על חייו של האדם מקצה לקצה

ה הטמיע בתוכנו את הפחד בכדי שנוכל להיזהר מסכנות ומדברים כאלו ואחרים השולחים "הקב

 .אל הגוף אותות מצוקה

שהיא המידה המנוגדת לפחד ומתוך כך ,, אדם המפחד תמיד ישתדל ויתעמק במידת הביטחון, לכן

 .ה ובעצמו"ינהג בזהירות בדברים מסוכנים אך יבטח תמיד בקב
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 ' קידוש ה

 דניאל אוזן

 

ולמה , את ההשלכות שלו ,בחרתי בנושא זה מפני שמאוד מרתק אותי להבין את המשמעות שלו

חשוב לי להדגיש את אותם , כמו כן. אנשים מוסרים את כל חייהם על קידוש השם וזיכוי הרבים

נפשנו ולהבין מה מיוחד בעבירות אלו שצריך למסור עבירות שעליהם אנחנו מצווים למסור את 

 את  נפשנו על  קידוש השם

  המקור לקידוש השם

ונקדשתי בתוך בני : "שכתוב ,השם ציווה אותנו לקדש את שמו 1ם כותב בספר המצוות"הרמב

ם מנה מצווה זאת בתוך ספר המצוות וכתב בה שהשם ציווה אותנו לקדש את "הרמב ".2ישראל

בעולם וגם אם ' למצווה הזאת היא שאנו מצווים לפרסם את האמונה שלנו בד ההסבר. שמו

או גילוי , או לבצע שפיכות דמים, או להשתחוות לפסל, מישהו ינסה לכפות עלינו לא לשמוע להשם

 .צריך למות על קידוש השם ולא לעבור על עבירות אלו, עריות

מישאל ועזריה אשר היו שרים , חנניה בספר דניאל מסופר על: ישנו סיפור  שממחיש מצווה זו

נבוכדנצר ציווה אותם שלא לשמוע לתורה . ומושלים בממלכת בבל שבראשה עמד נבוכדנצר

', להשתחוות לפסל ולגרום לחילול ד, מה לעשות, בהתחלה הייתה להם דילמה. ולהשתחוות לפסל

שאול את יחזקאל במדרש שיר השירים רבה מסופר שהם הלכו ל. או למות ולא להשתחוות לפסל

הם אמרו שהם ימסרו , למרות זאת. יציל אותם' יחזקאל ענה להם שהוא אינו חושב שד. הנביא

אנחנו מקבלים עלינו : ל ועזריה התבוננו במלך נבוכדנצר ואמרו לואמיש. 'את נפשם על קידוש ד

אך קודמים לדבריך דברי השם , כל גזרה שתטיל עלינו נקבל באהבה. את מלכותך תמיד לכל עניין

משביע אני אתכם שאם תגזור עליכם המלכות גזרות קשות אל , על ידי הנביא יחזקאל, שאמר לנו

כששמע זאת . יכם לבטל את התורה והמצוות אל תשמעואבל אם היא תגזור על, תמרדו בה

לא בשבילנו , הצילנו מן האש: הם צעקו אל השם. נבוכדנצר כעס מאוד וזרק אותם לכבשן האש

 !והם יצאו ללא פגע כלל וכלל, נעשה להם נס, ובאמת. לקדש את שמך מול כולםכדי תעשה 

  מעלת קידוש השם

עצמן על קידוש השם באמת צריכות להיכנס לגן  אומר הזוהר הקדוש שהנשמות שמוסרות את

אנו לא ניכנס לגן עדן עד : אלא יושבת על שערי גן עדן ואומרות, אבל הן לא נכנסות לגן עדן. עדן

והמעלה היותר גדולה שהוא מקדש . שהשם לא ישמיד את הרוצחים האלה ויעקור אותם מהעולם

 .את שם השם בעולם ומוסיף אור וחיות בעולם

 ?תן לקדש את השם בחייםהאם ני

נפלא  קראתי מעשה. מזכה את הרבים ,ניתן לקדש את שם השם בחיים בכך שאתה עוזר למישהו

מאור יהודה לירושלים יושב  325לפני כחצי שנה באוטובוס קו . שממחיש את קידוש השם בעולם

. ד לו החוגרבאחד התחנות עלה חייל לבוש מדים עם תיק גדול אשר אב. יהודי חרדי מאחורי הנהג

החייל חיפש בכיס כסף לנסיעה . המסמכים שכן היו לו לא הספיקו לנהג והנהג ביקש שישלם

החרדי התבונן במה שקרה ובלי להתמהמה הוציא את הארנק . וניסה להגיע לסכום המסוים

פתאום אתה לא צריך לשלם  החייל אמר לו רגע יש לי כסף ענה לו אותו חרדי מה. ושילם על החייל

                                                           
1
 'ם עשין ט"ספר המצוות לרמב 
2
 לב, ויקרא כב 
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זה מעשה שמאוד ריגש אותי לשמוע על אותו צדיק  .חיילים לא משלמים... זה שאתה משרת על 

 ...גדול 'עשה קידוש ה

  'חילול ה

 ..ומעשה פרטי , מעשה במזיד,  לחילול השם יש שלוש הגדרות מעשה באונס

 .'אדם שאיימו עליו להשתחוות לפסל לדוגמא והוא לא מת על קידוש ה: לדוגמא –מעשה באונס 

עבירה אבל הוא עובר  ההוא יודע שאסור לעבור את אות .אדם שעושה דווקא –מעשה במזיד 

 .אותה בשביל להכעיס את השם בכך שהוא לא שומר תורה ומצוות

כגון שהאדם צדיק  3מסופר בגמרא. השם היא לפי מדרגת האדםחילול  –חילול השם פרטי 

ואז יגידו אנשים שהוא לא  ,להאחר התחילושמדקדק לשלם בזמן ואז הוא הפסיק לשלם בזמן 

אותו צדיק שהיה אכפת לו לשלם בזמן ודוגמא לכך אפשר להביא מהמכינה אדם שזרע כל השנה 

השקיע למד וקיבל את כל הערכים ופתאום אחרי שנת המכינה שהתחיל להיות קצת קשה עזב 

תנהג ככה מה נגיד ה ומוזרק הכל והוא מגיע לשכונה ואז מה יאמרו בשכונה אחד כזה שעשה מכינ

 ...אנחנו

שלחילול השם אין כפרה עד המוות אך רבנו יונה כתב שיש כפרה על ידי קידוש  4ם כותב"הרמב

שרב יוסף נחלש ועלתה נשמתו וחזר לעולם הזה ושאל אותו אביו מה ראית  5מסופר בגמרא .השם

ה לעמוד במחיצתם אין ברייה שיכול (אנשים שמסרו את עצמם על קידוש השם)הרוגי מלכות  ?שם

על שני אחים פשוטים שמסרו את  י הדור שמסרו את עצמם על מיתה אלאולא מדובר על גדול

מכאן אנו למדים את מעלת אחינו  .נפשם על ידי קידוש השם בשביל להציל את הרוגי לוד

 . ל שמוסרים את עצמם למען עם ישראל"שמוסרים נפשם על קידוש השם וכמו כן חיילי צה

אדם שלמד תורה ומשאו ומתנו בנחת עם , בחיים 'יש קידוש ה -'גם בקידוש ה 'לול הוכמו בחי

, הוא תכלית החיים 'קידוש ה .מתוקנים דרכיוכמה אומרים עליו פלוני זה שלמד תורה  –הבריות 

 .וכל מצוות התורה שבין אדם לחברו לבין אדם במקום נועדו בין השאר לייצר אותו, מטרת הקיום

 'פסוק זה אומר הב. "6עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו"וא אומר לנביא ישעיהו הקדוש ברוך ה

הוא אחד  'לספר את תהילתו של ה, הוא יצר את עם ישראל כדי שיספרו את תהילתו בעולםש

 'איך עם ישראל מספר את תהילתו של ה. הדרכים החזקות והבולטות לקדש את השם יתברך

וכאשר , כאשר כל אדם בישראל מקפיד בכל יכולתו שבין אדם לחברו ובין אדם למקום ?בעולם

יש גם את התנהגות המלכותית , מעבר להתנהלות הפרטית של כל אדם בדרך התורה והמצוות

עד שכל העולם יצביע עליו ויאמר , ושל הפוליטיקה שלו, ושל מדינתו, והלאומית של עם ישראל

ככל  ,אשר לו חקים ומשפטים צדיקם ,גוי גדולי כי מ ...וי הגדול הזהעם חכם ונבון הג רק"...

 ."7אשר אנוכי נתן לפניכם היום ,התורה הזאת

, אלה מהעם כולו, רק מאדם הפרטיהם לא  'יוצא מפסוקים אלו שהדרישה האלוקית לקידוש ה

חיים , ינהמנהל מדעם ישראל כלומר , של עם ישראל כעם וכאומה 'וכאשר מופיע בעולם קידוש ה

 'זוהי ההופעה הגדולה ביותר שיכולה להיות בקידוש ה, על פי התורה והמוסר האלוקי, פוליטיים

 .בעולמנו
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 מידת ההתמדה

 אוחנה דן 

 

ואי אפשר להשיג שום דבר ללא , בחרתי בנושא זה מכיוון שבעיניי נושא זה משמעותי מאוד

וכיצד אפשר לחזק כח זה , המקורות מה יש לתורה להגיד על התמדהורציתי לברר מתוך , התמדה

 .באדם

 ?מהי מידת ההתמדה

 . הוא כח של עקביות ודבקות במטרה, כח ההתמדה

או מתנהג , כלומר זהו כח שבו האדם עושה מעשה מסוים, "תמיד"התמדה הוא מלשון המילה 

 .כן פעם לא פעם, ולא יום כן יום לא, בהתנהגות מסוימת באורך זמן קבוע

 . יש הבדל גדול בין שמרנות לבין התמדה

כלומר הוא לא בחר , שמרנות היא מצב שבו האדם תקוע בהתנהגות ובהרגלים שאליהם מתחנך

אדם שהולך בסגנון  -לדוגמא. אלא כך חינכו אותו והוא תקוע בזה יום יום, בעצמו להתנהג כך

 .ך עם אותו סגנון לא נקרא התמדהזה שהוא הול. לבוש מסויים כפי שהוריו לימדו אותו

 .שאדם בוחר בבחירה חופשית ללכת בה, התמדה זו התנהגות קבועה

אלא אם כן הוא , באופן טבעי אדם לא ילך להתפלל, אדם שמתפלל שלוש תפילות ביום, למשל

 .בוחר להקפיד ולהתמיד בזה יום יום

 מקור ההתמדה בתורה

 . הם התורה מדגישה את החשיבות להתמידאנו מוצאים התמדה בתורה במספר מקומות שב

ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר : "כתוב בתורה

ובאש , 2כך גם אנו רואים בלחם התמיד.  פרשת תצווה פותחת בציווי להעלות נר תמיד".1תמיד

 .3התמיד

שמופיע בפתיחה לספר עין  במדרש. נראה עתה את החשיבות שהתורה מייחסת לכח המחשבה

בן ננס ". אחד' אלקינו ה' שמע ישראל ה"מצינו פסוק כולל והוא : בן זומא אומר": יעקב נאמר

מצאנו פסוק : שמעון בן פזי אומר ' ר, "ואהבת לרעך כמוך"מצאנו פסוק כולל יותר והוא : אומר

עמד רבי ". הערביםאת הכבש האחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין "כולל יותר והוא 

 ".הלכה כבן פזי: "פלוני על רגליו ואמר

שמע "בן זומא אומר בפסוק . החכמים מתווכחים ביניהם מהו הפסוק המשמעותי ביותר בתורה

בן ננס דיבר על הפסוק . שהוא השיא של מצוות שבין אדם למקום" אחד' אלקינו ה' ישראל ה

שמעון ' אך לא מובן למה ר, שני אלה מובנים .שהוא השיא במצוות שבין אדם לחברו"... ואהבת"

הרי מה כל כך מיוחד בפסוק זה שהוא בעיניו הכי , "...את הכבש"בן פזי בחר את הפסוק 

והמדרש , שפסוק זה מדבר על קורבן התמיד -התשובה היא! ?ועוד הלכה כמותו? משמעותי בתורה

 .ולעבודה שבין אדם לחבירובא ללמד אותנו שללא התמדה אין ערך לעבודה שבין אדם למקום 

, או אם אדם מתייחס לחברו יפה רק מידי פעם, ה רק מידי פעם"מכיוון שאם אדם מתפלל להקב

ההתמדה מגלה לנו שאם , כלומר. אז אין קשר אמיתי ורציף לקשר שלו עם אלוקים ועם האדם

                                                           
1
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לבני אדם  או', ואם אנחנו רוצים להיות באמת קשורים לה, האדם קשור באמת למה שהוא עושה

 .ובמצוות שבין אדם לחבירו, אנו חייבים להתמיד בקביעות במצוות שבין אדם למקום

 מהו כוחה של התמדה

פעם . שנאמר עליו שעד גיל ארבעים לא למד כלום 4עקיבא' את כוחה של התמדה מצאנו אצל ר

נופלים שבכל יום , המים: אמרו לו? עקיבא היה עומד על הבאר ואמר מי חלק אבן זו' אחת ר

עקיבא ' מיד למד ר. אמרו לו עקיבא אין אתה קורא אבנים שחקו מים, בתדירות יום יום על האבן

דברי תורה !( כלומר המים הרכים יצרו חור באבן הקשה)קל וחומר בעצמו מה רך פסל את הקשה 

ישר חזר לבית המדרש , על אחת כמה וכמה שישחקו את ליבי שהוא בשר ודם, שקשין כברזל

 .תורה ללמוד

לעשות , עקיבא לעשות מהפך אדיר בחייו' אנו רואים ממדרש זה שכח ההתמדה שגרם לר, כלומר

 .ולהפתח לתורה, תשובה מתוך הבנה שרק כך יצליח לעשות שינוי אמיתי

מי , ר יוחנן דצריפין פתר קרא בתלולית של עפר"בנוסף אנו רואים גם מדרש משיר השירים רבה 

מי שהוא פיקח מהו אומר הרני קוצה שתי משפלות , כול לקצות את זהשהוא טפש מהו אומר מי י

כך מי שהוא טיפש אומר , ביום ושתי משפלות בלילה ולמחר שוב עושה כן עד שאני קוצה את כולה

והחכם אומר הריני , כלים שלושים פרקים, מי הוא יכול ללמוד כל התורה נזיקין שלושים פרקים

 "5ות מחר עד שאני לומד את כל התורה כולהלומד שתי הלכות היום ושתי הלכ

קצת , אנו רואים ממדרש זה שעל ידי כח ההתמדה אנו מסוגלים ללמוד את כל התורה, כלומר

וכך גם אפשר לראות באימוני כושר שלא ברגע שאדם רוצה להיות בכושר גבוה .  קצת בכל יום

תכנית קבועה מראש בלי לוותר עם , ועם גוף חזק ושרירי צריך לעבוד קצת קצת יום יום בהתמדה

אלא אין מטרה . ולא לחיות במחשבה שאפשר להגשים דברים ללא כח ההתמדה, לעצמו אף יום

 .שאפשר להשיג בלי להתמיד בשביל להגיע אליה

 התמדה כתנאי למנהיגות

והפרשה , הוא בוחר את יהושוע בן נון, כשמשה רבינו בוחר מנהיג שינהיג את עם ישראל אחריו

 .משה בוחר מנהיג צמודה לפרשת קרבן התמידשבה 

הינה כח , דווקא משום שמשה רוצה ללמדנו שאחת התכונות החשובות ביותר אצל מנהיג

, "6ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האהל"ההתמדה כפי שהכתוב מעיד על יהושוע 

ו ליהושוע שאל ממני בשעה שנפטר משה רבינו אמרו ל -אמר רבי יהודה אמר רב: "ל"ואומרים חז

לא כך , כלום הנחתיך שעה אחת והלכתי למקום אחר, רבי , אמר לו, את כל הספיקות שיש לך

 ".7כתבת בי ומשרתו יהושוע בן נון נער לא ימיש מתוך האהל

כל הזמן שאל , ולא עזב אותו רגע אחד, יהושע בן נון התמיד בקשר שלו עם משה רבינו -כלומר

 .להיות מנהיג על עם ישראל' שעה שעה ובזכות כח ההתמדה בחר בו ה אותו שאלות ולמד ממנו

ובשביל , מכיוון שהתמדה שווה רצינות, רואים כאן שבשביל להנהיג ציבור צריך לדעת להתמיד

 .להנהיג צריך אחריות רצינות וקביעות בדעות שלך ובהנהגות שלך
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 לסיכום

 .את כוחה העצום של ההתמדה, ראינו במאמר זה

ואת זה שהאדם לא יכול להגיע למטרות שהוא , את החשיבות שהתורה מייחסת להתמדה ראינו

 .צהריים וערב, ללא כח ההתמדה בוקר, ויעדים שהוא רוצה לכבוש, רוצה להגיע אליהם

לפעמים כן ולפעמים , שהתמדה היא ביטוי של רצינות ואם אדם עושה משהו רק מידי פעם, ובנוסף

ועוד ראינו שהתמדה מחוללת שינויים אמיתיים ותשובה . ה באמתסימן שהוא לא קשור לז, לא

ולסיום למדנו שהתמדה היא תכונה מחייבת למי שרוצה . עקיבא' כפי שראינו אצל ר, שלימה

 . להיות מנהיג

כדי שנוכל , להתמיד במצוות שבין אדם למקום ובמצוות שבין אדם לחבירו' שנזכה בעזרת ה

 ".לנגדי תמיד' שויתי ה"קיים את הפסוק בתהילים ושנזכה ל. להגשים את מטרותינו
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 מסירות נפש 

 ציון איטח-בן

 

אנחנו , כבר בשורשו של עם ישראל. הינו נושא מרכזי ויסודי מאוד ביהדות, נושא מסירות הנפש

שמסר  ,המדרש מספר על אברהם אבינו. 'כיצד מסרו נפשם על קידוש ד, רואים את אבות האומה

 .'שמסר נפשו בעקידה וכו, וכן יצחק. ז"נפשו שלא לעבוד ע

נברר באילו מקרים מחייבת התורה למסור את הנפש . במאמר זה נעסוק בנושא מסירות הנפש

, מניין נובע הכח והרצון באדם למסור את נפשו, מה המקור לכך מן התורה, ובאילו מקרים לא

 .ת הנפש בחיי היום יום שלווכיצד כל אחד מאתנו יכול לזכות למסור א

 ?על מה צריך למסור את הנפש ועל מה לא

: אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק נימנו וגמרו בעליית בית נתזה בלוד: "מובא בגמרא

גילוי , חוץ מעבודה זרה, יעבור ואל ייהרג –אם אומרין לאדם עבור ואל תהרג , כל עבירות שבתורה

כלומר אדם צריך למסור את נפשו רק בשלושה תחומים מכיוון שאלו ". 1ושפיכות דמים, עריות

 .והעובר עליהם ממילא אין טעם בחיים כאלו שהרי הם הפוכים מכוונת הבורא, תחומים מרכזיים

 ?מהו המקור מהתורה לחיוב על מסירות נפש

 נפשך בכלאלוקיך בכל לבבך ו' ואהבת את ה: "ז לומדים מהפסוק"על איסור ע -עבודה זרה  .1

 ".ואפילו הוא נוטל את נפשך -בכל נפשך: "ל"על פסוק זה דורשים חז". 2ובכל מאודך

: המובאת במסכת סנהדרין, ל מסברה"לומדים חז, על איסור שפיכות דמים -שפיכות דמים  .2

שאם אומרים : כלומר". 3..דלמא דמא דחברך סומק טפי? מאי חזית דדמא דידך סומק טפי"

 -על כך אומרת הגמרא . יהרגוהו –אם לא יהרוג הוא את חבירו לאדם שיהרוג את חבירו ו

שמא דם ? מה ראית שדמך אדום יותר: ולומדת הגמרא דבר זה מסברה. ימות ולא יהרוג

 . חברך אדום יותר

על ידי ,  התורה אומרת שמותר להציל אישה מאונס. הדבר נלמד מהקש לרוצח -גילוי עריות  .0

, ִכי ַכֲאֶׁשר ָיקּום ִאיׁש ַעל ֵרֵעהּו: "שנאמר, אונס לרוצח וכותבת הקבלה בין. הריגת האונס

ייהרג "ל שכשם שבשפיכות דמים יש דין של "מכאן לומדים חז". 4ּוְרָצחֹו ֶנֶפׁש ֵכן ַהָּדָבר ַהֶזה

 .כן הדבר בגילוי עריות, "ואל יעבור

 ?מנין לנו שעל שאר מצוות התורה אין חיוב למסור את הנפש

אומרת , "5'ֲאִני ה ָוַחי ָבֶהםְׁשַמְרֶתם ֶאת ֻחֹקַתי ְוֶאת ִמְׁשָפַטי ֲאֶׁשר ַיֲעֶשה ֹאָתם ָהָאָדם ּו:" על הפסוק

נדרשת מסירות  -אולם בשעת השמד". 6ולא שימות בהם -"  וחי בהם": "הגמרא במסכת יומא

על " רק"מכיוון שהגויים באים נגדנו על עקרון וחילול התורה ולא . נפש גם על שאר המצוות

 .לעשות עבירה מסויימת
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 ?מנין נובע הכח והרצון למסור את הנפש

שבכל אדם קיימות שתי , מסביר הרב יהודה בהרב, "בין התאבדות למסירות נפש: "במאמרו

 .ואהבת החיים המצומצמת, אהבת החיים הגדולה: מדרגות של אהבת החיים

 העובדה שכל אדם , כלומר. אהבת החיים העצמיים של האדם -אהבת החיים המצומצמת

 .ורוצה לחיות, אוהב את חייו

  אהבה . 'ליקום כולו וכו, אהבה לבריות כולם, אהבת ישראל', אהבת ד -אהבת החיים הגדולה

נובעת , וכן, ולעם שבתוכו הוא חי, זו נובעת מתחושת הקשר והשייכות של האדם לעולם

כאשר הם מגלים את , את ערכם ושווים, מההבנה שהחיים הפרטיים שלו נובעים ממקור הכל

נובעים , ההבנה שהחיים הפרטיים והמצומצמים שלי, כלומר. בעצם החיים עצמם' רצון ד

 .האלוקיים שמחיים אותם, מהחיים הכלליים

 מהי מסירות נפש

כאשר האדם נתקל במהלך חייו במקרה בו ישנה התנגשות בין אהבת החיים הגדולה לבין אהבת 

, דם מוותר על אהבת החיים המצומצמת למען אהבת החיים הגדולהוהא, החיים המצומצמת 

 .זוהי מסירות נפש

ואילו . מהמציאות הנמוכה" מתרגש"ופחות , הוא זה המחזיק באידיאליים, השכל של האדם

 .מונחת יותר בעצמה ובאהבת החיים המצומצמת, הנפש הקשורה יותר אל הלב והרגש

מכאן , בנפש ומצליח לרוממה אל מקורה העליון כאשר השכל נפגש עם אהבת החיים הנמצאת

 .הכח והרצון למסור את הנפש

מוותר על אהבת החיים המצומצמת מתוך , חייל שנכנס להילחם בעזה למען ארץ ישראל, למשל

והוא מוכן לכך מתוך , כיוון שהוא יודע שהוא יכול להיפגע ואפילו למות. אהבת החיים הגדולה

מתוך אמונה , הוא נלחם מתוך אהבת עם ישראל', ה של קידוש הההבנה שמלחמתו זו הינה מצו

וזה מה שיהפוך , וזה מה שמוסרי, מתוך הבנה שזה מה שצודק, שארץ ישראל שייכת לעם ישראל

 .ה מצפה ממנו שיעשה"זה מה שהקב, ומכיוון שכך, את העולם למקום טוב יותר

 ?כיצד נבחנת מסירות הנפש בחיי היומיום

רות הנפש מתבטאת ברגע אחד בחיים שבו אדם מוכן למסור את נפשו על אפשר לחשוב שמסי

ודאי שזוהי מסירות נפש . 'כגון חייל שקופץ על רימון  ובכך הוא מציל את חבריו וכו. 'קידוש ה

 .יש את האפשרות למסור את הנפש, יום-בחיי היום, האם גם לנו, השאלה היא. לעילא ולעילא

שמסירות נפש עניינה ויתור על אהבת החיים המצומצמים מתוך  ,לאור מה שכתבנו לעיל, ובאמת

אם במעשה זה , בכל מעשה שאנו עושים, יום-שגם בחיי היום, אפשר לומר, אהבת החיים הגדולה

מתוך אידיאלים בהם אנחנו ' על הרווח הפרטי וכו, על התאוות, הננו מותרים על הנוחות שלנו

 .זוהי מסירות נפש –מאמינים 

, או, שנים מחייו 0ובכך הוא תורם למדינה , ל שמתגייס לצבא במקום לעבוד וללמודחיי, למשל

למרות שהמשכורת החודשית שלו ממש , תלמיד ישיבה שמוסר את נפשו על לימוד התורה, למשל

אלו הן דוגמאות למסירות נפש  –כ הוא ממשיך ללמוד "ואעפ, והוא מתקשה להתקיים, נמוכה

 .יום-בחיי היום

בתו של , נפלאה נוספת לוויתור על נוחות בשביל אידיאלים אפשר למצוא בסיפורה של רחלדוגמא 

החליטה לוותר על כל חיי השפע , עקיבא אדם שיכול לגדול בתורה' שזיהתה בר, רחל. כלבא שבוע

, בשביל האידיאל שבו האמינה, רחל. שהיו לה על מנת להתחתן אתו ולשלוח אותו ללמוד תורה
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 23כל טוב והלכה לגור באסם תבואה ועוד שלחה את בעלה ללמוד תורה למשך עזבה בית מלא 

 .זוהי דוגמא מופלאה למסירות נפש יום יומית. שנים מבלי שיבוא לבקר אותה כלל

 סיכום

 :נקודות עיקריות בנושא מסירות הנפש' במאמר זה עסקנו במס

 מהתורהוהמקור שלהן , ביררנו על אילו מצוות ישנו חיוב למסור את הנפש. 

 ביררנו את המקור בנפש האדם ממנו הוא יונק את הכח והרצון למסור את הנפש. 

 יום-ראינו כיצד המושג של מסירות נפש הינו דבר שרלוונטי לכל אחד מאתנו בחיי היום. 

 ! שנזכה לחיות חיים של מסירות נפש
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 נסיעה לטיול בחוץ לארץ 

 נווה אמר

 רקע

ל ומסורת זו הפכה למנהג מידי שנה לצאת עם המשפחה "חלק מעם ישראל נוסע לטיול בחו בימינו

מנהג זה מעורר בעיה מבחינת ההלכה הרי יש טענות שאסור , או עם החברים ויש גם שנוסעים לבד

האם , ל"במאמר זה נבחן את ההיבטים ההלכתיים של היציאה מהארץ לחו. לצאת מארץ ישראל

 .נאים ולאלו צרכיםבאלו ת, מותר הדבר

 :שלבים במאמר

 ?מה הטעם, מהו המקור –איסור יציאה מהארץ  .1

 ?ל היא בעייתית"האם גם יציאה לקברי צדיקים בחו .2

 ?ל"מהם התנאים המאפשרים יציאה לחו .0

 ?ל"האם מותר לצאת לטיול בחו -בסוף המאמר נבחן את השאלה המרכזית  .3

 

 איסור יציאה מארץ ישראל .1

אלא ללמוד תורה או לישא אישה או , ל לעולם"לצאת מארץ ישראל לחואסור : "1ם פסק"הרמב

ל אסור אלא אם כן חזק שם הרעב עד שנעשה "אבל לשכון בחו, להציל מיד הגויים ויחזור לארץ

 ".שווה דינר חיטין בשני דינרין

ל למי שגר שם "אנו לומדים מכאן שהאיסור הוא בעצם היציאה מארץ ישראל  ולא בשהייה בחו

 .אם התנאים מאפשרים, כמובן שיש מצווה שיעלה לארץ ישראל, שני ומצד

והורשתם את הארץ וישבתם בה : "...מצוות יישוב ארץ ישראל –הטעם לאיסור היציאה מהארץ 

 ".2כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה

ל פוגע במצוות יישוב "מצווה זו חלה על כל יהודי זאת אומרת שיהודי שיצא מארץ ישראל לחו

 . ץ ישראל אר

 .משום שמפקיע עצמו ממצוות התלויות בארץ, ויש טעם נוסף

 ל"יציאה לקברי צדיקים בחו .2

 ?ל לקברי צדיקים היא בעייתית מבחינת ההלכה"האם גם יציאה לחו

ל לקברי צדיקים מותרת רק "כי יציאה לחו( מערכת ארץ ישראל)חמד-בשאלה זו ענה הבעל שדי

 .ל ונסיעה זו תביא לאדם התעלות רוחנית "ה לחוכאשר זו המטרה העיקרית של היציא

שזה תמוה הרי יש הרבה קברי צדיקים בארץ ואנו צריכים   3ל"ה קוק זצ"מהצד השני דעת הראי

 .ל רק כדי ללכת לקברי צדיקים "להיות בכולם בארץ ואין צורך לצאת לחו

 ל"התנאים המאפשרים יציאה לחו .3

 :אלא לצרכים הבאים, ל לעולם"שאסור לצאת מהארץ לחו 4ם למד ממסכת עבודה זרה"הרמב

 .מסחר  – 0, חתונה  – 2, לימוד תורה  – 1

                                                           
1
 ט, ם הלכות מלכים ה"רמב 
2
 נו-נא, במדבר לג 
3
 כהן סימן קמז-משפט 
4
 א, עבודה זרה יג 
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אולם במקרה של רעב כבד בארץ מותר , ל ויחזור לארץ"וכל זה בתנאי שיסיים את עניינו בחו

 .ל בתנאי שיחזור לארץ כשיגמר הרעב "לצאת לחו

 ל"האם מותר לצאת לטיול בחו .4

אך מה , ל אינו פשוט וצריך להיזהר בנושא זה"ושא היציאה מארץ ישראל לחובמאמר זה ראינו שנ

 ?ל"לגבי יציאה מארץ ישראל לטיול בחו

משפט כהן סימן )פרנסה ונישואין התירו ולא לצורך טיול , למדנו שרק לצורך גדול כלימוד תורה 

                                                              .                        ל אסור"ומכאן אנו למדים שלצאת לטיול בחו( קמז

ל  "על היוצאים לטיול בחו"( ישיבה"הרב אליעזר מלמד באתר ) אמנם נראה שאפשר ללמד זכות 

שהטיול למשך זמן של פחות מחודש והיוצא קנה לעצמו כרטיס , שאם היציאה לזמן קצר כלומר

ך אמיתי ולא סתם כאופנה הרי יציאה זו שונה בתכלית ומדובר על יציאה שיש בה צור, חזור

ם ואפשר לומר שכל הדיון בתלמוד היה על יציאה "מהיציאה שעליה דובר בתלמוד וברמב

ל ולא "ל והיה חשש שמא ישתקע בחו"ממושכת שבה האדם קבע את מקומו לזמן משמעותי בחו

 .איסור אבל על יציאה לזמן קצר לא דיברו ואין בה, יחזור לארץ ישראל

 סיכום

ל לא יצא "שהרוצה להקל ולצאת לטיול בחו" ישיבה"ת באתר "לדעת הרב אליעזר מלמד בשו

לתקופה של יותר מחודש ובתנאי שיקנה לעצמו כרטיס חזרה לארץ ישראל ובתנאי שהיציאה 

אפשר להקל לאדם לצאת , ל היא באמת לטיול או ללימודים שאי אפשר ללמוד אותם בארץ"לחו

בעולם ומתוך הטיול האדם יתקרב ' הוא רוצה רק לטייל נטו ולראות את יצירת הל אם "לחו

 .'ויתקדם בעבודת ה

 מסקנות

 .ל"אך לא להשתקע בחו, לימוד תורה ומציאת אישה, יש היתר לצאת לצורך פרנסה .1

ל כאשר המסלולים מתוכננים ויש כרטיס חזרה לארץ עם תאריך "טיול מאורגן לחו .2

 .אין לאסרו, מוגדר

 .5ל"ולא יהיה חשש שישתקע בחו" ויחזור לארץ"יאה מותרת אם מתקיים התנאי היצ .0

 

 . ל"נזכה להבין את מעלת הישיבה בארץ ישראל ולא נצטרך לצאת לחו' שבעזרת ה

                                                                                                                                                     

 

  

                                                           
5
 ט, ם הלכות מלכים ה"רמב 
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  אומנות ביהדות

 מתנאל אסייג

 הקדמה

 ?מהי ההגדרה של האומנות

הוא שם כולל לפעולות האנושיות שאינן נעשות על פי תבנית פעולה קבועה מחייבת " אומנות"

האמן בהתבססות על פי פרשנותו ויצירתיותו של , ומוגדרת מראש אלא נתונה לשיקול דעתו

האומנות תופסת מעמד מרכזי . כל זה מתבטא על ידי חופש היצירה של האומן. כישרונו המיוחד

 .בתרבות האנושית ובהיסטוריה

 .שנית נעבור על כמה התלבטויות ושאלות שעלו לי בזמן הלימוד וננסה לענות עליהן

 ?האם יש קשר בין יהדות לאומנות .1

רבות לעבודה זרה שמתבטאת באומנות כזו או אחרת אבל לזה ראשית היהדות מתייחסת 

 .אתייחס בהמשך

כי מציון תצא : "שנית אנו רואים את ההתעסקות הרבה ביהדות ובתורה בירושלים וביופייה

" עשרה קבין של יופי ירדו לעולם ומתוכם נטלה ירושלים תשעה" "מירושלים' תורה ודבר ה

אה האומנותי שלה ובכלל בית המקדש וכליו הם העיר ירושלים מתבטאת ביופייה ובמר

ביהדות נוהגים להשתמש בכל מיני כלים לקיום . אומנות בפני עצמם ואדריכלות מדהימה

. המצוות ולכן נכנסים האומנים שהיו מייצרים כלים אלו בטכניקות שונות לפי רצונם וסגנונם

זרם מיוחד המתקשר  אנו רואים שהיהדות מאוד נקשרת באומנות ובכלל האומנות פיתחה

 .ליהדות ומייחדת לה סגנונות משלה

 אומנות ועבודה זרה .2

ששאר הדתות בעולם נשענות ונסמכות על עזרים חזותיים " לא תעשה לך פסל וכל תמונה"

, בדת כגון פסלים ותמונות ומתפללים אליהם ומקריבים להם קורבנות מה שאין כן ביהדות

לכן התעוררה בי שאלה מתוך הלימוד האם מותר . ותלפי פסוק זה אסור לעשות פסלים ותמונ

אנו נשאל כמה שאלות ונענה עליהן לפי , כדי לענות על שאלה זו? לעסוק באומנות בימינו

 : הסדר

 מהי עבודה זרה ומהו איסור עבודה זרה? 

 ומה הדין בציור? האם נאסר גם פיסול לנוי ואמנות? מהו האיסור בפסלים? 

  בין סוגי החומר ועוד, הפוסלותהאם יש הבדל בין הצורות? 

 הגדרה והטעם -איסור עבודה זרה

ה אסר עלינו את העבודה "והקב, שברא הכול וגם את האדם בצלמו' היהדות עומדת על אמונה בה

שאפשר לפנות אליהם ' עיקרה של העבודה הזרה היא האמונה שיש אלוהים אחרים מלבד ה. הזרה

סל או תמונה או כל דבר שאפשר לקשר אותו לעבודה האיסור הוא להכין פ. ולבקש מהם עזרה

 .זרה או עבודת אלילים

 פיסול וציור וגם לגבי נוי ואומנות, איסור פסל ותמונה

החיסרון )ברמת העיקרון אסור לעשות פסל של אדם ויש המקלים אם מחסירים ממנו דבר ניכר 

ף אדם בכלל ויש המקלים רק יש גם אוסרים פיסול פרצו(. המינימלי הוא קצה האוזן או קצה האף

, לגבי ציור אדם האיסורים הם אותם איסורים אבל לגבי ציור נוף. אם אין בו תווי פנים ניכרים

 .ואפילו מצווה לצייר את נופי ארץ ישראל כדי לחבב אותה על כל רואיה, חיות וכדומה מתירים
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ה לא נעשה לשם עבודה לסיכום מותר לעסוק באומנות גם עם פיסולי אדם אבל צריך להבהיר שז

 .זרה

 צניעות באומנות .3

יש בעיה עם צניעות באומנות לכן אנו רוצים לברר מה מותר ומה אסור , באומנות בימנו ובכלל

 .ובאיזה תנאים

אסור לאיש להסתכל בתמונה ובציור שיש בהם טפח מגולה באישה במקום החייב להיות 

מכל מקום . ואיה בציור או בתמונהמכוסה ואין לחלק בין אם רואיה במציאות לבין אם ר

מותר לאיש ללכת לתערוכות של ציורים ותמונות אם עיקר ורוב הציורים והתמונות בתערוכה 

ואם תמונה גדולה שרובה . הם לא בפריצות ועירום ואם כן ידלג על אותה תמונה או ציור

ו לראותה אם חשוב ל, ירכז את מבטו בחלק המותר של התמונה, בצניעות והמיעוט בה לא

 .מבחינת עבודתו האומנותית

 'איך אנו כיום יכולים להשתמש באומנות לעבודת ה -סיכום

אומנם יש מגבלות וחוקים ברורים באומנות אבל ללא ספק ראינו ולמדנו שאפשר ליהנות רבות 

ולקיים את מצוות התורה ', מאומנות ואפילו עם זאת אפשר להשתמש באומנות כדי לעבוד את ה

אבל . לדוגמא כמו שלמדנו על ציורי נופי ארץ ישראל כדי לחבב את הארץ לעיני כל רואיה, בהידור

 .בכל זאת אנו תמיד נצטרך להזהר כי הניסיון בנושא זה הוא מאוד גדול
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 חלומות

 אשר ארמיאס

 

 יםל אומר"חזומה  ?האם זה משהו שמשפיע על חיי היום יום שלנו? מה זה חלום בכלל? חלום

  .חלום הוכל זה נדע בהמשך אבל קודם כל מ? בנושא זה

  חלום

כפי שכולם יודעים כאשר אתה  .חלום זו חוויה סובייקטיבית של מראות ותחושות במהלך השינה

חולם אתה לא יכול להשתלט על החלום כמו שאתה לא יכול לדעת מה יקרה לך בחיי היום יום 

חלום טוב וחלום רע המכונה סיוט ישנם רמות בסיוטים . חלומותהחלום מתפצל לשני . שלך

דרך אגב רוב האנשים לא  .מסיוט שאתה קם באמצע הלילה עד סיוט שאתה אפילו לא זוכר

זוכרים את החלומות שלהם ויש כאלה שאתה נזכר כאשר אתה רואה מישהו שהיה בחלום שלך 

 .או סיטואציה שקרתה בחלום שלך ואז אתה נזכר

 ל"חז

 והם אמרו, ל לחלום יכול להיות קשר מסוים לנבואה"לפי חז, ל אומרים לגבי חלומות"מה חז

 . אך הגבילו זאת ואמרו שאין חלום ללא דברים בטלים, נבואהבאחד משישים  שחלום הוא

 . ישנה אף גישה שאדם שאיננו חולם חלומות איננו מוסרי

יפקד  א חלום נקרא רע שנאמר ושבע ילין בלכל הזן שבעת ימים בל: אמר רבי יונה אמר רבי זירא"

 תפיסה זו מתקשרת למקור המושג. כמו כן ישנן דעות כי עדיף לחלום רע ולא חלום טוב. "רע

אף שישנו את שעות , שקשור כנראה להחלמה אנשים שהפריעו להם בניסוי לחלום( מ.ל.ח)בעברית 

 . קמו עייפים ולא יכלו לתפקד, השינה הנדרשות

,  חלום שנחלם על ידי חבר, חלום שנחלם בבוקר. סבר כי רק לחלומות מסוימים יש תוקףרבי יוחנן 

 . חלום שנפתר בתוך חלוםו

במעשים ולעשות תשובה  ואף לפשפש, בהלכה יש מנהג לצום בעקבות חלום רע ואפילו בשבת

 ואמר רב, אמר רב חמא בר גוריא אמר רב יפה תענית לחלום כאש לנעורת: "בעקבות התלמוד

ויש . אך אחרי שבת יש להתענות על שהתענה בשבת. "חסדא ובן ביום ואמר רב יוסף אפילו בשבת 

 ואף לעשות טקס של הטבת חלום "וא ידברווחלומות ש"ויש הנוהגים לומר , שהמליצו על תפילה

  .1חברים טובים בפני שלושה

, בתפילה שלפני שינהואם לאחריהם , יש תפילות נגד סיוטים אם לפניהם בתפילה שלפני השינה

 . ואם לאחריהם בתפילה לאחר חלום רע

 חלום כמילוי משאלה

כל החלומות הולכים אחר הפה דהיינו פתרון "עיקרון חשוב המובא בתלמוד של רבי בנאה הוא 

עשרים וארבעה פותרי חלומות היו : רבי בנאה : "בתלמוד בבלי כתוב. החלום קובע מה שיקרה

, ומה שפתר לי זה לא וכולם נתקיימו בו, והלכתי אצל כולם חלום פעם אחת חלמתי, בירושלים

 ".2כל החלומות הולכים אחר הפה: לקיים מה שנאמר 
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 פירושי חלומות 

הכיל היבט  כבר בימי קדם ייחסו חשיבות רבה למעמד ולתפקיד החלום בחיי האדם לרוב החלום

שנים טובות ורעות  7יוסף אשר חזה כך למשל בחלומות של , נבואי או מסר חשוב לחולם אותו

  .במצרים

תאווה ויצרים , דאנית החלום משמש כמנגנון נפשי להתגוננות מפני תסכוליםילפי הגישה הפרו

באמצעות מערכת של סמלים החלום מגן מפני החשיפה ישירה של . המודחקים בחיי היום יום

מזהיר אותנו מסייע לנו ומנבא  החלום. המודע העלולה להזיק לנפש ומראה לנו את הדרך הנכונה

הגנו את נפשותינו בחלומות בהם אנו  את דרכנו לפי כל האלמנטים הגלויים והסמויים בהם

 . זוכרים לביקור לאדם שנפטר התחושה שהחלום מנסה להסביר לנו מסר כלשהו חזקה אף יותר

ר בן אדם מרים כי שהחלום מושפע מדברים שהאדם ראה וחושב באותו היום כגון כאשויש א

  .ל זהעחושק במשהו רוב הסיכויים שהוא יחלום 
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 לשון הרע

 ה'אבי ביצ

 פתיחה

אנו רואים שהפה זקוק ". 1שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו"שלמה המלך כותב בספר משלי 

ה שם ללשון שני "שהקב 2הגמרא אומרת. לשמירה ומאמץ כדי שהאדם לא יכשל בלשון הרע

מחסומים שהם שיניים ושפתיים לרמוז שצריך לחשוב טוב טוב לפני שמוציאים דברים רעים  

האם יש מקרים , מהי חומרת האיסור, במאמר ננסה להבין את המניעים של לשון הרע. מהפה

 .שבהם מותר לדבר לשון הרע ובאילו הגבלות

 מהם הגורמים ללשון הרע

הרי אינם נהנים מזה כלל ולא , בין למה אנשים מספרים לשון הרעבמבט ראשון קשה לה

 :יש לציין מספר הסברים לתופעה. בניגוד לגנב שהגנב מרוויח ממון, מרוויחים מזה כלום

והמספר יודע שאנשים יתעניינו בסיפורים שהוא מספר והם , האדם סקרן מטבעו -הסקרנות  .1

 . יקשיבו לאותם סיפורים

באמירת לשון הרע יש . חבירו או פגע ברגשותיו ואין לו איך להחזיר לואדם שהזיק ל -נקמה  .2

 . של נקמה" מתוקה"תחושה 

על ידי לשון הרע מצפה המספר להתחבב על שונאו של האדם שמדברים עליו  -מעמד חברתי  .0

מסביר שקשה לאדם לראות שמישהו " חובת הלבבות"ספר . וכך לבנות מעמד חברתי גבוה

, הטובים ולכן הוא מספר על מי שמעליו לשון הרע ואומר שהוא חוטאעולה עליו במעשיו 

אך האמת היא שבמקום , הדבר נובע מקנאה. ומפרסם זאת בכדי שיעריכו אותו הסובבים

 .תבנה לעצמך מדרגה ותעלה במעלות התורה והמעשים הטובים, לבנות בור לחבר

מקום למקום ומספר על דברים מכיוון שעובר מ, י אומר שרכיל זה מלשון רוכל"רש -רכילות  .3

יש כאן , שאפילו שלא מדובר בדברים רעים אלא בדברים פרטיים של האדם, יש פירוש. ששמע

וכתבו הפוסקים שאין לחטט במכתבים האישיים ולקרוא ביומנו של . פגיעה בצנעת הפרט

 . נוסיף שאסור לעיין בהודעות אישיות שקיבל בטלפון ובמייל, בדורנו. האדם

ברכילות הדברים , כלומר. וסף לרכילות ראובן מספר על שמשון מה אמר עליו לויפירוש נ

 .קשורים לשומע ואפשר להבין שהדבר יגרום לסכסוך

 איך מתגברים על לשון הרע

. י זלזול באחר"שצריך להבין שהמעמד החברתי האמיתי לא יבנה ע, קודם כל חיזוק האמונה

ודווקא מי שמתחמק , אובן יגיד עליו גם לשון הרעהאדם ששמע לשון הרע מראובן יחשוש שמא ר

כמובן חשוב לחשוב פעמיים לפני שאנחנו . מלשון הרע אנשים יעריכו אותו יותר בגלל עקרונותיו

בספר תהילים הלשון נמשלה לחץ מכיוון שאי אפשר להחזירו אחורה אחרי . מוציאים משפט

נקודה נוספת . בחין בין המותר לאסוריש ללמוד את הלכות לשון הרע ולדעת לה, בנוסף. שנורה

כבר אמר רבי אלימלך . למצוא את הטוב ולא לחפש את הרע באדם, היא להביט בעין טובה יותר

 .”תן בליבנו שנראה כל אחד את מעלת חברנו ולא חסרונן"נסק 'מליז
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 לשון הרע לתועלת

לו לספר על כך לבעל  מותר, אדם היודע על גנב שגונב בחנות, למשל. לשון הרע לתועלת מותר

מותר להגיד  שאדם מסוים מתאים יותר מאדם , וכן. משום שיש בזה תועלת, החנות או למשטרה

אפשר להגיד את , אדם שמתעניין במישהו שמתאים לעבוד בעבודה מסוימת. אחר להיות ראש עיר

 .לכתוב את טופס הסוציומטרי, או למשל בצבא, שהוא אינו מתאים מבחינה אישית, דעתך

 :גם כשמספרים דבר לתועלת יש תנאים

 .צריך שהמספר יידע את העובדות בצורה ברורה .1

 .על המספר לדייק בפרטים .2

 .  אסור למספר לבוא מתוך מניע של נקמה אישית או שנאה .0

 לסיכום

אנשים רבים ” ?מי רוצה חיים: "מסופר במסכת עבודה זרה שרבי אלכסנדר עבר ברחוב והכריז

ֶהָחֵפץ ַחִיים ֹאֵהב ָיִמים  ִמי ָהִאיׁש{ יג}: "3הוא פתח להם בספר תהילים ,באו לבקש ממנו חיים

סּור ֵמָרע ַוֲעֵשה טֹוב ַבֵקׁש ָׁשלֹום { טו}: ְנֹצר ְלׁשֹוְנָך ֵמָרע ּוְשָפֶתיָך ִמַּדֵבר ִמְרָמה{ יד}: ִלְראֹות טֹוב

 .”:ְוָרְדֵפהו

הוא לא מתבונן ברע של הזולת אלא . כשהאדם שומר על הלשון יש לו איכות חיים אחרת, כלומר

לא יספר אדם לשון , אם כן: ממשיכה הגמרא ושואלת. טוב ויזכה לחיים טובים יותרמתבונן ב

צריך גם .." סור מרע ועשה טוב: "עונה הגמרא? וכל היום יישן ויתבטל ויהיו לו חיים טובים, הרע

י כך יהיו לנו חיים טובים "להרגיל את הלשון לדברים טובים והדברים הטובים הם דברי תורה וע

 .ה ומלאים במשמעותמלאים בתור
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 מנהיגות

 אליאב ביתאן 

 הצורך במנהיגות

מצד שני יש לאדם צורך נפשי ומעשי להיות מחובר . האדם מצד אחד מרוכז מאוד בעצמו ובצרכיו

ולא היה לו צורך לחבור גם , אם לאדם היה צורך לעסוק רק בצרכיו האישיים. עם אנשים אחרים

אך . כל אדם היה חי לו על אי בודד ועושה בו ככל העולה על רוחו לטובת עצמו, לאנשים אחרים

וגם מפני , גם מפני שיש לו צורך נפשי לדבר עם מישהו, שאדם זקוק לקשר עם אנשים אחריםכיוון 

לכן האדם זקוק לחיות , שאינו מסוגל לספק לעצמו את כל צרכיו מבלי לקבל עזרה מאחרים

כדי שלא תהיה התנגשות בין הרצון האין סופי של האדם להיות מרוכז . בחברה של אנשים נוספים

ובין הצורך לדאוג לכך שהצורך הזה לא יהיה על חשבונם של , את רצונותיו בעצמו ולמלא רק

יש צורך במנהיג שיאזן בין הרצון של האדם לעסוק בעצמו , אחרים שגם לחברתם הוא זקוק

 . ובצרכיו ובין הזכיות של האחרים

 הווה מתפלל בשלומה של מלכות שאלמלא מוראה: רבי חנינה סגן הכוהנים אומר: "פרקי אבות

, הסביר אחד מהראשונים שלחברה האנושית יש צורך בסיסי בשלטון". 1איש את רעהו חיים בלעו

, כמו בעלי החיים, כי בלי שלטון בני האדם היו הורגים אחד את השני חוטפים וגוזלים אחד מהשני

ובתי המשפט מונעים את , המשטרה, הממשלה, המלך, השלטון. והחזק היה מחסל את החלש

ולכן כדאי לכל אדם שיחיה תחת שלטון יציב למען , עושק של החזק את החלשההתגברות וה

ומצד שני שלא יעשה טעויות מוסריות של גזל ורצח של , בטחונו האישי ובטחון רכושו מצד אחד

 . אנשים אחרים

אפשר לומר שלמנהיגות יש מטרה נוספת שהמנהיג בהיותו מחלק תפקידים למרכיבים השונים של 

לפי . י כך יגרום ליעילות רבה יותר בפעילות של כל אחד ממרכיבי כל אותה חברההחברה ועל יד

שרק בהיותו מחלק תפקידים לכל אחד , המנהיג הוא כמו מנצח בתזמורת, הסיבה הזאת

 . מהמנגנים היצירה המוזיקלית תוכל להיות שלמה

 מניעים שונים להיות מנהיג

 :רום לבני האדם לרצות להיות מנהיגיםאנחנו יכולים לזהות ארבעה מניעים שיכולים לג

בוחר להיות מנהיג כדי לתת משלו , האדם שזה המניע שלו. הראשון הראוי ביותר הוא מניע ערכי

להשפיע על , לסייע לצורכיהם, אדם זה רוצה לעשות טוב לאחרים. ומעצמו לטובת הכלל והחברה

אכפתיים ותורמים , היות ערכייםואף לגרום לכל מרכיבי החברה ל, החברה שיהיה נעים לחיות בה

 . למען האידיאלים של אותה החברה

השני שיכול לגרום לאדם לרצות להיות מנהיג יכול לבוא ממקום כזה שאדם מגלה בעצמו תכונות 

שהמניע שלה , מנהיגות. ויש לו צורך ורצון להביא תכונות אלו לידי ביטוי, אישיות של מנהיגות

על פי רוב נובעת מתכונות אופי שאדם נולד איתם הוא , של מנהיג הוא להביא לידי ביטוי תכונות

כיוון שהוא לא בא מרצון , מניע זה פחות ראוי מהמניע הקודם. אדם שחי לצדו של מנהיג חזק

לא מוכרח להיות שאדם שזה המניע . להיטיב עם אחרים אלא מרצון לפתח קריירה מנהיגותית

 .שבון צורכי החברהידאג לאינטרסים הפרטיים שלו על ח, שלו

אדם שזה המניע שלו . הוא מניע אינטרסנטי, השלישי שיכול לגרום לאדם לרצות להיות מנהיג

אדם זה מקווה . מעוניין לצבור כוח שלטוני כדי לדאוג לאינטרסים של עצמו, להיות מנהיג
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ת הוא חושב שאולי יכול להשתמש בכסף ציבורי כדי לשפר א, שהשלטון יספק לו טובות הנאה

או יכול להיות שהוא מקווה שהכבוד שיהיה לו כמנהיג ייתן לו טובות הנאה , מצבו הכלכלי

 . כלכליות ואחרות

יש למנהיג על פי רוב יכולת לתת טובה והנאה למונהגים וזה נותן פתח לכך שהמונהגים בעלי )

מניע ( הםיספקו למנהיג טובות הנאה כדי שהוא יעזור להם להשיג את האינטרסים של, אינטרסים

, הוא מניע שכמעט בטוח יביא לשחיתות מוסרית של המנהיג, בשונה משני המניעים הקודמים, זה

ילכו בדרכיו המושחתות והחיים החברתיים , ויכול אף לגרום לכך שהמונהגים יושפעו ממנו

 . יהרסו

דם א. הרביעי יכול לרצות לאדם להיות מנהיג הוא צורך נפשי של אדם לשלוט באנשים אחרים

שיש לו צורך כזה מתמלא בסיפוק גדול מכך שהוא מחליט ואחרים משועבדים לבצע את 

" מנהיג כוחני: "מנהיג שזה המניע שלו מכונה. הוא נהנה לכפות את דעותיו על אחרים. החלטותיו

גם מנהיג שזהו המניע שלו מלבד היותו כוחני כלפי המונהגים שלו קרוב לוודאי שהוא ישתמש 

שלטונו יהיה מושחת ויש , ו השלטון להפיק ממנו טובות ההנאה הכלכליות ואחרותבכוח שנותן ל

 . סיכוי גדול שגם החברה שאותה הוא מנהיג תהיה מושחתת מבחינה מוסרית

 ?כיצד להיות מנהיג

. לפתח ולשפר, ללמוד, לייצר, וליאני אמר שמנהיגות ניתן לרכוש'רודולף ג, ראש עריית ניו יורק

דרך אחת היא שאדם מתבונן במנהיגים אחרים . מה דרכים לפתח מנהיגותאפשר לומר שיש כ

מדריך או מנהיג מטפח ומפתח באנשיו , נמצא הרבה במחיצתם ולומד מהם דרך שניה שמחנך

שמשום מה אין מנהיג בזמן , לפעמים קורה בחברה מצב של חלל מנהיגותי. תכונות של מנהיגות

רות שאדם אחד באותה החברה ייקח אחריות וימלא במצב הזה יכול לק, מסוים באותה החברה

התפקיד , אדם זה גם אם לא היו בו תכונות של מנהיג. את החלל המנהיגותי של אותה החברה

שבניגוד לדבריו של ראש , ייתכן גם. המנהיגותי ייצר אצלו תוך כדי פעילותו תכונות של מנהיגות

 .כלומר אדם נולד עם יכולות מנהיגותיות. לדתמנהיגות לא רק נרכשת אלא גם מו, עיריית ניו יורק

 המנהיג האידיאלי על פי היהדות

המניע הראוי . האישיות של המנהיג בעם ישראל צריכה להיות בנויה על בסיס של מוסר אלוקי

תפקידו של המנהיג על פי היהדות הוא בעיקר . להנהגה על פי היהדות חייב להיות מניע ערכי

 .מצפה שעם ישראל יגיע אליהם' טרות שהלהוביל את הציבור אל המ

המקור העיקרי למנהיג . רגיש ודואג למען המונהגים, המנהיג על פי היהדות חייב להיות אכפתי

 . דרכי הנהגה והתנהגויות ראויות הוא ההנהגות האלוקיות, ללמוד תכונות

גם המנהיג צריך . למשל אנו מזהים את אלוקים שהוא רחום וחנון על הרשעים ומקבלם בתשובה

וודאי שאסור לו להיות נוקם ונוטר ולשמור טינה , להיות מרחם על בני האדם אותם הוא מנהיג

מוטל על המנהיג לגלות רגישות כלפי בני האדם אותם הוא מנהיג ולדאוג . למי שפגע בו או יזיק לו

מקורות נוספים שמהם צריך המנהיג ללמוד כיצד עליו . וי צורכיהם הפרטיים והציבורייםלמיל

המנהיגים שהנהיגו את עם ישראל במהלך , יושר וצדק הוא, פעולות, תכונות, לנהוג כמנהיג

, אבות האומה, אהרון הכהן, כמו למשל משה רבנו. ותורתו' ההיסטוריה שלו והיו נאמנים ל ה

חלק גדול ממלכי ישראל שבתקופת בית המקדש הראשון וכן מהתנאים , ופטיםהש, יהושע בן נון

והאמוראים שהיו מנהיגים בתקופתם ומעוד דמויות בולטות נוספות של מנהיגים בתקופות 

 . היסטוריות שונות של עם ישראל
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 לסיכום

בחרתי , בגלל חוסר מקום להרחבה". מנהיגות על פי היהדות: "הרבה מרכיבים יש לנושא

, כתבתי על עצם הצורך במנהיג בכל חברה אנושית. להתמקד בקצרה מכמה ממרכיביו של הנושא

דרגתי את המניעים . כתבתי על המניעים השונים היכולים לגרום לאדם לרצות להיות מנהיג

כתבתי גם על השאלה איך נוצר מנהיג . מהמניע הראוי והערכי ביותר וסיימתי במניע הירוד ביותר

 .אור קצר של המנהיג הראוי על פי היהדות וכיצד עליו לקבל השראה למנהיגותווסיימתי בתי
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 גידול בעלי חיים 

 רון ביתן

 הקדמה

שלא כמו שהיה בעבר גידול . ח הוא מאוד פופולרי ונפוץ לשם תחביב והנאה''בימינו גידול בע

לעיתים קרובות יוצאים . ביצים וכדומה, חלב, לתועלת עצמית כמו בקר ועופות לצורך בשר

מאמרים על גידול חיות שבהם פסיכולוגים ממליצים על גידולם של בעלי החיים בפרט אצל ילדים 

אני באופן אישי אוהב בעלי חיים ומגדל כלב בביתי . מאחר שזה מעסיק אותם ומתפעל אותם

 .וברצוני להעמיק ולדעת את יחס התורה לגידול בעלי חיים

 

 ת המגדל כלפי בעל החיים שלואחריו

כמו כן . וגם לאבותינו הקדושים היה צאן ובקר, 1על פי ההלכה אין שום איסור בגידול בעלי חיים

. הן בנפשו והן בממונו, חובתו של האדם לדאוג שלא ייגרם שום צער ונזק מבהמתו לזולת הן בגופו

ננשכו ונפצעו מכלבים שהיו  לא פעם אנו שומעים על מקרים שבהם ילדים ואפילו אנשים רבים

 .משוטטים ללא בעליהם שזו פגיעה בגופו

פעמים רבות אנשים מפתחים טראומה בשל סיטואציה לא נעימה עם בעל חיים שתקף או , בנוסף

על אישה שהייתה בהריון והלכה ברחוב ולפתע נבח עליה כלב וגרם  2מסופר בגמרא. הפחיד אותם

הרגיעה אותה ואמר לה שאין לה ממה לחשוש מאחר לה לבהלה ופחד רב ובעל הכלב מיד 

ענתה לו האישה שזה לא . שלו נעקרו והוא ללא שיניים וללא יכולת פגיעה פיזית( שיניים)שהניבים 

 .כלומר יש כאן פגיעה בנפש, משנה כי כבר מרוב הפחד שאחז בה היא הפילה את התינוק

שור שנגח או צאן ובקר : המתו למשלידוע על פי התורה שאדם נושא באחריות לנזקים שעשתה ב

 . וכאן יש פגיעה בממון 3שכרסמו בשדה אחר

כמו כן יש לשים לב שבעלי חיים לא מרעישים בשעות לא סבירות וברעש חזק הפוגע באורח חייהם 

משום שעל ידי " 4אסור לאדם לגדל כלב רע בתוך ביתו"הגמרא במסכת שבת אומרת ש. של שכניו

ולא רק שהוא עלול לגרום " 5לא תשים דמים בביתך"כנה שנאמר בפסוק כך הוא יכול לגרום לס

כי אנשים יחששו לבקש איזושהי טובה או צדקה בגלל הכלב וכך , לסכנה אלא מונע חסד מביתו

בפרשת לך לך מתואר ההבדל בין רועי הצאן של אברהם אבינו לבין . ימנע ממנו הזכות לעשות חסד

ל והיו רועים בשדות אחרים ואילו רועי הצאן של אברהם הקפידו רועי הצאן של לוט שנהנו מן הגז

שאברהם אבינו עשה להם מחסום בפה שלא יאכל משדות  6ומובא במדרש, שלא ליהנות מן הגזל

 .אחרים

 רחמים על בעל חיים

יתברך מרחם על כל בריותיו וביניהם גם ' שממנו לומדים שה" ורחמיו על כל מעשיו"נאמר בפסוק 

ובאמת אנו רואים זאת בשרשרת המזון הטבעית שכל חיה אוכלת את מזונה . בעלי החיים

 .המתאים לה ביד משגת

                                                           
1
 ב, קיזד "ברכי יוסף יו, ד קיז"בית יוסף יו 
2
 א"ע,בבא קמא פא  
3
 ד, ב"לה ושמות כ, א"שמות כ 
4
 דף סג עמוד א שבת 
5
 ח, דברים כב 
6
 ' בראשית רבה נט 
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למדים זאת ממצוות פריקה שבפרשת משפטים שכאשר . יש איסור דאורייתא של צער בעלי חיים

אדם רואה כשיש חמור עם משא על גבו יש לפרוק את המשא מגבו לא רק מצד העזרה לבעל 

 .7החמור

כלומר לא למנוע מהבהמה לאכול את התבואה בזמן " 8לא תחסום שור בדישו"ווה התורה מצ

 .מובא שאסור לאדם לטעום כלום לפני שייתן קודם אוכל לבהמתו 9במסכת גיטין. דישת האדמה

מסופר מעשה עם רבי יהודה הנשיא שכשראה עגל נלקח לשחיטה ובזמן ההכנה  10בבבא מציעא

לשחיטה ברח והתקרב לרבי יהודה ובכה משום צער השחיטה ורבי יהודה הנשיא ציווה על העגל 

ובשל כך רבי יהודה הנשיא סבל ייסורים קשים , וכך היה, לחזור אל השוחט כי לשם כך הוא נברא

 .לה על גורי חולדה ששהו בביתו תיקן את עוונו ופסקו הייסוריםשנה עד שבמעשה חמ 10במשך 

 שימוש בבעל החיים לתועלת האדם

לעבוד עם בהמה , נשאלת השאלה איך התירה התורה שימוש בבעלי חיים כמו לרכוב על בהמה

התשובה לכך נמצאת בפרשת בראשית ? הלא לכאורה זה אכזריות כלפיהם? ואף לאכול אותה

כלומר , "11ורדו בדגת הים ובעוף השמים ובכל חיה הרומשת על הארץ"ון שנאמר לאדם הראש

. אך אסור לאדם להתאכזר אליהם, האדם הוא נזר הבריאה ובעלי החיים עומדים לשימוש האדם

 .אכילת בשר נחוצה לתזונת האדם

בנוסף על כך כששוחטים את הבהמה שוחטים בשיטה שכמה שפחות מצערת את הבהמה ונגרם 

ישנם אנשים רבים שאוהבים להתענג בבשרים כמו כבד אווז ולכן המגדלים . וד סבללה מעט מא

הרב , היו מפטמים את האווזים שיהיה כמה שיותר משובח והרי שזה גורם להם צער וסבל רב 

. שזה איסור מוחלט שאין לענות בעלי חיים בשביל להתפנק על חשבון צערם 12עובדיה יוסף פוסק

יש לשים לב לגדל אותם בתנאים סבירים תוך כדי התחשבות ביכולת גם בגידול בעלי החיים 

 .הכלכלית של המגדלים שירוויחו ולא יפסידו

 סיכום

אך צריך לנהוג עמהם בחמלה ,לסיום יש לומר שבאמת בעלי החיים נבראו למען האדם וטובתו 

מובא . צאןנסיים בשני מדרשים ראשית על דוד עוד שטרם היה מלך ישראל אלא רועה . ובכבוד 

כלומר דוד היה מחלק את הכבשים בשדות את " בדק לדוד בצאן ומצאו רועה יפה"במדרש 

הכבשים הקטנים היה מאכיל עשב רך ואת הכבשים הבינוניים היה מאכיל עשב בינוני ואת 

ה ואמר מי שהוא ''ראה זאת הקב, הכבשים הגדולים היה מאכיל עשב קשה המתאים וראוי להם

ואף משה שאמרו רבותינו כשהיה מרעה (. מדרש שמות רבה)לפי כוחו ירעה בעמייודע לרעות איש 

ונזדמנה לו ( שם של מקום)ורץ אחריו מרחק רב לחסות , ברח ממנו גדי, צאנו של יתרו במדבר

לו הייתי יודע שאתה רץ מפני : בריכה של מים והתחיל הגדי לשתות כשראה זאת משה רבנו אמר

, ה יש לך רחמים על צאן"ואמר הקב. על כתפו והחזיר אותו לעדרשאתה צמא ואז הרכיבו משה 

 . אתה תרעה צאני ישראל, קל וחומר שיש לך רחמים על בני אדם

נזכה למעלות אבותינו הקדושים הרחמניים ונתנהג בנועם עם הבריות ' נאחל לכולנו שבעזרת ה

   .ובעלי החיים

                                                           
7
 בבא מציעא לא 
8
 ד, דברים כה 
9
 גיטין סב עמוד א 
10
 בבא מציעא דף פה 
11
 כט, בראשית א 
12
 ת יביע אומר "שו 
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 חירת בת זוג תחילתו של הקשר הזוגי וב

 עז בן דוד

 

 :שאלות כגון. במאמר זה רציתי לברר סוגיות חשובות המתעוררות סביב תחילתו של קשר זוגי

 האם בני הזוג צריכים להיות דומים או שונים? 

 איזה תכונות חשוב לחפש באישה? 

 השכל או הרגש, חירת בת הזוגבאחרי מה ללכת ב? 

  ואיזה משקל לתת, בת הזוגהאם לתת לדעתם של ההורים משקל בבחירת? 

 מה מהות הקשר בין איש לאישה? 

 הזוגין בני שוני ב אומיון ד

הדומים מסתדרים זה . הסברה הפשוטה אומרת שכדאי להתחתן עם הדומה -תיאוריית הדומות

, נינויהיסודי שבהיכולת שלנו לאהוב כל אדם נובעת מהדמיון . הדומות היא יסוד הקשר. עם זה

לעומת זאת . הדומות יוצרת זיק של סימפטיה בין אדם לחברו. לוקים-נו בצלם אשהרי כולנו נברא

רצונות שונים מושכים כל אחד , אנשים בעלי השקפות עולם שונות. השונות יוצרת ניגוד ומתח

ככל . הם יכולים להכיל את השונות שבהם ,אמנם כאשר בני הזוג בעלי בגרות נפשית. לכיוון אחר

 .שית כך הוא מסוגל להבין ולקבל שהשני הוא אחרשהאדם מבוגר יותר נפ

אמנם נכון . יש תאוריה הפוכה שאומרת שבני הזוג צריכים להיות שונים -תיאוריית השונות

שהשוני , כלומר. יתכן שיהיה מתח יוצר. אולם אין הוא חייב להיות מתח הורס, שהשוני יוצר מתח

ריקנות , לה להביא להרגשת שעמוםיכול להביא להעשרה והשלמה הדדית בעוד הדומות עלו

 .ודריכה במקום

או שהיא " עזר"האם היא , לכאורה זו סתירה. לאיש" עזר כנגדו"על האישה נאמר שהיא 

ביקורת או וויכוח יש , כאשר יש ניגוד. ב שהעזר הוא בכך שהיא כנגדו"על כך עונה הנצי? "כנגדו"

יש יתרון בכך . ה בן זוגו אינה מועילהבעוד שהסכמה מתמדת מצד בן הזוג לכל מה שעוש, העשרה

שההורים שונים זה מזה כי הם משלימים זה את זה ובכך נולדים להם ילדים יותר שלמים 

 .הספוגים בתכונות משני ההורים וזה ההפכים המשלימים

 :לדוגמא. צריך לבחון ולוודא באופן אובייקטיבי שאין מרחק גדול מדי בין בני הזוג

גדול מדי אינו טוב כאשר אחד מבני הזוג צעיר ותוסס ובן זוגו מבוגר ועייף אין הפרש גילאים  -גיל

 .הצעיר לא מוצא סיפוק בקשר ומחפש אושר מחוץ למשפחה. להם שפה משותפת

כי זה יכול לגרום , ברמת האינטליגנציה בין בני הזוג משמעותילא טוב שיהיה פער  -אינטליגנציה

 .של אחד מבני הזוג ולהוביל לחוסר עניין בקשרלשיחות רדודות ללא עומק ולשעמום 

פער בהשקפת העולם כגון דת ודרך גידול ילדים יכול לגרום לחיכוך שאי  -תרבות והשקפת עולם

 .אפשר יהיה לגשר עליו

 ?מה עדיף דמיון או שוני, אם כן

הניסיון שהצטבר במהלך הדורות מראה שהתאוריה הראשונה צודקת  -שונות בתוך הדומות

לכן בני הזוג צריכים . השונות החריפה יוצרת ברוב המקרים מתח בלתי ניתן לגישור. במידה רבה

. יש מקום להבדלים מסוימים ביניהם העשויים להעשיר את עולמם הפנימי, אמנם. להיות דומים

 .שינויים אלה צריכים להיות בתוך מסגרת הדומות, אבל
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מבחינה . כשהיא לא גדולה מדי ציאותיתהשונות טובה מבחינה אידיאלית וגם מבחינה מ

אידיאולוגית השונות מביאה להעשרה הדדית של האישיות ומבחינה מציאותית בלתי אפשרי 

 .למצוא בן זוג שיהיה דומה בכל

 בת הזוג/ המידה החשובה ביותר בבן 

כל המרחם על הבריות : "ל"אומרים חז. מידת החסד, "לב טוב"המידה החשובה ביותר היא 

שהוא מזרעו של אברהם אבינו וכל מי שאינו מרחם על הבריות בידוע שאינו מזרעו של  בידוע

מותר לך לברר רק דבר אחד על הבחורה המוצעת : אם יאמרו לאדם, דרך משל ".אברהם אבינו

כל זמן . "אם יש לה לב טוב יש להניח שכל השאר יסתדר. זה העיקר. יברר אם היא בעלת חסד -לך

אין  ,זאת אומרת אם לכלה יש עין יפה כלומר עין טובה" ופה אינו צריך בדיקהשעיניה יפות כל ג

 .צורך לבדוק דברים אחרים

והיה הנערה אשר : "כאשר אליעזר עבד אברהם נשלח לבחור אישה ליצחק הוא מציב מבחן זה

אין " 1אותה הוכחת לעבדך יצחק -ואמרה שתה וגם גמליך אשקה, אמר אליה הטי נא כדך ואשתה

מעשה כזה מוכיח . אלא יש קשר הגיוני בין מעשה זה לבין בחירת הנערה, ניחוש חסר היגיון כאן

 .על מידת החסד ואפשר להניח שגם שאר הדברים האחרים יהיו תקינים, על לב טוב

הנה יש כאן באר תשאב בעצמך איני : "מגיבה ההיית רגילהבחורה . וזהו מבחן קשה לבקשה שלו

כל גמל שותה , עשרה גמלים". גם לגמליך אשאב.. שתה"אומרת אבל רבקה ". משרתת שלך

מה שאומר שרבקה הייתה , ובכל דלי עשרה ליטרים. ארבע מאות ליטר כ"סה. כארבעים ליטר

וכל אותה עת אליעזר , זו עבודה קשה. צריכה לשאוב כארבעים דליים כדי להשקות את הגמלים

שהרי אין היא , אין גם חשבון של כדאיותו. היא עושה חסד בלי חשבון. עומד מהצד ומשתאה

 . חסד של אמת הוא חסד בלי חשבון .יכולה לצפות לגמול מהאיש הזר שאינו מוכר לה

 בת הזוג/ מקומם של השכל והרגש בבחירת בן 

. והוא מרוצה ממנה וחושב שהיא מתאימה לו מבחינות רבות, במקרים רבים אדם פוגש בת זוג

אבל מבחינת . תרבותית ומנטלית, רובה לו מבחינה אידיאולוגיתבעלת מידות טובות וק, חכמה

הוא מתלבט ולא יודע כמה . הרגש הוא מרגיש הפרעה מסוימת בגלל עניינים אסתטיים או אחרים

 .ואם להתחשב בהפרעה הרגשית הזו בהחלטה אם להתחתן עם בחורה זו

אבל לרגש יש דרכים משלו , המבנה פניה וגופ, מבחינה שכלית זה לא משנה צבע עורה של הבת זוג

יש אישה שמעוררת באדם רגשות כמיהה עזים עד כדי איבוד . והפן השכלי אינו מעניין אותו

גם שמבחינה שכלית אובייקטיבית אין ביניהם , ויש אחרת שמעוררת בו רתיעה רגשית, עשתונות

 .הבדל

אדם המצוי ללכת נגד הרגש קרוב לחיים וקשה ל. הרגש הוא הקובע אצל רוב האנשים, במציאות

 .אפילו כאשר יש התנגשות בינו לבין הרגש, רק יחידי סגולה מנהלים חייהם על פי שכלם. רגשותיו

וביותר אדם מצווה ". ואהבת לרעך כמוך"כי התורה ציוותה עלינו , חייבים להתחשב ברגשות

וא מצליח ואין ה, אם מנסיבות אסתטיות או אחרות יש לו חסימות רגשיות. לאהוב את אשתו

כשאדם מכיר אישה והוא חש שאין לו , לכן. יביא הדבר לכישלון חיי הנישואים -לאהוב אותה

עליו לאמוד עצמו אם בכוחו להתגבר על , חיבה כלפיה וכמובן אם הוא חש רתיעה רגשית ממנה

. ולהיזהר מלהעריך עצמו כצדיק יותר ממה שהוא בפועל, החסימות הרגשיות הללו ולאהוב אותה

גם אם מבחינה , מסקנתו היא שאין ביכולתו להתגבר על ההפרעה הרגשית אל יתחתן עמה ואם

 .שכלית היא מתאימה לו
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מתוך הבחורות שמתאימות לו מבחינה שכלית אדם צריך לבחור את זו שגם רגשותיו מושכים 

אפילו אם זו שהרגש נמשך אחריה פחות מתאימה לו מבחינה שכלית הוא לא צריך , אותו אליה

אבל אם מדובר . דכא את הרגשות שלו ולקחת את הטובה יותר מבחינת השיקולים השכלייםל

. בבחורה שלא מתאימה לו בכלל אבל ליבו נמשך אליה אסור לא להיסחף אחרי הרגשות שלו

או שהתאהב בבחורה בגלל מראה אבל גילה , אחרי שהתאהב בבחורה וגילה שהיא גויה, למשל

 .וא חייב להדיח את הרגשות האלו מליבוה, שהיא מושחתת במידות שלה

. רגש הוא בר שינוי, אדם אשר מחפש אישה צריך לדעת שעם כל ההתחשבות ברגש ובתחושותיו

ככל שאדם מודע לעצמו ולפנימיותו הוא . אדם יכול לשלוט ברגשותיו ולהטות אותם לפי שכלו

אינו צריך להיות מנותב הוא . יכול לנתב את הרגש לאן שיבחר או לפחות להשפיע עליו במקצת

שאפשר לעבוד עליו ויש כמה וכמה , התורה מראה לנו שהרגש הוא גמיש. ונשלט על ידי הרגש שלו

כי מה יעשה אדם שלא אוהב את רעהו או ". ואהבת לרעך כמוך: "מצוות העובדות על הרגש כגון

חברו ולפי זה  הוא מצווה לאהוב את. על הרגש שלו, הוא מצווה לעבוד על עצמו? אפילו שונא

 .כשאין משהו מהותי שחוסם אותו, כמובן. אפשר לראות שהרגש הוא גמיש

בחור שיודע בשכל שבת זוגו מתאימה לו בפן השכלי אך יש לו הפרעות בפן הרגשי לא , לפי זה

, עוד חודש, אלא יחכה תקופה. ימהר להתחתן עמה שמא לא יוכל לאהוב אותה באמת בכל ליבו

וינסה להשפיע על הרגש מהמימד השכלי וישתדל לשכנע את עצמו שההפרעות , עוד חודשיים

 . ואחרי שיצליח לעשות זאת יוכל לשאת אותה לאישה. ולא מהותיות הרגשיות הן זניחות

 בת הזוג/ התחשבות בדעתם של ההורים בבחירת בן 

שהוא , ק"והמהרי. בשולחן ערוך נכתב שבעניין נישואים אין צורך להתחשב במצוות כיבוד אב ואם

                                    : מבסס אותו על שלוש הוכחות, המקור לפסק הזה

זאת אומרת הבן צריך לטרוח בשביל האב ולקנות לו . כיבוד אב ואם הוא משל אב ולא משל בן .א

אין סיבה שהבן . אם יש לו כסף כמובן, את צרכיו אבל לא מכספו שלו אלא מכספו של האב

וכמו . ועניין הנישואים הוא כמו משל בן. יוציא מכספו כיוון שגם הוא צריך לבנות את חייו

כך גם הוא לא חייב , ן לא צריך להוציא מכספו שלו כדי לכבד את הוריו אם יש להם כסףשהב

 .להפסיד בן זוג למענם

אם הורים מצווים על בנם לעשות דבר , לדוגמא בעניין אחר. איסור הכוונה מעין איסור-סרך .ב

אביו איש אמו ו: "ורואים לכך ראיה בפסוק. אסור לו לשמוע בקולם, כגון חילול שבת, אסור

ל שאם אב מצווה על בנו לחלל שבת לא "ומכאן לומדים חז..". תיראו ואת שבתותי תשמרו

, ה ורק אחר כך להוריו"קודם כל ישמע לקב, המצוות יולא רק בזה אלא בכל עניינ. ישמע לו

 .ה"שכן גם הם מצווים לשמוע לקב

אלו צרכים אשר " מלביש ומכסה... מאכיל ומשקה: "כלומר, כיבוד הורים במה שנוגע אליהם .ג

שיאמרו לו אל תלבש את , למשל. נוגעים אליהם אבל לא צריך לכבד אותם במה שנוגע לבן

אם יבחר בכל זאת . צריך להקשיב להם כי אין זה נוגע אליהם ואינ, הבגד הזה אלא אחר

וכן בבחירת . אך הוא אינו מחוייב לעשות זאת, להחליף את הבגד לבקשת ההורה זכה במצווה

הוא אינו חייב לוותר על כך מכיוון , שזהו אינו עניין פעוט כמו לבישת בגד כזה או אחר, בן זוג

שזה לא נוגע להורים בכלל ולכן אם הבן רוצה להתחתן עם בת הזוג הראויה לו וקיימת 

 . התנגדות מצד הוריו הוא לא חייב לשמוע להם כלל וכלל

. לכן צריך לבחון כל מקרה לגופו. צדקהאך לפעמים יש מקרים שבהם להתנגדות ההורים קיימת ה

מאהבה אל בן זוגם ולא להבחין בדברים שליליים " להסתנוור"לפעמים הגבר או האישה יכולים 
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לכן לא כדאי ישר . יבחינו בבן הזוג, מחמת ניסיונם וגילם, שבהם ההורים, והתנהגויות לא ראויות

אך בסופו של דבר הקביעה . דעתם לבטל את דעתם של ההורים מבלי להתייעץ איתם ולשמוע את

 .היא בידי הגבר או הבחורה הבוחרים להתחתן

 מהות הקשר בין איש לאישה

אדם וחווה נבראו " 2אלוקים את הצלע אשר לקח מן האדם לאשה ויבאה אל האדם' ויבן ה"

וכשעלתה המחשבה שאין זה טוב לכפות את . והחיבור ביניהם היה בכפייה, מלכתחילה כגוף אחד

. חופשית שוויונית ואמיתית ההופרדו לשם זה שיתחברו מחדש בבחיר, החיבור הזה על האדם

האדם אינו נשמה שלמה בלי . מהות הקשר במובן הכי פשוט שלו היא איחוד הנשמות שנפרדו

שני . מהות הנישואים היא איחוד הנשמות מחדש מתוך בחירה ורצון אמיתי. אישתו וכך גם היא

 .השלם האמיתיחצאים שיוצרים את 

. שהעזר הוא בכך שהיא נגדו, ב"פ הנצי"ע, והסברתי, "עזר כנגדו"שהאישה קרויה , כתבתי לעיל

שאם שניהם היו חושבים ועושים אותו הדבר בכל פן בחיים הם היו נשארים , זאת אומרת

ואילו דווקא התנגשות הדעות שלהם היא זו שתרומם אותם . במקומם ובדעתם המצומצמת

 .אותם לתשובה האמיתית ולבירור אמיתי בכל דבר בחייםותביא 

מסייעים לאיש , לעמוד זה מול זו כשתי אישיויות שונות עם דעות שונות, עצם החיים המשותפים

כמובן מתוך אהבה וכבוד  לבן , ולאישה להרחיב את עולמם המצומצם ואת האישיויות שלהם

 . הזוג

 לסיכום

שמשפיע באופן גורלי על כל מהלך חייו , מורכבוינו נושא רציני בת זוג ה/ למדנו שנושא בחירת בן 

 .אין להקל בו ראש, כן-ועל, של האדם

 שוני , שבתוך הדמיון, ומאידך, למדנו שחשוב שלא יהיו הבדלים מהותיים שונים בין בני הזוג

 .מסוים מעשיר את הקשר

 חסדובפרט מידת ה, למדנו על החשיבות שבבחירת בן זוג עם מידות טובות. 

 ויחד עם זאת למדנו שאי , למדנו שהשכל הוא הכלי המרכזי שבעזרתו יש לבחור בן זוג מתאים

 .אפשר להיכנס לקשר ללא רגש

  ויחד . בת הזוג/ ראינו שמבחינה הלכתית אין חובה להתחשב בדעתם של ההורים בבחירת בן

 .כדאי להיות קשובים לדעתם, עם זאת

 ושחיים , ינו חיבור בין שני חלקים של נשמה אחתלמדנו שמהות הקשר שבין איש ואשה ה

 .זוגיים זוהי השלימות האמיתית של האדם
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 מעלת הצדקה

 דביר בן משה

 הקדמה

שצריך כל אדם ( תרומה)בחרתי בנושא הצדקה בגלל שהצדקה נמצאת אצלי בפרשת הבר מצווה 

 .'לתת תרומה לה

 :ג מצוות כגון"תרי 610הרי בתורה יש , שקולה כנגד כל המצוות" צדקה"ל אומרים שמצוות "חז

 ו"תפילין וכ, שבת

 ".גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה: "הגמרא בבא בתרא

כותב ספר החינוך ששורש המצווה שרצה האל להיות ברואיו מלומדים ומורגלים במידת החסד 

 . והרחמים

הטובות ויהיו רואים לקבלת הטוב שרצה כי היא מידה משובחת ומתוך הישר גופם במידות 

 .ה להיטיב לעולם"הקב

 הגדרת המצווה

. מצוות הצדקה היא מצווה מדאורייתא המצווה מחייבת כול אחד לעזור ולתת לעני די מחסורו

 .ם מונה שמונה חלקים בניתנת צדקה"הרמב

 "לבקש  המצווה הגדולה ביותר היא לדאוג לעני שיהיה לו פרנסה ולא יצטרך -"וחי עמך

 טובות של אחרים 

 וגם המקבל אינו יודע מי הנותן שהרי היא , הנותן צדקה לעניים ואינו יודע מי המקבל

 .מצווה לשמה שהיא מתן בסתר

 גדולי ישראל שהיו : והמקבל אינו יודע ממי הוא קיבל כגון, שיודע הנותן למי הוא נותן

 .הולכים בסתר ומשליכים צדקה בפתחי העניים

  גדולי החכמים שהיו : אבל הנותן אינו יודע למי נתן כגון , ממי הוא מקבלשהמקבל יודע

 צוררים המעות בסדין והיו מפשילין אחריהם בשכונת העוני שייקח מי שצריך לקחת 

  המדרגה הנמוכה יותר שייתן לעני בידו לפני שהוא מבקש ממנו צדקה 

  המדרגה הנמוכה יותר שייתן לעני לאחר שביקש ממנו 

 אבל עושה כן בסבר פנים יפות , שייתן לעני מה שראוי לתת לו פחות מזה 

 שהוא מוציא ממונו לאחרים, פחות מזה שייתן לן בעצב על כך. 

 

ופניו כבושות בקרקע אפילו נתן אלף זהובים , כל הנותן צדקה בסבר פנים רעות: ם מוסיף"הרמב

ה ומתאונן עמו על צרתו נותן בסבר פנים יפות ובשמח -אלא.  איבד את זכות הצדקה והפסידה

 ".1ולב אלמנה ארנין: "ומדבר עמו דברי תנחומים שנאמר

אלה האברכים השוקדים : כגון -עניים , מצווה גדולה מעל הכול היא סיוע לתלמידי חכמים

זכות התורה על , בלימוד תורה באמת ואין להם כדי מחייתם והמסיע בידם זוכה שתשרה בו ברכה

 . כול מעשי ידיו
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 ? נתינת צדקהמהי 

 , אם ידו משגת ייתן כפי שצריך העני, שיעור מצוות נתינת צדקה

 . משום שהוא לא יזדקק לציבור 23%יתן כפי כוחו אפילו יותר מ -אדם עשיר -הווי אומר

 אחוז שלא יפול ויזדקק לבריאות 23%ולא מלמעלה מ , 13%ראוי וטוב שיתן  -אדם רגיל

 .נה משהו קטןיתן לפחות שליש השקל בש -אדם עני

 .'פעמים בשנה והוא יוצא בידי חובה לתרומה לה 0כיום כל אדם מחויב לתת צדקה במשך 

 מעשר כספים

יהיה " שאם ה, יעקב אבינו נדר בצאתו לחרן, מצווה גדולה להפריש מעשר מכל רווח שיש לאדם

דהיינו , "2לך כל אשר תתן לי עשר אעשרנו", ובגד ללבוש, עימו וישמור עליו ויתן לו לחם לאכול

 . שיפריש מעשר צדקה

אין לי תבואת זרעך  -ל"אמרו חז". 3עשר תעשר את כל תבואת זרעך היוצא בשדה שנה שנה"

שהוא היה יכול לכתוב " את כל"תלמוד לומר  -שחייב במעשר אבל רווחים מסחורה וכדומה מנין

ה וכול דבר ה מעשר גם מסחור"נלמד שצריך להפריש להקב" את כל"ומאת " תבואתך"את 

: אמר תבחנו אותי כמו שנאמר בספר מלאכי' זוהי המצווה היחידה בתורה שה. שמרוויח ממנו

הרי אנחנו עושים מצוות בשביל שם שמים לא על מנת לקבל פרס כי ברגע " 4ובחנוני נא בזאת"

 .עושה אתך מידה כנגד מידה ומחזיר לך את הכסף' שאתה נותן בעצמך אז ה

 סיפור 

בא אליו ראש , ח"ב בשנת תשס"נדיבי העם באמריקה לפני נפילת הבנקים בארהמעשה באחד מ

וביקש ממנו סיוע לאברכי ישיבת מיר , ל"ג רבי נתן צבי פינקל זצוק"ישיבת מיר בארץ ישראל הרה

העשיר הראה לראש . כי לעת עתה מצבו אינו טוב כל כך ואיך יוכל לסייע בידו, ונענה לו הנדיב

ון שלו שאין לו בבנק אלא כשני מיליון דולר שלהם הוא זקוק לעסקיו לעת הישיבה את מצב החשב

אמר ראש הישיבה שעקב מצבו הקשה הוא מבקש להלוות לו סך . עתה ולא יוכל לסייע לישיבה

בסוף החודש התחייב ראש . על מנת שלא לאחר את משכרותם של אברכי הישיבה,  כלשהו

הנדיב ונתן את רוב רובו של הסכום שהיה לו  והסכים, הישיבה להחזיר את סכום ההלוואה

לאחר כמה ימים נפל הבנק בו מושקע כול הכסף , אלה מעט לעסקים, בחשבון ולא השאיר לעצמו

היה נשאר ללא מזומנים , ונמצא שאילו לו היה נותן לראש הישיבה את סכום ההלוואה, של הנדיב

 ". ה מעשה הצדקה שלום והי" וזה זכות הצדקה שהצילה מהפסד גדול שנאמר  –כלל 

 סיכום 

פעמים רבות העשיר מתנשא ומרגיש שהוא התורם , איה למסכת פאה-כותב הרב קוק בספרו עין 

אומר הרב קוק שיש הסתכלות הפוכה בעצם והעני נותן לעשיר דבר . ואילו העני מסכן, והנותן

ילו העני מסייע לעשיר העשיר נותן כסף שזה דבר גשמי וא, משמעותי יותר ממה שנותן העשיר לעני

 .לקנות את מידת הרחמנות והנדיבות ולא לשקוע באושר הגשמי המדומה

 

 .ונדע שעצם הנתינה היא גם קבלה, יהי רצון שנזכה להיות מהנותנים מרצון במאור פנים
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 יישוב בארץ ישראל ועלייה אליה

 שלומי ברדוגו

 

עוד כאשר נאמר , ארץ ישראל מקום קדוש ומיוחד לעם ישראלהייתה , מראשית ימי העולם

אברהם נדרש ". 1לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך"לאברהם אבינו 

אנו נלחמים ועוברים תלאות רבות , מאז ועד ימינו. י"בשביל א, לעזוב את מולדתו ובית ואביו

, י"חלק מהותי זה בהיסטוריה של עמ. י לחיות כאןרבים מעמינו נטבחו ונהרגו כד, י"למען יישוב א

להלן כמה סוגיות חשובות . י ועלייה אליה"גרם לי לכתוב את המאמר בנושא מצוות יישוב א

 .י"שנחלקו בהם חכמים וגדולים בענייני א

 המקור למצוות יישוב ארץ ישראל

שמונה , ן"חת של הרמבהא: ישנן שתי דעות מרכזיות בעניין. נחלקו חכמים בעניין תוקף המצווה

ופוסק הלכה מפורשת שחייב כל אדם מישראל לקבוע את מקום , ג מצוות"מצווה זו כחלק מתרי

, ומצד שני". 2והורשתם את הארץ וישבתם בה"ן לומד זאת מהפסוק "הרמב. י"מגוריו בא

אסור : "אך מייחס לה חשיבות עליונה וכותב, ג המצוות"ם שלא מכליל אותה בתוך תרי"הרמב

אלא ללמוד תורה או לישא אישה או להציל מן הגויים ולחזור , ל לעולם"לצאת מארץ ישראל לחו

 ".לארץ

 הקשר בין עם ישראל לארץ ישראל

כך . כ אנו מחפשים מקום שלו לחיות בו"וסה, י"י אין קשר מהותי לא"ניתן היה לחשוב שלעמ

שהקשר היחיד שלנו לארץ , ומרעוד אפשר ל. חשב הרצל ובגלל זה דן באופציית מגורים באוגנדה

. אפשר לוותר על ההיסטוריה לטובת ארץ שקטה שנחיה בה, אך לכאורה, הוא ההיסטוריה

אלא " י איננה קניין חיצוני לאומה"א"כותב הרק קוק בספרו אורות ארץ ישראל ש, כתגובה לכך

א שייכות מסביר הרב קוק שהשייכות בין העם לארץ הי, כלומר. קשורה בקשר חיים עם האומה

כי הוא , שעון יכול לעבור מאדם לאדם: להבדל שבין שעון ויד, משל למה הדבר דומה. של חיים

מכיוון שהיא חלק , כמו יד שלא ניתן להעבירה לאדם אחר, קניין חיצוני ולא בעל קשר של חיים

 . י בקשר של חיים"י קשורה לעמ"כך גם א. מחובר לגוף

י "עוד לפני ההיסטוריה שהייתה לעמ..." לך לך לארצך"לאברהם אמר ' ניתן לראות זאת בכך שה

י כמו שהוא יודע לחבר "י לעמ"ה חיבר בין א"כך הקב. ואברהם מחליט לעזוב הכל וללכת, בארץ

 .בין גוף ליד

 ?יישוב בארץ ישראל תחת שלטון מדיני או לאו

שלא נעזבה בידי אומות ": ן לגבי מצוות יישוב ארץ ישראל"כותב הרמב, בהוספותיו לספר המצוות

 :מצווה זו מחולקת לשניים". העולם או לשממה

אלא רק , שארץ ישראל לא תהיה בידי אומה אחרת, והשני. י והפרחת השממה בה"ישוב א

. ניתן להבין שעלינו לחיות בארץ ישראל תחת שלטון מדיני, לפיכך! מדינה, פירוש הדבר. בחזקתנו

, זוהי מצווה חשובה לא פחות מציצית ותפילין, ק לשאיפתנופ שאופיה של המדינה אינו בדיו"אע

 .יש לה ערך, על עצמנו, כאן, כי העובדה שאנו בעלי הבית
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 ייחודה של מצוות יישוב ארץ ישראל

אמנם " 3שקולה כנגד כל המצוות שבתורה"שנאמר עליה שהיא , י"מיוחדת היא מצוות יישוב א

אך מהסיפור הבא נראה שישיבה , ית ותלמוד תורהציצ, כגון, אמירה זו נאמרה על עוד מצוות

על רבי יהודה בין בתירה ורבי  4מסופר במדרש בספרי. ל"י עדיפה אפילו על לימוד תורה בחו"בא

. והגיעו לחול, מתיא בין חרש ורבי חנינא בין אחי רבי יהושע ורבי יהונתן שהיו יוצאים חוצה לארץ

וירשתם את : "קרעו בגדיהם וקראו המקרא הזה, םזלגו דמעותיה, זקפו עיניהם, י"זכרו את א

י שקולה כנגד כל "ישיבת א: "חזרו ובאו למקומם ואמרו". הארץ וישבתם בה ושמרתם לעשות

י "למדים מכאן שמצוות א, מכיוון שחכמים אלו יצאו במטרה ללמוד תורה". המצוות שבתורה

, תורה שקולה כנגד כל המצוותאפילו שגם מצוות לימוד . ל"עדיפה על שלמות לימוד תורה בחו

 .י"עדיפה מצוות יישוב א

 חשיבות העלייה לארץ ישראל

המשנה . נראה עתה את החשיבות של העלייה אליה, י"לאחר שראינו את החשיבות של ישיבה בא

". אחד האנשים ואחד הנשים... י ואין הכל מוציאין"הכל מעלין לא: "במסכת כתובות כותבת

, משמעות הדבר". לרבות עבדים כנעניים( ?לרבות מה)עלין לאתויי מאי הכל מ: "ובגמרא מפרשים

לשחררו ולאפשר לו לעלות וכן נפסקה ההלכה , או לפחות, שעבד יכול להכריח את אדוניו לעלות

 .5ם"ברמב

וכן רואים . י היא מעלה גדולה יותר מאשר הזכות לקניין נכסים"שישיבת א, רואים מכאן, כלומר

, ואם לאו, כופין אותה לעלות, הוא אמר לעלות והיא אומרת שלא לעלות"בהמשך הגמרא שאם 

לצורך חתונה )רואים מכאן שעלייה לארץ יותר חשובה מחיי הנישואין , כלומר. תצא בלא כתובה

כמו כן נאמר . ל את העלייה לארץ"עד כדי כך החשיבו חז, (כ"ולחזור אח, מותר לרדת מהארץ

אפילו בעיר , ל"ואל ידור אדם בחו, אפילו בעיר שרובה גויים, י"בגמרא שלעולם ידור אדם בא

 .ם"וכך פסק הרמב, ל כאילו עובד עבודה זרה"כי כל היוצא לחו. שרובה ישראל

 לסיכום

מתגלגלים על עפרה וכל , י ואבניה"ם שגדולי החכמים היו מנשקים את אדמת א"אמר הרמב

 . י עוונותיו מוחלים לו"השוכן בא

ת החשיבות העצומה שיש למצוות יישוב ארץ ישראל וממילא את החשיבות ראינו במאמר זה א

ה "שנזכה בעז. עד כדי כך שחשובה יותר מהבית היהודי והנישואין של האדם. שיש בעלייה אליה

 .י תיושב בידי עם ישראל"וכל א, יעלה לארץ, י"שכל מי שעוד לא עלה לא
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 בין ישראל לעמים

 דניאל גלעדי

 

המבדיל בין קודש לחול ובין אור לחושך ובין ישראל : "בכל מוצאי שבת אנו אומרים בהבדלה

 " .                                 ברוך שלא עשני גוי: "כל בוקר אנו אומרים בברכות השחר". לעמים

במאמר . עשני גוירציתי להבין מהו באמת ההבדל בין ישראל לעמים ומהי חשיבות הברכה שלא 

 .ומה היחס לגוי שרוצה להיות יהודי, זה נברר למה יש הבחנה בין מצוות שונות בין יהודי לגוי

 יחסי מצוות בין יהודי לגוי

 .ישנם מצוות מסוימות שבהם יש זכויות ליהודי שאין לגוי

 . ליהודי אסור להלוות ליהודי בריבית ולגוי מותר  -הלוואה בריבית : לדוג

נראה   ?מהו הטעם להפרדה הזאת, ות השבת אבידה נוהגת דווקא באחיך ליהודי ולא בגויוכן מצו

 :שיש לכך שני הסברים

אין להם ריבית והם ילוו לנו בריבית לכן צריך לנהוג איתם . לגויים אין להם את הכלל הזה .א

 . באותם כללים וכן לגבי השבת אבידה

אדם מצא  .ת לתקופה שהכסף לא היה בידומצד מידת הדין אדם שהילווה כסף מגיעה לו ריבי .ב

התורה אמרה שצריך לטרוח ולשמור על . אבידה אפשר לומר שזה אחריות של המאבד

ם כותב "הרמב. האבידה וזה מידת החסד שהתורה מצפה שנעשה עם ישראל ולא עם הגויים

 . זה דבר חיובי ומעשה טוב' שאם אדם משיב אבידה כדי לקדש את ה

הכוונה לא רק על יהודים שהרי ". חביב אדם שנברא בצלם", בפרקי אבות רבי עקיבא מלמדנו

" חביב אדם שנברא בצלם"מכאן מבינים ש ,בהמשך נאמר חביבים ישראל שנקראו בנים למקום

צלם לא מתנהג כמי שיש בו אלא אם כן אותו אדם )יפני ערבי ואינדיאני . מתייחס לכל בני האדם

          .(אלוקים

    גוי/ של היהודי תוכן החיים 

. אין לו מצוות והוא חי בהפקרות ,נשאלת השאלה איך אדם גוי יכול להיות חביב הרי אין לו תורה

 . שיש לו דרך חיים -התשובה היא 

, "לא לעבוד עבודה זרה", "' לא לקלל את ה"," לא לגזול", "אבר מן החי) "מצוות בני נוח  7יש לו 

 (  הכוונה שיהיה סדר למשפט הגויים" דינים ומשפטים" ,"שפיכות דמים", "גילוי עריות"

יותר , יש להם יותר פרטים' יש להם יותר קרבה לה. לעומת זאת עם ישראל נקראים בנים למקום

שגוי ששמר   -וכתוב . מתקדשים משום שהם עם סגולה וקדוש והתורה שייכת דווקא לעם ישראל

אלא . אלא חייב מיתה בידי שמים, ולם הזהאינו נהרג בע" –ם "אומר הרמב. שבת חייב מיתה

 " .1אך בעולם זה לא נהרג על כך. אומרים לו את זה בזה שלא ישבות

(  2א"על פי המהרש)כמו כן קיימת בעיה ללמד גוי תורה אלא אם כן מדובר בגוי החפץ להתגייר  

  3ות כבדותופגים ייסורים ושיש מצאומרים לו שישראל ס. היהדות לא מעודדת את הגר להתגייר

 7אנו למדים מכאן שהתורה ניתנה לעם ישראל ואיננו מחפשים שכולם יהיו יהודים אלא יחויבו 

ואהבתם "ניו והתורה נותנת לו יחס מיוחד גוי שרוצה להתגייר הדלת פתוחה לפ. מצוות בני נוח

שיהודי רגיל הוא  :ם כותב באיגרת לרבי עובדיה"הרמב" גר לא תונה ולא תלחצנו"וגם " את הגר

                                                           
1
 ם הלכות מלכים"רמב 
2
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ה משום שעזב מרצונו את חיי החופש של "בן של אברהם יצחק ויעקב ואילו גר הוא בנו של הקב

 .הגויים ודבק בישראל בתורה ובמצוות

 ?האם יש הבדל בין הגויים של פעם לגויים של היום

בודה שעיקר הדינים המתייחסים בתקופות הגוים עוסקים בעובדי ע 4כותב הרב חיים דוד הלוי 

בזה יש )ם שהמוסלמים אינם עובדי עבודה זרה וכן הנוצרים "הוא כותב על פי הרמב. זרה

הרב חיים דוד הלוי כותב שלמרות שיש לנצרות סימנים של עבודה זרה אבל אין זה (. מחלוקת

ובאותו האיש אף   'דומה לעבודה זרה של פעם והגויים לא הוזהרו לשיתוף אם הם מאמינים בה

הגוי לא הוזהר על כך ולכן אין להתייחס לגוים אלה באותה , זבת וליהודים הדבר אסורשזו דעה כו

כמו חמאס , שלילה כמו עובדי עבודה זרה של פעם כל עוד הם לא רודפים אותנו ורוצים להשמידנו

ארדוף אויביי ואשיגם ולא : "שאיתם אין לנו ברירה אלא להילחם כדברי דוד. חיזבאללה וכדומה

 ".    ותםאשוב עד כל

בכל זאת עם ישראל צריך לשמור על ייחודו וזהותו ולא להתקרב לגויים יותר מידי כגון לא 

להתחתן איתם ולא לשתות מהיין שלהם משום שלעם ישראל יש דרך חיים מיוחדת כדברי הכתוב 

 ".  הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב: "של בלעם

שראל מחייבת את אהבת כל האדם וכשהיא אהבת י": "באורות ישראל"אומר הרב הקוק 

ועל כן אינה , מטביעה שנאה לאיזה חלק מן האדם הוא סימן שלא נטהרה עדיין הנשמה מזוהמתה

 "יכולה להתייחד בעדן האהבה העליונה

סימן , וברגע שהיא שונאת, בכל יהודי יש אהבה פנימית מסוימת שמחייבת אותו לאהוב כל אדם

הנשמה לא יכולה במצב זב ועל כן . שמה יהודית היא ערך עליון וטהורשהרי נ, שלא נטהרה הנשמה

 .שזוהי האהבה העליונה, להיות בחיבור הרוחני והנפשי העליון

ושנדע לתת כבוד לכל , יהי רצון שנזכה להרבות באהבת ישראל מתוך הכרת הערך הגדול שלהם

 .אדם ואדם שנברא בצלם
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 הלבנת פנים 

 מתן גנון 

 

 המקור בתורה לאיסור

". 1ולא תשא עליו חטא, הוכח תוכיח את עמיתך, לא תשנא את אחיך בלבבך" :בספר ויקרא נאמר

 :שלושה חלקים יש בפסוק זה

 ".לא תשנא את אחיך בלבבך:"החלק הראשון 

 ".הוכח תוכיח את עמיתך:"החלק השני 

 ".ולא תשא עליו חטא:"החלק השלישי 

מדרש )כהנים -ל בתורת"להיות קשר בין שלושת החלקים של הפסוק הסבירו חזכיוון שמוכרח 

אחד מישראל הזיק לך או פגע בך אל תפתח כלפיו שנאה בלבך , שאם אחיך( הלכה על ספר ויקרא

אלא תוכיח אותו לשאול אותו למה עשה לך את הדבר הזה וכאשר אתה מכיחו על מה שעשה לך 

: במיליםוזה מודגש  ,פן כזה שלך יהיה חטא מכךוהתוכחה באאל תעשה את .אל תישא עליו חטא 

שאם הוא , ציוותה התורה שלא להוכיח אותו באופן כזה שהוא ייעלב" ולא תשא עליו חטא"

מכאן שיש באופן עקרוני איסור מהתורה . המוכיח מעמיס על עצמו חטא של הלבנת פנים  ,ייעלב

שהרי אם אפילו . גם אם האיסור הזה לא בא כתוצאה מזה שהוכחת אותו, להלבין פני חבר ברבים

כל שכן וקל וחומר , בשעה שאדם מוכיח את חברו שפגע בו אסור למוכיח להלבין פני חברו ברבים

 . שאסור להלבין פני חברו ברבים במקום שחברו לא פגע בו כלל

ת חברו בסתר בינו לבינו אבל בספר החינוך כתב שרק בדברים שבין אדם לחברו צריך להוכיח א

בהלכות של בין אדם למקום אם לא חזר בתשובה כתוצאה מהתוכחה שהייתה בסתר יש לאדם 

 .אם יש בכך תועלת, מצווה להוכיח אותו ברבים ולפרסם חטאו עד שיחזור למוטב

 ?מה נקרא הלבנת פנים

הדברים השליליים של הלבנת פנים היא לדבר בגנותו של אדם ברבים ובפניו כלומר להזכיר את 

חברו גם הדברים השליליים שקיימים עכשיו וגם דברים מהעבר וגם בגנות חברו שאומר עליו 

למרות שלומר דבר שאינו נכון הוא דבר יותר חמור מצד איסור . דברים שליליים שאינם נכונים 

ד הלבנת אבל כשמזכיר דברים שליליים שהם נכונים על חברו זה יותר חמור מצ, הוצאת שם רע

פירוש אדם שמבייש את חברו  –" אזל סומקא ואתי חיוורא"גמרא מגדירה את זה וכך הפניו 

על כן ניקרא המושג הלבנת , בדברים שהם נכונים זה גורם לחברו בושה גדולה שפניו נהיות לבנות

 .לעיתים אם אומרים על חבר דבר אמיתי זה פוגע יותר מאשר אומרים לו דבר לא נכון , פנים

 שמעות הלבנת הפניםמ

י שלא יקניט "אסרה התורה הונאה בדיבור מסביר רש" ולא תונו איש את עמיתו"כתבה התורה 

כלומר שלא לדבר דיבורים שפוגעים או . ' איש את חברו ולא ישיאנו עצה שאינה הוגנת לו וכו

בתוכו  ם שדיבור מצער כולל"הרמב מסבירועל זה , דיבורים שגורמים צער ועלבון לשמוע אותם

מפני שהונאת ממון ניתנת , האיסור הזה הוא יותר חמור מהונאת ממוןוגם איסור לשון הרע 

בהלבנת פנים אני לא . להשבה כלומר אם גרמתי נזק ממוני לחבר אני אוכל להשיב לו את ממונו

הרעיון . ' מכה עוברת מילה נשארת': כפי שאומר הפתגם באידיש אוכל להחזיר אחורה את הפגיעה

יתירה מזה המלבין מבאיש , יסור זה שמלבד עצם אמירת הדברים נגרם צער ועלבון לשמעםבא

                                                           
1
 ז"י, ט"יויקרא  
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נח לו לאדם שיפיל את עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני :"ועל זה אמרו , את ריחו בפני אחרים

 ."2חברו ברבים וכן אין לו חלק בעולם הבא

 עונש האיסור

פני חברו ברבים אין לו חלק בעולם הבא כמו שהמלבין שאיסור זה מאוד חמור אמרו בגמרא כיוון 

כן אומרת הגמרא שכול השערים ננעלים חוץ משערי אונאה פירוש אם אדם נפגע מאתנו והוא 

כמובן אין דבר העומד בפני התשובה ומי . מקפיד ומתפלל על כך יכולה לבא פורענות על המבייש

 .ך לבקש מחילה ברבים שבייש את חברו צריך לבקש מחילה ואם בייש אותו ברבים צרי

 :האם יש מצבים שבהם מותר להלבין פנים

אומר שאם אדם בייש את חברו בושה גדולה או שמתמיד בלצער אותו מותר לאדם  3ספר החינוך

התורה לא ציוותה את האדם להיות אבן שלא מרגיש יחד עם זאת  .להגן על כבודו ולהגיב כלשונו

רגה של חסידים שעליהם נאמר הנעלבים ואינם עולבים יש ד .אם מדובר בדבר קטן עדיף שיתעלם

כאשר ". ואוהביו כצאת השמש בגבורתו"עליהם הכתוב אומר ... שומעים חרפתם ואינם משיבים 

ם בהלכות "מגיבים לפוגע חשוב להקפיד שהתגובה תהיה מדודה ולא מוגזמת כמו כן פוסק הרמב

ן שזה לתועלת ניראה שגם מפקד בצבא תלמוד תורה שמותר לרב להעיר לתלמידים ולזרזם כיוו

  .יכול לזרז ולהעיר לחיילים בתנאי שלא ישפיל אותם

מקובל בחברה להריץ צחוקים על מישהו וכולם בטוחים שהוא לא נעלב אך איננו יודעים מה הוא 

, להקשיב לזולת, אדם שרוצה להיות מקובל בחברה יכול לעשות זאת בדרך חיובית, מרגיש בליבו

 . תנדב ולא להתבדח על חשבון אחרים לה, לעזור

 סיכום

אפילו אם ההלבנה שלך נובעת , להלבין פנים של האחר בחברה התורה אסרה עלינו בכמה מקומות

כאלו צריך לעשות תוכחה זאת  במקרים, ממקומות טובים כדי להוכיח אותו שלא עשה כראוי

 .בצורה נכונה כך שלא יפגע

  .ולכן אנו יותר צריכים להקפיד על איסור זהאנו כיום חיים בדור של ציניות 
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 הגדרת גבולות ארץ ישראל

 אלדן דהן

 

אני גר במעלה אדומים שביהודה , בחרתי בנושא זה כיוון שהוא חשוב לי ונוגע אליי באופן אישי

ימינו כך י של "העולם וחלק מהציבור בעם לא מחשיב את מעלה אדומים לגבולות א, ושומרון

 .אז רציתי לחקור ולהבין היכן באמת גבולות הארץ, י"ביחס לעוד הרבה חלקים בא

 מבוא

לפעמים ההבדל בין המטרות קובע גם את . קיימים כמה מטרות לבירור של גבולות הארץ

 . הגבולות

מטרה אחת היא לדעת מהו בדיוק השטח של ארץ ישראל שחייבים לקיים בו את המצוות 

 (.שמיטה ועוד, הפרשת תרומות ומעשרות) התלויות בארץ

שהיוצא ממנו אל מעבר לגבולות עובר על האיסור של ירידה , מטרה שנייה היא לדעת מהו השטח

 . מן הארץ

ן שקובע שקיימת מצווה לרשת ולשלוט על ארץ "וקיימת מטרה נוספת שהיא נכונה לשיטת הרמב

 .ה הזאתוצריך לדעת על איזה שטחים בדיוק חלה המצוו, ישראל

, בתחילת מסכת גיטין המשנה אומרת שמי שמביא גט מבעל מחוץ לארץ לאישה שבארץ ישראל

יצטרך להעיד שהוא היה נוכח בזמן חתימת הגט , לפני שימסרה לאישה שאליה הגט מיועד

שאם מביאים גט בתוך . גם לצורך ההלכה חשוב לדעת מהם הגבולות של ארץ ישראל, וחתימתו

ולפי זה נקבע גם , צריך השליח להעיד שהיה נוכח בזמן כתיבת הגט וחתימתו הגבולות האלו אין

 .מה נחשב כחוץ לארץ שהמביא גט משם כן צריך להעיד שהיה נוכח בזמן כתיבת הגט וחתימתו

 גבולות הארץ לפי המטרות השונות

 ". 1המביא גט ממדינת הים צריך שיאמר בפניי נכתב ובפניי נחתם" :מסכת גיטין

. י שכל חוץ לארץ ישראל קוראים לו מדינת הים חוץ מבבל"מפרש רש" מדינת הים"ג את המוש

או מפני שבחוץ לארץ בקיאים בכך  –טעמה של ההלכה הזו היא ( לעניין ההלכה המסוימת הזו)

, שבכתיבת הגט וחתימתו צריכים להיות שם האישה המסוימת שאותה האיש הזה עומד לגרש

אף שטעם הדין הנזכר , ם ישיבה והם כן היו בקיאים בדין הזהמכיוון שבבבל האמורא רב הקי

במשנה הוא מפני שאם הבעל יערער בעתיד על הגט בטענה שחתימתו מזויפת כיוון שהגט בא מחוץ 

אך מבבל כיוון שיש שיירות , לארץ יהיה קשה למצוא אנשים שיעידו על כך שהחתימות אמתיות

י יהיה יותר קל למצוא אנשים שיעידו "בבל ונשלח לאגט שנכתב , רבות מבבל לארץ ישראל ולהפך

ולכן גם השליח לא יעיד שהחתימות אמתיות או שהבעל יערער , שחתימות העדים בגט אמתיות

 .נמצא עדים שיעידו על כך שהחתימות אמיתיות

במשנה הזו מגדיר רבי יהודה את גבולות הארץ שמביא גט מחוץ לגבולות אלו צריך להעיד על 

רקם , י"רקם מזרחה של א: הגבולות שמציין רבי יהודה הם, כח בכתיבת הגט וחתימתוהיותו נו

עכו בצפון , י ואשקלון עצמה נחשבת כחוץ לארץ"אשקלון דרומה של א, עצמה נחשבת כחוץ לארץ

 . י ועכו עצמה כחוץ לארץ"של א

רך לציינו המשנה אינה מציינת את הגבול המערבי מפני שבמערב הים הוא גבול ברור שאין צו

גבולות אלו צוינו . י ואי אפשר לסמן גבולות בים"שאולי מפני שהים נחשב לפחות בחלקו כחלק מא
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שבתוך השטח הזה שליח הגט אינו צריך להעיד , י"במשנה הזו לצורך הקביעה של עד היכן א

שהגט נכתב ונחתם בנוכחותו ומהיכן מתחיל השטח של חוץ לארץ שהמביא גט ממנו כן צריך 

 .יד על כך שהגט נכתב ונחתם בנוכחותולהע

אנו יודעים שגבולות הארץ מצוינים במשנה הזו הם גבולות הארץ בעניין חיוב המצוות התלויות 

 .בארץ

 גבולות הקשורות למצוות התלויות בארץ

באופן פשוט לא צריך להיות קשר בין גבולות הארץ לעניין החיוב במצוות התלויות בארץ 

ובין קביעת גבולות הארץ לעניין החיוב ( תלויות בשאלה היכן קיימת קדושת הארץשגבולות אלו )

או אי החיוב להעיד על גט שהשליח יצטרך להעיד עליו לפני בית הדין שהוא נכתב ונחתם בנוכחותו 

אם כן מדוע הגבולות שנקבעו לחייב במצוות התלויות בארץ הם אותם , לפני שימסרנו לאשה

 .שדין זה נראה אינו תלוי בגבולות שבתוכם יש קדושה? י גטהגבולות שנקבעו לגב

, ם שגבולות הארץ שהיו בתקופת כיבוש יהושע בן נון"ל אומרים ובעקבותם פסק גם הרמב"חז

 . הקדושה שלהם התבטלה עם חורבנו של בית המקדש הראשון

טלה אותה י על ידי מלחמה כך התב"י יהושע בן נון בכיבוש על א"י נקבעה ע"כשם שקדושת א

 .קדושה שכבשו הבבלים והאשורים את הארץ לקראת חורבן בית ראשון והחורבן עצמו

אך הפעם לא על ידי מלחמה , ם יוצא שעולי בבל החזירו לארץ את קדושתה"לפי הגמרא והרמב

 .אלא על ידי התיישבות יהודים בארץ

וש הרומאי שהחריב את הכיב, כיוון שהקדושה בתחילת תקופת בית שני נעשתה על ידי התיישבות

 .בית שני לא ביטל את קדושתה של הארץ שהייתה בתחילת תקופת הבית השני על ידי התיישבות

הקדושה שחלה על הארץ בעקבות כיבושה על ידי יהודים מתבטלת על ידי כיבושה מחדש על ידי 

גויים אינו  אך קדושה שחלה על הארץ על ידי התיישבות של יהודים עלייה וכיבוש על ידי, גויים

אך הקדושה השנייה , ולכן קדושה ראשונה על ידי כיבוש לא קדושה לנצח, יכול לבטל את קדושתה

 .כן קדושה לנצח

, י כלל שטח וגבולות רחבים בהרבה ממה שהתיישבו בו עולי בבל"אומנם הכיבוש של יהושע בא

ין השטח שעליו חלה אך כיוון שהקדושה לנצח נקבעה מחדש דווקא על ידי עולי בבל ויש קשר ב

קיים החיוב של המצוות התלויות , הקדושה לבין השטח שחייבים בו מצוות התלויות בארץ לכן

 . י"בארץ דווקא על השטח שבו התיישבו עולי בבל בא

אותו השטח שבו התיישבו עולי בבל בדרך הטבע יש בו גם יותר ישיבות כך שתושבי אותם 

וגם הוא שטח שבו יש יותר עדים כדי , להיות לשם האישההמקומות בקיאים בדין של הגט שצריך 

לכן זהו שטח שבו שליח הגט אינו צריך להעיד שנכתב ונחתם , להעיד על אמיתות הגט וחתימתו

 . בנוכחותו

על כן כל השטח שמעבר לגבולות עולי בבל אין בו כל כך הרבה תושבים יהודיים ולכן אין בו כמעט 

י הכינו גט "יהודים הבודדים שגרים מחוץ לגבולות עולי בבל שבאישיבות ותלמידי חכמים ואם ה

י כיוון שיש סיכוי שאותם היהודים אינם בקיאים בדין של גט לשמה וכן "כדי לשלוח לאישה שבא

שליח שהביא גט משם יצטרך , יהיה קשה למצוא עדים שיכירו את חתימות העדים שבגט לכן

וכל עוד הבעל לערער שהגט אינו לשמה או שחתימות ולא י, להעיד שהגט נכתב ונחתם בנוכחותו

 .העדים מזויפות

י שקודשו לנצח ולכן חייב דווקא בשטח "יוצא מכאן שגבולות עולי בבל הם גבולות השטח של א

 .הזה במצוות התלויות בארץ
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 גבולות יישוב הארץ

נתן האל שנצטווינו לרשת הארץ אשר : "ם כותב"ן בהשגותיו על ספר המצוות של הרמב"הרמב

והוא , ולא נעזבה ביד זולתנו מין האומות או לשממה, יתעלה לאבותינו לאברהם ליצחק וליעקב

והתנחלתם , והורשתם את הארץ וישבתם בה כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה: "אומרו להם

 ".2את הארץ אשר נשבעתי לאבותיכם

שעם ישראל יהיה שולט , ן קובע בדברו שיש מצוות עשה מין התורה שנוהגת בכל הדורות"הרמב

וכן לא ישאיר שום חלק ממנה , וכן שלא ישאיר שום שטח ממנה בידה של אומה אחרת, י"בא

 . שממה ובלתי מיושבת

ולה כ( במצוות הכיבוש והשליטה)במצווה הזו, "ופרט אותה להם: "ן"בהמשך דבריו כותב הרמב

בנגב ובחוף , בשפלה, בהר, בערבה, ובואו הר האמורי ולכל שכניו: "בגבולה ומצריה כמו שאמר

ן שהתורה כתבה גבולות מדויקים לארץ כדי שנדע בדיוק על איזה "לדבריו אלה כותב הרמב" הים

 .שטח קיימת המצווה שעם ישראל ישלוט עליו

השליטה של עם ישראל על ארצו יזהה י לעניין חובת "ן בא"המתבונן בגבולות שמציין הרמב

 . שמדובר בגבולות הרבה יותר רחבים מגבולות עולי בבל

פ שלעניין הפרשת תרומות ומעשרות ולעניין התקנה שהמביא גט "ן אע"יוצא לפי זה שלדעת הרמב

שטח הארץ מצומצם באופן יחסי למשל אינו כולל , "בפני נכתב ובפני נחתם"י פטור מלומר "מא

 .י"השטח שעליו חלה מצוות הכיבוש והירושה הוא שטח הרבה יותר רחב של א, גבאת רוב הנ

 סיכום

ראינו גם שכאשר המטרה של , י"ראינו כמה מטרות לקבוע באופן מדיוק את גבולותיה של א

, הגדרת הגבולות היא לדעת מהיכן חייבים להפריש תרומות ומעשרות ולקיים את מצוות השמיטה

ן שמצוות עשה הנוהגת בכל הדורות היא "הרי שלעניין דעת הרמב, מדובר בשטח קטן יחסית

 . המצווה שעם ישראל ישלוט על ארצו

 .ן הגדיר שטח הרבה יותר גדול שעליו חלה מצוות הכיבוש והשליטה"הרמב

 .מכאן אפשר לראות שגבולות הארץ משתנים לפי המטרה של הגדרתם
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 העולם הבא

 דוד עוז

 פתיחה

 :"עולם הבא"שאלות רבות מתעוררות סביב המושג 

 מה יש בעולם הבא. 

 מי זוכה להגיע לשם. 

 וכו, השוני בין העולם הבא לגן עדן וגיהנום/ ומה הקשר , מתי מגיעים לעולם הבא'. 

ולהפוך אותו למושג , "עולם הבא"לברר וללבן את המושג , במאמר זה ננסה לענות על שאלות אלה

 .מוחשי ומתקבל על הדעתיותר 

 ?מה זה עולם הבא

ובהגיעו . והסתלקותו מהעולם הזה, הבא אחרי מותו של האדם, העולם הבא הינו עולם נצחי

אלו דברים שאדם “: כפי שנאמר במשנה, לעולם הבא מקבל האדם את שכרו שהרויח בעולם הזה

 ."1אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא

 ?להגיע לעולם הבאמי זוכה 

היינו שכל אדם מישראל באשר , "2כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא: "במסכת סנהדרין נאמר

: כגון, כפי שהמשנה בעצמה מפרטת שם, למעט אנשים מסוימים, הוא זוכה להגיע לעולם הבא

' מסל עוד "פ חז"ע, בהלכות תשובה מוסיף, ם"הרמב. 'הכופר בתורה מן השמיים וכו, אפיקורסים

המלבין פני חבירו , אדם הרגיל לקרוא שם לחבירו: כגון, אנשים שאין להם חלק לעולם הבא

זה בתנאי , שכל האנשים הללו אשר אין להם חלק לעולם הבא, ם שם"וכן כותב הרמב. 'ברבים וכו

  .גם להם יש חלק לעולם הבא –אבל אם עשו תשובה , שלא עשו תשובה

אך גודל ומידת החלק תלויים במעשיו , לעולם הבא חלקלהם יש להדגיש שאמנם כל ישראל יש 

 .ובקיום מצוותיו של האדם בעולם הזה

 ?כמו העולם הזה, מופשט או גשמי –האם העולם הבא הוא עולם רוחני 

 .ן"ם לרמב"בשאלה זו מצאנו מחלוקת ראשונים בין הרמב

 .נהנות מזיו השכינהעולם בו הנשמות . ם היא שהעולם הבא הינו עולם רוחני"שיטת הרמב

ובו , והוא עולם נברא, ן העולם הבא הינו עולם שיתקיים באלף השביעי"ואילו לשיטת הרמב

בגוף , היינו בעולם הבא, והם יחיו בו, בתחיית המתים, נמצאים האנשים אשר זכו לקום לתחייה

 .ונפש

 ?גן עדן וגיהנום, תחיית המתים, ההבדל שבין עולם הבא/ מה הקשר 

אין לך "ל "עליו אמרו חז, ן נראה שהשלב הראשון הינו ימות המשיח"מדברי הרמב -שיח ימות המ

היינו שבימות המשיח יהיה עולם ". בין העולם הזה לימות המשיח אלא שעבוד מלכויות בלבד

המשיח יקבץ נדחי  .אלא שעם ישראל לא יהיו משועבדים עוד למלכות אחרת, כמנהגו כיום

 .וישיב לב ישראל אל אביהם שבשמים, דשיבנה את בית המק, ישראל
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שבו נמצאות , זמניים" מקומות"עדן וגיהנום אלו הם -ן שגן"מסביר הרמב –עדן וגיהנום -גן

ואילו . מקום של תענוג רוחני, עדן-נשמות הצדיקים מגיעות ישר לגן. נשמות האנשים לאחר מותם

כמו , במשך שנים עשר חודשיםמ לעבור תהליך של זיכוך "נשמות הרשעים יורדות לגיהנום ע

ונשארות , עדן-כ עולות אף הן לגן"ואח". דין רשעים בגיהנום שנים עשר חודש“: שנאמר בגמרא

 .שם ביחד עם נשמות הצדיקים עד לתחיית המתים

אחר  –ן "לשיטת הרמב .מצאנו מחלוקת ראשונים, בהגדרת תחיית המתים –תחיית המתים 

, ויהנו משכר מצוותיהם. בו יחיו האנשים בגופם לנצחש, זהו העולם הבא –תחיית המתים 

 .ומעשיהם הטובים אשר עשו בעולם הזה

אך חיים . בגוף, יחזרו האנשים לחיות בעולם גשמי, אחר תחיית המתים –ם "ואילו לשיטת הרמב

זמן זה . ייתכן שארוך יותר מהזמן בו חיו בעולם הזה, אלה לא יהיו נצחיים אלא לפרק זמן מה

כ ימותו "אח. ולקנות את חלקם לעולם הבא, מ לתקן את אשר עיוותו בעולם הזה"אנשים עיינתן ל

 .הוא עולם הנשמות –ויגיעו משם לחיים נצחיים בעולם הבא , שוב

 סיכום

ובו נקבל שכר נצחי , העולם הבא הינו עולם נצחי. אליה נגיע" התחנה האחרונה"עולם הבא הינו  

מצאנו מחלוקת בין , כמו כן .שם הצדיקים נהנים מזיו השכינהו. על מעשינו הטובים בעולם הזה

או שמא העולם ( ם"שיטת הרמב)ן בשאלה האם העולם הבא הינו עולם רוחני "ם לרמב"הרמב

 (.ן"שיטת הרמב)הבא הינו עולם בו הנשמות חיות בגוף 
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 אבולוציה 

 מנשה דורי 

 

אילו סתירות עולות , נלמד מהי תורת האבולוציה. האבולוציהבמאמר ננסה להיפגש עם תורת 

 ?האם וכיצד ניתן ליישב קושיות אלו, כביכול מתאוריה זו על התורה

 מהי תורת האבולוציה

מדובר בתיאוריה של תהליך ביולוגי הדרגתי . תורת האבולוציה היא תאוריית ההתפתחות

הפילוסוף היווני אמפודוקלס היה הראשון . המתבטא בשינוי התכונות השונות במיני יצורים חיים

בו הוא ניסה '', מוצא המינים''רלס דרווין פרסם ספר בשם 'צ 1859בשנת . שהמציא תאוריה זו

 .להוכיח שמינים שונים התפתחו ממינים שקדמו להם

 :  הסיבות לשינויים הם

 ערבוב בין המינים

 שינוי מדור לדור    

ואילו המינים , כיום פיתחו תכונות של חוסן והישרדות המינים ששרדו, לפי התיאוריה הזו

ובתהליך . קדום משותף'' אב''לדעת דרווין כל היצורים החיים בעולם נוצרו מ. החלשים נכחדו

 .'ריבוי מינים וכו, בגלל סיבות שונות של אקלים, ארוך של מיליארדי שנים התפרדו למינים שונים

מאובנים שונים המעידים על זנים שונים שנכחדו  מצאו בעולם, כאחת ההוכחות לתאוריה זו

 .ולפי תאוריית האבולוציה המינים שיש כיום התפתחו מאותם מאובנים, מהעולם

 מצד תורת האבולוציה לתורה, לכאורה, סתירות 

לכאורה בשתי , אנחנו נתקלים, כאשר אנחנו משווים את תורת ההתפתחות לנאמר במקרא

 :סתירות מרכזיות

ואילו לפי       , אלף שנים 173מדענים מצאו מאובנים של בני אדם שהתקיימו לפני  -בעיית הזמן

 .      שנים 5833 -התורה העולם נברא לפני כ 

ולפי . ברא את בעלי החיים כל אחד למינו מן הארץ' התורה מספרת לנו שה -בעיית ההתפתחות

תאי שממנו התפתחו במשך מיליוני -מבעל חיים חד, תיאוריית האבולוציה יצאו כל בעלי החיים

ובקשר לאדם כתוב בתורה במפורש שהוא בריאה . לכל המינים הקיימים היום בכדור הארץ, שנים

ואילו לפי תורת האבולוציה האדם נוצר . ך נפח בו רוח חייםכ-מיוחדת שנוצרה מהאדמה ואחר

 תורת האבולוציה טוענת שהמינים התפתחו זה מזה בהדרגה באמצעות. מתולדות של קופים

לאחר מכן בעלי , קודם בעלי חיים ימיים ועופות: בעוד שבתורה מתואר תהליך בריאה ,מוטציות

    .אך לא כתוב במפורש שהם התפתחו זה מזה, ולבסוף האדם, חיים יבשתיים

 יישוב הסתירות

ננסה , אך כעת. לכאורה סתירות בין תורת ההתפתחות לבין התורה, אמנם כתבנו לעיל שישנם

 .תן ליישב סתירות אלולהעמיק ולראות האם ני

 בעיית הזמן

 5777שהרי לפי התורה העולם קיים , לכאורה סתירה בדבר גיל העולם, ישנה, כפי שכתבנו לעיל

 .העולם קיים מיליארדי שנים, ואילו לפי המדענים, שנים בלבד

 :אמנם ניתן ליישב קושיא זו בשתי דרכים
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 נות העולם לפי התורה הינו מאז שמניין ש, יש לזכור - ששת הימים שקדמו לבריאת האדם

שששת ימי הבריאה , יתכן לומר. מהיום השישי לבריאה, כלומר. שהאדם הראשון נברא

" יום"כפי הרגילות להבין את המילה , שעות 23אין משמעותם שישה ימים של , הראשונים

שהרי בחלק מאותם ימים עדין לא . שמדובר בפרקי זמן ארוכים הרבה יותר –אלא . כיום

ויתכן שכל . אם כן ודאי שאין הכוונה ליום ולילה כפי שאנו מבינים היום, בראו השמש והירחנ

ויתכן שלקחה , מדרגה שהתחדשה בבריאה/ הכוונה היא לקומה , מששת ימי הבריאה" יום"

ארוכים בהרבה מהמושג יום " יום"ראייה לכך שישנם מושגי . מיליוני או מיליארדי שנים

כי אלף שנים בעיניך "ה "שם כתב דוד המלך לקב, להביא מספר תהלים ניתן, המקובל בימינו

 .”..1כיום אתמול

 ה "מכאן שהיה הקב: אבהו' אמר ר".. : נאמר במדרש קהלת רבה - עולמות שקדמו לעולמנו

שלעולמנו אנו , ל"יוצא לפי המדרש הנ". 2..בורא עולמות ומחריבן, בונה עולמות ומחריבן

יתכן לומר שאותם שרידים . ה לפני עולמנו והחריבן"אותם ברא הקב, קדמו עולמות אחרים

 שנים 173,333של בני אדם מלפני , י המדענים"שנמצאו ע

 בעיית ההתפתחות

. יש לציין שתאוריה זו אינה מוכחת כלל, בטרם ננסה ליישב את התורה עם תאוריית ההתפתחות

 :כגון, ישנם קושיות רבות וקשות על תאוריה זו, ואדרבה

לפי תורת האבולוציה נוצרו , אבל. ונוצר שינוי קטן, אפשר להבין שדבר התפתח בצורה הדרגתית

 :כגון, שינויים קיצוניים ומהפכניים שקשה להסביר אותם

אם , ועוד קשה. לא נמצאו שום שרידים לשלבי הביניים שהפכו זרוע לכנף –זרוע שהופכת לכנף 

בהם ידיים רגילות כבר לא , חיות הללו בשלבי הבינייםכיצד שרדו ה, אכן זרוע הפכה אט אט לכנף

כדברי , בעולם אכזר בו החזק שורד, כיצד שרדו מינים אלו. לא יכלו לעוף, ומאידך, היו להם

 ?דרווין

ובדבר השרידים של , כדי לתרץ את הקושיות שהבאנו לעיל בדבר השרידות של שלבי הביניים

זה אמנם מתרץ . שהמעברים ממין למין היו זריזים היו מדענים שטענו, שלבים אלו שלא נמצאו

שהרי כל תורת ההתפתחות , אבל יוצר קושיא חדשה והיא, וכן כיצד שרדו, מדוע אין שרידים

 .הדבר קרה ביעף, ואילו לשיטה זו, מדברת על תהליך איטי והדרגתי

היה זה ) שמדובר בתהליך שאינו מדרך הטבע, ל בכך"היה מי שרצה לתרץ את המעבר הזריז הנ

שאם כבר אנחנו מדברים על יצירה , יהודה הלוי' אך על כך שאל הפרופ, (הביולוג לקומט דו נוי

ומדוע עלינו להידחק ולומר שנבראו , מדוע לא נאמר שכל מין נברא בפני עצמו בדרך נס, ניסית

 ?אחד מהשני בדרך נס

ח נבראו ממולקולות "שלשיטתם כל בע, קושיא נוספת שיש להקשות על בעלי תאוריה זו היא

שאי אפשר , כ"והרי החלבונים הללו הינם בעצמם יצירות מורכבות כ. ענקיות הנקראות חלבונים

שיש הטוענים שהסיכוי שחלבון יווצר . כ כחלבון נוצר במקרה"להבין או להאמין שדבר מורכב כ

י הינו כמעט שהסיכוי להיווצרות חלבון באופן מקר, כלומר. 33,333בחזקת  13ל 1במקרה הינו 

, ובמקרה מסופה זו, תעיף חלקי מתכת וגרוטאות באויר, זהה לסיכוי שתבוא לה סופת הוריקן

 .יווצר לו מטוס

                                                           
1
 צדתהילים  
2
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ננסה ליישב את התורה עם , לאחר שהעלנו קושיות כבדות משקל אלו על תורת ההתפתחות

 :תאוריה זו

. פיו נשמת חייםה נפח בא"ושהקב, אמנם כתוב בתורה במפורש שהאדם נוצר עפר מן האדמה

כיצד , התורה היא ספר הוראה. כי התורה אינה ספר היסטוריה ולא ספר מדע, שיש לזכור, אלא

אלא , שהאדם אכן נוצר באופן הדרגתי מן הקוף, ויתכן מאוד לומר. לחיות ובמה להאמין

אין זה משנה . והוא עפר מן האדמה, החומרי, האחד. ישנם שני חלקים באדם, שמבחינה מוסרית

וזה מה שחשוב . הנשמה/ והחלק השני באדם הינו הרוח . אם עפר זה עבר דרך תהליכים רבים

ומדוע . י הרבה תהליכי ביניים"אבל בהחלט יתכן שעפר זה התהווה לכדי אדם ע. לתורה לומר לנו

ך ששלמה בנה "כשם שכתוב בתנ. לכן היא כתבה בקיצור, כיוון שהתורה לא עוסקת בזה? לא נכתב

אלא שהוא אמר למתכננים לתכנן . בידיו בנה אבן על אבן, אין הכוונה שהוא. מקדשאת בית ה

 .וכן הוא בענייננו, אבל התורה כתבה בקיצור שהוא בנה, ולבונים לבנות

בו הוא כותב שתורת האבולוציה הינה רק , מובאים דבריו של הרב קוק" ה"אגרות הראי"בספר 

שסיפור בראשית לא בא לתאר , וכן כותב הרב שם. האבל היא אינה עומדת בסתירה לתור, השערה

. אלא להצביע על היעד והמגמה המורית והרוחנית של עם ישראל, את סיפור הבריאה כפשוטו

המתאר את ההעולם כעולם , שתאוריה זו, ועוד כותב הרב קוק. שיש בסיפור זה הרבה סודות, ועוד

 .הולך ומתעלה מבחינה רוחנית ומוסריתשהעולם , ודאי נכונה מבחינה רוחנית, שהולך ומתפתח

 סיכום

וראינו , העלנו את הקושיות העולות מתאוריה זו לתורה, במאמר זה למדנו מהי תורת האבולוציה

עוד ראינו שתאוריה זו . שבאמת ניתן ליישב קושיות אלו ושאין כל סתירה בין תאוריה זו לתורה

 .אלא השערה בלבד, אינה הוכחה

או כדברי הרב . שהעיקר הוא שהעולם ילך ויתפתח מבחינה רוחנית ומוסרית, ראינו מהרב קוק

השאלה החשובה יותר היא האם , כ משנה אם תחילת האדם מן הקוף"שזה לא כ, א"אבינר שליט

יהי רצון שנזכה לעלות מעלה בסולם המידות הטובות ושהאנושות תעלה . הוא כבר יצא משם

וגר זאב עם כבש ונמר "להתגשמות דברי הנביא ישעיה  ושנזכה. לרמה גבוהה יותר של מוסריות

 .שהן בני האדם והן בעלי החיים יחיו בשלום זה עם זה, יהי רצון". עם גדי ירבץ
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 יצר הרע

 אריאל דיין

 .כך העיד הבורא על האדם, "כי יצר לב האדם רע מנעוריו"

 ?באדם' לשם מה שתל אותו ה? מהו בכלל יצר הרע

 ?הדרכים להתמודד עם היצר ן מה? האם יש לו גם תפקיד חיובי

 .נקודות אלו ננסה לבאר במאמר

 מבוא

יש בתוכנו כוחות , בחרתי לכתוב על נושא זה מכיוון שנושא זה מהווה אתגר גדול בחיינו

לשלוט בהם ולתת להם , ביטוי ואנחנו נדרשים להתמודד איתם עוצמתיים שרוצים לבוא לידי

 .גבולות

יצר הרע דומה למעיין . גדול הוא האתגר לכוונם ולתת להם גבולות, דווקא בגלל גודל עוצמתם

, אם מניחים למעיין להציף את כול סביבתו בלי שליטה בלי הכוונה ובלי גבולות. רב עוצמה, נובע

 .כפי גודל עוצמת הנביעה של המעיין כך יגדל שטח הביצהו, המעיין ייצר ביצה

ובעיות ומרחיקה את האדם  מזמינה יתושים, הו מים עומדים חסרי עוצמה של זרימהז – ביצה

, אך אם נותנים למעיין אפיק זרימה. במחלות הנגרמות ממנה ועוד, בתובענותה, הבריחותי

מים , לכאורה מצמצמים לו את אפשרות הזרימה אבל דווקא בצמצום הזה נעוץ כוחו האמיתי

פשר להשקות בהם אדם ובהמה ובהפרשי גובה עוצמתם הזורמים באפיק הם מים חיים א

 .מאפשרת אפילו לייצר חשמל

 ?מהו יצר הרע

ים ורוחניים הכוחות האלה תובעים מן האדם להביא אותם לידי יגופנ, יש באדם כוחות רבים

 .הכוחות האלה נועדו לגרום לאדם לייצר דברים, לממש אותם, ביטוי

כך הכוחות הדורשים  ,דם צריך לייצר תפקיד חשוב יותרככל שיש יצירה שא ,יצר מלשון יצירה

יוצא מכאן שליצרים שבאדם תפקיד . ותרה גדולה יממנו לייצר את אותה יצירה הם בעלי עוצמ

למשל בלי כוחות שדורשים מן האדם לייצר בתחום הרוח היה האדם כחיה . חשוב מאוד וחיובי

האדם לא היה , תובעים מן האדם לאכולאו למשל בלי הכוחות ה .וכבהמה שעסוק רק בהישרדות

יוצא מכאן , שורד וכך גם ללא יצר המין הטבוע באדם המין האנושי כולו וגם החי לא היה שורד

אולם ככל שהכוחות שדורשים מן האדם לפעול , שהיצרים הם הכוחות היצירתיים של האדם

נם רק לצדדים החיוביים כאשר האדם אינו מכוו, כך סכנתם גדולה יותר ,ולייצר הם חזקים יותר

, היצר במהותו אינו רע אולם יכול להיות רע אם האדם מאבד את השליטה עליו. והבונים שבהם

 . נותן לו להתפרע וכמו כל כוח חי שמתפרע הוא כוח הרסני במקום להיות יצירתי וחיובי

 ?ה את היצרים"לשם מה ברא הקב

וירא אלוקים את כל אשר : "ת הבריאהבתיאור בריאת העולם שבספר בראשית התורה מסכמת א

. זה יצר הרע" דוהנה טוב מא", זה היצר הטוב" והנה טוב"ל "אומרים חז" 1דעשה והנה טוב מא

אפשר לומר שהוא טוב מאוד מפני שהוא נותן לאדם את ההזדמנות ? מדוע יצר הרע הוא טוב מאוד

מפני שיש באדם כוחות , להביא לידי ביטוי את המיוחדות האנושית של הבחירה החופשית

מתמודד ומנצח ובוחר , שמושכים אותו אל הטוב וכוחות שמושכים אותו אל הרע והוא מתגבר

ון של טוב זה ממלא אותו בעולמות ונותן לו הערכה עצמית שהנה הוא היה גיבור וניצח והרבה בכיו

                                                           
1
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אבל אפשר גם לומר שדווקא אותם הכוחות שקיימים באדם , סיפוק משמח נוצר בבחירה זו

דווקא הם הכוח שבו תלוי . ומושכים אותו בעוצמתם החזקה הם מושכים אותו לכיוונים שליליים

 ".והנה טוב מאוד זה יצר הרע: " ל אמרו"וגם זו סיבה שבגללה חז קיומו של העולם

שכאשר בנו את בית המקדש השני ורצו להבטיח את קיומו ולמנוע  2במסכת יומא מספרת הגמרא

את האפשרות שייהרס כמו בית המקדש הראשון התבוננו אנשי כנסת הגדולה בסיבות שגרמו את 

רצו להשמיד את היצר של ". גילוי עריות"ות היא החורבן של הבית הראשון וראו שאחת הסיב

הגמרא . העריות ולפני שהשמידו רצו לבדוק מה יכולות להיות התוצאות הבעייתיות של השמדתו

מספרת שכלוא את היצר בתוך צנצנת לשלושה ימים ובאותם שלושה הימים חיפשו ביצה של 

שהעולם לא יכול להתקיים ללא  הבינו, תרנגולת כדי לסייע לרפואתו של אותו חולה ולא מצאו

אם , גם תרנגולות מייצרות את הביצה על ידי החומרים שמופרשים בגופם. היצר של העריות

 . כל בעלי החיים משמידים את יצר העריות המשמעות היא ביטול של

 דרכים להתמודד עם העוצמה היצרית

ל "חז ".3אחריהם ולא תתרו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זנים: "התורה אומרת

הכלי הכי בסיסי להימנע מאובדן השליטה על היצרים הוא ". עין רואה והלב חומד: "אומרים 

המנוול המוזכר כאן . "פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש: "ל אומרים"חז. שמירת העיניים

שהיא  ל מציעים לנו להשקיע את ראשינו ומחשבותינו בעמלה של תורה"חז, הוא כינוי ליצר הרע

 .מאירה את הנפש ולימודה יכול למלא את האדם בשמחה ובסיפוק יצירתי

את המחשבות לדברים אחרים ובעיקר  טדרך נוספת להתמודד עם העוצמה היצרית היא להסי

לייצר משהו מאתגר , לעשות ספורט, לטייל, להיות עסוק בדברים יצירתיים אחרים כמו לעבוד

חוסר פעילות . שיעזור להתמודד עם העוצמה היצרית ולנצח' ולצד כל הדברים להתחנן לה. ומשמח

והשעמום הוא ריקנות בנפש ולריקנות הזו " הבטלה מביאה לידי שעמום. "יצירתית הוא בטלה

 .העבירההרהורי העבירה ו, נכנס החטא

אפשר " בראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבלין" ה אומר כביכול"ל אומרים עוד שהקב"חז

דרך אחת כאשר היצר הרע ממרר את חייו של האדם אם : דרכים בשתיל אלו "להסביר דברי חז

, כמו שמטרת התבלין היא למתק. יוציא את המרירות שזורק בו יצר הרע, האדם יעסוק בתורה

כך העיסוק בתרה מוציא מיצר הרע , מחסר טעם לטעים, לעשות את המאכל ממר למתוק, לעדן

 .את ההצקה שהיצר מציק לאדם, את המרירות שבו

, לם אפשר להסביר גם בדרך אחרת שהתורה כשציוותה עלינו לעדן את הפראות של יצר הרעאו

עקרה על ידי כך את המרירות שבו , לכוון אותו ולהשתמש בו בתור גבולות שהתורה הציבה לנו

כאשר חתן מקדש את כלתו . ואת הפראות שבו ואת הסכנה הגדולה שיכולה לנוע מעוצמתו

ברוך אתה ה אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו : "ןאומרים את ברכת האירוסי

 ..."על העריות

הוא גרם לנו , ה שכאשר הוא ציווה אותנו להימנע מאיסורי עריות"בברכה זאת אנו מודים להקב

 .ויותר אנושים םפחות חייתיי, וממילא יותר עדינים, להיות יותר קדושים
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 סיכום

יום אחד אמרה לבעלה , על יילתא שהייתה אשתו של האמורא רב נחמןמספרת לנו סיפור  4הגמרא

התיר , למשל אסר לנו לאכול דם. במקומו התיר לנו משהו אחר' רב נחמן הרי כל מה שאסר לנו ה

התיר לנו לאכול מוח של דג שנקרא , אסר לנו לאכול חזיר. לנו לאכול כבד שהוא כאילו עשוי מדם

 . שיבוטה שטעמו טעם החזיר

כמו שבדוגמאות , מתחשק לי לאכול בשר עם חלב. תואר-אשת יפתהתיר לנו , סר לנו לשאת גויהא 

מוכרח להיות דרך להביא . לכל רצון יש אפשרות לבוא לידי ביטוי בצורה מותרת .שהיא נתנה לו

אמר רב נחמן שיכינו לה עטין . לידי ביטוי גם את הרצון שלי לאכול בשר עם חלב בצורה מותרת

עטין של פרה הוא בשר אולם בהיותו מקום החלב יש לו טעם גם , ויתנו לה לאכול( כחל) של פרה

 . של חלב

 ,"ם"שמונת הפרקים של הרמב"שבו הוא מפרש את ' רום חלק אמ-יפ בספרו מ"הרב חרל

היא לימדה אותנו . כותב שיילתא לימדה אותנו בבקשה הזו דבר גדול (הקדמתו לפרקי אבות)

ה ברא באדם את כל הכוחות שבו "כי הקב, שאין שום כוח ורצון באדם שקיים רק כדי לדכא אותו

על כן אם מתחשק לה לאכול בשר . כדי לייצר בעזרתם, כדי להתקדם איתם, כדי להשתמש בהם

לדכא אותו ולמנוע מלהביא אותו , רק כדי להילחם בו וחלב לא יכול להיות שהחשק הזה קיים

ה ברא באדם "הקב: על כן ענה לה רב נחמן שלרצון הזה יש דרך להביאו לידי ביטוי. לידי ביטוי

הרוע שבהם אינו בעצם מהותם אלא בסכנה הקיימת בהתפרצותם ללא . יצרים כדי לייצר בעזרתם

 .ביקורת וללא שליטה

 ,לסיום

הרע יש כמה תפקידים בחיינו היום יומיים וניתן לנו כוח הבחירה האם להקשיב אנו רואים שליצר 

תמיד ללכת בדרך הישר ולעבוד את בוראנו ' שנזכה בעזרת ה. לעצת היצר או ללכת בדרך הישר

 . "לב טוב ברא לי אלוקים ורוח נכון חדש בקרבי" כמו שכתוב בפרוכת בית מדרשינו 

 .ישר ולא ניפול לעצת היצר הרעה ךמי ייתן שנזכה תמיד ללכת בדר
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 ציצית

 ויקטור דלמן 

 

בחרתי דווקא את הנושא הזה כי לפי דעתי יש אנשים שלא מבינים את גודל מצוות ציצית שנאמר 

 .וזו מצווה שנפגשים איתה כל יום" שקולה כנגד כל המצוות שבתורה"עליה שהיא 

 טעם מצוות ציצית

והיה לכם לציצית וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות "כותבת את הטעם למצוות ציצית התורה 

למען תזכרו , ועשיתם אותם ולא תתורו אחרי לבככם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם' ה

כלומר אנו רואים כאן שהתורה מבטיחה ". 1ועשיתם את כל מצוותי והייתם קדושים לאלוקיכם

אין דבר "ש 2ומסביר בעל ספר החינוך. 'עזור לו לזכור את כל מצוות הלאדם שמצוות ציצית ת

יותר טוב לזיכרון כמו נושא חותם אדוניו קבוע בכסותו אשר יכסה בו תמיד ועיניו וליבו עליו כל 

ומזכיר ' הבגד הזה מזכיר לו שהוא עבד ה, כלומר זה שיש ליהודי בגד מיוחד שאין לאחרים". היום

כי "מסביר ספר החינוך ? איך בדיוק הציצית מזכירה את כל התריג מצוות. 'הלו לקיים את מצוות 

." וחמישה קשרים שבו, ג מצוות עם צירוף שמונה חוטים שבציצית"מילת ציצית תרמוז לתרי

כך ! 610קשרים  הגענו ל 5חוטים ו 8נוסיך לזה , 633היא , כלומר הגימטריא של המילה ציצית

 .'מצוות ה 610נזכור את 

יל להבין עוד איך מצוות ציצית עוזרת לזכור את המצוות ניקח דוגמא מכך שכשאנשים רוצים בשב

קושרים חוט לאצבע או רושמים על היד שזה ילווה אותם כל ? לזכור משהו חשוב מה הם עושים

 .'כך אפשר גם להבין את מצוות הציצית שעל ידי לבישתה כל יהודי יזכור את מצוות ה, היום

 יציתחיוב מצוות צ

 .כנפות מחוייב על פי התורה בציצית' אנו יודעים שבגד בעל ד, ראשית

כנפות אז למה ' הם אינם בעלי ד( הגופיות, החולצות)אך אם נשים לב הבגדים שאנו לובשים כיום 

 ?בעצם אנו שמים ציצית

 ? האם חובה או רשות לשים ציצית

, שאינם חייבים בציצית-ע כנפות שהיה מתעטף בבגדים ללא ארב, על רב קטינא 3מסופר בגמרא

אתה הולך עם בגדים : "נגלה אליו מלאך ושאלו, כך שלא הזדמן לו לקיים את מצוות הציצית

וכי עונשים  : "החזיר לו הרב קטינא בשאלה, "?ומה יהיה על מצוות ציצית, שאין להם ארבע כנפות

ארבע כנפות פטור ממצוות  שהרי מי שאין לו בגד של? אדם שלא מקיים מצווה שאינו מחוייב בה

גם אנשים שבזמן רגיל לא היו צריכים להיענש  -בזמן קשה של פורענות: "ענה לו המלאך, !"ציצית

 ."ומי שמשתדל להתחייב במצוות ציצית זכות המצווה תציל אותו, פוקדת אותם הרעה –

אבל כדאי , יציתכנפות בשביל להתחייב בצ' שאכן אין חיוב ללכת עם בגד של ד, רואים מסיפור זה

 .וכמובן לשים בו ציצית כדי להינצל מפורענות, כנפות' מאוד ללכת עם בגד של ד

י שאין אדם חייב לקנות לו טלית להתעטף בה כדי "אעפ: "4ם הלכות ציצית"וכך פסק הרמב

אלא לעולם ישתדל להיות , אין ראוי לאדם חסיד שיפטור עצמו ממצווה זו –שיעשה בה ציצית 
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 'א', מסכת מנחות מא 

4
 הלכה יא, ם פרק יג"רמב 
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כלומר רואים מכאן שאכן אין חייב לשים ". המחוייבת בציצית כדי שיקיים מצווה זו עטוף בכסות

 . כנפות אם כי כדאי לעשות השתדלות ולהתחייב במצוות ציצית' בגד של ד

 צבעי לבן ותכלת בציצית

אם נלך ברחוב נראה שלרוב האנשים הם עם חוטים לבנים בציציות מהיכן בעצם יודעים שצריך 

 ?צבע לבןדווקא חוטים ב

על זה שבעצם הלבן רומז לגוף שהוא מהארץ שנבראת מן השלג כמו  5עונה על כך ספר החינוך

" משלג שתחת כיסא הכבוד? מאיפה נבראה הארץ(: "פרק ג)שמצינו בפרקי דרבי אליעזר 

 .והחוטים הן רמז לתחילת בריאת הגוף

ונתנו על ציצית הכנף "ת כתוב בתורה שצריך תכלת על אחד מפתילי הציצי, ולגבי צבע התכלת

אבל רואים שלא כולם הולכים עם פתיל תכלת על הציציות אז למה בעצם הרי ". 6פתיל תכלת

נברר גם פה לעומק מה ? מדאורייתא לשים תכלת על הציציות ראינו פסוק מפורש שזה חובה

 .הכחול מסמל

הנפש היא מן העליונים שהכחול מסמל כעין רקיע ורומז ש( שפו)אומר לנו ספר החינוך , קודם כל

 ".7רקיע לכיסא הכבוד, ים לרקיע, תכלת דומה לים"שנאמר 

 ?אך נשאר לנו להבין למה אנשים היום לא הולכים עם תכלת, אז הבנו מה עניין התכלת

את התכלת היו מפיקים . בשביל להבין את התשובה צריך קודם כל להבין מאיפה התכלת נלקחת

מה הכוונה " 8שכל זמן שהוא גדל נרתיקו גדל עמו"מרים ל או"שחז, מחילזון מיוחד בים

ר מראדזין אומר שהחילזון הוא בעצם דיונון שבעבר הדיו שלו "האדמו? המדוייקת במילה נרתיק

כי בזמן גלות בבל הגויים היו אחראים על ? אז למה בעצם הפסיקו לשים תכלת, היה תכלת

ראל כי זה צבע מלאכותי והם לא רצו תעשיית הצבע ולא הסכימו לייבא את התכלת מארץ יש

וכמעט ולא , ותעשיית התכלת הייתה בארץ ישראל ורוב היהודים חיו בבל, לעודד מסחר בצבע זה

שאם אין תכלת ניתן , כלומר" )9התכלת אינה מעכבת את הלבן"וכיון שפסקו חכמים ש, היה תכלת

בעיה זו . יקו ללכת עם תכלתאנשים הפס( בחוטי לבן בלבד, לקיים את מצות הציצית גם בלעדיה

 .התחילה כבר מתקופת הגמרא

 שכרה של מצוות ציצית

אז נגלה שמרגע שהציצית עליך ועד סוף , אם נחשוב על כך שכל שניה שהציצית עליך זו מצווה

 !שווה... עכשיו נכפיל את זה בשנים! מצוות ביום 86,333היום שלך אתה מרוויח 

בנוסף זה מכניס יראת שמים כפי  \נייה שהיא עלייך זה מצווהמעבר לזה שכל ש, בואו נחשוב מעבר

 .שלמדנו בפסקה הראשונה על טעם מצוות הציצית

 מצוות ציצית לנשים

מעיקר  ". לא יהיה כלי גבר על אישה"אנו יודעים שנשים פטורות ממצוות שהזמן גרמא ונאמר גם 

' משום שזה יראה כמו מרד בההדין אין איסור לאישה ללבוש ציצית אך ראוי למנוע מהן זאת 

 .ו"ח
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 ציצית כשרה

ובכן יש כמה דרכים לבדוק ? איך בעצם אפשר לדעת שהציצית שקניתי מאדם לא מוכר היא כשרה

לבדוק שאורך חוטי הציציות כולל גם הקשרים והכריכות יהיו בשיעור של  קודם כל חשוב.  את זה

, ושיהודי הכין אותם, "לשם מצוות ציצית"וחשוב לדעת שמי שעשה את הציצית כיוון , מ"ס 23

 .מומלץ ללמוד להכין ציצית לבד לצאת מהספק.  ולבדוק את הקשירות ולבדוק עם היא מהודקת

 לסיכום

ראינו במאמר זה שמצוות הציצית היא אמנם רשות אך היא מגינה על האדם בזמן פורענות ולכן 

וכל ', ית מזכירה לאדם את כל מצוות הובנוסף ראינו שמצוות ציצ, כדאי מאוד ללכת עם ציצית

ה להתחזק ולשים ציצית ולזכור ולעשות "שנזכה בע. זמן שהיא עליך יש לך מצווה בכל שניה ושניה

 .'את כל מצוות ה
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 קביעת עיתים לתורה

 בנצי דרנגון 

 מבוא

בנושא הזה . וחשוב לכול אחדמכיוון שהנושא הזה חשוב לי "קביעת עיתים לתורה "בחרתי בנושא 

 .יש שאלות ותשובות רבות שכל אחד צריך לשאול את עצמו

 המקור לקביעת עיתים לתורה 

אמר : "1המקור לביטוי קביעת עיתים לתורה הוא בדברי האמורא רבא המובאים בתלמוד הבבלי

רה הוא קביעת עיתים לתו? קבעת עיתים לתורה...בשעה שמכניסים אדם לדין אומרים לו : רבא

". המושג שמופיע הרבה פעמים כחלק מחיובו של האדם מישראל בקיום מצוות תלמוד התורה

כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה בין עני בין עשיר בין שלם בגופו בין בעל " 2ם"אומר הרמב

יסורים בין בחור בין שהיה זקן גדול שתשש כוחו אפילו היה עני המתפרנס מצדקה ומחזר על 

והגית "אפילו בעל אישה ובנים חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה שנאמר ...הפתחים

 .3ם הללו להלכה"גם השולחן ערוך פסק את דברי הרמב" .בו יומם ולילה

 ?קביעת עיתים לתורה מה ללמוד

שליש תורה שבעל פה , שליש בתורה שבכתב. קובע שהאדם חייב לשלש את זמן למידתו  4ם"הרמב

וכך פסק . הוא הנקרא גמרא, יבין וישכיל אחרית דבר מראשיתו ויוציא דבר מדבר וענייןושליש 

א שיש אומרים שבתלמוד בבלי שהוא כלול במקרא במשנה "ושם כותב הרמ 5השולחן ערוך

מה " אין אדם לומד תורה אלא במקום שליבו חפץ. "ובגמרא ואדם יצא ידי חובתו בשביל הכול

יש בזה הגיון מאוד גדול מפני שאם אנו לומדים את מה שאנחנו שאתה רוצה זה מה שתלמד ו

יותר כיף ללמוד משהו שאתה אוהב מאשר משהו שאתה לא . אוהבים זה נותן לנו הרבה מוטיבציה

, יחד עם זאת. אוהב והלימוד הזה עוזר לנו להתגבר על מכשולים שאנו נתקלים בהם מידי יום

י "כי רק כך ידע כיצד לחיות עפ, עדיפות ללימוד הלכהשיש  –ך "פסק הש–אדם שיש לו זמן מועט 

 .דרך התורה

 חשיבות קביעת העיתים לתורה

ל לא בחרו להדגיש לנו את כמות הלימוד או את איכות הלימוד שהיה בראשונים מול הדורות "חז

אמר רבא בר חנה בא וראה : "כמו שאנו רואים בגמרא. האחרונים אלא את קביעות הלימוד

דורות האחרונים שעשו . זו וזו נתקיימה בידן, נים עשו תורתן קבע ומלאכתן עראידורות הראש

ראינו שיש ערך עצום לקביעת עיתים . "6זו וזו לא נתקיימה בידן, מלאכתן קבע ותורתן עראי

ככה אתה , לא מוותרים, על קביעת עיתים לתורה. לתורה כי זה מה שמסובב אותנו סביב חיינו

וזה נבנה על ידי , אתה צריך לקבוע עיתים לתורה' בשביל להתקרב לה .מכבד יותר את התורה

הרגלים טובים נקנים . אבל לקבוע עיתים לתורה באופן קבוע, הקביעות ולכן עדיף ללמוד פחות

 -" לקבוע עיתים"מהלשון . הנער המתבגר קובע לעצמו לימוד תורה כול יום ובקביעות, בגיל צעיר

 . וזמן בלילה, ויש לקבוע זמן ביוםניתן ללמוד שזה לשון רבים 
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בכך שהקביעות מרוממת את האדם , ישנה חשיבות מיוחדת לקביעת העיתים לתורה, כן-כמו

 .משקיעה בחומריות וגורמת לו לשאיפות רוחניות ולעדינות

 הזמן לקביעת עיתים לתורה

אז תלמד בבוקר חשוב ללמוד תורה לאורך כול היום אבל אם אתה לא יכול ללמוד תורה כול היום 

הרב שמואל אליהו ". והגית בו יומם ולילה"ואם לא בבוקר אז בצהריים אם לא אז בערב שנאמר 

שעות לפחות אך כמובן שהכול לפי יכולת האדם כי יש  3כותב שבימינו לכל הפחות צריכים ללמוד 

ת תורה דקו 5אפילו אם ילמדו לפחות , אנשים שעסוקים כול היום ואין להם זמן ללמוד תורה

 .קבעו עיתים לתורה, ביום

 לסיכום 

ראינו במאמר זה שצריך לקבוע עיתים לתורה ולא מספיק ללמוד תורה סתם ככה אלא צריך 

, ועדיף שילמד גמרא אך אפשר גם מה שליבו חפץ.לקבוע זמנים קבועים שבהם האדם לומד תורה 

בהמשך החיים לקבוע עיתים גם בצבא וגם ' שנזכה בעזרת ה. העיקר הוא קביעת עיתים לתורה

 .דקות 5לתורה אפילו ל 
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 בל תשחית

 ה'אוראל וודג

 מקור האיסור

אך בתלמוד אנו ". 1לא תשחית את עצה"שנאמר  , נאמר לגבי עצי פרי" בל תשחית"עיקר איסור 

הריגת בעלי : כגון. שאסור להשחיתם, חל על כל הדברים המועילים" בל תשחית"רואים שאיסור 

רק , מכיוון שהאיסור בתורה נאמר לגבי עצי פרי. 'בגדים וכו, מאכלים, השחתת כלים, חיים

, בגלל שהאזהרה בתורה נאמרה רק על עצי פרי". מלקות"המשחית עצי פרי נענש על פי התורה ב

ה גם העונש לגבי שאר הדברים יהי, וחכמים היו אלו שהוסיפו איסור להשחית את שאר הדברים

ם השחתת שאר הדברים היא "יש שפירשו שלפי הרמב .אך מלקות אלו יהיו רק מדרבנן, מלקות

 .מהתורה חל על הכל" בל תשחית"ם איסור ה"איסור של חכמים אבל לפי פשט דברי הרמב

וככל שהדבר חשוב , ומזהירים שלא להשחית דבר שהוא מועיל, ל שמדברים רבות"גם רואים בחז 

הוא נאמר לגבי " בל תשחית"שכן יסוד איסור . ך להיזהר יותר שלא להשחיתוכך גם צרי, יותר

אנו גם רואים בדברי חכמים סייגים . שהוא דבר שאדם לא יכול בלעדיו, פירות שהם מזון האדם

, בגלל גודל חשיבותו בשירות האדם, ואזהרות שבאות להרחיק את האדם מלהשחית אוכל

 .וא הלחםובמיוחד מלהשחית את עיקר המזון שה

 :רואים כמה דוגמאות לכך

. שאסור להעביר כוס מלאה במשקה מעל לחם, וגם נפסק להלכה, 2ישנה אזהרה בגמרא .1

 .הסיבה היא שאולי יישפך מהנוזל על הלחם וזה יגרום ללחם שלא יהיה ראוי לאכילת אדם

ין גם אותו הד. כדי שלא יפגום את הלחם, אסור להניח לחם ליד כלי שעלול להיות מלוכלך  .2

 . אסור לעשות דבר שעלול לפגום אותם ולהשחיתם, לגבי שאר המאכלים

זאת , ולכן אין לזרוק לחם ממקום למקום, לגבי לחם הוסיפו והזהירו שלא לזלזל בכבודו .0

אין איסור , למשל. מותר לזרוק אותם, שאם אין חשש שיימאסו, בניגוד למאכלים אחרים

ואין חשש , משום שהסוכריות עטופות, עולה לתורהכאשר חתן , לזרוק סוכריות בבית הכנסת

משום שאף שאין . אך כשמדובר בלחם אין לזרקו אפילו כשהשולחן נקי. שיימאסו על האדם

ולא לנהוג בו , ויש לנהוג כלפיו בכבוד, הלחם הוא עיקר מזון האדם, חשש שיימאס מכך

 .בזלזול ולזרקו

כל זה , בלחם ככף על מנת לאכול דבר אחרוהוא שמותר להשתמש , מופיע בהלכה היתר מעניין

 .בתנאי שיאכל את הלחם לאחר השימוש בו

 טעם האיסור

, ולכן אפילו כשלאדם אין תועלת מדבר מסוים. האדם צריך להתייחס אל העולם בכבוד ובאהבה

, וישנם עוד ברואים, אין להשחיתו מכיוון שהאדם אינו יחיד בעולם, משום שאין הדבר לטעמו

כאשר אדם לוקח , לדוגמא. ואולי אחד מהם יוכל ליהנות מדבר זה,אחרים ובעלי חיים אנשים 

הוא צריך לשים לב שלא ייקח יותר מידי על מנת שהאוכל לא ייזרק ויוכל לשמש , אוכל לצלחת

 .אנשים אחרים

ומלכתחילה צריך לנסות שלא להגיע , "בל תשחית"ישנם מקרים בהם קשה להימנע מאיסור 

, למשל. צריך להתאמץ על מנת שלא לעבור על האיסור, אך אם הגיע למצב שכזה ,למצב שכזה

, לכתחילה אסור לו לזרוק את האוכל לפח. ונשאר לו הרבה אוכל, כאשר אדם עורך סעודה גדולה
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צריך שישתדל , אם נשאר לו הרבה מאוד אוכל. כדי שיאכל אחר כך, אלא עליו להקפיא את האוכל

שכן יוכל גם , הרי זה משובח, ואם יוכל למצוא עניים, קרוביו או שכניולחלק מן האוכל הנותר ל

יש לרחם על , אם לא ימצא אנשים שייהנו מהנותר. להימנע מהאיסור וגם לקיים מצוות צדקה

במקרה שחיפוש אנשים . ולתת להם את השאריות ולא להשחית לשווא את האוכל, בעלי חיים

אין חובה לטרוח על חלוקת האוכל ואפשר , ה יתרהדורש מהאדם טרח, שיחפצו באוכל הנותר

לכתחילה יש לתכנן . לטרוח כדי שהאוכל לא ייזרק, מעיקר הדין מידת חסידות היא. להניחו בפח

 . שלא יצטרך לזרוק אוכל לפח, את הסעודה באופן כזה

ינו בגד שאדם א. בגדים: לדוגמא. אלא גם לעוד דברים, איסור בל תשחית הוא לא רק לגבי אוכל

צריך להשתדל למצוא מישהו שיוכל ליהנות ממנו ולא , אם הוא ראוי לשימוש, מעוניין כבר ללבוש

 .לזרקו ולהשחיתו

ויכאב ליבו כאשר , כך יתאמץ למצוא שימוש לכל דבר בעל ערך, ככל שאדם יותר שלם וחסיד

לאהוב את , דרך חסידים ואנשי מעשה: וכמו שכתוב בספר החינוך. יראה שמשחיתים דבר לשווא

ויהיה צר להם על כל , ולא יאבדו אפילו גרגר של חרדל בחינם, השלום ולשמוח בטוב הבריות

ולא כן הרשעים אחיהם של . ואם יוכלו להציל דבר מהשחתה יצילוהו. אובדן והשחתה שיראו

 . המזיקים ששמחים בהשחתת העולם

 .שחתה והדבר מותראין זו ה, כאשר השחתה נעשית לשם סיבה חשובה -השחתה לשם צורך

כדי שגם בעת שמחה לא ישכח את , ידוע המנהג שהחתן שובר את הכוס מתחת לחופה: לדוגמה

. אין הדבר נחשב להשחתה, ומשום שהדבר נעשה לשם סיבה חשובה, הצער על חורבן בית המקדש

 כיוון. ואין בזה איסור, האבלים מצווים לקרוע את בגדיהם, דוגמה שניה היא שכאשר אדם מת

אך בציווי זה ישנו איסור שלא , שחובה עליהם להזדהות עם האבדה הגדולה ולהביע את צערם

אבל על מותם של תלמידי , "בל תשחית"שכן יש בזה איסור , לקרוע יותר מידי בגדים על המת

מסופר על האמורא רבי   3במסכת מועד קטן. מותר לקרוע כמה וכמה בגדים, חכמים גדולים מאוד

( שהיה אף הוא אמורא מארץ ישראל), שקרע על מותו של רבי חנינא( רא ארץ ישראליאמו), יוחנן

מובן הדבר שרבי . הסיבה היא שרבי חנינא היה תלמיד חכם גדול מאוד. שלושה עשר בגדי משי

, אלא כאשר שמע על מותו של רבי חנינא, יוחנן לא לבש באותו הזמן שלושה עשר בגדים ממשי

, לאחר זמן מסוים החליף את הבגד הזה בבגד שלם. שלבש בזמן השמועההוא קרע את אותו הבגד 

ושוב קרע , ושוב התמלא בצער, נזכר שוב במותו של רבי חנינא, ולאחר שכבר לבש את הבגד השלם

שוב נזכר והצטער מאוד על מותו של , וכאשר החליף את הבגד הקרוע השני בבגד שלם, את בגדו

מכאן . וכך חזרו הדברים על עצמם בשלושה עשר בגדים, שלםושוב קרע את הבגד ה, רבי חנינא

 .לקרוע יותר מבגד אחד על תלמיד חכם גדול מאוד" בל תשחית"שאין איסור 

ואף על פי כן , השחית כלי בביתו, על עוד מקרה שאחד מגדולי האמוראים4מצאנו בתלמוד הבבלי 

מסופר שם על אחד מגדולי האמוראים שכאשר בני ביתו עשו דבר ". בל תשחית"לא עבר על איסור 

שהרי הוא , ושובר בפניהם כלי כאילו מתוך כעסו, היה מציג כאילו הוא כועס, שאין ראוי לעשותו

על ידי , בהתנהגות הזו הייתה כדי לחנכם ולגרום להם שיצטערוהמטרה שלו . לא באמת כעס

שבירת הכלי באה לשדר  . להראות להם עד כמה חמור בעיניו מה שבני ביתו עשו, שבירת הכלי

 . אם הם עושים פעולות ומעשים לא טובים, שאין צורך בכלים לשימושם, לבני משפחתו
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, שהרי לכעוס ממש אסור) כאילו הוא כועס  שאף על פי שמותר להראות, בספרי הראשונים ציינו

אין , וכאילו בגלל הכעס שלו הוא אפילו שובר כלי( כאילו עבד עבודה זרה, ל כל הכועס"ולפי חז

, אותו אמורא כיוון שלא איבד שליטתו. הכוונה שמותר לשבור כל כלי בשביל חינוך בני משפחתו

ואף על פי שגם כלי . ה מיועד להישברשממילא הי, הוא בחר כלי, ורק הציג כאילו הוא כועס

אבל מכיוון , " בל תשחית"וגם בזה יש איסור , אסור לשבור אותו באופן פעיל, שעומד להישבר

אפשר . אין במעשהו השחתה וקלקול אלא פעילות חינוכית מתקנת, שהדבר נעשה לתועלת חינוכית

אשר המטרה של השחיטה כ, לומר שאם התורה התירה לשחוט בעלי חיים כדי לאכול את בשרם

קל וחומר שיהיה מותר לעשות פעולה שנראית , היא לשמש את הגוף הגשמי והחומרי של האדם

 .לתיקון המצב הרוחני של האדם, כסוג של השחתה

 סיכום

אדם שהשחית עץ שמגדל פירות ילקה על , על פי דין התורה. בתורה כתוב איסור להשחית עצי פרי

מי . יסור להשחתת כל דבר שיכול להביא לתועלת למישהו בעולםל הרחיבו את הא"חז. המעשה

יש . ילקה מדברי חכמים, שמשחית כל דבר אחר חוץ מעץ שיכול להביא לתועלת למישהו בעולם

הוא , חוץ מעץ מאכל, ם שגם הוא סובר שאיסור השחתת שאר הדברים"שפירשו בדעת הרמב

אסרה השחתת כל דבר שמביא תועלת ם נראה שלדעתו התורה "אך מפשט דברי הרמב, מדרבנן

 .לאדם

כאשר צריך לזעזע מישהו שהתנהגותו , למשל, יש פעמים שהתועלת שבהשחתה גדולה מאוד כמו

כמו . כדי לגרום לזעזוע על חורבנה של ירושלים, או חתן שצריך לשבור כוס ולהשחיתו, שלילית

מפני היותו של רבי , י חנינאשגם ראינו שרבי יוחנן קרע שלושה עשר בגדי משי על מותו של רב

קיים , שיש הצדקה להשחית בהם דברים, חוץ מהמקרים החריגים. חנינא תלמיד חכם גדול מאוד

 .איסור חמור להשחית דברים סתם כך וללא שום סיבה גדולה מאוד

אזהר מאוד לשמור על הדברים הנבראים , אני מקווה שלפי מה שלמדתי מכתיבת מאמר זה 

אשתדל , וכאשר אראה אדם פוגע באיזשהו דבר בבריאה ומקלקלו, ה"הקב בעולמו הנפלא של

ואני מקווה שאמצא את הדרך להעיר בצורה כזו שדבריי יתיישבו על ליבו ויגרמו , להעיר לו על כך

 .לכך שישנה את התנהגותו
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 מדע ומה שביניהם , תורה

 מסגנאו וונדמנך

 

לפעמים נראה שהחילונים . מה היחס הנכון למדע, ל אנשים מאמיניםהרבה מבוכה שוררת אצ

כלומר , או שאתה רציונלי, נראה שאלו שני עולמות סותרים. יותר מסתדרים ומאמינים במדע

 .מדעי או שאתה מאמין, הגיוני

האם אכן המדע סותר את התורה , כלומר? האם אכן זה כך. במאמר זה נבחן את הנושא לעומק

האם ניתן להוכיח את אמיתות התורה , ויתרה מזו. שמא אין כלל סתירה ביניהם או, ולהיפך

 .על כל זאת ועוד במאמר שלפניכם. באמצעות המדע

, האם ניתן ליישב סתירות אלה, ננסה לברר האם אכן ישנן סתירות בין התורה למדע, בראשונה

 .וכיצד

 הסתירות  שקיימות כביכול בין המדע לתורה

 :יים שבהם נראה כביכול שיש סתירות בין האמונה למדע הםהתחומים העיקר 

   ואילו לדעת המדענים גיל העולם , שנים 5,777לפי התורה גיל העולם הינו בין כ   -גיל העולם

 .מיליארד שנה 15 -הינו יותר מ

   העולם , פ המדע"ואילו ע, פ התורה העולם כולו נברא בשבעה ימים"ע  -התפתחות העולם

 .לאורך מיליוני שניםהלך והתפתח 

  פ התורה האדם נברא עפר מהאדמה ואילו  לפי המדע האדם "נראה שע  -התפתחות החיים

 .נוצר דרך התפתחות אבולוציונית

 ?איך מתמודדים עם הסתירות הקיימות כביכול בין התורה למדע

י בעקבות הבנתם כ, חלקם. ישנם אמנם אנשים הסוברים שסתירות אלה אינם ניתנים ליישוב

, וחלקם כפרו במדע. ידי כך הפסידו את עיקר החיים-כפרו בתורה ועל, המדע סותר את התורה

, והכחשת המדע. ובעקבות כך יצרו לעצמם אמונה מעורערת שכל קיומה תלוי בהכחשת המדע

 .לעתים סותר את השכל הישר

 ?האם באמת חייבים לקבל את הדרך הזו שהתורה והמדע אינם ניתנים ליישוב

 .דרכים המאפשרות שהתורה והמדע יכולים להיות בכפיפה אחת 0 מצאנו

 :שלוש דרכים ליישוב הסתירות שבין התורה למדע

 הפרדת התחומים  .1

ומהו , ננסה להגדיר מהו תחום העיסוק של המדע, לפני שנברר ונעמיק ביחס שבין התורה למדע

 .תחום העיסוק של התורה

 .ניסוי ומחקר, תצפית: אודות העולם באמצעותמדע הוא שיטה לאיסוף מידע :  הגדרת המדע

המדע עוסק ... כימיה ועוד, פיזיקה, תחומי המדע השונים קשורים בעיקר בענפים של מתמטיקה

המדע לא , לכן. ומביא תוצאות מדויקות על אופיו של דבר קיים, וכמה, איך: רק בשאלות כגון

אותו הוא חוקר מכיוון שלא תימצא לו נברא היצור או הדבר '' למה''יכול לעסוק בנושאים כמו 

 .תשובה מוכחת

'' תורה מדעית''כל . ולכן המדע לא יכול להציע השקפת עולם כללית על מקורו ותכליתו של הדבר

המתעסקת בזה אינה מדע אלא זו השקפת עולם כפרנית בצלו של המדע הנועדה להטעות את 

 .המדע לא יכול להתעסק - ותכלית אחרונה, סיבה ראשונה: בתחומים כגון. הבריות
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 :הגדרת תחום העיסוק של התורה

התורה באה להנחיל בנו , וכן. מוסרי, התורה באה ללמדנו אורח חיים רוחני. תורה מלשון הוראה

ולכן אין זה , התורה לא באה ללמדנו את חוקי הטבע. השקפת עולם אמונית והדרכה מעשית

 . 'בהיסטוריה של העולם וכו, מעניינה להתעסק במדעי הטבע

במסלול  אחר לגמרי מזה של המדע ולכן לא  לאור ההגדרות הללו ניתן לומר שהתורה נמצאת

כל סתירה המתגלה בין המדע לתורה נובעת כביכול מטעותם של אנשי . תיתכן סתירה ביניהם

 .המדע או מגישה לא נכונה של אנשי האמונה

בעניינים ''  מדעית''שהם חרגו מתחום המדע והביעו השקפת עולם , טעותם של אנשי המדע

טעותם של אנשי האמונה היא שהם השתיתו את אמונתם על היפותזות ואילו . שמחוץ לסמכותם

 .מדעיות והם בעצמם גרמו שברגע שהתאוריה מתערערת אמונתם גם היא מתערערת

 :סתירת המדע .2

 :ובכך להעביר את אמיתות התורה, ישנן שתי דרכים שבהם ניתן לסתור את אמיתות המדע

 בכל פרק זמן המדע , עקב כך. המדעייםואיתו גם הכלים , בכל דור המדע מתחדש ומשתפר

, שעד אותו הזמן היו נראות ודאיות לחלוטין, והרבה הוכחות מדעיות ישנות, סותר את עצמו

ומדענים של היום לועגים וצוחקים על מה , והתייחסו אליהם כאמת מוחלטת משתנים

 .שנחשב כמדע עד כה

  שהן עצמן מעולם ( אקסיומות)כל ההוכחות המדעיות מתבססות על הנחות יסוד ראשוניות

בחירת אקסיומה מסוימת אינה נעשית על סמך אמתיותה אלא על סמך .  לא הוכחו מדעית

ואילו , נובע מכך שכל בניין המדע מבוסס על אבני יסוד שאינן ודאיות כלל. נוחיותה להוגה

" מדעיות"יתברר למפרע שכל ההוכחות ה, תישתנה אחת מהאקסיומות הללו ביום מן הימים

 .אינן נכונות –

 :תיאום בין המדע לתורה .3

ובעקבות כך הסברנו כיצד המדע והתורה לעולם אינם יכולים , כאשר הפרדנו בין התחומים, כעת

אפשר בשקט ובביטחה לנסות , וכן הוכחנו שהמדע אינו אמת מוחלטת, באמת לסתור זה את זה

סתירות אמיתיות או שניתן האם אלה  –ולמצוא בסתירות לכאורה הקיימות בין המדע לתורה 

 :דוגמאות ליישוב סתירות שכאלה. ליישבן

 פ התורה נראה "ואילו ע, מליארד שנה 15המדע אומר שהעולם קיים למעלה מ: גיל העולם

 .שנים 5,777לכאורה שהעולם קיים רק 

בו , פ היהדות מתחיל מהיום השישי לבריאה"הסבר אחד יכול להיות בכך שמניין העולם ע

, שעות 23שששת הימים הראשונים של הבריאה לא היו ימים של , ייתכן לומר. םנברא האד

ניתן , אלא. ירח וכוכבים, שהרי ימים כאלה לא ייתכן כלל למנות קודם שיש בעולם שמש

, מדרגה חדשה שהתגלתה במציאות, המתואר בסיפור הבריאה הינו פרק זמן" יום"לומר שכל 

המתאר שקודם , עוד ניתן להוסיף להסבר זה מדרש. תאלו ארכו שנים רבו" ימים"וייתכן ש

יתכן שעולמות אלו אף הן כלולות במניין השנים , ה בורא עולמות ומחריבן"עולמנו היה הקב

 .שהמדע סופר לעולם

ה "כשם שהקב, כלומר". מבוגר"ה כשברא את העולם ברא אותו עולם "שהקב–הסבר שני 

ה ברא אותו "היינו שהקב', הוא ידע לדבר וכווכבר ביום בו נברא , ברא את האדם הראשון

היה מגיע מדען ובוחן , היום בו נברא אדם הראשון, אם ביום השישי לבריאה, ולכן". מבוגר"
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ואילו באמת הינו . יתכן שהיה מודיע שזהו אדם מבוגר בן שלושים לפחות, את האדם הראשון

פ "אע, בן מליארדי שנים, "מבוגר"יתכן שביום בריאתו נברא אף הוא כ, כך גם העולם. בן יומו

 .שהינו בן יומו

 אך יתכן , "עפר מן האדמה"אמנם התורה מספרת לנו שהאדם נברא : התפתחות האדם

בו נברא האדם " מדעי"כיון שהתהליך ה, אלא. שבאמת האדם נברא בתהליך אבולוציוני ארוך

אה ולא כספר שהתורה ניתנה כספר הור, כמו שכבר ביארנו, אינו מעניינה של התורה

והיא שהאדם , כל התהליך הארוך לא נכתב בתורה אלא השורה התחתונה, לכן. היסטוריה

ניתן לראות דוגמא לכך שהתורה . ה נפח בו נשמת חיים"וכן שהקב, נברא עפר מן האדמה

האם הכוונה . ך ששלמה בנה את בית המקדש"בכך שכתוב בתנ, כותבת רק מה שרלבנטי

אלא שאין מעניינה של התורה , ודאי שלא? ובנה אבן על אבן, ששלמה בעצמו לקח לבנים

אלא ', ולממונים על הבנייה להורות לבנאים וכו, לכתוב כיצד אמר שלמה לאדריכלים לתכנן

 .כך גם בבריאת האדם. שלמה בנה בית –" שורה התחתונה"נכתבה ה

 .הוכחות לאמונה דרך מדעי הטבע

חכמה אדירה זו , המדע מגלה לנו חכמה אדירה בכל פרט ידי-ההתבוננות בעולם ובטבע שנעשית על

לא יתכן . יש כאן יד מכוונת –אלא , אינה מותירה מקום לספק שאין הדברים נוצרו במקרה

כך מתחזקת בנו , וככל שמתבוננים יותר בטבע. שדברים מופלאים ומדוייקים אלה נבראו במקרה

 .האמונה בבורא

 :דוגמאות

 הלשון , הפה נפתח ונסגר לפי הצורך, היד מכניסה את האוכל לפה -תהליך האכילה והעיכול

הבלוטות יוצרות ריר המתמזג , השיניים לועסות. מובילה את המזון מצד לצד ומלפנים לאחור

. הקיבה ממשיכה בעבודה ומפרישה את המיץ הנחוץ בשלב זה. עם המזון לשם הקלת הובלתו

. יא עשויה מאותו חומר המתעכל בתוכהוהנה הקיבה אינה מעכלת את עצמה אף על פי שה

המרה הנוצרת בכבד נוזלת לתוך המעיים בכמות , המעיים ממשיכות ומסיימות את העיכול

אלפי אלפים צינורות מובילים את המזון המעובד מן המעיים לחלקי הגוף . הדרושה לכל אוכל

 .יךלכל צינור נכנס בדיוק הכמות הדרושה לאותו חלק שאליו הוא מול. השונים

 ''?במקרה''הגיון שיכול לומר שכל זה נוצר , דמיון, רגש, האם יש שכל

  אלפים ויש אומרים מיליונים של כוכבי שביט נעים יום יום לקראת כדור הארץ במהירות של

המקיפה את הכדור היה ( האטמוספירה)אלמלא ההגנה של שכבת האוויר . מ לשנייה''ק 03-63

 .חיים היו נכחדים מזמןוכל ה, בלתי אפשרי להתקיים כאן

 שכבת האוזון סביב כדור הארץ אינה עבה אבל עצם קיומה מעכב את . כדור הארץ מוקף אוזון

אלמלא ההגנה הזו . הגלים הקצרים של השמש והן אינן מגיעות אלינו אלא בכמויות קטנות

לעמוד בפני  כי עינינו ויתר חלקי גופינו לא היו יכולים. לא היינו יכולים להיות על פני האדמה

 .סגוליות של השמש -הקרניים האולטרה

  כל מה שניתן להישרף היה , חמצן 53%אילו היו באוויר . 21%שיעור החמצן באוויר הוא

 .ברק לא היה מדליק עץ אחד אלא יערות שלמים שהיו מתפוצצים. נשרף

 

ת כל הדברים שבאמ, אפילו לא אחד למליון, לאור הדוגמאות שהבנו ניתן לומר שאין שום סיכוי

הדוגמאות נלקחות .  י בורא עולם''הנחוצים לחיים היו יכולים לקרות אלמלא היו מכוונים ע
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. כימיה וענפי מדע אחרים, פיזיקה, ביולוגיה, תורת הצמחים, הגיאולוגיה, מתחומי האסטרונומיה

שום  הוכחה לזה שהחוקים של הטבע הקיימים הם רבים אשר אילו נשתנה אחד מהם שוב לא יהיו

 .חיים עלי האדמה

 סיכום

 :במאמר זה הוכחנו בשלושה דרכים שבאמת אין סתירה בין התורה למדע

 שלמדע אין שום יכולת , כלומר. כיוון  שמדובר בשני תחומים שאינם נוגעים כלל זה לזה

 .אין עניינה לעסוק במדע או בהיסטוריה –ואילו התורה , לעסוק בשאלות אמוניות

 מת מוחלטת כללכיוון שהמדע אינו א. 

 כיוון שניתן ליישב את הסתירות לכאורה שעולות בין המדע לתורה. 

ואי אפשר , ראינו גם שהמדע פותח בפנינו חכמה אדירה המתחבאת בעולם ובטבע, בנוסף לכל זאת

ובכך המדע מחזק בנו את , ולחשוב שכל זה נברא במקרה וללא יד מכוונת, להתבונן בכל זאת

 .האמונה
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 התנדבות

 גיל ויצמן

 

 מבוא

ההתנדבויות מאז . אנו יודעים על תופעות של התנדבות, כמעט מאז קיומו של המין האנושי

כמו שאנו מכירים . בויתור כואב ובמחיר יקר, ומעולם פעמים שהיו כרוכים במאמץ גדול וקשה

, החולים-שדבר זה כרוך באישפוז בבית ,אדם שמוכן לתרום כלייה לאדם אחר: למשל, בתקופתנו

בסיכון של ניתוח חודרני שעלול להיות כרוך בסיכוני חיים ובלקיחת סיכונים , אובדן יום עבודה

 .בלקיחת כליותיו

כך -מדוע נחשב ערך ההתנדבות לערך כל, השאלה היא מה הם הגורמים המניעים אדם להתנדב

 ?וד את המתנדביםומדוע רוב בני האדם מעריכים מא? נשגב ונעלה

, מפקדי צבאות: כגון, לעיתים אנו מוצאים שבהעדר רוח ההתנדבנות נזקקים מנהיגים שונים

קשה להגדיר . לבסס את ההתנדבויות על תגמול למתנדבים, ראשי מדינות ומנהיגי קהילות

 .התנדבות כאשר היא מתוגמלת

 .קי יש לו אינטרס אישילפחות באופן חל, אלא, כיוון שאז האדם אינו רק מתנדב כדי לתת

 ההתנדבות במקורות היהדות

כדי להביא תכונה זו לידי ביטוי . ההתנדבות קיימת בפוטנציאל בכל אדם מישראל, לפי היהדות

בשלב הראשון ללמוד את תכונותיה ומרכיביה . במציאות צריך האדם לפעול בשני שלבים עיקריים

בות וממה היא מורכבת להוציאה לפועל ולאחר שהבין בשכלו מהי התנד, של מידת ההתנדבות

 .בפעולותיו ולהפוך אותה לאחד הגורמים המרכזיים שקובעים את התנהגותו

הוא צריך להשקיע על , גם לאחר שאדם הפך את ההתנדבות למרכיב מרכזי בהתנהגויות שלו

ל כמו למש. חוזקה של המידה גם מול אתגרים ותכונות שיכולות להחליש את עוצמתן של המידות

" פראייאר"ובחברה זו מכנים כ, פי אינטרסים אישיים-אם אדם חי בחברה שבה פועלים בעיקר על

אדם שחי בחברה כזו הוא יצטרך באופן עיקבי להסביר לעצמו מדוע . את מי שמוכן להתנדב

אולי . האמיתיים הם אלו שפועלים רק מאינטרס אישי" פראיירים"להתנדבות יש ערך ושבעצם ה

אותו אדם הרוצה לשמור את ערך ההתנדבות בכל עוצמתה שיחשוב שלהתנדב זה אפשר להציע ל

 .דבר שנותן הרבה משמעות וטעם לחיים

אבל בסופו של יום או , אולי הם מרווחים מבחינה חומרית, ואלו הפועלים בעיקר מאינטרס אישי

ערך לאחר רוב חייהם יהיה להם מאוד קשה להתמודד עם השאלה בשביל מה הם חיו ואיזה 

 .אמיתי היה לחייהם

, כתב שהנדיבות היא המידה אשר יגיע בה האדם למעלות גבוהות": אורחות צדיקים"בספר 

כך יגיע למעלות רבות בעולם הזה ובעולם , ויש לה חשיבות רבה מאוד, ושנדיבות היא דרך טובה

 .הבא

שית ומתרומם שכאשר האדם הופך את הנדיבות לתכונה אי" אורחות צדיקים"בדבריו אלה אומר 

תכונות מהותיות איכותיות וגבוהות , יתרונות, להוסיף לעצמו מעלות, מבחינה מוסרית וערכית

אז היא תכונה משובחת , היא נקייה מכל אינטרס אישי, כאשר הנדיבות היא על דרך תורה. מאוד

וגם  מדרגות מוסריות עיקריות שיבואו לידי ביטוי בעולם הזה, מאוד והיא תביא אותו למעלות

 . בעולם הבא



 ' עזרת הב

89 

שמיוחס לאחד מהראשונים שכתב רבי יחיאל בן רבי יקותיאל בן רבי , "מעלות המידות"בספר 

כתוב שמעלת מידת הנדיבות היא אחת המידות החשובות והבולטות והינה נמצאת , בנימין הרופא

ה והוא "מידה זו מאוד חביבה לקב. באנשים בדרגות רוחניות גבוהות: כגון, אצל אנשים חשובים

טוב עין הוא "שנאמר ? "ומניין אנו יודעים שמידת הרחמנות היא ממידת נדיבות: "מוסיף וכותב

 ".כי נתן מלחמו לדל, יבורך

הביא רבי יחיאל את הפסוק במשלי , מידת הרחמים שייכת למידת הנדיבות וכדי להוכיח את זה

חפש בכל דבר במציאות את הצד הוא מי שמ" טוב עין". "כי נתן מלחמו לדל, טוב עין הוא יבורך"

החיובי שלו ולכן הוא רוצה בקיומם של הנבראים והרי הוא רואה בהם רק את הצדדים החיוביים 

עינו צרה , בעוד שבעל עין צרה. וגם מי שמוכן לתת מלחמו לדל כטוב עין הוא ההפך מעין צרה

קיומו ולכן הוא מוכן מי שעינו טובה מרחם על אחרים ורוצה ב, ואינו מרוצה במה שיש לאחרים

 .לתת לדל מלחמו

שאדם הנותן לאחר נתינה מכל סוג שהוא ואינו מצפה שתצמח לו " במורה נבוכים"ם כותב "הרמב

ה שברא את העולם "דומה לקב, אלא נותן רק כדי לעשות חסד עם האחר, תועלת כל שהיא מכך

 .רק כדי לעשות טוב לנבראים

באופן בלתי מוגבל גם כאשר הם עוברים על רצונותיו ה לנבראים הן "נתינתו והטבתו של הקב

ארפא : "ה לישראל"וכך מתאר הנביא הושע את אהבת הקב. וציוויו הוא ממשיך להעניק להם

יכול , כלומר גם כאשר עם ישראל אינו חוזר בתשובה" 1כי שב אפי ממנו, אוהבם נדבה, משובתם

פי שלא מגיע -ם על החטאים אף עלה מתנדב לאהוב אותם ועל כך סולח לה"להיות מצב שהקב

 .להם

הוא אימץ לעצמו מידה " מאינטרס אישי"עד כאן הראינו שאדם שמידת ההתנדבות שבו נקייה 

 .אלוקית

, לעזור לאחרים לשאת מסעות: למשל, אלא גם טרחה בגופנו, נדיבות אינה רק בתחום הכספי

מכונה " חסד עם המתים. "לבקר חולים ולעשות חסד עם המתים, לשמח בשמחתם של אחרים

, לשאת את גופו לקבורה, להלבשתו בתכריכים, מכיוון שהמטפל במת לטהרתו, כחסד של אמת

על , אין מצב שהמת יכול להשיב לו כגמולו, להניחו בו בזהירות רבה בכדי לכבדו, לחפור את הקבר

 . חסד שעושים עם המתים שייך לתחום חסד של אמת, כן

תורתו הוא מלמד תודה ודעת אלוקים לאחרים ומשתדל לקרב את כאשר האדם מתנדב בחוכמת 

שזו ההתנדבות החשובה מכל סוגי ההתנדבויות " רוחות צדיקים"כותב בעל ה. ה"ליבם לקב

שהיא חיי העולם , שהרי מתנדב זה מתנדב להביא את האדם לטובה הגדולה ביותר, הקיימים

 .הבא

נדיבות בגופו ונדיבות , נדיבות בממון: דיבויותכותב שיש שלושה מיני נ" אורחות צדיקים" בעל 

 .בחכמה

מצאנו כתוב " נדיבות בממונו"את שלושתם מצאנו באברהם אבינו " אורחות צדיקים"לדעת ספר 

 . ליווי, שתייה, ל הסבירו שאשל זה ראשי תיבות אכילה"שחז" ויטע אשל"

 .והציל את לוט אחיומצאנו אצל אברהם שרדף אחרי ארבעת המלאכים " נדיבות בגופו"

: שנאמר, עד שהם יתגיירו" מצאנו אצל אברהם שלימד את כולם ללכת בדרך ה" נדיבות בחכמה"

 ".ואת הנפש אשר עשו"

                                                           
1
 ה , ד"הושע י 
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נדיב . חוכמתו וגופו, דוגמאות נוספות שאברהם התנדב בממונו, ניתן להוסיף מספר בראשית

סדום לקראתו והציע יצא מלך , בממונו שכאשר חזר אברהם מהמלחמה עם ארבעת המלכים

, לאברהם שיחזיר לו את השבויים שהציל במלחמה ואת הרכוש שלקח במלחמה שישאיר לעצמו

אם מחוט ועד ( דיברי שבועה)קונה שמיים וארץ , אל עליון', הרמותי ידי אל ה" –ואברהם ענה לו 

אכלו  רק אשר, בלעדיי, ולא תאמר אני השארתי את אברהם, ואם יקח מכל אשר לך, שרוך נעל

 ".ענר אשכול וממרא הם יקחו חלקם, הנערים וחלק האנשים אשר הלכו איתי

אברהם אומר כאן שהוא מוכן לוותר על כל השלל הרב שלקח הוא וצבאו מארבעת המלכים 

אך הוא מבקש שישאירו לו את , ואפילו חוט או שרוך נעל מכל זה שמגיע לו בדין הוא לא יקח

" וירא"נדיבותו של אברהם וגופו מתבטאת גם בפרשת . ציאותוצאות המזון שהחיילים שלו הו

ויקח בן בקר רך וטוב ויתן אל הנער , ואל הבקר רץ אברהם: "כאשר הגיעו אליו שלושת המלאכים

ויקח חמאה וחלב ובן הבקר אשר עשה ויתן לפניהם והוא עומד עליהם תחת , וימהר לעשות אותו

רהם אבינו את שלושת המלאכים לא רק נידב באירוע המתואר כאן שארח אב". העץ ויאכלו

אלא גם מיהר לעשות לכבוד אורחיו ואימץ את גופו כדי , מממונו בן בקר רך וטוב וחמאה וחלב

 .לזרז את נתינתו ואף עומד לפניהם כדי לכבדם בגופו ובעצמו

הנה מצאנו שאברהם הולך בארץ לאורכה ולרוכבה ומתאמץ להקים מזבחות " נדיבות חוכמתו"

 ".'בשם ה"הזמין אנשים לאכול מזיבחו והכל כדי לקרוא ול

 .הכוונה ללמד את ההמונים את החוכמה האלוקית" 'בשם ה"לקרוא 

כתב שתחומו המרכזי של אברהם אבינו היה " פיתוחי חותם"בנו של החתם סופר במאמר בשם 

ום לפתח ההתנדבות להביא את החוכמה האלוקית אל ההמונים והשקיע בכך את רוב חייו ובמק

וייתכן , את המדרגה הרוחנית שלו טרח אברהם ככל יכולתו להעלות את החוכמה של ההמונים

הצאצא בדור השביעי של האדם , שבגלל הנדיבות הזו לא הגיע אברהם אבינו לדרגה של חנוך

 ".ויתהלך חנוך את האלוקים"שנאמר עליו , הראשון

אישית ואילו אברהם השקיע את כל זמנו  היא שחנוך השקיע את כל זמנו בהתעלות, הסיבה לכך

דווקא התנדבות זו של אברהם להעניק להמונים במקום לעסוק , אולם. לרומם אחרים

יכנה ' ושה' עד שזכה אברהם להיות אהוב של ה' כך מצאה חן בעיני ה-כל, בהתפתחותו האישית

 .יותר ממה שהתאמץ להשיג, וכן להתרומם למדרגות בנבואה, את אברהם אוהבי

 סיכום

בספרי ראשונים ואחרונים לכך שההתנדבות היא מעלה , ל"בחז, מצאנו הרבה מקורות בתורה

מצאנו שהאדם הרוכש לעצמו התנדבות באופן שתהיה המידה הזו אצלו . פי היהדות-גדולה על

מצאנו גם שההתנדבות יכולה להיות גם . ה"נקייה לחלוטין מכל סוג של אינטרס בדומה לקב

מפני , בחוכמתו וראינו שההתנדבות בחוכמתו היא המשובחת בהתנדבויות, בגופו, בממונו

 .שההתנדבות הזו מעלה את האדם להיות כמידת הבורא בעולם הזה ובעולם הבא

כי אילו היה . מידת הנדיבות תלויה בהרגל": אורחות צדיקים"לסיום נביא כאן את דבריו של בעל 

אדם הנותן אלף זהובים בפעם . יקנה מידת הנדיבות ,רגיל להתנדב בכל עת ובכל שעה כפי יכולתו

כי אותו אדם שנתן אלף זהובים בפעם אחת . כמו מי שנותן זהוב זהוב אלף פעמים, אחת אינו נדיב

התעוררה דעתו בהתעוררות גדולה להתנדב ואחר כך פסקה ממנו ואילו  מי שנתן זהוב זהוב אלף 

 .פעמים התעוררה אצלו מידת הנדיבות אלף פעמים

עליו להתמיד , ולהפוך אותה לתכונה מהותית באישיותו, כמו כל מידה שאדם רוצה לרכוש אותה

כך גם מידת ההתנדבות כדי להפוך אותה לחלק מהותי . באותה מידה ללא הפסק לאורך כל חייו
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על כן אם יש לאדם אלף דולר והוא מכיר עני אחד . עליו להתמיד בה ולעסוק בה כל חייו, באדם

מאשר , מוטב שיחלק את האלף דולר לאלף עניים, אבל הוא מכיר גם עוד אלף עניים, רודשמצבו י

ככל שאדם ירבה " אחרי המעשים נמשכים הלבבות"מכיוון ש. שייתן את כל האלף דולר לעני אחד

 .  כך יהיה האדם נעלה יותר, בפעילויות חיוביות וטובות
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 לנכה היחס

 בי'ליאור חג

 הקדמה

בעלי מגבלה שכלית ובעלי , בעולם העתיק הייתה הסתייגות מאנשים חריגים כמו בעלי מומים

הרחיקו אותם והתרחקו , נידו אותם, הסתכלו עליהם כמו על אנשים מקוללים. מגבלה נפשית

מן  לפחדהשונות שבהם יצרה להם תדמית של סוג של מפלצת וגרמה לאנשים הנורמטיביים . מהם

שיש , במהלך של מאות שנות היסטוריה הלכה וגברה ההכרה באנושיות שבהם .השונות הזאת

המקום שלהם בחברה הכללית התקדם אומנם . תחושות אנושיות, שאיפות, חלומות, להם רגשות

, רוב החברה האנושית מכירים בזכויות החברתיות והאנושיות שלהם, בקצב איטי אך כיום

כך אנו יכולים בשנים . ולהכיל אותם, למראה ולהתנהגויות המוזרות שלהםלהסתגל  ומוכנים

האחרונות להבין כיצד נחקק במדינת ישראל ובהרבה מדינות אחרות חוק המחייב כל מקום 

 .וחוק המחייב את המדינה לטפל ולסייע לבעלי המוגבלויות השונות, ציבורי להנגיש אותו לנכים

 הערה

תורת הגזע . ת היחס המתקדם לבעלי המוגבלויות מאות שנים לאחורהחזירו א, בגרמניה הנאצית

. הנאצית ראתה בעם הגרמני את הגזע האנושי הנבחר ורצתה לבסס עליו את כל המין האנושי

לא . לשם כך גרמניה הנאצית תכננה לכלות בהדרגה את כל שאר הגזעים האחרים מן העולם

ולפני ההשמדה " הסופי של הבעיה היהודיתהפתרון "לפני , היהודים היו הראשונים להכחדה

שלפי תורת הגזע הגרמנית הם הגזעים הנחותים ביותר במין )השיטתית של היהודים והצוענים 

 .הגרמנים השמידו את כל בעלי המוגבלויות הקיימים בעם הגרמני, (האנושי

 יחס היהדות לנכה

בצלם אלוקים ברא את : "העיקרון היהודי שבו מתייחסת התורה לכל בני המין האנושי הוא

 ".האדם

המרכיב הזה הוא , "צלם אלוקים"עיקרון זה אומר שבכל בני האדם קיים מרכיב משותף של 

כיוון שבמרכיב זה כולם שווים לכן כל בני . המרכיב הכי משמעותי והכי מהותי בכל בן אנוש

ל אדם יפגע בגלל מכאן נובע שאסור להגיע למצב שבו כבודו ש. האדם שונים וזכאים ליחס שווה

התורה ציוותה לנהוג ביתר זהירות בכבודם של אנשים . היותו מוגבל נפשית או שכלית או פיזית

אולי דווקא בגלל שהמוגבלות שלהם גורמת להם לרגישות ולנפגעות גבוהים , בעלי מוגבלויות

, יתן מכשוללא תקלל חירש ולפני עיוור לא ת: "כך אנו מוצאים בתורה למשל ציווי ואזהרה. יותר

ל הרחיבו את האיסור לכלל המין האנושי שלא "אומנם לגבי עיוור חז".  1'ויראת מאלוקיך אני ה

ושלא יגרום לאדם להיתקל , יגרום לאדם אחר לחטוא ושלא ייתן לאדם אחר עצה שתכשיל אותו

ור וליפול אך אין ספק שהאיסור הבסיסי הוא כפשוטו של מקרא שלא ינצל את המוגבלות של העיו

לגבי חירש יש בעיה מדוע התורה אוסרת לקלל דווקא חירש הרי ראוי שלא לקלל . כדי לפגוע בו

י שכאשר ניתנה התורה וגם הרבה מאוד שנים אחר כך היו מנצלים את "אף אחד והסביר רש

ולכן התייחסה התורה באיסור הזה שלא , חירשותו של האדם כדי ללעוג עליו וכדי לקלל אותו

מצאנו גם שכדי לשמור על כבודו של . אף על פי שאסור לקלל כל בן אדם, ת החירשלקלל דווקא א

ל מלהגדיר אותו בהגדרה השלילית שלו וחפשו להגדיר אותו "אדם עם מוגבלויות נמנעו חז
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בכינויים אחרים או אפילו חיוביים כגון למשל לעיוור הם קראו סגי נהור שפירושו רואה הרבה 

 (. ההיפך מעיוור) אור

אנו , עומת מה שכתבנו עד עכשיו שהתורה מדברת על יחס שווה לבעלי המוגבלויות כמו לבריאיםל

כך למשל נפסק להלכה , יכולים למצוא בתורה גם ציווים המראים יחס שונה לבעלי המוגבלויות 

פטור זה לא מאפשר לו למשל להיות שליח ( . עיוור חייב במצוות)בגמרא שחרש  פטור ממצוות 

לתקוע בשופר כי הכלל ההלכתי אומר שכל הפטור מדבר מסוים אינו יכול להוציא ידי  ציבור או

או למשל מי שאינו יכול ללכת ברגליים שלו פטור ממצוות . שחייב באותו הדבר ,חובתו את האחר

המקום (. אין צורך להסיע אותו במכונית או בכיסא גלגלים או בעגלה וסוס לירושלים)עלייה ברגל 

ר שבו מבדילה בתורה בין בעלי המוגבלויות לבריאים היא בציווי שבו אסרה התורה הקדום ביות

איש מזרעך : "כך כתוב בספר ויקרא. לכהן בעל מום להתקרב למזבח כמו שאר אחיו הכוהנים

כי כל איש אשר בו מום לא יקרב איש , לדורתם אשר יהיה בו מום לא יקרב להקריב לחם אלוקיו

ולא יחלל את מקדשי כי , פרוכת לא יבוא ואל המזבח לא ייגש  כי מום בואל ה....עיוור או פיסח

 ".2מקדשם' אני ה

עד עכשיו ראינו שהתורה דורשת יחס שוויוני ואפילו מגלה רגישות יתר ביחס לאנשים עם 

מוגבלויות מצד אחד אולם יש גם צדדים מסוימים בתורה ובהלכה שיש הבדלים בין אנשים עם 

הסיבה לכך היא כשהתורה נתנה את המצוות היא התאימה אותם . אנשים בריאיםמוגבלויות ובין 

ישנם בעלי מוגבלויות שיש להם , פרטי המצווהבם המצוות גם ולאנשים רגילים בעלי יכולת קי

קושי לקיים את כל המצוות בשלמותם או חלק מפרטי מצווה מסוימת אותם לא ציוותה התורה 

 . סוימות או בפרטי מצווה מסוימתולכן מקלים בהם בקיום מצוות מ

 ?שנים מגדולי האחרונים נשאלו האם מותר לעיוור להיכנס עם כלב הנחייה שלו לבית הכנסת

ומגדולי ,  3הרב משה פיינשטיין" אגרות משה"הראשון שדן בשאלה הזו דן בעל שאלות ותשובות 

לפסוע בלי להיות צמוד  הוא נשאל אם עיוור שאינו יכול. לספירה הנוצרית 23-הפוסקים במאה ה

, לשמוע קדיש וקדושה, אם יוכל להיכנס עם כלבו לבית הכנסת להתפלל בציבור, לכלב הנחייה

מובן שהשאלה היא רק למקרה שבלי הכלב . 'קריאת מגילה ותקיעת שופר וכדו, קריאת התורה

ח "ת בעהאם במצב הזה מותר להיכנס עם הכלב או שכניס, אינו יכול להיכנס כלל לבית הכנסת

לבית הכנסת היא ביזיונו של בית הכנסת ועדיף שעיוור יפסיד את כל המצוות שצריכים בשבילם 

 ?ציבור ובלבד שלא יבזה את בית הכנסת על ידי כניסתו עם כלבו אליו

הרב פיינשטיין התיר לעיוור שאינו יכו ללכת בלי להיות צמוד לכלב נחייה שיוכל להיכנס עם כלבו 

 .סיבות 0הרב פיינשטיין ביסס את ההיתר שלו על . לתוך בית הכנסת

שממנו יוצא שאפשר להכניס לתוך בית  4הסיבה הראשונה להיתר היא דברי התלמוד הירושלמי

הכנסת יהודי תלמיד חכם שרוכב על חמור מן הטעם שבית הכנסת הוא כמו בית לתלמידי חכמים 

לכל דבר ועניין וכמו שמותר להיכנס עם חמור לתוך ביתו של אדם כך מותר לתלמיד חכם לרכב 

 . עם חמור לתוך בית הכנסת כי הוא נחשב כביתו
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יתר של הרב פיינשטיין היא שבית כנסת בחוץ לארץ אין בו קדושה כמו שיש הסיבה השנייה לה

ל שכל בתי הכנסת שבחוץ לארץ "הסיבה לכך היא מדרש של חז. לבתי הכנסת שבארץ ישראל

לפי ) 5עתידים להיעקר מן המקום שהם נמצאים בחוץ לארץ ולהשתל לעתיד לבוא בארץ ישראל

עיוור להיכנס עם כלב נחייה לבית הכנסת יהיה רק בבית הסיבה הזאת של הרב פיינשטיין ההיתר ל

  .(הכנסת שבחוץ לארץ

הסיבה השלישית שעליה מסתמך הרב פיינשטיין היא שלדעתו ולסברתו התחושות והצרכים של 

העיוור להיות מחובר לקדושת בית הכנסת ולמצוות שנעשות רק בציבור יותר כבדות במשקלם 

שאם לא , אין לנו שעת הדחק גדול מזה: "וא לשונו של הרבמאשר כבודו של בית הכנסת וכך ה

וגם יש ימים שעוגמת הנפש של , יתבטל כל ימיו מתפילה בציבור וקריאת המגילה בציבור, נתירנו

הרב פיינשטיין ". 'העיוור גדולה מאוד אם לא יוכל להיכנס לבית הכנסת כגון בימים נוראים וכדו

כדאי שהעיוור ישב עם כלבו בסמיכות לדלת הכניסה כדי מעיר בסוף שלושת הסיבות הנזכרות ש

שלושת הסיבות האלו שנתן הרב פיינשטיין להתיר . שהכלב לא יבלבל את הציבור מכוונתו בתפילה

הם סיבות להכריע בין קדושתו של בית הכנסת ובין , לעיוור להיכנס לבית הכנסת עם כלב נחייה

אולם בסוף . לו מכריעות את הכף לטובת העיוור וצרכיווסיבות א, וצרכיו של העיוור, צערו, סיבלו

שאולי כניסת העיוור עם כלב נחייה לבית הכנסת אין בה משום ביזוי בית  ,תשובתו כותב הרב

רק אם בעל החיים אינו , הכנסת כלל כי אולי הכנסת בעל חיים לבית הכנסת נחשבת כביזוי שלו

הכנסת בעל חיים לבית הכנסת תורמת  איך יתכן שאם, משרת בכניסתו שום דבר שבקדושה

אולי אין בכך כלל ביזוי של  ,וללא הכלב לא תיתכן תפילה של העיוור כלל בבית הכנסת, לתפילה

 .בית הכנסת אם יכנס העיוור עם כלב נחייה

של , לעומת הרב פיינשטיין שמתיר כניסת עיוור לבית כניסת עם כלב נחייה קיימת גישה מחמירה

 .הרב ברייש שהיה רב ראשי של הקילה החרדית בציריך שבשוויץ, ב פיינשטיין בן תקופתו של הר

הוא הבין שעיקר הבסיס להיתר . הרב ברייש תוקף בצורה חריפה את ההיתר של הרב פיינשטיין

של הרב פיינשטיין הוא ההיתר של הירושלמי לתלמיד חכם לרכב על חמורו לתוך בית כנסת על זה 

הטענה הראשונה היא שמדובר בתלמיד חכם , ות לדחיית המקור הזהכותב הרב ברייש כמה טענ

בית . שאין קדושתו כמו קדושת בית הכנסת ,שמותר לו להיכנס עם חמורו ללון בבית המדרש

כנסת הוא מקום שבו רק מתפללים ולכן אסור לאכול ולישון בו ואילו בית המדרש הוא מקום שבו 

. כן התירו להם לאכול או לישון בולאו רובו של היום ותלמידי חכמים לומדים בו תורה כל היום 

הירושלמי התיר לתלמיד חכם לרכב על חמורו דווקא לתוך בית מדרש ואיך יכול הרב פיינשטיין 

ועוד טוען הרב . להסתמך על הירושלמי הזה כדי להתיר להכניס בעל חיים גם לתוך בית הכנסת

על חמורו לתוך בית המדרש כדי להתאכסן בו  ברייש שהתלמיד חכם שבירושלמי התירו לו לרכב

כאשר אין לו מקום אחר ללון בו ומובן שזמן הלינה אינו בזמן התפילה ואילו הרב פיינשטיין התיר 

לעיוור להיכנס עם כלבו לבית הכנסת בזמן התפילה שאמנם זה מאפשר לעיוור להתפלל בציבור 

ב ברייש שהכנסת בעל חיים לבית הכנסת אך מקשה על כל הציבור להתרכז בתפילה ועוד כותב הר

יכול ליצור ביזוי גדול של המקום הקדוש הזה כי שמא בעל החיים יעשה צרכיו במקום הקדוש 

הזה ועוד כותב הרב ברייש שאפילו אם חמור מותר להכניס למקום קדוש לפי הירושלמי אין מכאן 

מקרה שכלב נבח לכיוונה של  שהיה 6ל אמרו"מכיוון שחז. הוכחה שיהיה מותר להכניס לשם כלב

. גרם לשכינה שהסתלקה מישראל, אישה מעוברת ומרוב בהלה האישה הפילה את העובר ודבר זה
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שזה כבר גנאי גדול לבית הכנסת , והרי כאשר יהיה בבית הכנסת ילדים יציקו לו ויתחיל לנבוח

הכנסת ועוד כותב  ועוד שאולי אישה תיבהל מנביחות הכלב ותפיל ויגרום לשכינה שתסתלק מבית

שבדור שלנו , הרב ברייש וזהו נימוקו העיקרי לאסור על עיוור להיכנס לבית הכנסת עם כלב נחייה

כאשר יראו שעיוור נכנס עם כלב לבית הכנסת יתירו , הרבה אנשים מטיילים ברחובות עם כלבים

צא היתר הם לעצמם להיכנס עם הכלבים שלהם לבית הכנסת ובטח יימצא ראביי רפורמי שימ

לכל כלב להיכנס לבית הכנסת וחוץ ממה שיהיה בדבר הזה ביזוי גדול לבית הכנסת שיכנסו אליו 

גדול שהרי הנוצרים לא מאפשרים להכניס בעלי חיים כלל ' יהיה בזה גם חילול ה, עם כלבים רבים

 .לבית התפילה שלהם

היכנס לבית הכנסת ללא כלב בסוף דבריו כותב הרב ברייש שאומנם הצער של העיוור שאינו יכול ל

נחייה הוא צער גדול אבל לעיוור הפרטי יכול להיות פתרון אחר שאנשים אחרים ינחו אותו לתוך 

וגם אם אי אפשר אלא דווקא על ידי כלב אי אפשר לוותר על כבוד בית . בית הכנסת במקום הכלב

 .ההכנסת ועל התרכזות הציבור בתפילתם בגלל הצורך של העיוור הפרטי הז

 סיכום

לגלות רגישות ולתת , להכיל, מים של היהדות הגישה הכללית היא לכבדוראינו שבמקורות הקד

יחס שווה גם לבעלי מוגבלויות אולם יש תחומים מסוימים שבהם התורה יצרה הבדל וחוסר 

ראינו גם וויכוח נוקב בין שניים מגדולי . שוויון בין בעלי המוגבלויות לשאר האנשים הבריאים

האם  לאפשר לעיוור להיכנס עם כלב הנחייה שלו לתוך בית הכנסת משום צערו  ,האחרונים

 .וסיבלו או שלא לאפשר לו כי יש בכך ביזוי של בית הכנסת

התורה , ה"שגם אם יש תחומים מסוימים שבהם הקב ,למדתי מהמקורות לכתיבת המאמר הזה

ם מאתנו שמחוץ לתחומים המיוחדים וההלכה לכאורה מפלים אנשים בעלי מוגבלויות הם דורשי

 .תיוגבלוונתחשב ונדאג לזכויותיהם של בעלי המ, נכיל, נגלה רגישות, נסייע, האלה נכבד

  



96 

 כיבוד אב ואם 

 חייםאביחי 

 

זה ממחיש לנו את גודל חשיבותה וערכה של מצוה , מצוות כיבוד הורים מוזכרת בעשרת הדיברות

בחלקן הימני של . אנו רואים שיש שני לוחות, כשאנו מתבוננים בעשרת הדיברות, ויתרה מז. זו

ואילו בחלקן השמאלי של הלוחות ישנם מצוות של בין , הלוחות ישנם מצוות של בין אדם למקום

היתכן שמצוות כיבוד הורים . מצוות כיבוד הורים מוזכרת בחלקן הימני של הלוחות. אדם לחבירו

מצוות כיבוד הורים הנה המצוה החמישית והאחרונה שבחלק ? אדם למקום היא מצוה של בין

מה שהופך את מצוה זו למגשרת בין חלקן הימני של הלוחות לבין חלקן , הימני של הלוחות

, שבמצות כיבוד הורים יש גם בין אדם למקום, דבר יפה אנו למדים כאן. השמאלי של הלוחות

וכאשר אתה מכיר תודה להורים שהביאו אותך , ה"קבכיוון שההורים הם מעין שליחים של ה

 .ה"אתה בעצם מוכיר תודה לקב, לעולם

 סיבת טעם מצוות כיבוד הורים

אדם צריך לכבד את הוריו מכיוון שאם אינו מכבדם הרי שהוא הכפוי טובה הגדול ביותר שיש 

גומל טובה עם אלה  אדם זה הינו אגואיסט שחושב רק על עצמו ולא. 'ואינו יוכל להגיע לאמונה בה

כיבוד , עצם כיבוד ההורים מלמדנו להיות בני אדם כלליים ולא פרטיים .שעזרו לו ועשו עימו חסד

 .ההורים מוביל את האדם למציאות של הכרת תודה ומציאות כזאת היא עצם הבסיס של האמונה

 הגדרת היהדות לכיבוד הורים

: שנאמר, האחת מורא. מורכבת משתי מצוותההתנהגות הראויה ביותר ביחס לכיבוד הורים 

והשאלה שנדרשת " 2כבד את אביך ואת אימך: "כיבוד שנאמר, והשניה". 1איש אמו ואביו תיראו"

 ? איזהו מורא ואיזהו כבוד, היא

 :ועונה? שואלת איזהו מורא ואיזה כבוד 3הגמרא במסכת קידושין, אנסה לעשות סדר בדברים

מכאן אנו למדים  "ולא סותר את דבריו, (המיוחד לו)יושב במקומו לא , לא עומד במקומו, מורא"

 .שהציווי של מורא כלפי ההורים אינו מורא מתוך פחד אלא מורא מתוך הערכה כלפי ההורים

כלומר לא לתת לאב או לאם לקום ."מכניס ומוציא, מלביש ומכסה, מאכיל ומשקה, כיבוד"

ובגיל . אלא להכין להם פיזית אוכל ולהגיש להם, ולהכין לעצמם אוכל בזמן שהבן מתבונן בהם

 .שההורים לא יכולים לתפקד לבד יש מצווה שהבן פיזית ילביש ויכסה אותם וכן על זאת הדרך

לכבדם מתוך , מכאן שכיבוד הורים הינה התחייבות שאדם לוקח על עצמו לדאוג ולעזור להוריו

 .הערכה והכרת הטוב האישית שלו

 ב ואםמקרים חריגים בכבוד א

 :המקרים בהם אדם חייב לכבד את הוריו

קרעו את בגדיו והיכוהו על , ובאו אביו ואימו, היה הבן לבוש בבגדי חמודות": 4רוךעלחן כתוב בשו

אלא ישתוק ויירא ממלך מלכי המלכים שציווהו ליירא , לא יכלים אותם, ראשו וירקו בפניו
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, מפני כעסם או שגעונם, והשליכוהו בפניו לים ואפילו נטלו ההורים כיס של זהובים שלו... מפניהם

שמצד מורא , ע מלמדנו כאן"השו". אלא יקבל גזירת הכתוב וישתוק, לא יכלימם ולא יכעס כנגדם

 .אפילו אם השפילו או ביזו אותו מול קהל רב, חל איסור מוחלט לפגוע בכבודם ,וכיבוד אב ואם

". מאכילהו ומשקהו"יבוד הורים היא כפי שכתבנו לעיל חלק ממצוות כ -מאכילהו ומשקהו

ולכן כאשר ההורים . שיש חיוב על הבן לדאוג למלא את צורכיהם הפיזיים של הוריו, כלומר

כיוון שזוהי ,אבל. הוא מחוייב לכך מדין כיבוד הורים, ולבן יש את היכולת לעזור להם, נזקקים

ויש  ,"5ען יאריכון ימיךכבד את אביך ואת אמך למ": מצוות עשה ששכרה כתוב בתורה שנאמר

רשאין לכפות על  יןדת אין בי, שבכל מקום שהתורה כותבת את שכר המצוה בצידה, כלל בידינו

 .לכן אין בית הדין כופין את האדם לקיים את המצווה. קיום מצוה זו

 מקרים בהם אדם אינו מחוייב לקיים מצוות כיבוד הוריםה

או לא לעשות דבר שאינו קשור לצורכיהם או מבקשים מהילד לעשות /כאשר ההורים דורשים

אף על פי שאם ישמע בקולם יקיים בזה מצוות עשה של , הבן אינו מחוייב לשמוע בקולם, לכבודם

( לאחר שאינו סמוך לשולחנם)כאשר ההורים אומרים לילד הבוגר : לדוגמא. כיבוד הורים

למקום מסוים הוא אינו להסתפר בצורה מסויימת או ללבוש בגד כזה או אחר או לא ללכת 

 .אך אם כן הקשיב להם זכה במצוות עשה מן התורה, מחוייב להקשיב להם

 המקרים בהם אסור לאדם להקשיב להוריו

חלל "מכאן שאם אמרו לו הוריו . "6תי תשמרוואיש אמו ואביו תיראו ואת שבת" :נאמר בתורה

בן וגם ההורים מצווים בכבוד שהרי גם ה, אל ישמע בקול הוריו ולא יחלל את השבת, "את השבת

מכאן לומדים חכמים שזה תקף גם לשאר המצוות שאם ההורים מבקשים מהילד לעבור . המקום

 .אסור לו בשום פנים ואופן לקיים את דבריהם, על מצווה מחויבת שכתובה בתורה

 :למורא האם, היחס בין כבוד האב

איש "ואילו במורא הורים כתוב , "כבד את אביך ואת אימך"בנושא כיבוד הורים כתוב בתורה 

ואילו במצוות , והשאלה היא מדוע במצוות המורא הקדימה התורה את האם". אמו ואביו תראו

 ? הכיבוד הקדימה התורה את האב

שהבן מכבד את , גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם"על זה עונה לנו רבי יהודה הנשיא ואומר 

לפיכך הקדים הקדוש ברוך הוא את , שדלתו בדברים ומפייסתואמו יותר מאשר את אביו מפני שמ

וגלוי וידוע לפני מי שאמר והיה . האב בכבוד כדי שיכבד אדם את אביו כשם שמכבד את אמו

הקדים הקדוש ברוך הוא את מורא האם , לפיכך. העולם שהבן מתיירא מאביו יותר מאשר מאמו

  ".7מאביולמורא האב כדי שיירא אדם מאמו כשם שהוא יירא 
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 גאולה

 ניסים טרבלסי

 הקדמה 

' נושא זה עניין אותי מאוד משום שמתחילת הגלות אנו מצפים ומחכים לגאולה שלימה מה

ובעיקר בדורנו שאנו רואים סימנים ברורים לתחילת תהליך הגאולה שעם ישראל סוף סוף  .יתברך

, ורואים בהתפתחות מהירה של הארץ בתחומי התעשייהבארץ הקודש אחרי אלפיים שנות גלות 

והתעניינתי לדעת עד כמה אנו קרובים לגאולה השלימה  .ומוסדות תורה, בצבא, הטכנולוגיה

 .ובתור עם ישראל מה אנו צריכים לעשות בשביל לקרב את משיח צדקנו

 מה צפוי לנו בגאולה –חלק א 

צו גם אם בעל כורחו הוא בגלות מהמקום שאדם שמורחק מביתו ואפילו מאר: הגדרת הגאולה

בדומה לכך גאולה זו היא . וכשחוזר לטריטוריה שלו הוא בעצם ניגאל מהגלות שהיה , שבו היה 

זאת אומרת שהיהודים בישראל ובגולה יגאלו ! בין בגשמי ובין הרוחני " גאולה אמתית ושלימה"

 .יתברך' ממנה וזהו גילוי הקשר הפנימי בין עם ישראל לה

גאולה זו הרבה אנשים נוטים לחשוב שזה תהיה גאולה בדרך ניסית  והעיקר בה שהיא תהיה מעל 

  . הטבע

הכל יתנהל בעולם כרגיל כמו , ם בא ומדגיש שלא יהיה שום דבר חדש ממעשה בראשית"הרמב

 ".עולם כמנהגו נוהג"במצב הנוכחי 

 ? אך מה ההבדל בין לפני הגאולה לאחריה

דאמר שמואל אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שעבוד מלכויות ",  ותשעבוד מלכוי: תשובה

זאת אומרת שעניין הגאולה הוא שעם ישראל יהיה בארץ ישראל בלי שום שלטון מעליהם ". 1בלבד

אלא נתונים ברשות עצמם ותחזור מלכות ישראל כמו אז בתקופת דוד המלך ולא יהיו משועבדים 

 .למלכויות זרות

ם עניין הגאולה תלוי רק בשעבוד מלכויות ושום חידוש "ה כי אם לפי  דברי הרמבאך עדיין קש

מדברי ". 2ונמר עם גדי ירבץ, וגר זאב עם כבש: "מדברי הנביא ישעיהממעשי בראשית הרי מצינו 

אך ( זאב חי עם כבש מבלי שיאכל אותה)הנביא מבינים שבימות המשיח כן יהיו דברים מעל הטבע 

ולם שאומות הע, דברי הנביא ואומר שדבריו הם בעניין של משל וחידה ם מסביר את"הרמב

הכוונה שאומות  "3זאב ערבות ישדדם ונמר שוקד על עריהם" משולים לזאבים ונמרים שכתוב

העולם לעתיד לבוא יחיו אתנו בשלום שעם ישראל משול לכבש ויחזרו כולם לדת האמת ולא יגזלו 

בנחת עם ישראל הכוונה שאומות העולם כיום ' ולא ישחיתו אלא יאכלו דבר שמותר כפי ציווי ה

אכל ואריה בבקר י"שנאמר , הם מלאים באכזריות אך לעתיד לבוא יהיו רחמנים כעם ישראל

אלא " פשוטו כמשמעו"ם הוא לא "אז נמצאנו למדים שכל דברי הנביא מהסבר הרמב" 4תבן

 .ם שבימות המשיח יוודע לכולם מה כוונת המשל והעניין שבו"במשלים וחידות ומסביר הרמב

שתהיה ממלכה בישראל שאינה תחת , ם גאולה זו תהיה כמלכות דוד המלך"פי דברי הרמבל

הייעוד האמיתי  יתגשםמאומות העולם אלא תהיה אחדות ושלווה וכך פורענויות וביזיונות 

 . יתברך ולשמוח בגאולה השלימה' והשלם בארץ לעבוד את ה
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וזהו על ידי משיח צדקנו שעתיד להחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה ולבנות את בית 

, חוזרים לקדמותםהמקדש השלישי הנצחי ומקבץ נדחי ישראל וכל המשפטים החוקים וההלכות 

 .מקריבים קורבנות וכל שאר מצוות שבתורה

הוא לא יהיה צריך לעשות רושם כמשיח בזה , וצריך לדעת שמשיח אינו נמדד באותות ובמופתים

אלא מספיק הוגה בתורה ומזרע דוד ועוסק במצוות , שהוא בעל מופת או מחיה מתים וכיוצא בזה

ויכוף כל ישראל ללכת בחוקות התורה וילחם מלחמות , תורה שבעל פה ושבכתבשכתוב בכדוד כפי 

יתברך ביחד ' וכל ייעודו של המשיח לתקן את העולם כולו ולעבוד את ה, זהו בחזקת משיח' ה

ולא נדע מה יהיה עד : "ם  בנושא הגאולה עדיין אמר"וכל מה שדיבר הרמב, באהבה וביראה

 ".שיהיה

 יחס העולם כלפי הגאולה –חלק ב 

הגאולה והמשיח היא יקרה כלפי כל יהודי וארץ ישראל אך עם זאת תהייה השפעה גדולה השפעת 

בראש ההרים ונשא מגבעות ' והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה: "כלפי העולם כולו שכתוב

יתברך כלפי כל אומות העולם ' ההשפעה תהייה בזה שיהיה את מציאות ה "5ונהרו אליו כל הגויים

ושפט בין הגויים " :והשלום יהיה תמיד בין כולם שכתוב, ו בשבע מצוות בני נוחויעבדו אות

  "6ולא ילמדו עוד מלחמה...והוכיח לעמים רבים וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות

מכאן למדים שבזמן המשיח בין אומות העולם ישרה השלום וכל כלי המלחמה יהיו לכלי עבודת 

ישברו כלי המלחמה לעשות מהם : "ומסביר מצודת דוד, וד למלחמההאדמה ולא ישתמשו בזה ע

 ."כלי עבודת אדמה כי לא יעשו עוד מלחמה ולא ילמדו אותם כי המשיח ישפוט בדברי ריבותם

מי זה בא מאדום חמוץ : "וצריך להבין שכביכול בביאת המשיח יהיה הרס המוני לגויים שכתוב

שהנביא התנבא : ומפרש מצודת דוד במקום  "7מתיאדרכם באפי וארמסם בח.... בגדים מבצרה

מכאן למדים שבימות המשיח יהיה הרס וחורבן לחלק מאומות , לעשות נקמה באדום' שעתיד ה

 .העולם

 ?וכי זוהי הגאולה המצופה לנו בהרס וחורבן

אז : "אלא פסוקים אלו מדברים על שונאי ישראל הרשעים ואילו על חסידי אומות העולם נאמר

פסוק זה מלמד שאותם " 8לעבדו שכם אחד' ל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם האהפך א

חסידי אומות העולם שלא עשו לנו צרות ולא הייתה להם שנאה כלפינו הם אלו שיזכו לעבוד את 

אפיים ארץ , והיו מלכים אומניך ושרותיהם מיניקותייך: "שכתוב, ואף לשרת את עם ישראל' ה

מפה רואים שאותם הגויים גם הפשוטים וגם " 9'וידעת כי אני ה, ילחכוישתחוו לך ועפר רגליך 

 .השרים ואפילו מלכים הם ישרתו את בני ישראל

של רב הונא היה ( החגורה)מעשה ברב הונא בר נתן שנפגש עם מלך פרס והאבנט  :10ומובא סיפור

הלא עליכם :" לואז ניגש אליו המלך וסידר לרב הונא את החגורה ואומר , חגור גבוה מהרגיל

אמר לו החבר שיתקיים בו הייעוד של  , נאמר ממלכת כוהנים וגוי קדוש ורב הונא סיפר זאת לחברו

 ".והיו מלכים אומניך"
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אלא גם כל אומות העולם ', מכאן רואים שלא יהיה רק שלום בין כל העמים והכרה במציאות ה

כה אמר : "שכתוב, רת את עם ישראליהיו משרתי בני המלך שהם היהודים ויהיו חפצים לזכות לש

צבאות בימים ההמה אשר יחזיקו עשרה אנשים מכל לשונות הגויים והחזיקו בכנף איש יהודי ' ה

מודיע מה ' שה: ם את הפסוק"ומסביר המלבי" 11לאמור נלכה עמכם כי שמענו אלוקים עמכם

דרשו מכל יהודי י, ותורת ישראל הקדושה' יהיה באחרית הימים שאז יתחילו להכיר אמונת ה

רק הישמעאלים ידרשו את  :ם"לדעת המלבי. האמונה האמתית מפי ישראל' להכיר באמונת ה

יחזיקו עשרה "והעניין של , "נלכה עמכם כי שמענו אלוהים עמכם"האמונה האמתית מישראל 

רצונו לומר שאם יראו ציצית בכנף בגדו מיד יכיר בו כיהודי ומיד " אנשים מכל לשונות הגויים

ילכו עם היהודים ללמוד דתו ואמונתו באשר ידעו , יאחזו בכל כנפי הציצית לומר נלכה עמכם

ם רוצה לומר שהאחיזה בציצית מסמלת חיבור וקישור חזקים "המלבי, שאלוקים עם בני ישראל

 .לדת ישראל כיוון שהציצית היא זכירת המצוות והשראת השכינה

 סימני הגאולה  –חלק ג 

 ?או שהגאולה תבוא בפתאומיות ?ואם יש סימנים איך מבחינים בהם? אולההאם יש סימנים לג

 ". 12כך היא גאולתם של ישראל קמעא קמעא: "נאמרבתלמוד הירושלמי 

 .מדברי הגמרא הזו אנו למדים שהגאולה תתחיל לאט ובשלבים עם סימנים

 מהם הסימנים

קבצם ממזרח וממערב מצפון אשר גאלם מיד צר ומארצות ' אמרו גאולי הי: "נאמר בתהילים .1

הפעם שהיחידה שהתקבצנו בכמות גדולה כל כך מכל רוחות השמיים ומארצות , "13ומים

 .ונאמר על קיבוץ גלויות שזהו סימן גאולה, וזה רק בדורות האחרונים, שונות לארץ ישראל

אמר רבי אבא אין לך קץ מגולה מזה שנאמר ואתם הרי ישראל ענפיכם : "14מסכת סנהדרין .2

כלומר כשארץ ישראל מתחילה לתת פירות , "נו ופרייכם תישאו לעם ישראל כי קרבו לבואתת

 .אחרי שנים של חורבן ושממה תדע שאין לך קץ מגולה מכך וזהו סימן ברור של גאולה

כדברי התורה ועוד רואים שבזמן שעם ישראל היה מחוץ לארץ הקודש הארץ הייתה שממה 

  ."15הארץ ושממו עליה אויבכם היושבים בה והשימותי אני את" :בתוכחה נאמר

י שזאת בשורה טובה לישראל שארץ ישראל לא תיתן פירותיה לעמים אחרים "מסביר רש

  .שנה הארץ הייתה שממה ובלי פירות וזכינו לראות זאת בעיניים שכאשר גלינו אלפיים

ינו מארצנו בשורה טובה לעם ישראל שלא יגידו שגלהיא שדברי הפסוק זה  :ן"מסביר הרמב

שיש שממה " והשימותי את הארץ:" ואומר' בא ה, והאויבים נהנים מהארץ ויש להם נחת רוח

דש הארץ משתבחת לכולם וכמו שאנו רואים רק כאשר שבני ישראל נמצאים בארץ הקו

ן הגיע לקראת סוף חייו לארץ ישראל וראה עד כמה היא שוממת "הרמב .16ונותנת פירותיה

 .'כהוכחה להתקיימות דברי הוחרבה והביא את זה 

 

 

 

                                                           
11
 כג, זכריה ח 
12
 פרק אברכות  
13
 ב, ז"תהילים ק 
14
 א, צזסנהדרין  
15
 לב, ויקרא כו 
16
 קעט, איילת השחר 
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 גאולה בפתאומיות

ומפרש המצודת  ".17ופתאום יבוא אל היכלו האדון אשר אתם מבקשים" :נאמר בספר מלאכי .1

 .שפסוק זה נאמר על מלך המשיח אשר עין כל אדם מצפה ומייחל לו: דוד

        ".18ראשון לציון הנה הנם: "אומר על הפסוק רבי יוסף קארו, בספר מגיד מישרים  .2

ולא יהיו הכרזות על בואו כמה ימים ספורים לפני כמו למלך      , שראשון לציון זה המשיח

 .אלא גאולתו תהיה כהרף עין, ולכל אדם חשוב

מכאן רואים ראיות שהגאולה תבוא ללא הכנה וזה כביכול סותר את המקורות שאומרים 

 .שהגאולה תהיה בשלבים

 ניתן ליישב זאת בשתי דרכים

אם זכו ישראל וחזרו  .במהירות – "אחישנה"ויש גאולה , בזמנה –" בעתה"ולה יש גא .1

הגאולה תבוא בעתה קמעא קמעא  ,ואם לא זכו .בתשובה אחישנה הגאולה תבוא בפתאומיות

 (.בשלבים)

אליה  דברי הרב ניר)אך ביאת המשיח תהייה בפתאומיות , שההכנות לגאולה יהיו בשלבים .2

 ( .כהן

 לסיום

וגם בתפילת העמידה אנו  אומרים " גאל ישראל"מידי יום ויום בברכות קריאת שמע אנו מברכים 

 ".גואל ישראל"שלוש פעמים ביום 

כי לישועתך : " הבנתי אחרי מאמר זה עד כמה חשוב וצריך להתפלל לגאולה השלימה כמו שנאמר

 ".קיווינו וציפינו כל היום

מדוע :" ל על הפסוק"טרבלסי את דברי חז מביא סבי וזקני הרב ניסים "אם הבנים שמחה"בספר 

ששאל שאול את בנו יהונתן מדוע לא ( כז-כ, שמואל א" )לא בא בן ישי גם תמול גם היום אל הלחם

משום שכל התפילות והציפיות : מכאן לומדים על טעם התארכות הגלות? בא דוד אל הסעודה

לזכות לארץ זבת חלב ודבש ושיהיה לנו שחרור מהגלות , הגשמישלנו בגאולה היא בעניין 

ולא מתפללים על צער השכינה שהיא בגלות ועל . וזהו עניין גשמי בגאולה, ועצמאות משלנו

, "אל הלחם"כלומר המשיח בן ישי  כי אמר לו , וזה מדוע בן ישי לא בא, הרוחניהגאולה מצד 

 .מיתמשום שלא ציפו לגאולה מהסיבה הרוחנית אלא הגש

שאלו שלום ירושלים ישליו אוהביך יהי שלום בחילך שלווה " :ובזה יש לפרש את הכתוב

על הגאולה צריך לשאול על שלום ירושלים שתחילה יהיה שבתפילה  ,והכוונה היא". בארמנותייך

על השלום , "ישליו אוהביך"ואחר כך נתפלל , בית המקדש בנוי ולצפות בעניין המעלה הרוחנית

שלווה בארמונותיך עם חיים " בחילנו"מי ובזה תפילתנו תתקבל ונזכה להיות שלום והנחת הגש

 .אמן , טובים ומאושרים

 ? האם קבעת עיתים לתורה? שביום הדין לאדם שואלים אותו נשאת ונתת באמונה 19במסכת שבת

 ?וכן האם ציפית לישועה

  ".בימיך: "ן"וכתב הר

לנו לצפיית הישועה ויזרז את משיח צדקנו ושנזכה אז יהי רצון שמאמר זה יוביל אותי ואת כו

   !אמן .לראות בימנו בביאת הגואל ובבניין אריאל
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 א, מלאכי ג 
18
 כז, ישעיה מא 
19
 א, לאשבת  
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 יהודי אתיופיה

 ברוך יהזקיאס

 

 .נאמר בתורה ״שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך״ וכן נאמר בספר משלי ״אל תבוז כי זקנה אמך״

לי מאוד חשוב לברר וללמוד על מנהגי הקהילה ואורח החיים כבן ונכד יהודי אתיופיה היה 

 .המיוחד שהשתמר בגולת יהודי אתיופיה לפעמים מתוך מסירות נפש

חשוב לי גם שחברים שאינם מבני הקהילה יכירו וילמדו ממורשתנו ועל ידי כך יפלו המחיצות 

קהילה וקהילה היא  שכל, הרב ליאור נגסה, שמעתי מרב בית הכנסת. המבדילות בין עדה לעדה

אם יש פאזל שחסר בו חלק אז הוא מפריע לעיניים . כמו חלק מהפאזל שמרכיב את עם ישראל

היום בעם ישראל יש מגוון של קהילות ולכל . ואף אחד לא ירצה לתלות אותו כתמונה על הקיר

לה כאשר כל קהילה מביאה את הייחודיות ש .ואת הייחודיות שלה הקהילה יש את המנהגים של

לכן חשוב שנכיר את כל חלקי . ולומדים זה מזה כך נוכל להגיע לתמונה השלמה של עם ישראל

 .הפאזל וכך נזכה לתמונה צבעונית ויפה של כלל קהילות ישראל

אלו דברים שאדם עושה אותם ואוכל מפירותיהם בעולם הזה ״: אנו אומרים כל בוקר בתפילה

הכנסת , ביקור חולים, גמילות חסדים, וד אב ואםכיב: והקרן קיימת לו לעולם הבא ואלו הן

והבאת שלום בין אדם לחברו ובין איש לאשתו ותלמוד תורה כנגד  מדרשהשכמת בית ה, אורחים

 . ״כולם

 .את מנהגי העדה לפי סדר זה בחרתי ללכת לפי הברייתא הזאת ולפרט בקצרה

 כיבוד הורים

 .בין הילדים להוריםבמורשת של יהודי אתיופיה יש יראה גדולה וכבוד 

אחת הדוגמאות לכך היא . מאוד מכבדים את הוריהם ומהדרים במצווה זו, הילדים או מבוגרים

עומדים ממקומם ומנשקים  שהאבא או האמא נכנסים לבית או שהילדים רואים אותם הם

כמו כן . לא נכנסים בדבריהם ולא סותרים אותם, וכאשר ההורים מדברים. להוריהם את הרגליים

וגם לבן אדם שיותר מבוגר ממך יש מצווה לכבד . המצווה כוללת כבוד גם לגבי האחים הגדולים

 .אותו וללחוץ לו את היד בשתי הידיים ולשאול לשלומו

אפילו בעניין של חתונה אם נער ונערה רוצים להתחתן אז הנער פונה קודם כל לאביו מתוך כבוד 

 .רים שלו הולכים להורי הכלה ומבקשים את ידהלאחר מכן ההו. ואומר לו שהוא רוצה להתחתן

 גמילות חסדים

ניתן לראות כי במורשת של יהודי אתיופיה יש גמילות חסדים רבה והיא מתבטאת במספר 

 :דרכים

. לנחם את האבלים, הקרובים והידידים וגם מי שלא, כאשר נפטר אדם מתאספים בני המשפחה

הנפטר מכל הארץ  רבים ללוות אתשמגיעים אנשים  ,בארץגם ית האדם אפשר לראות זאת יבלוו

 .ולפעמים גם אוטובוסים שלמים

 .מגיעים לשמח חתן וכלהשכך גם בחתונות אפשר לראות שתמיד יש הרבה אנשים 

או לשמח את / בכדי לקבל את האורחים שבאים לנחם את האבלים וללוות את הנפטר  ,עוד דבר

: לדוגמא. קרובי המשפחה או השכנים מסייעים בכך, החתן והכלה במזון ושתייה שיספיק לכולם

מאכל )רה'השכנות וקרובות המשפחה עזרו לאמי בהכנת האינג ,אני זוכר בחתונה של אחותי השנה

 . שיספיק לכל האורחים שיגיעו על מנתוהיו גם מכינות בביתן ומביאות את האוכל לבית ( אתיופי
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 הכנסת אורחים

עומדים ומקבלים את האורחים בחיוך ובשמחה ומציעים לאורחים  ,כאשר אורחים מגיעים לביתך

 . גם אם יש הרבה וגם אם קצת. מה שיש בבית

ואברהם הולך עימם "הקפידו מאוד ללוות את האורחים כפי שנהג אברהם באורחיו שנאמר 

 .מספרים שהיו מלווים אותם אפילו במשך שעות רבות ווידאו שהם ידעו את הדרך ".לשלחם

 םוליביקור ח

לדרוש לשלומו , נהוג לבקר את החולה. אמא מספרת שביקור חולים הייתה מצווה מאוד גדולה

מציעים עזרה בבית ועוזרים בגידול הילדים וגם מסייעים בממון אפילו , ולהביא מאכל ושתייה

 .החולה קודם–כשלא היה מספיק כסף בשבילנו 

 בית הכנסת

כינויו היה  ,של קדושה וראו בו זכר לבית המקדשבקהילה יתייחסו לבית הכנסת ביראה כמקום 

ורק " קדסתא קדוסתן"החלק הפנימי נקרא , היה לו מבנה שמחולק לשני חלקים". בית מקדס"

היו נוהגים לחלוץ את הנעליים לפני (. תורה באמהרית)=הקסים נכנסו לשם ושם קראו באורית

תות הכפר ואם מסתדר הוא נבנה את בית הכנסת בנו בצורה המכובדת ביותר משאר בק. הכניסה

  .במקום מרכזי וגבוה בכפר

 . בחצר בית הכנסת עמד מזבח ועליו הקריבו קורבנות כמו קורבן פסח

, בימות החול הגיעו הזקנים. צהריים וערב, אחר עלות השחר: נהגו להתפלל שלוש תפילות ביום

בלו נידה אינן הולכות בנות שקי)ובשבת כולם , הקסים ותלמידיהם ואנשים הפנויים ממלאכה

 (.לבית הכנסת

 ום בין אדם לחברו ובין איש לאשתוהבאת של

דה או הקסים זקני הע, כאשר חברים רבים ביניהם או בני זוג או רוצים להתגרש, בקרב הקהילה

גם הצעירים או כל אדם אחר ינסו לעשות שלום בין , מנסים להשכין שלום ביניהם (הרבנים)

נשיקות  ,בחיבוק ,ר בני אדם נפגשים זה עם זה נוהגים לקבל אותם בחיוךכאש ,עוד דבר. חבריהם

 (.לבנות/לבנים )?מה נשמע, ?מה שלומך= ש /אינדמנך, ש/אינדטוואלק:ובמילות חיבה ושלום כגון 

 תלמוד תורה

ופירושה ושננו אותה ולמדו לשננן את התפילות ( התורה)הקסים השקיעו רבות בלימוד האורית 

הכל כתוב בשפת " ארדאת"על הלכות שבת וספר " תזזא סנבט"יש ספר שנקרא . פההארוכות בעל 

טומאה , בנוסף הקסים לימדו את העם הלכות נוספות על כשרות הבשר(. דומה לארמית)הגעז 

 .'וטהרה וכו

להמון העם לא היו אמצעים וזמן ללמוד הרבה . היו ספרים נוספים שאבדו בגלל רדיפות הגויים

זכינו בדורנו לעלות לארץ ישראל ולעסוק בתורה על כל אוצרותיה ' וברוך ה יסודותאך קיבלו את ה

  .וספריה

, שנות גלות ומהתורה שבעל פה 2333ניתן לראות שלמרות הניתוק משאר קהילות ישראל במשך 

 .יהודי אתיופיה הצליחו לשמר את המידות הטובות ומצוות מרכזיות בתורה

לעיל וגם על מה שאני לומד ורואה ממשפחתי או מבני בו שנכתלאור כל הדברים והמנהגים 

ניתן לראות זאת באופן טבעי על האופי של קהילת יהודי אתיופיה שמושרשות בהם , הקהילה

ביישנות וגמילות , רחמנות :המידות העיקריות של יהודי אשר הוא מזרעו של אברהם אבינו שהם

 . חסדים
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ת התמונה של עם ישראל הקיים במורשת של יהודי אני חושב שזה חלק חשוב בפאזל המשלים א

 .אנו למדים זה מזה ומשלימים זה את זה ,אתיופיה מתוך כך שכל קהילה מביאה את החלק שלה

של " את יופיה"יהי רצון שנזכה להיות אוהבים זה את זה ומכבדים זה את מנהגו של זה ונראה 

 .יהדות אתיופיה
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 שמירת העיניים

 יצחק ישראלי 

 

 ?מהי שמירת העיניים

נושא שאני לא רוצה , בחרתי בנושא זה  מכיוון שזה נושא שמאוד חשוב לי ומעניין אותי, ראשית

שמירת העיניים היא איסור ראייה המנחה אותנו לא להסתכל על דברים שאינם . להיכשל בו

מכיוון שהעין רואה והלב חומד ועבירות חמורות באות . שמביאים לידי עבירהצנועים ועל דברים 

גדול , אם אדם מסתכל בעריות והלב חומד ובא לידי עבירה או לידי הרהורי עבירה. על ידי העיניים

 .עוונו

 מקור שמירת העיניים ביהדות

ניכם אשר אתם ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עי"כל יהודי אומר בבוקר ובערב בקריאת שמע 

וגם רבים נוקשים ונלכדים  בחללם החושים הנכבדים חוש " 2וכתב רבינו יונה". 1זונים אחריהם

הוזהרנו בזה . ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עינכם, ונאמר על חוש הראות. הראות וחוש השמע

 ". שלא יסתכל אדם באשת איש ובשאר עריות פן יווקש בהן

 ?םמדוע צריך לשמור את העיניי

ועל ידי זה , ה מצווה אותנו לשמור את העיניים מכיוון שזה מביא אותנו לידי הרהורי הלב"הקב

 .דבר האסור והמוריד מהדרגה הרוחנית שלנו, נופלים ומגיעים לידי חטא

אלא יש כאן איסור של ממש וזהו עיקר הדין , יש לדעת באופן מוחלט וברור שאין כאן הגזמה

 .א צנועיםשאסור להסתכל על דברים ל

יודע שאין זו הגזמה לחפש מסעדות כשרות , בדיוק כמו שכל מי שנזהר לאכול מאכלים אסורים

כך בדיוק צריך להיזהר בראיית דברים לא צנועים שלא יבוא לידי הרהור . אלא זה מובן מאליו

 .הלב ובכך יחטא

 ?האם צריך לשמור את העיניים בכל מצב

 .י כך לידי חטא ועוון"ביאה לידי הרהור ועשראייה בדברים לא צנועים מ, למדנו

מפאת כבודם של נשים וכדי שלא יהיה " לא לשמור את העיניים"יש מצבים שבהם אנו צריכים 

 .'חילול ה

 : לדוגמא

 אך לא . )אדם רווק המחפש זיווג צריך להסתכל על אישה רווקה בכדי שתהיה נאה בעיניו

 (ם"התבוננות יתירה רמב

 לא יוריד ויסיט את מבטו תמיד , שפחתית והנשים לא צנועות בשולחןאדם הנמצא בסעודה מ

 .אלא יהיה בסבר פנים יפות ויכבדן, מהן בכדי שלא יפגע בהן

 הרי זה חסיד שוטה -ולא מציל אותה, וכן הרואה אישה טובעת בנהר. 

 סוגי ראיות

ואפילו אם עלה  .פני אישה, פני רשע, פני עבודה זרה: שלוש פנים אסורין לראותן"כתוב בגמרא 

 " 3.ימות ולא יראנה –שייצר הרע מתגרה בו לראות זאת האישה , טינא בליבו

 .סוגי ראיות 0הכוונה היא שיש לנו 
                                                           

1
 ט"ו ל"במדבר ט 
2
 'שערי תשובה השער השלישי סד 
3
 'סנהדרין עה 
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 תפילה במנזר וכו, כנסיה –' לדוג. שאסור לנו להסתכל על עבודה זרה של הגויים: עבודה זרה'  .

 .בכדי שלא נתחבב עליה ונתקרב לידי עבודה זרה

 י הראיה "וע. שאסור להסתכל בפני אדם הכועס בשעת כעסו, בזוהר הקדוש אמרו: פני רשע

 .וחומס וגונב והורג וכמעט כל העבירות אין נעשות בלתי ראיית העיניים, אדם גוזל

 עד כדי כך זה קשה . שלא יבוא לידי הרהור הלב ובכך יחטא וגדול עוונו מנשוא: פני אישה

 !ימות ולא יראנה, ו לראות אישהשהגמרא אומרת שאם ייצא הרע מתגרה ב

 ?האם גם נשים צריכות לשמור את העיניים

לנשים אין היתר מיוחד לא לשמור את העיניים מכיוון שגם להם יש יצרים וגם הן יכולות לבוא 

 .ולהוריד מהמעמד הרוחני שלהן, ה"לידי הרהורים וזנות ובכך להתרחק מהקב

 .כל עוד זה לא גורם לה הרהורים של זנות, לכתחילה מותר לאישה להסתכל על גבר נאה

, כ הדבר פשוט"וא. מבואר בספר החינוך שגם הנשים מצוות לא להרהר באנשים, ומכל מקום

 .ההסתכלות אסורה, שאם הדבר גורם לה להרהורי זנות

 לסיכום

ששמירת העיניים עניינה שלא . ראינו במאמר זה שהתורה דורשת מהאדם לשמור על עיניו

דברים שאינם צנועים שעלולים להביא את האדם לידי עבירה ושאיסור זה הוא ממשי להסתכל על 

בעיקר בדורנו יש ניסיון גדול בתחום הזה של שמירת העיניים מכיוון שהיום . ולא הגזמה

באינטרנט ישנם מראות אסורים בזמינות מאוד גבוהה ועל כן כדאי מאוד להשתמש בתוכנות 

 . ולסינון על מנת להיזהר שלא ליפ

 .יהי רצון שנזכה לשמור על עיננו ונראה רק דברים טובים
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 מוזיקה

 כהןרווה 

 

 ?מה היא המוזיקה ולמה היא נקראת כך

. של המוזות( האמנות" )מוסיקי"המילה מוזיקה נובעת מהמילה היוונית : תולדות המוזיקה

 .במיוחד בחיבור יצירתי, "השראה"משמשת כמילה כמעת נרדפת למילה " מוזה"

המוזיקה הראשונה התחילה . המוזיקה היא אמנות שמשערים שמקורותיה הם מתקופת האבן

המוזיקה . גם בכלי הקשה וכדומה, ומאוחר יותר. המלווה במחיאות כפיים, כמוזיקה קולית

 .הייתה קיימת כמעט משחר ימי האדם

 המוזיקה בהקשר היהדות

הּוא ָהָיה ֲאִבי ָכל "מכירים בתורה על מוזיקה היה על יובל שנאמר עליו ההקשר הראשון שאנו 

 .הוא המציא את אמנות הנגינה "1ֹתֵפש ִכנֹור ְועּוָגב

זו הדמות של דוד המלך שהיה מנגן על , עוד דמות שממנה אנו רואים ולמדים הרבה על מוזיקה

מילותיו של אך וודאי , מיתר ניגן דודאמנם לא כתוב לנו בברור באיזה סוג של כלי . כלי מיתר

ניתן למצוא את מילותיהם של . השירים שכתב לא אחת מעלה בזיכרון את הלחן הנלווה אליו

. אין ספק שהם היו נפלאים ועילאיים. אך למרבה הצער לחניהם נותרו עלומים, שירים רבים

ים שנלוו אליהם לא נפלו דבר המרמז על כך שהלחנ, מזמורי התהילים כתובים בסגנון פיוטי נשגב

כלי : כגון, ניתן לומר שבני ישראל המציאו מספר כלי נגינה 2מספר דברי הימים  .מהם ביופיים

ך ובהיסטוריה של עם ישראל לאורך הדורות שהמוזיקה "ניתן גם לראות בתנ. מיתר נדירים

 .'במיוחד בעבודת ה. מילאה תפקיד חשוב

תקיעה , ביציאה למלחמות: לדוגמא, באירועים קשים: המוזיקה הושמעה בטקסים שונים

היא רוממה את הנפש והכשירה את לב . למוזיקה היו תפקידים נוספים בעם ישראל. בחצוצרות

המוזיקה . 3לשמע קולות נגינה נחה רוח אלוהים על אלישע. הנביאים לקבלת מסרים רוחניים

ית המקדש כל יום שיר מיוחד לאותו הלוויים בב. שימשה גם לציון אירועים מיוחדים שיגרתיים

בשנת היובל הכריזו בתקיעת . ראשי חודש ומועדים הוכרזו בתקיעת שתי חצוצרות כסף. היום

העניים ודאי עלצו משמחה לשמע . שופר על שחרור העבדים ועל השבת האדמות והבתים לבעליהם

   4.קולות השופר שציינו את חירותם או את השבת נכסיהם

המלך סנחריב , לפי תבליט אשורי, למעשה. אל היו ללא ספק נגנים וזמרים מחונניםבקרב בני ישר

נראה כי מדובר היה בנגנים מן השורה . ביקש מהמלך חזקיהו שישלח אליו מנגנים ומנגנות כמס

  .אך הבולט מכולם במקרא היה דוד. הראשונה

 ?מהן ההשפעות של המוזיקה על האדם

  -בהרבה צורות  המוזיקה יכולה להשפיע על האדם

היא יכולה , היא יכולה לשנות את החשיבה שלו. המוזיקה יכולה להרגיע אדם שמצוברח מאוד

 .מוזיקה היא רב סיטרית –בקיצור . להוציא ממנו פרץ אדרנלין ויכולה גם להרדים אותו

                                                           
1
 א"כ, בראשית ד 
2
 'ה ,’ו עמוס  ; א"י ,’ט .’ב הימים דברי 
3
 ו "ט, ג' מלכים ב 
4
 י', במדבר י; ט ,ה "ויקרא כ 

https://wol.jw.org/he/wol/bc/r145/lp-q/2009891/0/0
https://wol.jw.org/he/wol/bc/r145/lp-q/2009891/0/0
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להוציא , זה יכול להוציא עצבים, לנגן בתופים –כגון , המוזיקה יכולה להרגיע אותו בדרכים שונות

אך גם לנגן בפסנתר זה יכול .( כגון מדיטציה, עובדה שיש טיפולים בעזרת המוזיקה. )את הכעס

עדיין יכולים להגיע עם , למרות שתופים ופסנתר הם כלים שונים אחד מהשני. להרגיע מאוד

 ...שניהם לאותה מטרה

כי יש חשק , והביםהכושר מתאמנים יעדיפו טרנסים ומוזיקה רועשת על פני שירים שהם א-בחדר

 .וכך תוכל להרים יותר משקל, להתאמן כשיש מוזיקה שתציף אותך באדרנלין

וככה . מנגינה שקטה ורגוע, אתה תעדיף יותר את השקט, כשאתה בים מול השקיעה, לעומת זאת

 .אתה מוצא שלווה פנימית

ם המוזיקה הרוח שלנו וג-יכולים לראות מכך שאנחנו בוחרים לשמוע מוזיקה המותאמת למצב

כבר היו מקרים מוזרים שאנשים התחילו לאהוב . הרוח והרגשות שלנו-יכולה לשנות לנו את הצב

, למרות שלפני זה הם היו שומעים מוזיקה רועשת. קליני שהיה להם-מוזיקה קלאסית עקב מוות

 . 5או לא היו רואים משהו מיוחד ויוצא דופן במוזיקה הקלאסית

 .עלינו גופנית ושכליתהמוזיקה משפיע : לסיכום

אך גם יכולה , המוזיקה יכולה להמריץ את הדם ולהציף את הגוף באדרנלין –בתחום הפיזי 

איך שמרגיעים את כל איברי , כמו שעושים במדיטציה, להרגיעו ולהכניסו למעין שלווה פנימית

 .הגוף ונותנים למחשבות להיכנס

את מה , להפוך את מה שטוב לרע, האדםהמוזיקה יכולה לשנות את ראיית  –בתחום השיכלי 

יכולים להראות לך קטע מסרט ולשים לו מוזיקה  –שמפחיד למצחיק כמו שעושים בסרטים 

אבל אם יקחו .. כי זה מה שהמוח מבין שצריך להיות, והקטע הזה באמת יהיה מפחיד, מפחידה

 .ומפחיד אז הוא יראה מצחיק ולא רציני, את אותו הקטע וישימו לו קטע קול מצחיק

והוא באמת יגיב בעייפות . יכולים לנגן לו שקט ונעים, גם כשרוצים להרגיע או להרדים תינוק

 –מומלץ לראות .. למרות שהתינוק לא בהכרח יודע להבין ולהפנים דברים. ורוגע

0lbyPkpnUhttps://www.youtube.com/watch?v=Ow 

כך גבוה למרות שאין -שלנו ברמה כל" לשחק ברגשות"מה גורם למוזיקה : מכאן נשאלת השאלה

 ?לה בכלל מילים

 ?מה התווים אומרים אם לא מילים

ומצרפים אליהם . התווים הם סימנים שאומרים לנו מתי להוריד טונים ומתי להעלות טונים

ם או מורידים חציי טונים או שמוסיפי  -( בקר)(דיאז)(במול)סימנים כמו 

 .מבטלים סימנים אחרים

 ועוד   (vibrato)וברטו  (Glisndo)גלישנדו 

                                                           
5
 אוליבר סאקס, מאת" מוזיקופיליה"ניתן ליראות בספר  

https://www.youtube.com/watch?v=Ow0lbyPkpnU
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, 1/8ומתי לעשות הפסקה של שמינית  1/3הרבה סימנים שאומרים מתי לעשות הפסקה של רבע 

 .לעמעם אותומתי להדגיש את הצליל ומתי 

 ......והדרך עוד ארוכה

שבעצם קשה לקרוא אותם וצריך ללמוד אותם כשפה בפני עצמה  יש הרבה סוגי תווים וסימנים

 .על אותו כלי שאתה מנגן בו

 –כ עוד שפה כמו כל שפה אחרת "אז תבינו שזה בסה, אם תסתכלו על התווים ותחשבו קצת

ולא מספיק . רק שבשפה הזאת צריך להתמקד על המבטא שלה. עברית, צרפתית, רוסית, אנגלית

 .לדעת איך לקרוא אותה

, ואלו שלא למדו אותה. מנגנים אותה, אלא. שלא מדברים אותה, זה, מה ששונה בשפת המוזיקה

ומכיוון שרגשות זו שפה . כי המוזיקה בעצם מדברת לרגשות שלנו. גם הם יכולים להבין אותה

-אז בעצם גם המוזיקה היא שפה בין.( הורדת והגבהת הקול, הבעות פנים: למשל)לאומית -בין

כמו שצרפתי יביעה ...( נטרליות ועוד, רעידות, עליות חדות, נגן מוריד ומעלה טוניםה)לאומית 

דרך השפת , אתה יכול לדעת איך הוא מרגיש, גם אם אתה לא מבין צרפתית, רגשות כשהוא מדבר

 .גוף והטון הדיבור שלו

 .בשפת המוזיקה( לרוב לתווך ארוך של תקופות)התווים הם בעצם מספרים לנו סיפור 

 ?ז איך התווים בעצם מספרים לנוא

המנגינה תהיה עם טונים נמוכים והקצב יהיה איטי , לרוב -כשיש תקופות קשות וכבדות : אז ככה

 .כדי להראות לנו על הקושי המפרך, מהרגיל

הקצב יהיה מהיר מהרגיל ועם הרבה החלפות תווים בטונים היותר גבוהים  –בתקופה עליזה 

כנראה כי אהבו את התקופות האלו ולא רצו )פעמים משאר התקופות ולרוב יחזרו עליהם יותר 

 .(לעזוב אותם

" דו"אם תנגנו את התווים  –למשל . יכולים לשחק לשחק עם שינויי תווים שיצרו הרגשה מסוימת

(do ) סי"ואחריו את( "c ) נמוך /C5  and B4 , תגלו שצירוף של שני התווים הללו יגרמו למנגינה

אכן זאת . והרבה מלחינים משתמשים בשני התווים האלה כדי ליצור קטע עצוב. להשמע עצובה

 ...דוגמא אחת מתוך רבות

אז יכולים לראות שצרוף של שני תווים מביע משמעות , אז אם כל תו בנפרד הוא נטראלי

 .ומסמלת שיש משהו עצוב והמסר מועבר למאזין, כך המוזיקה יוצרת הרבה רגשות. מסויימת

כך גם . הן מובעות בנו, יש לנו אותם, כמו שלא לומדים רגשות! מוד כדי להבין מוזיקהלא צריך לל

 .בנויה מרגשות –המוזיקה 

, רגש שכל אחד יכול להבין, עם התווים מביעים רגש. התווים הם דבר מאוד משמעותי: לסיכום

 .גם אם הוא אף פעם לא למד לקרוא תווים

למים מאחוריהם ומכאן רואים את המשמעות הרבה של התווים מספרים לנו עולמות וסיפורים ש

 .התווים והסימנים שביניהם
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 ?מהו המבנה המוזיקלי

אך נדבר ..   ו'בארות וכ, צועדת, תזמורת סמפוניטה, תזמורת קמארית –יש כמה סוגי תזמורות 

 .על תזמורת ספציפית אחת שאותה יש הכי הרבה

 .מורת הנפוצה ביותר בין כל התזמורותהתזמורת הסימפונית היא הת –תזמורת סימפוני 

 .( קונטרבס, ויולה, לו'צ, כינור)התזמורת מורכבת מכלי קשת 

 .(חליל צד, אבוב, טובה, טרומבון, קרן יער, חצוצרה)כלי נשיפה ממתכת 

 (בלי כלים חשמליים.. )ו'כלי מיתר וכ, כלי הקשה, כלי נשיפה מעץ

 .מבנה התזמורת

 .הוא יחיד ומיוחד במבנה התזמורתשכמובן  –יש לנו את המנצח 

כיצד לנגן , הוראות ביצוע)והדינמיקה ( הקצב)תפקידו של המנצח הוא להורות לנגנים את המפעם 

 .(את היצירה

-חלקן בסימנים וחלקן בכתב מקוצר , ההוראות מופיעות בגוף התווים

 
ראייתי ולא שההבדל ביניהם הוא רק , כפי שרואים בתמונה שתי שורות תווים אותו הדבר

 –וכך גם ל , היא בדיוק כמו הסימן שמופיע בסימון שלמטהcresc. (Crescendo )המילה . שמיעתי

dim. (Diminuendo) 

 ..ו'דינמיקה וכ, מהירות, בנוסף לזה גם צליל

 

האם הם עושים את זה כמו , יכולים להמשיל את המנצח למפקד שמדריך את חייליו איך לעשות

עד שהם מגיעים למלחמה , ת הצורך ומוסיף דברים אם נראה לו שצריךמתקן אותם בע, שצריך

 .הם צריכים לדעת לעבוד ביחד וכל אחד עושה את התפקיד שלו הכי טוב שאפשר

כך גם  –כמו שלחיילים יש את הכוח הפיזי והשיכלי ורק צריך מישהו שינווט את היכולות שלהם 

עדיין צריך מישהו שידריך אותם , כולת לנגןויש להם את הי, הנגנים שמנגנים שנים בכלי שלהם

 .לנגן בהרמוניה

 .יש הרבה יצירות שהמלחין נותן מלכתחילה הוראות והנחיות מדוייקות של עבודתו

חלק מהמלחינים יכולים להורות על נגינה חופשית בחלק מן היצירה והחלק האחר עם הוראות 

שהם .. שופן ועוד, בטהובן: המלחינים יש את, למשל..( ו'חוזק וכ, אד, גובה צליל)מדוייקות 

 .כותבים סימנים ביצירות שלהם

פי -המבצע בפסנתר צריך לקבוע אותם בעצמו על. אין ציוני קצב ודינמיקה, למשל" באך"אך אצל 

 .הכרותו עם החומר והתקופה

 .הנתונים למידה רבה לפרשנות המנצח.. ו'שהייה וכ, האצה, האטה, יש הוראות כמו צלילי קישוט

 .הסולן

 .(בסולו וצירוף של הרמוניה עם שאר הנגנים)הסולן הוא זה שמנגן את החלק העיקרי של המנגינה 

לכל קבוצת כלים ראשוניים יש נגן האחראי לקבוצה כולה ולעיתים אף מתבקש לנגן קטעי סולו 

להיות אך זה גם יכול . בדרך כלל זה כינור או פסנתר. ביצירה אך בדרך כלל יש את הסולן הראשי
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לו 'צ, ויולה, כינור –" הקשתנים"הקבוצה הגדולה ביותר בתזמורת היא . )כל כלי נגינה אחר

 (.וקונטרבס

 .קבוצה אחרונה בתזמורת והחשובה ביותר היא הנגנים

יש יצירות שדורשות לשנות את . הכלים בתזמורת הסימפונית משתנים לפי הצורך של התקופות

 .(תלוי במלחין ותקופתו)מהאחר ההרכב המוזיקלי להרכב שונה 

לפי החלטת המנצח או ( אסטרטגיה)הנגנים מתאמנים על הקטע בבית ובאים לחזרות ותיקונים 

 .אם הוא הביא הוראות איך לנגן את היצירה שלו)המלחין 

סדר הכלים . סולן והנגנים המנגנים בכלים שונים, המבנה המוזיקלי בנוי מהמנצח: לסיכום

 .ותקופתו משתנה לפי המלחין

אסטרטגיה , אימונים, חיילים, צריך מפקד -כדי שיהיה צבא טוב . התזמורת בנויה כמו צבא

 .  ושיתוף פעולה של כולם

 ?מהו ההבדל האישיותי של כל כלי נגינה והאדם שמנגן בו

חלק מהדברים . אתם יכולים לראות את ההבדל והשונות החיצונית והפנימית של כל נגן בפני עצמו

 .ולטים וחלק פחותיותר ב

בדרך כלל . כולנו יודעים שנגני תופים בדרך כלל אנרגטיים ויש להם חוש קצב מטורף –למשל 

אז במילים אחרות . לפני הפנימיות שלו, האדם בוחר את הכלי לפי מה שהוא, ולרוב אם לא תמיד

בוחר את  כמו בהארי פוטר שהשרביט)זה גם הכלי שבוחר את האדם לפי האישיות של אותו הכלי 

אני רק צריך לנסות ולחפש . כי בעצם כבר יש כלי שאני מתחבר אליו יותר מכלי אחר( הקוסם

 .מכלל הכלים

למדתי לנגן במפוחית ואז אחרי כשנה החלטתי שאני רוצה ללמוד על אורגנית כי כבר לא ' בכיתה ו

, חצוצרה, ואחרי זה רציתי לנגן בתופים. התחברתי למפוחית אז השארתי את המפוחית בצד

אחרי . כינור ופסנתר, הרגשתי רצון לנגן על שני כלים 19ובגיל . ניסיתי גם אקורדיון וגיטרה

ועל פסנתר אני , ששמעתי את הכינור מקרוב החלטתי שזה הכלי שאני אלמד עליו לטווח הארוך

 .אלמד בבית כעוד תחביב

 .ושנים להחליט באיזה כלי אני רוצה להתמחות ב 7אז בעצם לקח לי כ

כמובן שכשרציתי . יכול להיות שהחלפתי כלים כל הזמן כי האישיות כל הזמן השתנתה, עכשיו

 .ללמוד תופים זה היה כשהייתי היפר ולא יכולתי לשבת בשקט בכיתה

 .אני אוהב את השקט ואת הרוגע, אבל היום אני מנגן בכינור ופסנתר

הו סיפר לי שהוא מכיר מישהו שהוא פעם אחת מיש: לדוגמא, לכל נגן יש את הדרך שהכלי מייצג

והוא . משהו לא בולט ולא עושה את החלק העיקרי בלהקה, מנגן בלהקה בכלי שבקושי שומעים

 .אמר לי שזה מסתדר עם האישיות של אותו נגן

אותו נגן הוא מישהו שקט שלא אוהב ליהיות בולט בכלל ולא במקרה הוא בחר לנגן על אותו כלי 

 .שקול ופנימי

בדרך כלל כשנבל מנגן , אך הוא גם כלי שקט ורגוע מאוד, נבל זה כלי בולט וכבד מאוד –למשל 

 –כשהנבל מנגן . מצד אחר הוא כלי בולט מאוד ומצד שני הוא גם רגוע מאוד(. סולו)הוא מנגן יחיד 

 .כולם קשובים לצליליו המהפנטים ולתנועות הידיים המהפנטות של הנגן בזמן שהוא מנגן

אבל כשהוא מדבר , מצד אחר לא קשקשן גדול. תיהיה אישיות מיוחדת וחזקה, בלאדם זה לרו

 .(כמו שהוא מנגן בנבל)כולם קשובים ודרוכים למה שהוא אומר 
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כמובן שזה לא מחייב שמי שמנגן בתופים הוא אדם עצבני או היפר או עם הרבה אדרנלין וחוש 

אבל חייב להיות להם קשר . כם מהרגילאו שמישהו שמנגן בנבל יהיה עדין נפש וח, קיצבי מפותח

. אלו הצרכים שלו, כי בסופו של דבר הם מנגנים בכלי שזאת האישיות שלו. לתכונות של הכלי

, כי אם לא יהיה לו את זה. את העדינות הזאת, הוא צריך את הרוגע הזה, ברגע שאחד מנגן בנבל

שזה ! לא יהיה רגש, הכלי להוציאאז הוא לא ינגן בכלי כמו שצריך וכלום לא יצא כמו שמצפים מ

.( האישיות שלו)כי זה לא הוא , הוא לא יאהב את אותו הכלי והוא לא ינגן בו. מה שצריך בנגינה

 .הכלי חייב להיות מחובר לאישיותו של אותו אדם שמנגן בו

 

 .לכל כלי יש אישיות מסויימת ולכל נגן שמנגן בכלי יש חלק קטן או גדול על אותו הכלי: לסיכום

כמובן שרוב הכלים מלאים בהרבה תכונות ולא )הכלי שהאדם מנגן בו מתוכנן לאישיותו של הנגן 

 (.גם לנגן עצמו, וכך. חייב שיהיה להם משהו ספציפי
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 מצוות יישוב וכיבוש ארץ ישראל 

 מאור מאסס

 

הביטחוני בארץ והצורך במאבק על בחרתי בנושא זה של יישוב וכיבוש ארץ ישראל עקב המצב 

 .המשך עצמאותנו

 .ירושתה ועל כיבושה מידי אויבנו, במאמרי ארצה לברר את מצוות יישוב ארץ ישראל

 החיבור של עם ישראל לארצו

כשנבחן את הקשר של עם ישראל לארץ ישראל נגלה שהוא כמו צמח משובח שגדל באדמה לא 

אם יתאימו את הצמח לאדמה . רותיו לא יהיו טוביםמתאימה לו ולכן הוא לא יגדל כראוי ופי

 .המתאימה לו אזי ייצאו פירות משובחים

בו הוא ממשיל את עם ישראל וארץ ישראל לגידול " משל הגפן"ל מביא בספר הכוזרי את "ריה

אם לא ייטעו את הגפן . הר וטיפול, לגפן: כדי לגדל ענבי גפן אנו נזדקק לשלושה דברים. ענבי גפן

אבל למרות הכל למה דווקא . המתאימה לו אז הוא לא יוכל לממש את הפוטנציאל שלובאדמה 

אפשר גם להעתיק את התנאים של ארץ ישראל למקום אחר בגלובוס , לכאורה, הרי? ארץ ישראל

 (.אוגנדה)ועם ישראל יוכל לחיות שם 

לביתם כי זה ההסבר הוא שכמו שהציפורים לאחר שהם בוקעים ועפים מקניהם הם בסוף חוזרים 

. בסוף הוא יחזור לארצו כי זה הוא מקומו הטבעי, כך גם עם ישראל כולו , הוא מקומם הטבעי

שנה הוא בסוף חזר לארצו למרות שהיו לו בגלות חיים טובים  2333כמו שעם ישראל היה בגלות  

 .כי ארץ ישראל זהו מקומו הטבעי, ועשירים

 מצוות יישוב ארץ ישראל

 ך"המקור בתנ

צוו לשבת בארץ לאורך הדורות וגם משה רבינו צווה להעלות את , אברהם יצחק ויעקב, תהאבו

, החליט שלא להכניס את העם לארץ' לאחר חטא המרגלים ה. עם ישראל ממצרים לארץ ישראל

 :משתי סיבות

 .ולכן לא יזכו להיכנס אליה, הם מאסו בארץ ישראל –מידה כנגד מידה  •

ולהם תהיה הגבורה , ור של אנשים שלא גדלו כעבדיםד. מ שיצמח דור חדש במדבר"ע •

 .הנדרשת להילחם ולכבוש את הארץ

ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה ", "ארץ זבת חלב ודבש: "לארץ מיוחסות מעלות גשמיות כגון

אלוקיך בה מראשית ' אלוקיך דורש אותה תמיד עיני ה' ארץ אשר ה: "ואף מעלות רוחניות, "לחם

 ".1שנההשנה ועד אחרית ה

 הגדרת המצווה

שאומרת שצריכים לכבוש את ארץ " מצווה כללית: "ן המצווה מחולקת לשתיים"לפי הרמב

והמצווה הפרטית פונה בעצם לכל אחד ואחד ליישב את , ישראל ואז שעם ישראל יישב אותה

 .הארץ

מנה ן כן "והרמב. ג המצוות"ם שלא מנה את מצות יישוב הארץ בתרי"חלק על הרמב, ן"הרמב

ן "וכן כתב הרמב, "והורשתם את הארץ ויישבתם בה: "כנלמד מהפסוק, מצווה זו כמצוות עשה

 .שיש לקיים מצוה זו גם על ידי מלחמה

                                                           
1
 ב"י, א"דברים י 
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בעבר הייתה מחלוקת בראשונים האם עדיין קיימת מצוות יישוב הארץ למרות שעם ישראל 

כיוון שלא היו בטוחים , כןו, מצד השודדים שהיו בארץ ובדרכים, ויש סכנה בעלייה לארץ, בגלות

היום לאחר קום המדינה הדעה הרווחת היא . שיידעו לקיים כראוי את המצוות התלויות בארץ

 .שישנה מצווה ביישוב הארץ

 עידוד יישוב ארץ ישראל

התורה מעודדת ישיבה בארץ ישראל בכך שהיא מתירה בדברים הנוגעים במחלוקות ביישוב ארץ 

 :לדוגמא. ישראל

 הוא רשאי לגרשה, וצה לגור בארץ ואשתו לאאם הבעל ר. 

 לצורך קניין בית בארץ ישראל , ישנו היתר לומר לגוי לעבור על איסור דאורייתא של כתיבה

 .בשבת מידי גוי

 יש לכבוש את ארץ ישראל גם במקרה של סיכון נפשות. 

 מעלתה של ארץ ישראל

ם כותב שחכמים אמרו שעל "חכמי ישראל היו מנשקים את אדמת ארץ ישראל והרמב: חביבותה

 .י זוכים לעולם הבא"כל ארבע אמות שאדם מהלך בא

 ".ארץ זבת חלב ודבש"וכן בשם " הארץ הטובה"ארץ ישראל מוזכרת כמה פעמים בכינוי , בתורה

חלה רק בחלק מהתקופה , קדושת ארץ ישראל לעניין מצוות התלויות בארץ: קדושתה

 .ההיסטורית

 .ידי יהושוע בדרך של כיבוש ובטלה עם חורבן בית ראשוןנעשתה על  -קדושה ראשונה

כלומר חזקה וקדושה זו קידשה . נעשתה על ידי עזרא הסופר בדרך של התיישבות –קדושה שנייה 

 .את הארץ גם לעתיד לבוא כשישבו בה גויים

 כיבוש ארץ ישראל

לרשת את הארץ  ציווה את עם ישראל' ה. ן אומר שעיקר מצוות יישוב הארץ היא כיבושה"הרמב

כלומר צריכים ". אל תירא ואל תחת, לך' כאשר דיבר ה, עלה רש: "ן מבין על פי הפסוק"והרמב

וזו היא שחכמים קורין אותה מלחמת מצווה וכן אמרו בגמרא . לרשת את הארץ על ידי מלחמה

י דבר, מלחמת דוד להרווחה, דברי הכל חובה, מלחמת יהושוע לכבוש: אמר רבא: "במסכת סוטה

 ".2הכל רשות

כלומר מלחמה שהיא בשביל לרשת את הארץ ולהתיישב בה הינה מלחמת מצווה כי זה ציווי 

 .מהתורה לרשת את הארץ ומלחמה כדי להרחיב את הארץ זה מלחמת רשות

 גבולות ארץ ישראל

גבולות הארץ המובטחת לעתיד לבוא וגבולות : הגדרת גבולות ארץ ישראל מתחלקות לשתיים

שהיא גבולות הארץ המובטחת מים סוף ועד , כלומר יש את השאיפה. קידש עזרא הארץ אותה

ויש את גבולות . שעד לשם אפשר לכבוש, נהר פרת שהובטחה לאברהם אבינו בברית בין הבתרים

ועל גבולות אלו חלים כל , ומאז נתקדשו גם לעתיד לבוא, הארץ שכבשנו והיו בשליטה ישראלית

 .'ן מצוות יישוב ארץ ישראל וכווה, המצוות התלויות בארץ

אלו שטחים שאפשר לכבוש במלחמת , הגבולות של ארץ ישראל בתקופות המנדט הבריטי: לדוגמא

ישנם שני . מצווה ומעבר לכך כלומר סוריה ולבנון זה כבר מלחמת רשות כי זו הרחבת הארץ

 :כיבושים עיקריים שהם כיבוש עולי מצריים ועולי בבל שאותם נברר

                                                           
2
 ב”ע, מסכת סוטה מד 
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 עולי מצרים כיבוש 

כיבוש עולי מצריים הינם שטחי ארץ ישראל שהחלו לכבשם עולי מצרים בימי יהושוע ונתקדשו על 

ולא חזרו , וסיימו לכבשם בימי דוד המלך ונתקדשו בזמן בית ראשון, ידי יהושוע ובית דינו

ארץ בכניסתו לארץ החל יהושוע בכיבושה ובקידושה של . להחזיק בהם עולי בבל בימי בית שני

דוד המלך סיים את המלאכה עם כיבוש ירושלים ואף הרחיב את גבולות הארץ מעבר , ישראל

בעקבות , י"נתחייבו ישראל בכל דיני א, בכל השטחים פרט לסוריה. לגבולות הכתובים בתורה

הגלות שבאה אחרי חרבן בית ראשון בטלה קדושת ארץ ישראל לעניין החובה לשמור על מצוות 

אך  –" כיבוש עולי בבל" -עם שיבת בבל קידש עזרא את הארץ בכיבוש חדש .התלויות בארץ

הינו ההגדרה ההלכתית " כיבוש עולי מצריים"המונח . בגבולות מצומצמים מימי בית ראשון

 .לאותם מקומות שנתקדשו מימי יהושוע לבית ראשון

 כיבוש עולי בבל

י בבל בתחילת בית שני ונתקדשו על ידי כיבוש עולי בבל הינם חלקי ארץ ישראל שנכבשו על ידי עול

אם חובת שמירת , נחלקו בו התנאים, "קדושה שנייה"הקרוי גם , כיבוש עולי בבל. עזרא ובית דינו

כמו כן נחלקו . היא מן התורה או מדברי סופרים, המצוות התלויות בארץ שהוא מחיל על הארץ

ם פוסק כדעת "הרמב. חר חרבנואו גם לא, אם קידוש זה נתקדש רק לימי בית שני, התנאים

כיוון שנעשה על ידי קניין , לשעתו ולעתיד לבוא, הסוברים כי כיבוש עולי בבל נתקדש מן התורה 

, כי בכלל כיבוש עולי בבל נכללים גם המקומות שנכבשו אחרי תקופת עזרא, יש אומרים. וחזקה

 .כגון שישים  הערים שכבש ינאי המלך

 .בבל אינו ידוע בוודאות תוואי הגבול של כיבוש עולי

 סיכום

 .לסיום אסכם את כל הנקודות המרכזיות של המאמר

ראינו את המקורות והגדרת מצוות , "משל הגפן"ראינו את הקשר של עם ישראל לארצו על ידי 

ניתן לראות את שני הכיבושים , כמו כן. י"ן לא"יישוב ארץ ישראל ואת מצוות כיבוש של הרמב

 .המראים את הגבולות של היום שנתקדשוהמרכזיים של הארץ 

 .ויהי רצון שיתקבצו כל נדחי ישראל במהרה, יהי רצון שנזכה לחיבת הארץ ולדבר טוב על הארץ
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 שמירת נגיעה

 מה טוב מתן 

 הקדמה

בחיי הזוגיות בחרתי בנושא זה מכיוון שאני לא בקיא בשמירת הנגיעה ואני רואה בו נושא מרכזי 

אך לא מתוך לימוד הבנה , את נושא זה התחלתי ליישם בחיי היום יום. לפני החתונה ולאחריו

במאמר זה אגע בפן ההלכתי וגם בפן . והעמקה ולכן חשוב לי מאוד להעמיק בפרטי ובטעמי הנושא

 .הרעיוני של שמירת נגיעה

 מקור שמירת הנגיעה

ואל אשה בנדת טומאתה לא "כתוב בתורה . הנגיעהמהיכן מקור איסור שמירת , תחילה נברר

 3ם"לפי הרמב". 2איש איש אל כל שאר בשרו לא תקרבו לגלות ערווה", "1תקרב לגלות ערוותה

, לא תתקרבו אליהם" 'ם מפרש את הפס"הרמב". לא תקרבו" 'מקורו של האיסור הוא מפס

לפי . היא איסור דאורייתאכלומר כל נגיעה הנובעת מחיבה  –" קירבה המביאה לגלות ערווה

לכן איסור נגיעה אינו , האיסור דאורייתא הוא דווקא באיסורי ביאה ממש( בהשגות שם)ן "הרמב

 .ם"פוסק לפי הרמב 4ע"השו. ל"אלא הוא איסור דרבנן שתקנו חז, כלול בו

 ?היא איסור דאורייתא כמו עריות, נגיעה

. .. באחת מכל העריות ואפילו בלי ביאההוזהרנו מלהתענג "ם "כפי שלמדנו מדעתו של הרמב

הרי . ..כל שחיבק ונישק: "ד החזקה"מכאן אנו רואים שלשיטתו גם בי" מפעולות שאדם נהנה בהן

 . רק נגיעה של הנאה נאסרה מדאורייתא -זה לוקה מן התורה

 ?מאיזה קירבה צריך לשמור

 . רגשי, ומישור מנטאלימישור הלכתי  –בעניין נגיעה באחים ובני דודים יש שני מישורים 

. אסורים עלינו בעריות, 'הורים אחים ובני דודים וכו: כל אדם בכל קירבה כגון: מישור הלכתי

אך תורתנו , לכאורה היינו חושבים שכל מי שאסור עלינו בעריות גם יהיה אסור עלינו במגע

אי אפשר הורים לילדים , הקדושה היא תורת חיים ומבינה שבלי מגע של חיבה בין אחים

( אחים וילדים, הורים)לכן יש הבדל בין מגע רגיל למגע עם משפחה מקרבה ראשונה , להתקיים

למרות שאנחנו קרובים מאוד , לעומת זאת. ובהם מותר לגעת למרות שהם אסורים עלינו בעריות

 .אפילו מבחינה רגשית יהיה אסור לגעת, לבני דודים

, וילדים לא קיים לכן אין איסור נגיעה בקרבה זו הרגש המיני בין אחים הורים: מישור רגשי

לעומת זאת בין בני דודים כן קיים מתח רגשי למרות שלרוב האנשים אין רגש לבני דודים בכל 

 .אך גם במשפחה מקרבה ראשונה צריך להמעיט במגע. זאת אסרו זאת חכמים

 להחזיר שלום לאישה מחשש שתיעלב

האם אדם יכול ללכת לעבודה דרך  –הקודם מביא מקרה  הרב פיינשטיין מגדולי הפוסקים בדור

? רכבת תחתית שבה יש צפיפות רבה וברור שיש דחיפות הגורמות למגע בין גברים לנשים

לכן לא שייך לחשוש , בתשובתו הוא כותב שאין איסור מכיוון שאין חיבה ותאווה בנגיעה זו

 . מלנסוע באזורים כאלו

                                                           
1
 יט, ויקרא יח 
2
 ו, ויקרא יח 
3
 ג"ספר מצוות לא תעשה שנ 
4
 'א 'אבן העזר כ 
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אך הוא מצמצם היתר זה ומסווג את , נגיעה שאינה של חיבהלאור דבריו רואים שניתן להקל ב

 :סוגי הנגיעה

 . מותר לכתחילה(: נגיעה לא מודעת) 'י דחיפה וכו"נגיעה כלאחר יד ע .א

מותר אך רצוי למצוא מקום אחר : נגיעה קרובה יותר כגון ישיבה יחד על ספסל באוטובוס  .ב

רים שגבר ראוי לשבת ליד גבר ולא שמו, וייתכן שדבר זה הוא גם מצד דיני צניעות כלליים

 . להיפך

יש מקלים אבל למעשה קשה לסמוך : כגון הושטת יד לשלום, נגיעה מכוונת אך לא לשם הנאה .ג

לכתחילה אין ליזום לחיצת יד לאישה אבל אם היוזמה באה מהצד השני אם אין זו . על זה

וע ואם החזיר יד דבר ראשון ינסה להתחמק בדרך אלגנטית כדי לא לפג, לחיצה של חיבה

 . במקרה זה אין איסור דאורייתא ואפילו לא איסור דרבנן. יעשה זאת בעדינות ובקצרה

 :אך יש מקומות שאין להשתמש בהיתר לחיצת יד גם כשאין חיבה

צריך להסביר פעם אחת בדרך שאינה מעליבה שאדם דתי אינו , כאשר מדובר על מפגש קבוע .א

 .יכול להושיט יד לאישה

ימוד כגון אוניברסיטה או צבא אין להקל וצריך להסביר את הטעם מכיוון שהרגל במקומות ל .ב

 . מגונה זה יכול במהירות להתפתח למטרות חיבה

 טעמה של שמירת נגיעה 

אחת התשוקות האנושיות החזקות ביותר היא להרגיש קירבה אמיתית שלימה ורוחנית לאדם 

רובים בעוד שלהרגיש קרוב ולהיות קרוב הם המגע הפיזי בעצם גורם לבני הזוג להרגיש ק. אחר

המגע הוא דבר חזק במיוחד שהוא יכול לגרום לנו להרגיש שזהו ! שני דברים השונים בתכלית

אך בעקבות מגע זה אנחנו עלולים להתמכר לאשליה הזו ולחשוב כי האדם , הקירוב האמיתי

 .העומד מולנו הוא הזיווג האמיתי

ה זו נטייה טבעית ומשיכה כלפי המין "הנפלאים שנטע בנו הקבאחד הדברים הקסומים ו, בנוסף

הזלזול בשמירת נגיעה כמו כן . אלו דברים יפים שנועדו לחבר ולחזק את הקשר בין בני הזוג. השני

כאשר אדם כזה ירצה , יגרום לרגש שלנו להתקהות( 'סרטים וכו, ים מעורב)חוויות אסורות 

. כיוון שחווה חוויה זו פעמים רבות, שאיבד יכולת זולראשונה להתרגש עם אישתו הוא יגלה 

זה נכון גם בחיי . אכילת מאכל מסוים פעמים רבות יכולה לגרום למאכל להיות מאוס על האדם

 .נגיעה מתמדת בחיי הרווקות תשחוק את המשיכה האמיתית והרוחנית בין בני הזוג, הטהרה

 ?מדוע אין אפוטרופוס לעריות

 ? מהו אפוטרופוס , "אין אפוטרופוס לעריות"גמרא ביטוי ייחודי טבעה ה

מי שידאג לצורכיהם , ממנים לילדים אפוטרופוס, כאשר חלילה מתים הורים ולהם ילדים קטנים

הגמרא מלמדת אותנו כי בעוד שלילדים חובה למנות . ויכלכל בהיגיון את ממונם ואת נכסיהם

 ? מדוע , אפוטרופוס ליצר הרע אי אפשר לעשות זאת

יש מצבים , יש יצרים שאפשר להשתלט עליהם. י אין מי שיכול להתגבר עליו ללא גדר וסייגכ

 . שאפשר להתמודד איתם אבל עם יצר העריות המציאות שונה

בהתחלה זו . מנגיעה "רק"כל כך הרבה נפילות התחילו , הדברים נכונים גם ביחס לשמירת נגיעה

, עם הזמן הקשר מתהדק והופך למשוחרר יותר. רק נתינת יד תמימה כדי להביע חיבה הדדית

מכאן אפשר להגיע למצבים שלא יאמנו והכל התחיל בנתינת . המחיצות נופלות והבושה גם נעלמת

 .יד בנגיעה של חיבה
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 סיכום

להלכה נפסק רק כאשר הנגיעה היא למטרת חיבה והנאה אז הוא איסור דאורייתא אך חכמים 

לאור דבריי ראינו כי שמירת הנגיעה הוא יסוד הכרחי בכל שלבי . אסרו גם נגיעה שאינה של חיבה

שמירת הנגיעה בחיי הרווקות משפיע באופן מהותי על חיי הנישואין . לפני החתונה ולאחריו, חיינו

 .כי רק כך אפשר לבנות זוגיות נכונה ובריאה

זאת מתוך  וכדי לעשות. מסקנתי מן המאמר שכל אדם מחויב לשמור נגיעה גם כאשר הוא רווק

 .הבנה והתחברות יהיה צריך ללמוד את הנושא ולחקור עליו באופן יסודי
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 הגבורה 

 אביחי מוזס

 

ואם אעמיק בו אדע , בחרתי במאמר זה מכיוון שנושא זה מאוד מושך אותי ואני מאוד מתעניין בו

 .להתגבר על דברים שנמצאים בחיי היום יום

 הגדרת הגבורה

 .הוא מצליח לבצע מעשה גבורה. מי שיש לו לב חזק לא מפחד מאף אחד ומשום דבר

לתוך ההתנסויות , זורק את עצמו לתוך הקרבות הפראיים ביותר, מתמודד מול קשיים

 .וההרפתקאות הכי נועזות

כי גבורה היא אומץ לב וניצחון תוך הפעלת שרירים ושימוש בכוח פיזי או , ישנם הסוברים

 ".יחידי סגולה"אלא רק , רפתקאות עזות שלא כל אחד היה מוכן לעשותהתנסות בה

 .פירוש שליטה על יצרים ותאוות, ישנם הסוברים כי גבורה

 מקור הגבורה ביהדות

ומושל ברוחו , טוב ארך אפיים מגיבור: "הכובש את יצרו שנאמר? איזהו גיבור: "1כתוב במשנה

 "2מלוכד עיר

ומושל ברוחו הוא , על כך שארך אפיים הוא יותר טוב מגיבור מדבר, הפסוק הנזכר במסכת אבות

 .יותר טוב מלוכד עיר

, (קשה לכעוס ונוח לרצות, סובלני)המשמעות היא שצריך לגלות את הגבורה בהיותך ארך אפיים 

 .מאשר תגלה את הגבורה בהיותך לוכד עיר

ומפני שכדי ללכוד , ל האדםמפני שעיקר תיקונו של העולם בשיפור מצבו הרוחני והמוסרי ש? מדוע

צריך גבורה , ואילו כדי להיות ארך אפיים ומושל ברוחו, עיר צריך התגברות זמנית וחד פעמית

 !קבועה ותמידית

ל לאמירתם המוסרית "הגיעו חז, כיוון שהוראת הפסוק היא שהגבורה היא בעיקרה רוחנית

לעדן אותם ולאזן , על יצריושהביטוי החזק ביותר לגבורתו של האדם היא ביכולתו להתגבר 

 .ולשם כך קיימת בו הגבורה, אותם

שהרי גם , אינו מבטא בכך גבורה של האדם, ל שגיבור המתגבר על אחרים בכוחו"מסביר המהר

הכובש את יצרו הוא כח מיוחד באדם מפני שהוא בא מצד ! לבהמות ולחיות יש כוחות כאלה

ל האדם לכבוש את יצרו ולהפעיל את כוחותיו כלומר היכולת ש! הדעת והחכמה שיש לאדם בלבד

 .היא גבורה אנושית בלבד, לפי שפיטה מוסרית אלוקית

 סוגי גבורות

 גבורה צבאית

מכיוון שהוא מתגבר על הפחד ! נחשב בצדק לגיבור, חייל המסתער על עמדת אויב יורקת אש

בכח רב של גדוד  כך גם כשמדובר. הוא לא מפחד אלא מתגבר, הטבוע בכל אדם מפני אש האויב

עליהם לגלות אומץ וגבורה למרות כל הקשיים והסכנות , צבאי ההולך לכבוש יעד מסויים

 .הטמונים בכך
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 גבורת הגוף

אבל , אמנם העיקר היא התשובה הרוחנית". צריך גוף בריא"הרב קוק מזכיר בכמה מקומות ש

". תשובה גשמית"ב לא תעלה במאומה אם לא תהיה מלווה" התשובה הרוחנית"יחד עם זה 

ולכן גם על כך יש לעשות , והרי הגוף גם הוא יצירה אלוקית, חטאנו נגד הגוף במה שהזנחנו אותו

 .כדי לשמור על בריאותו של הגוף, ולכן צריך להתגבר. ושתי התשובות תתחברנה יחד, תשובה

 גבורה נפשית

מסופר על תלמיד חכם  בגמרא במסכת ברכות". אל תירא עבדי יעקב", אין לאדם להיות פחדן

, כשאתה נאנח". 3?האם אינך יודעת שאנחה שוברת חצי גופו של האדם: "אמר לו חברו. שנאנח

כי פחד פחדתי "וכך נאמר ! הנך מאמלל את עצמך עוד יותר מאשר הסיבות שבגללן אינך נאנח

ר הרב קוק מסביר בהתחלת מאמ. הפחד גורר יותר נזק מהדבר המפחיד בעצמו –" 4ויאתיני

 .שהפחד מונע מן האדם הופעת כל חלקה טובה שבו, (עקבי הצאן) 'הפחד'

יצר הרע או , בגלל עצלנות, לפעמים האדם נמנע מעשיית דברים שחובת האדם ורצונו לעשותם

 .חטא הפחד מפסיד את כל הערך הרוחני של האדם. בגלל הפחד, ולפעמים, רשעות

פול במים וכדומה אבל זה עניין אחר והוא לי, הוא עלול להסתכן, אם האדם לעולם לא יפחד

. הפחד מגזים כל דבר ובזה נמנע האדם מלעשות. יש אבחנה בין זהירות לפחד". נקיטת זהירות"

הזהיר נזהר מזנק מצוי . אלא מסבה תשומת לב לכך שיש בעיות, הזהירות אינה סותרת עשייה

 (. מידת הזהירות, סילת ישריםעל פי מ)מגזים וממציא חששות רחוקים , והפחדן מפריז, ושכיח

 גבורה מחשבית

-אבל הסגולה העליונה של עם, גם פחד גופני רע מאוד. הרב קוק לחם בעיקר נגד הפחד המחשבי

מחוסר אומץ , ישנם אנשים המפחדים לחשוב מחוסר העזה מחשבית. ישראל היא סגולת המחשבה

לכם הדתיים אין צורך לשבור : "לפעמים אנשים שטחיים אומרים. להתמודד עם כל מיני מחשבות

, ל מזכיר"המהר". אין לשאול שאלות: "למי ששואל ורוצה להבין משיבים. באת הראש ולחשו

"! ככה זהו"וסותמים לו את הפה , שלפעמים אדם שואל שאלה כי הוא רוצה להבין דבר מן התורה

אנשים הרוצים להבין ולהתעמק שואלים שאלות ומוחזרים . מתוך מחשבה שזהו כבוד התורה

והוא הרחיק ומרחיק מן , ה מפחיד אלפי נשמות מהאומההפחד הז. ריקם בגלל הפחד המחשבי

אבל התורה . אשר שאלו ולא קיבלו תשובה, התורה רבים מבניה הטובים ההוגים והמעמיקים

לכן אנשים אלה חיפשו ולא מצאו תשובה והלכו . כוללת גם מקצועות נוספים של אמונה ומחשבה

ומונע את כל , העמקה בנשמת התורה הפחד המחשבי מונע. וקרה מה שקרה, לרעות בשדות זרים

 . תחיית הקודש, תחיית האומה

אנו למדים מכאן שיש פחד נוסף לאנשים והוא הפחד ממחשבות ולכן צריך לסלק את הפחד 

פחד , והעיקר הפחד המחשבי הוא פחד להעמיק, הפחד מלחשוב הוא אצלנו חיסול עצמי, המחשבי

 .ללמוד את פנימיות התורה
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 ?ן גבורה לאומץמה ההבדל בי

הנלחמת בהשפעות של רגש . אדם נתון בסכנה מתגלה בו אומץ כתגובה רצונית-בשעה שבן: "אומץ

אסור לו לגלות כל . על המפקד להיות אמיץ לב, בעצבים המתוחים, בחלחלת הגוף, הסכנה

, היא תכונה אנושית המגלמת את היכולת להתמודד עם הפחד. 5"התרגשות בעמדו מפני האויב

הגדרתו של המונח אומץ משתנה בין תרבויות שונות ובין אנשים . אי ודאות או איום, סכנה, כאב

אחרים . יש המגדירים אומץ כהיעדר פחד במצב שבו בדרך כלל מתעוררת תחושת פחד, שונים

 .טוענים כי אומץ בא לידי ביטוי דווקא אצל החשים פחד ומצליחים להתגבר עליו

אינו מגלה פחד ומוכן , כאשר אדם פועל באומץ רב במצבים מסוכניםהיא תכונה המתגלות : גבורה

כותבים ( כמו יפתח ושמשון)ך כאשר מספרים על מנהיגים שונים בישראל"בתנ. להקריב את עצמו

או נכונות לעשיית מעשי אומץ , מעלה אנושית המתבטאת לרוב במעשיות. שהם עשו מעשי גבורה

נשתה גבורתם , וישבו במצודות, לו גיבורי בבל להילחםחד" אל מול סכנות מתוך הקרבה עצמית 

 ".6נשברו בריחיה, הציתו משכנתיה, והיו לנשים

 סיכום

מעשה גבורה הוא מעשה של : למדתי שלגבורה יש כמה מאפיינים שנמצאים אצלנו תמיד לדוגמא

ומבצע , מעשה שבו האדם מתגבר על צרכים ועל יצרים או על אינטרסים מידיים, בחירה ערכית

 . פעולה לטובת הזולת או הכלל

 .וגבורה אזרחית גבורה צבאית, גבורה רוחנית, גבורה פיזית: קיימים סוגים שונים של גבורה

 .נזכה להתגבר על כל יצרנו ובכך נהיה גיבורים אמתיים' שבעזרת ה
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 נס וטבע

 מוסאי אוראל 

 

, המן מהשמיים, נס קריעת ים סוף: מהמפורסמים שבהם. ך אנו פוגשים ניסים רבים"לאורך התנ

 ..אלישע ביריחו ועוד ועוד, אליהו בהר הכרמל, ירח בעמק אילון, שמש בגבעון דום

מכאן ניראה שיש ביהדות התייחסות חיובית לניסים כגורם , אנו חוגגים את נס פך השמן בחנוכה

 .מחזק באמונה

למשל הגמרא . אלא הטבע עצמו, יש מקורות רבים המצביעים שהאידיאל הוא לא הנס, מצד שני

ליו אביו בחלום ואמר לו למה וניגלה א, מספרת שרבא הוריד גשם בימות הקיץ 1במסכת תענית

 .ה בניסים"הטרחת את הקב

 ?או דווקא את הטבע המונהג על ידי השם, האם היהדות מעלה על נס את הנס, אז נשאלת השאלה

 .במאמר אשתדל לברר את מקומם של הניסים לאור גישת התורה

 :לצורך הבירור נשאל מספר שאלות

למה בתקופת ? האם ניסים זה מקרה? הנס או הטבעמה גדול יותר ? ולשם מה הוא נצרך? מהו נס

והאם נס זה ? האם גם בעתיד יהיו לנו ניסים? התורה היו ניסים גלויים ובתקופתנו הרבה פחות

 ?בכלל משהו טוב

 .ה"הנס הוא שבירה של החוקים של הטבע שקבע הקב

ם את ולא רק מציאותו אלא ג, ה"מטרתו להוכיח את מציאותו של הקב, הנס בעצם היותו

רואים את השגחתו של הבורא יתברך , כמו ביציאת מצרים בקריעת ים סוף. השגחתו על העולם

 .כי רק מי שברא את העולם ומנהיג אותו יכול לשנות את החוקים שלו. עלינו ועל כל העולם

אולם . מתרחשים אירועים שנראים כמקרה, לעיתים רבות ובעיקר לאחר חורבן בית המקדש

הדוגמא הטובה . לעומק ניתן לראות את ההשגחה העליונה ואת הנס שבדברכאשר מתבוננים 

 במקרה. טבעית" כעלילה רומנטית"במבט ראשון רואים את נס פורים : ביותר לכך היא פורים

כל זה ארע  ובמקרה, בחר באסתר ובמקרה, חיפש אחרת ובמקרה, כעס המלך על אשתו וגרשה

בדיוק מרדכי שמע תכנית שרוצים להרוג את  ובמקרה, בעת שעמדה לרחף גזירת כליה על היהודים

אך ברור ששורה .. נדדה שנת המלך כשהמן בא להציע את הגזירה ועוד ועוד ובמקרה ,המלך

יוכל להבחין בניסים נסתרים המכוסים , המתבונן וחושב. ארוכה כזאת של מקרים אינה מקרית

. תו בכל פעם בפני העצלים במחשבתםה כאמור אינו חייב להוכיח את יכול"והקב. במחצלת הטבע

 .'מכאן קל להראות שאין מקרים אלא כל מה שקורה הוא מאת ה

מתן תורה ועוד שבאים להוכיח את מציאות , לכן אנחנו נתקלים בניסים גלויים כמו יציאת מצרים

אלקיך אשר הוצאתיך מארץ ' אנכי ה: "כפי שמופיע בעשרת הדיברות. הבורא יתברך על כל העולם

כי בריאת העולם מוכיחה את מציאות הבורא ". אשר בראתי שמיים וארץ"ולא כתוב , "2ריםמצ

מוכיחה שקיים בורא שהוא גם משגיח על העולם , ואילו יציאת מצרים מדגישה את הניסים. בלבד

 .מקיפה את כל יסודות הבריאה וחובקת זרועות עולם" השם ניסי"המציאות של . ומנהיג אותו

 

כי נס . אלא ניסים נסתרים, אמנם לא ניסים גלויים שיש בהם שינוי הטבע, ניסיםגם בימינו יש 

 .מהותו ופירושו מאורע שאינו ניראה כתוצאה טבעית
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אך אם נזיז את מחוגי השעון , קיומה של מדינת ישראל ניראה לנו כיום דבר טבעי ומובן מאליו

. עם ישראל לאורך כל התקופה באותם ימים נירמס ונרדף, שנה  533-133ההיסטורי אחורנית ב

מי העלה על דעתו באותן . וניסו להשמיד ולמחוק את העם היהודי, בארץ שלטו אומות אחרות

 ? בו אותו עם נרדף ישוב לארצו ויחיה במדינה בארץ שלו, תקופות שיתכן ויבוא יום

יתה האם תוצאת מלחמת ששת הימים הי? האם היה מובטח קיומה, לאחר שנוסדה מדינת ישראל

שקטנה מכל , מדינות תוקפות מדינה אחת 7-הרי לא הגיוני ש. ברור שלא? תוצאה טבעית והגיונית

ולא רק בניצחון . ובכל זאת גורמת למדינות שתקפו אותה לסגת לאחור, מדינה שתקפה אותה

, אלא גם מדינת ישראל כבשה שטחים חדשים וגדולים של חלק מהמדינות שתקפו אותה, מוחץ

 .ה את גבולות מדינת ישראלובכך הרחיב

הרי שר . שהיו בשליטת מלך ירדן, לא הייתה שום כוונה למדינת ישראל לכבוש את יהודה ושומרון

? מדוע ניכנס ותקף. אל תתקוף במלחמה ואנחנו לא נתקוף אותך, החוץ שיגר הודעה למלך ירדן

מות של ישראל שניצחו ולא די בכך בכל המלח. ארע בימינו" את לב פרעה' ויכבד ה"אין זה אלא 

 ".3ילחם לכם ואתם תחרישון' ה"כמו שכתוב ' עם יד ה

בגמרא במסכת תענית מובא . זה לא תמיד טוב לנו מבחינה רוחנית, אבל למרות גדולת הניסים

שיעשה לו נס ויהיה לו כסף כדי לקנות ' שלא היה לו כסף וביקש מה, מקרה עם רב חנינא בן דוסא

בלילה הוא חלם שיש שולחן בשמיים עם . וירדה לו רגל של זהב מהשמיים, נענה לתפילתו' ה. אוכל

השולחן זה בעצם הזכויות שלו והרגל שירדה היא בעצם חלק . רגליים וחסרה לו רגל אחת 0

, מכאן אנו רואים. מיד התפלל שתחזור הרגל לשמיים וחזרה. מהשולחן שזה חלק מזכויותיו

" מטריח"אז אתה כביכול , "חוק נתן ולא יעבור"י כתוב הר. שניסים מנקים מזכויותיו של אדם

אין ניקיון , (בשביל עם ישראל)אבל כשיש נס בשביל הכלל . את בורא עולם לשנות מסדר עולמו

 (.בן אדם פרטי)אלא רק כשהנס בשביל הפרט , זכויות

 .במובן הזה הכול הוא נס', יש להתרגל ולראות בכל דבר ודבר את יד ה

הטבע , כל המציאות של עם ישראל היא נס, כל התורה כולה היא נס, וארץ הם נסחוקיות שמיים 

 .הכול גילוי אלוקות, בעצמו הוא נס

 ! שבעצם הטבע הזה הוא כולו נס אחד גדול, "טבע"מתחילים לקרוא זה , אולם בגלל שמתרגלים

כל חוקות , במובן אמיתי ובחכמה אמיתית כל הסדרים שבמציאות". על ניסך שבכל יום עמנו"

 "ואתה  מחיה את כולם"כולם נמשכים מהסדר ומהמקור הפנימי של הכול ,שמיים וארץ

 

שכל העולם כולו וכל מה שבתוכו , אנחנו למדים מכל דבר ובריאה שבעולם, בסופו של דבר

כולם זה נס בפני עצמו , צומח או דומם, בין אם זה חי, מהבריאה הכי קטנה עד לבריאה הכי גדולה

 .אלוקית בכל דבר ודבר והתגלמות
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 שמחה 

 אבי מלטבשי

 

משום שאחת התכונות הכי טובות באדם היא , ראשית. בחרתי בנושא השמחה מכמה סיבות

 .ששמחה היא דבר שמלווה אותנו במגוון מצבים וכמעט בכל רגע בחיינו, דבר נוסף הוא. השמחה

, האם יש שמחה שהיא מוגזמת, השמחה האמתית של האדםאני ארצה לחקור מהי , במאמר זה

 .ה"והאם יכולה השמחה לקרב את האדם להקב

 ?או שמא השמחה היא לא דבר טוב בכלל? בתחילה אשאל האם חובה על אדם להיות בשמחה

מציג את " 1והלכת בדרכיו"הרב אבינר בספרו . ישנן שתי השקפות עולם בנושא השמחה, באמת

המאמינים שחובת האדם , ישנם זרמים כתנועת החסידות החדשה, אחדמצד . שתי הגישות

ואפילו אומרים כי , התמידית-בעולמו להיות שמח שכן השמחה מביאה לקניית החוויה הפנימית

 . אין ערך לחיים בלא שמחה

שכן זו שטות לחשוב שיש למדוד את ערך , ישנם הטוענים שאין צורך לאדם בשמחה, מצד שני

 .על האדם לעשות את המוטל עליו בעולם הזה ותו לא. טובה של האדםהחיים בהרגשה 

השמחה היא בעלת חשיבות רבה בחיי האדם וכי , הרב אבינר מסביר כי על פי תנועת החסידות 

אין דבר גרוע מזה ולא רק בהיבט הרוחני אלא גם בגשמי , למרות שאין איסור בתורה להיות עצוב

האדם נהיה עצל , "מסתלק מן אדם רצון חייו", סוימתשכן כאשר נופלת על האדם עצבות מ

ואינן פועלות בצורה בריאה ומתוך כך עלול האדם , ומחשבותיו מתבלבלות ברוחניות ובגשמיות

 .ליפול לעצבות ולחושך גדול

 .זו מעלה גדולה להיות בשמחה תמיד , למרות שאין חיוב מהתורה על האדם, לכן

שמחה בתורה , הכוונה היא לשמחה של קדושה, בריםשכל השמחה שעליה דנים ומד, כמובן

ברור כי שמחה . ולא חלילה שמחת הוללות ושטות, ובקיום המצוות שמחה שיש בה ערך ומשמעות

ואל לנו לטעות בה ולחשוב אותה לשמחה הטובה שבה , כזו היא שמחה מוגזמת הקרובה לחטא

 . אנו מעוניינים להיות

חה שישמח האדם בעשיית המצווה ובאהבת האל שציווה שמ" ם בסוף הלכות לולב "כתב הרמב

יותר . זה חשוב וטוב' ם להיות בשמחת עבודת ה"שגם לפי הרמב, מכאן." בהן עבודה גדולה היא

 ! עד כדי כך". ראוי להיפרע ממנה, כל המונע עצמו משמחה זו: "ם מוסיף שם וכותב "הרמב, מזה

ם "והרמב.." אלוקיך בשמחה' א עבדת את התחת אשר ל: "ם מביא ראיה לדבריו מהפסוק"הרמב

, ובכך בעצם מתחבר לגישה הראשונה, לאמיתה' ללא שמחה אינה עבודת ה' שעבודת ה, מסביר

 .ומסכים כי השמחה היא ערך עליון לאדם בעולמנו, גישת החסידות החדשה

 ?ערך או אמצעי-השמחה

 ?נשאלת השאלה האם השמחה היא ערך בפני עצמו או אמצעי למטרה

ישנו סיפור בספר נחמיה פרק ח שבאו עם ישראל לפני עזרא ונחמיה הצטערו בראש השנה וחשבו 

לצום נחמיה ועזרא עונים להם שלא יצומו אלא שילכו לאכול ולשתות משמנים ומאכלים ולא יהיו 

וכי לא ברור ? למה חשב העם לצום, מהסיפור עולה שאלה". היא מעוזכם 'חדוות ה"בעצב כי 

שהעם " והלכת בדרכיו"מסביר הרב אבינר בספרו , אלא? הוא יום טוב ולא צמים בושראש השנה 

ענו להם עזרא . רצה לדעת האם צום בראש השנה יועיל יותר במשפט יום הדין מאשר שמחה
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ה בזה שאתם שמחים בחג היא כוח הרבה יותר גדול "ונחמיה שלא יצומו משום שהרצון של הקב

השמחה בסיפור שהבאנו מוצגת בתור ערך ". היא מעוזכם' דוות הכי ח"לכן דבקו בה , מיום צום

אבל ערך השמחה יש לו יותר כוח , ה גם מתוך סיגופים"שהרי ניתן לעבוד את הקב, ולא אמצעי

 .'בעבודת ה

שבהם על פי פרקי , בארבעים ושמונה הדרכים, למשל. אך לעיתים השמחה היא אמצעי ולא ערך

ואנו שואלים האם התורה רוצה שהאדם לא , "מיעוט שחוק"עי התורה נקנית נמצא האמצ, אבות

ולא מתכוונת שהאדם לא , כמו שמצווה התורה על מיעוט בשינה, אלא! ברור שלא? ישמח בכלל

אלא בשמחה של קדושה , שלא ירבה שחוק של הוללות ושטות, כך גם במיעוט שחוק, יישן בכלל

 .האדם להיות שמח ולמען מטרה זו חייב, 'שתקדם את האדם בעבודת ה

הרי היא כל כך מבורכת וכל כך רצויה בואו נשמח ללא ? אם כך מדוע להגביל את שמחת הקדושה

. ולכל דבר צריכה להיות מידה מסוימת, כי העולם אינו שלם עכשיו, עונה על זה הרב אבינר! גבול

לשמוח שמחה ונוכל " ימלא שחוק פינו"רק אז , (מצב גאולה)לעתיד לבוא כשהעולם יהיה שלם 

 . מלאה

 ?אחרי שביררנו את חשיבות השמחה יש לשאול האם היא תנאי

או אולי עדיף לעשות מצווה בלא שמחה מאשר לא , אם אני לא שמח עדיף שלא אעשה מצוות

אבל כאשר עושה , ידוע לנו שחובה על האדם לעשות מצוות אפילו אם אינו שמח? לקיימה כלל

ואפילו אם אדם שמח מהבלים שאינם , את המצווה ואותו האדם מצוות בלא שמחה הוא מקלקל

מפני שהכרח הוא ? למה! שכן דבר זה גורם לו לשמחה, אסור לנו לדחוק באדם לעזוב זאת, מצוות

שכן השמחה , שאינם מצוות, ואם לא ממצוות אז מדברים כשרים אחרים, לאדם להיות שמח

 ".היא לב הכל"

 ?מהי שמחה אמיתית

איך אני ? איך אני מוצא אותה? דם היה רוצה לדעת מהי השמחה האמיתיתאחד הדברים שכל א

 ?אותה" קונה"

ם העצבות עצמה היא רעה גם "ענה לו הרמב, ם מפי מלך ערבי"ובכן אותה שאלה נשאל הרמב

. דבר זה מגביר את החולי של האדם ומוריד את נפשו שלו, כאשר אדם חולה ועצוב מהחולי

' אדם ירא ה. 'ים לכל דבר המורידים את רוח האדם היא יראת הקשי, חרדות, תשובתו לחולי

ם אדם שכל "אומר הרמב" 2אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה"? מתוך שמחה אומנם' עובד את ה

ההתמודדות , כאשר באה עליו צרה או קושי מסוים, מעינו בעולם רק אכילה ושתיה לבוש ונכסים

איך נוכל , מתוך שמחה' לכן כשאדם יעבוד את ה, ותעמה תהיה קשה ביותר וישקע בדאגות וטרד

הרי בזכות השמחה אדם עושה רצון בוראו ועושה את , להביא ולומר שהשמחה היא דבר שלילי

 .גם אם יש לו דאגות וטרדות חומריות, ואין האדם השמח יותר מאדם הממלא את ייעודו, ייעודו

לו תחילה ואין תכלה שזהו לימוד לא מה שיש לו תחילה ותכלה הנשמה רוצה אלא מה שיש 

התורה שכן כאשר אדם יחפוץ לדוגמא באוטו חדש אחרי שיקנה את האוטו ירצה להחליפו או 

לימוד התורה אין לו סוף הנשמה רק יונקת עוד ועוד ... לקנות בית ואז להגדיל את הבית וכולי

 . והצמא לא נגמרת
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 " מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד: "רבי נחמן מברסלב היה אומר

 ". שמחה גדולה להיות במצווה תמיד"אפשר באותה מידה לאמר 

אני מאוד מקווה לאמץ לעצמי את מידת השמחה להיות בשמחה תמיד וגם להיות במצווה תמיד 

 ה יסייע בידי למלא ציפייה זו"שהקב
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 טובה עין 

 ידידיה מנדל

 

ומתוך כך , עין טובה היא העין המחפשת לראות בכל דבר את הצדדים החיוביים שקיימים בו

עין טובה על בני אדם . לרצות בהמשך קיומו של אותו הדבר בגלל אותו הדבר החיובי שקיים בו

ה את כיוון שהאדם פועל ועוש. היא לחפש בכל אדם את הצדדים החיוביים שקיימים באישיותו

. היא גם לדון לכף זכות פעולות של האחר, עין טובה בהקשר שלו, פעולותיו בבחירה חופשית

, שכאשר נראה אדם עושה פעולה כל שהיא שאפשר לפרש אותה כפעולה ראויה וחיובית, כלומר

בעל העין הטובה ייתן לפעולה הזו את הפרשנות , אך אפשר לתת לה גם פרשנות של פעולה שלילית

 . ולשמוח בה, לרצות בהצלחתם, להחמיא להם, עין טובה היא גם לפרגן לאחרים. החיובית

וכיוון שעל פי , עין רעה היא העין שמחפשת לראות בכל דבר את הצדדים השליליים שקיימים בו

הם אינם יכולים להצדיק את , אנשים בעלי עין רעה אינם רואים בשום דבר צדדים חיוביים, רוב

בעלי עין רעה אינם יכולים לשמוח בהצלחה של . דברים הקיימים בעולםקיומם של כמעט כל ה

כאשר הם רואים שאדם בחר . ולכן הם מעוניינים גם בכישלונו, על פי רוב הם מקנאים בה, האחר

, שאפשר לפרש כפעולה חיובית ואפשר לפרש אותה גם כפעולה שלילית, לעשות פעולה מסוימת

 . ליברוב הפעמים יפרשו אותה לצד השלי

ובכל מצב שיש חצי , על כל מה שנתן להם' מודים לה, על פי רוב בעלי העין הטובה שמחים בחלקם

על פי רוב האנשים בעלי העין . הם תמיד יראו את חצי הכוס המלאה, כוס מלאה וחצי כוס ריקה

 . ואילו בעלי העין הרעה יהיו מרירים, הטובה יהיו שמחים בחיים

מתלמידיו של אברהם אבינו ושלושה דברים , בו שלושה דברים הללוכל מי שיש : "המשנה אומרת

ונפש , ורוח נמוכה, מתלמידיו של אברהם אבינו עין טובה. אחרים מתלמידיו של  בלעם הרשע

 ".1שפלה

בספר ? ואילו בלעם הרשע היה בעל עין רעה, היכן ראינו בתורה שאברהם אבינו היה בעל עין טובה

מספר ' כאשר ה. 'מסופר על ויכוח שהתקיים בין אברהם אבינו ובין הבפרשת וירא , בראשית

אברהם אבינו מנסה בכל כוחו לחפש דברים חיוביים  ,לאברהם שהוא מתכוון להפוך את סדום

ואנשי סדום רעים :" התורה כותבת על העיר סדום בפרשת לך לך. בסדום כדי למנוע את נפילתה

הם אבינו חיפש בתוך המקום הזה כמה צדיקים כדי למנוע ואף על פי כן אבר, "מאוד' וחטאים לה

 . בלעם הרשע בא לקלל את ישראל כדי שיפסיקו להתקיים בעולם. בזכותם את הפיכת העיר

מה היא , המשנה במסכת אבות מספרת שרבן יוחנן בן זכאי ביקש מתלמידיו לחקור ולהשיב לו

כלומר זה הדבר . עין טובה, שיברבי אליעזר בן הורקנוס ה. הדרך הטובה שידבק בה האדם

הוא בעל עין ' גם ה.  על אברהם אבינו נאמר שהיה בעל עין טובה. המרכזי שצריך לעבוד עליו

יוצא מכאן . שהרי הוא יתברך ממשיך לקיים את העולם למרות כל החסרונות הקיימים בו, טובה

אנו . העין הטובה הוא צריך לרכוש את מידת', שאם אדם רוצה להיות דומה למידותיו של ה

 . שואפים ללכת בדרכו של אברהם אבינו

לחשוב על , דבר שני להתאמן על כך. על כך' עלינו להתפלל לה, קודם כל? כיצד נגיע לעין טובה

לומר מילה טובה לאדם האחר ואף . לחפש דברים טובים אצל האחרים, דברים טובים שקרו לנו

להודות לאחרים על כל דבר , ש לחלק מחמאותלא להתביי. לספר דברים חיוביים על האחרים
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אורח טוב מה הוא . הגמרא במסכת ברכות משווה בין אורח טוב לבין אורח רע. שעושים לנו

כל מה שטרח בעל הבית : אורח רע מה הוא אומר. טרח בשבילי, כל מה שטרח בעל הבית: "אומר

יש להם , ובעל עין רעה, ן טובהאנו למדים מכאן שבעל עי". בשביל עצמו או בשביל בני ביתו טרח

 . הסתכלות הפוכה

והגיעה , למשל אם הזמנת פיצה. עין טובה אין פרושה להיות עיוורים לחסרונות של אחרים

כגון לחשוב שמביא הפיצה . אלא למצוא נקודות זכות, לא צריך לחשוב שהגיעה בזמן. באיחור

  .נע ממנו להגיע בזמןשממשהו אלא שכנראה קרה , רצה מאוד להגיע בזמן שהתחייב

על המסתכל . בכוחה של עין טובה להשפיע על בעל העין הטובה וגם על זה שהוא מסתכל עליו

ורק את הטוב  אצל כל אחד הוא שואף להיות טוב יותר , אדם שמתרגל לראות את הטוב? כיצד

הוא , ברגע שהוא  רואה שמתייחסים אליו כאל אדם טוב? על זה שמסתכלים עליו כיצד. בעצמו

הוא גם לא רוצה לאכזב את הזולת , הוא מתקדם ושואב מכך כוחות, מתחיל להאמין בטוב שבו

ועל ידי , מסופר במדרש על אהרון הכוהן שדן לכף זכות והתייחס לכל אדם כצדיק. שרואה בו טוב

 . והתהפכו לטובה, כך אנשים התביישו לאכזב אותו ולחטוא

צריך , אפילו מי שהוא רשע גמור. ך לדון כל אדם לכף זכותדע כי צרי: "2רבי נחמן מברסלב כותב

רבי . "ויכול להשיבו בתשובה, ועל ידי זה מעלה אותו באמת לכף זכות... לחפש בו איזה מעט טוב

 .שאויוכך יתרומם ולא יגיע לידי י, אמר שאדם צריך ללמוד לדון אפילו את עצמו לכף זכות, נחמן

 .זה השפיע עליו לטובה, וננתי בעיניים טובות על הזולתבמהלך השנה שמתי לב  שכאשר התב 

 ":נעם אלימלך"בעל ה, נסק'אלימלך מליז' נסיים בתפילת ר 

 ".תן בליבנו שנראה כל אחד מעלת חברינו ולא חסרונן"

  

                                                           
2
 ב"ן תורה רפ"ליקוטי מוהר 



 ' עזרת הב

129 

 מידת הכעס

 סבח יצחק 

 מהי מידת הכעס

הוא התגובה של הבן אדם למצבי לחץ הכעס , כעס הוא פתרון של אנשים לצאת ממצבי לחץ

מצבים שלא נוח לו בהם כמו שאדם מתבייש במשהו אז זה גורם לו לכעס על כל העולם , וסכנה

ולכן התמודדות . או כשלאדם יש רצונות מסוימים והם לא מתגשמים זה גורם לו לכעס. ועל עצמו

 .עם הכעס היא גם קשה מאוד וגם חשובה מאוד

 מדוע אדם כועס

כועסים הרבה בגלל תסכול שלהם מכך שהם לא מה שהם רוצים להיות או שלא מצליחים  אנשים

, עוד דבר שמביא לידי כעס הוא האלכוהול. במשהו או שהחברה מסביב גורמת להם לכעוס

האלכוהול פותח את ליבו של האדם ורגשות שלו מוקצנות והוא יכול להגיע למצבים של כעס 

 .ולפורקן בלי שליטה בכלל

 ד נתגבר על הכעסכיצ

דרך ראשונה היא שאדם ישלים : הכעס מתוך תסכול על עצמנו יכול להיפסק בשני דרכים, ראשית

אם אדם מגיע למצב שהוא שלם לגמרי עם עצמו עם הגוף שלו עם הדעה והרוח שלו , עם מה שהוא

 .אז לא יהיה לו תסכול על עצמו שייגרר לבסוף לכעס על עצמו ועל כל העולם

אדם מתוסכל על עצמו ויש לו בעיה שמפריעה לו וזה מביא אותו לידי כעס בגלל זה אז  אם, שנית

אדם שיש לו בעיית עודף משקל וזה גורם לו : הפתרון הוא לטפל בבעיה באופן ישיר לדוגמא

לתסכול וכעס אז הפתרון לבעיה היא להוריד במשקל זאת אומרת אדם יקח אחריות על עצמו וזה 

 .התסכול שלו על עצמו וזה ישחרר אותו מהכעס שרודף אותו בגלל זה יפתור לו את בעיית

שהחברה שמסביבי פוגעת בי וגורמת לי לכעס אני צריך להתרחק מהחברה , לפתרון בעיית החברה

בדומה לכך גם לבעיית האלכוהול אם זה גורם לי לתסכול או לרגשות . שפוגעת בי וגורמת לי לכעס

צריך להתרחק מהאלכוהול וזה יגרום לי למנוחת הנפש ולידי , טהמוגברים ולידי כעס וחוסר שלי

 . ריחוק ממידת הכעס

 ?האם מותר במצב מסוים להשתמש במידת הכעס

ם כותב "הרמב: ם"של הרב שלמה אבינר מובאת סתירה בדברי הרמב" והלכת בדרכיו"בספר 

לא יכעס אלא על , אלא בינוני, לא יהא בעל חמה נוח לכעוס ולא כמת שאינו מרגיש: "בהתחלה

ם בזה "הכוונה של הרמב, "1דבר גדול שראוי לכעוס עליו כדי שלא יעשה כיוצא בו פעם אחרת

אלא הדבר הנכון ? "למה נגעת לי בדברים: "שאדם לא יכעס על סתם דברים קטנים כמו למשל

מדוע "או " מדוע שרפת את ביתי"הוא רק לכעוס על דברים גדולים שצריכים זעזוע כמו למשל 

ויש : "ם משהו אחר הוא כותב"אבל במפתיע בהמשך דבריו כותב הרמב". שברת את הרכב שלי

וכן ... אלא יתרחק מן הקצה האחד עד הקצה האחר, דעות שאסור לו לאדם לנהוג בהן בבינונית

וילמד עצמו שלא , וראוי לאדם שיתרחק ממנה עד הקצה האחר, הכעס מידה רעה היא עד למאוד

ם כאן כותב שלא יכעס בכלל גם "זאת אומרת שהרמב" .ו על דבר שראוי לכעוס עליויכעס ואפיל

איך אתה אומר דבר כזה הרי לפני כן כתבת " סתירה"לכאורה אנחנו רואים כאן . על דבר קטן

 ?איך אתה כותב פתאום שגם על דבר גדול אסור בכלל לכעוס, שמותר לכעוס על דבר גדול
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הבן עשה , הראות עצמו כאילו הוא כועס למשל לחינוך ילדיםם התכוון שמותר לאדם ל"הרמב

מעשה חמור ואבא שלו רוצה לזעזע אותו אז האבא מראה את עצמו כאילו הוא כועס אבל בתוך 

זאת , ליבו הוא לא באמת כועס עליו הוא יודע שזה רק למטרת חינוך הילד והוא לא באמת כועס

א כועס אבל אסור לאדם לכעוס בתוך ליבו על אומרת שהאדם מותר לו להראות עצמו כאילו הו

 . ם בזה שהוא אמר שאסור לכעוס בכלל"וזו הייתה כוונתו של הרמב, אדם מסוים

 כעס כעבודה זרה

ם "הרמב)כל הכועס כאילו עובד עבודת כוכבים "אמרו החכמים הראשונים  2ם כותב"הרמב

שרו חכמים בין כעס לעבודה ונשאלת השאלה מדוע קי( ה עמוד ב"מסתמך על הגמרא בשבת דף ק

 ?זרה

מסביר שכאשר האדם כועס הוא מגיב באגרסיביות וברצון " והלכת בדרכיו"הרב אבינר בספר 

הכועס מנסה . המצב שולט בו, ומה שמדאיג הוא שבמקום שהוא ישלוט במצב. לשבור ולהרוס

כיוון " ודה זרהעב"להשפיע על המציאות בדרך זרה כלומר בדרך לא נכונה ולכן הכעס הוא נקרא 

שהאדם לא חושב בשעת כעסו בהיגיון ישר ובמחשבה מה נכון באמת לעשות כרגע אלא רוצה רק 

אדם צריך להירגע , כ אני אתחרט עליהם"לכן במקום לכעוס ולעשות מעשים שאח. לשבור ולהרוס

 .ולהגיב עליהם בצורה שקולה והגיונית

 סיכום

ואסור לנו לכעוס אף פעם חוץ , יך להתרחק ממנהלמדנו שמידת הכעס היא מידה קשה ורעה וצר

אבל מצד שני למדנו איך לשלוט במידת הכעס וללמוד לחיות , ממצבים מסוימים וגם בזה בקושי

 .שנזכה לשמוח ולא לכעוס אף פעם, איתה ולהתרחק מהדברים הרעים שבה
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 גניבה

 סמוכיאן שחר

 הגזל איסור של חומרתו

 ָכל ָאְרחֹות ֵכן: "שנאמר, ממנו נשמתו נוטל כאילו פרוטה שוה חברו את הגוזל כל" נאמר 1בגמרא

 ולא" ואומרת הגמרא וממשיכה. 4ע"והשו  3ם"הרמב פסקו גם וכך. "2ִיָקח ְבָעָליו ֶנֶפׁש ֶאת ָבַצע ֹבֵצעַ 

 וחמור .5ּוְבנֹוֶתיָך ָבֶניָך יֹאְכלּו ְוַלְחֶמָך ְקִציְרָך ְוָאַכל: שנאמר, ובנותיו בניו נפש אף אלא, בלבד נפשו

 ולא, המצוות כל על שעברו המבול בדור ראינו שכן, שבתורה איסורים מכל יותר גזל של עונשו

 האדם של לממון קוראת שהתורה כך ידי על זאת להסביר אפשר. "6הגזל על אלא דינם גזר נחתם

 דמו את נוטל כאילו הוא, ממון מחברו לוקח אדם אם ולכן, "7הנפש הוא דם"שה ואומרת" דמים"

 .ממנו נפשו ואת –

 בחיים מזלזל מחבירו הגוזל אדם. פיגום על לעלות כגון, פרנסה בשביל עצמו מסכן אדם – לעתים

 .הממון למען רובח שסיכן

 לגניבה גזל בין ההבדל

 בלא רכוש מחברו לוקח גנבש ומסביר:( עט קמא בבא הגמרא פי על) לגזלן גנב בין מחלק 8ם"הרמב

 כיס לתוך ידו הפושט: "לגניבה דוגמא מביא ם"הרמב. בפרהסיא ממנו לוקח גזלןו, בסתר רצונו

". יד בחוזק ובפרהסיא בגלוי הלוקח: "לגזילה ודוגמא." רואין הבעלים ואין מעותיו ולקח חברו

 מה מפני: זכאי בן יוחנן רבן את תלמידיו שאלו: "מגזילה יותר חמורה שגניבה מסבירה 9הגמרא

 עבד השווה לא וזה קונו לכבוד עבד כבוד השוה זה להן אמר? מגזלן יותר בגנב תורה החמירה

 מבני חושש אינו גם כך, אותו רואה ה"שהקב מכך חושש שאינו כשם, הגזלן כלומר". קונו לכבוד

 אדם מבני חושש הוא אך אותו רואה ה"שהקב מכך חושש אינו, הגנב אך. אותו שרואים אדם

 שעולה כפי, גניבה פעולת לעומת גזלה פעולת של נוסף מאפיין. יותר חמור עונשו לכן, אותו שיראו

 .בחזקה לוקח שהגזלן, הוא מהגמרא

 מגזל בתשובה חזרה

 לא ואם. ממנו שגזל למי הגזילה את להחזיר עליו, בתשובה וחזר, מחבירו דבר איזה שגזל מי

 הגזלה את והשיב", בתורה נאמר שהרי, שלימה בתשובה לחזור יכול הוא אין, שגזל מה את יחזיר

 על עבר שאם, "לעשה הניתק לאו" הוא הגזל שעוון מכאן". עשק אשר העושק את או גזל אשר

  .גזל אשר הגזילה את להשיב, "עשה"ה את לקיים עליו, שגזל, "לאו"ה

 מקבלין אין, חכמים אמרו, הגזילה את ולהחזיר תשובה לעשות הבא גזלן, שנינו 10בברייתא אולם

 שברצונו לו ואומר, הנגזל אל הגזלן מגיע כאשר, כלומר. תשובה לדרכי פתח לו לפתוח כדי, ממנו

 כשיראה שהרי. התשובה את מעליו להקל בכדי, הגזילה את ממנו לקבל אין, הגזילה את לו להשיב

 במצות יתרשל, ממנו שגזל מי לכל גדולים סכומים להחזיר עליו שכעת, התשובה קשה כמה
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 .בתשובה לחזור הגזלן שיוכל בכדי, ממנו לוקחים שאין חכמים תקנו לכן. במרדו וישאר, התשובה

 גזירה גזרו) זו משנה נשנית( הנשיא יהודה רבינו הוא) רבי בימי, יוחנן רבי אמר, בגמרא אמרו וכך

 אתה אם, ריקה, אשתו לו אמרה, תשובה לעשות שביקש אחד באדם מעשה, (בבריתא הנזכרת זו

, אמרו שעה באותה. תשובה עשה ולא ונמנע, שלך אינו( שלך החגורה) אבנט אפילו תשובה עושה

 ".הימנו נוחה חכמים רוח אין, מהם והמקבל, מהם מקבלין אין, שהחזירו בריבית ומלוי הגזלנים

 ?לא או הגניבה את להחזיר צריך תשובה שעשה הגנב האם אז

 אין, קיימת הגזילה אין אם, מעצמו תשובה לעשות הבא מפורסם גזלן", 11ערוך השלחן מרן כתב

 ביד מוחין אין, והחזיר שמים ידי לצאת רצה ואם, תשובה מלעשות ימנע שלא כדי, ממנו מקבלין

" מפורסם" גזלן שכתב מה, ראשית: ע"השו את מסביר ל"זצ יוסף עובדיה הרב". מלקבלו הנגזל

 רק, וגזילות גנבות בעניני מפורסם הוא הגזלן כאשר שדוקא, בזה לומר רצונו. תשובה לעשות הבא

 או פעם גזל רק, בכך עסקו אין אם אבל, הגזילה את ממנו לקבל שאין הגזירה לגביו שייכת אז

 בידו ויש, כך כל קשה תשובתו אין שהרי, הגזילה את ממנו לקבל מותר אזי, באקראי פעמיים

, (התוספות בעל יצחק רבינו) י"ר בשם שכתבו, התוספות בדברי הוא הדין ושורש. בתשובה לחזור

 מפני, בכך שעיסקו, מפורסם גזלן או בגנב אלא, הגזלן מיד דבר לקבל שלא חכמים תיקנו שלא

 לעשות הבא" שכתב מה .ממנו מקבלין, באקראי הגוזל אבל, לשוב דרך לו עשו, לפרוש לו שקשה

 אין אז, הגזילה על לשלם הטוב מרצונו בא הגזלן כאשר שדוקא, לומר רצונו, "מעצמו תשובה

 דין בית ידי על הגזילה את ממנו להוציא אפשרות ויש, במרדו עומד הוא אם אבל, מידו לקבל

 מתכון ואינו במרדו עומד הוא שהרי, מידו ליטול שלא רבותינו תיקנו לא זה שבאופן הרי, וכדומה

. מיוזמתו תשובה לעשות הבא לגזלן אלא זו טובה תקנה רבותינו תיקנו ולא, כלל בתשובה לחזור

 רבים במקומות מצינו, במרדו עומד הגזלן שכאשר, והוסיף. בפירושו ש"הרא כתבו זה ודין

 שהגזלן התורה דין עיקר פי על וזהו, הגזילות את לשלם הנדונים את הדיינים שכפו בתלמוד

 בתשובה לחזור בא שהגזלן לכך הדומים במקרים ורק, מחבירו שגזל מה את לשלם מחוייב

  .ממנו מקבלים אין, שאז הרי, האישית מיוזמתו

 בעניני היה שעיסקו גזלן והוא, הטוב מרצונו הגזילה את להחזיר הבא גזלן על כאן מדובר, לסיכום

 הוא ואם. להחזיר שבא הגזילה את ממנו לקבל אין, בידו מצוייה אינה כבר עצמה והגזילה, גזלות

 מידי שגונב בגנב אך .הגזילה את ממנו מקבלים, להחזיר ברצונו לו שמוחלים פי על שאף אומר

 .שלימה בתשובה ולחזור גזילתו את להשיב קודם שצריך ודאי -  פעם

 סיכום

 יש מקרה בכל אך, שביניהם ההבדל על ולמדנו, ביותר חמור הוא – והגניבה הגזל שעוון ראינו

 בכך להיזהר יש ולכן. בתורה האסורים מהלאויםו" תגנוב לא" הדברות מעשרת אחת שזוהי לזכור

 ממנו מקבלים האם שונים חילוקים ויש, שלימה תשובה לעשות הגנב שעל ודאיוש ולמדנו .מאוד

 .שיחזיר מצוה – להחזיר מעצמו רוצה שאם וודאי, לא או הגניבה את

  

                                                           
11
 שסו סימן משפט חושן חלק 
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 התבודדות

 יונתן עופרי

 ? מהי התבודדות

המודגשת רבות בספריו , במילים שלו, היא תפילה אישית שאדם מתפלל בליבוהתבודדות 

 933-מלפני כ' חובת הלבבות'אך קיימת התבודדות של חשבון נפש כבר בספר . נחמן' ובתורתו של ר

ומגלה כלפיו , ובצרכיו, בעבירותיו, ומשתף אותו בקשיים שלו בחיים' הוא פשוט מדבר עם ה, שנה

ומודה לו על חסדיו ומבקש את סליחתו על , ש שיעזור לו להתקרב אליואת ליבו האוהב ומבק

 .חטאיו

יהיה איכותי ואמיתי האדם מתרחק מסביבתו והולך למקום שהוא יכול ' כדי שהדיבור הזה עם ה

 .להרגיש שהוא עומד לבדו מול בוראו

אמת היכן כי ב, כדבר איש אל רעהו' וההתבודדות עוזרות לאדם לדבר עם ה, התרחקות מאנשים

 .'שהוא נמצא קיימים רק הוא וה

ויכול להתבודד בכל שעה , נחמן צריך כל אדם להתבודד לפחות שעה בכל יום' לפי תורתו של ר

 .כדבר איש אל רעהו' וכן יכול לבחור לו כל מקום היכן שיהיה לו נוח לדבר עם ה. שאפשר

עוזרת לאדם , פחות בכל יוםבמשך שעה ל' דיבור עם ה. ההתבודדות פועלת באדם בכמה פעולות

נחמן מועילה לאדם לתקן ' כמו כן ההתבודדות לדעת ר. בתוך ליבו' להחדיר את האמונה בה

כי כאשר האדם . וכך לתקן את מידותיו ולזכות במידות מתוקנות, חסרונותיו, ולשנות את פגמיו

די זה הוא מבחין ועל י, קל לו יותר לחשוב על מנהגיו השלילים שבאו מנפשו' נמצא לבדו עם ה

 .שהם אלו שגרמו להתנהגויות השליליות, בקלקולים שיש לו על המידות

גורמים לו מיד לרצות ' בשעה שהוא מדבר עם ה, ההבחנה הזאת של האדם בקלקולים של מידותיו

על כל ' הוא גם מודה לה, כדבר איש עם רעהו' בשעה שהאדם מתבודד ומדבר עם ה. לתקן אותם

 .ו לטובהדבר ודבר שעשה ל

מחדירים באדם באופן מאוד חזק את התלות , ההודאה הזאת בשפה אנושית פשוטה ומעמיקה

וכאשר באותה הזדמנות אדם מתוודה על חטאיו בכל יום בשעת . ושהכל מאיתו יתברך', שלו בה

שהרי הוידוי הוא הכרה בחטא והוא מתחרט , מתחזקת בו ההכרה שהכל לטובה, ההתבודדות

 .מקבל את תשובתו ברצון ויהפוך לו גם את חסרונותיו לזכויות ודאי' וה, עליו

 מקורות שונים לערך של ההתבודדות

היא על ידי כך שכל דבר שאתה זקוק לו תבקש ' אמר שהדרך לחוש אמונה בה ל"זצ'' החזון איש"

יעמוד בפינת החדר ויאמר , אם דרושות לאדם נעליים חדשות למשל. במילים פשוטות' אותו מה

וככה כל " ראה נא את נעליי הקרועות והמצא לי כסף כדי לקנות נעליים חדשות, נו של עולםריב"

שימלא את כל חסרונותיו ' הבקשה של האדם מה. בשפה פשוטה' דבר שיחסר לו לאדם יבקש מה

, החזון איש אומנם לא דיבר על התבודדות. נותן לו הכל' גורמת לאדם להרגיש שה, בשפה פשוטה

מספיק לו " החזון איש"לפי . כדי לספר לו על צרכיו' ל דיבור אנושי ופשוט עם האך כן דיבר ע

אך רבי נחמן טוען שתועלת גדולה , בפינת החדר' בשפתו כשהוא מתבודד עם ה' לאדם שידבר עם ה

כדי להיות לחלוטין לבד עם , תצמח לאדם דווקא אם יתרחק מביתו ומסביבתו' יותר להתקרב לה

' ל היה מייעץ לכל אדם להתבודד בפינה של ביתו וישפוך שיחו לפני ה"צז" החפץ חיים. "'ה

במילים פשוטות שירחם עליו ' מבקש מה, כמו שהיה מדבר עם אביו, מדברים שיוצאים מן הלב

 .ויגמול חסד איתו
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אנו . ישמע את בקשתו' בשפה פשוטה מובטח לו שה' דווקא בפנייה אל ה" החפץ חיים"לדעת 

 .כותב הרבה על עניין ההתבודדות וערכה הגדול יודעים שרבי נחמן

אומנם הם , ראינו שבמובן מסויים גם החפץ חיים והחזון איש מדברים על סוג של התבודדות

אינם מדברים על כך בהרחבה של מילים כמו של רבי נחמן וכך אינם מדברים על התבודדות 

אבל לדעת החפץ , בכלל שצריכה להיות כאשר המתבודד מתרחק מסביבתו ומבני אדם אחרים

, חיים והחזון איש גם התבודדות של האדם בפינת חדרו יש לה תועלת רבה להוסיף לאדם בתפילה

 .ותתחזק האמונה ובהגדלת הסיכויים לכך שתפילתו אכן תתקבל

אפילו אם נקרע לאדם כפתור מחולצתו והוא , נחמן מוסיף שאומנם על כל דבר צריך להתפלל' ר

הצרכים של , נחמן' אך מצד שני לדעת ר. שימלא את חסרונו' שיבקש מה, ל זהמרגיש חיסרון בגל

ולהתקרב , האדם אינם עיקר המטרה של ההתבודדות אלא כדי להתפלל עליהם עם הרבה כוונה

נחמן עיקר התפקיד של ההתבודדות הוא להשתמש בזה כדי להתפלל על העיקר ' לדעת ר. 'לה

 .זור לו להתקרב אליו יתברךשיע', שיבקש מה' כלומר על עבודת ה

 ?באיזו תדירות טוב לעשות את זה

שבה הוא מתבודד , ואפילו פחות( דקות 63)כל אדם צריך שיהיה לו בכל יום לכל הפחות שעה 

נותן תודה לבורא על כל הדברים הטובים . ומתייחד עם בוראו ומדבר איתו, ומתרחק מאנשים

והוא מבקש . שהוא נכשל בהם, כל הדבריםומתוודה ומבקש סליחה על , שהוא עושה איתו

ובכל מקום שנוח לו , ויכול לעשות זאת בכל שעה שיבחר. שימלא את כל חסרונותיו, מהבורא

 .להיות לבד עם הבורא

אדם שקשה לו להתבודד שעה ביום יכול להתבודד כמה זמן שהוא יוכל העיקר שיהיה לו זמן קבוע 

 .ושיתמיד בכך כל יום, לדבר עם בוראו

 ? אם זו מצווה להתבודדה

ההתבודדות היא מעלה עליונה : "אין מצווה להתבודד אבל זו מעלה גדולה מאוד כמו שכתוב, לא

על כל ' משגרת חיים שלו והולך ומדבר עם ה, התבודדות זה שאדם מתנתק מהכל". וגדולה מן הכל

ובזה גם ' ך להתקרב להשופך בפניו את ליבו כדי שיעזור לו וגם בכ, מצוקותיו הרוחניות והגשמיות

 .נבנית אמונה בקדוש ברוך הוא

ה "כאשר אדם מדבר עם בוראו כל יום ושופך בפניו את כל צרותיו זה גורם לקשר ואמונה בין הקב

 .ה"ובכך מחדיר באדם את האמונה בקב, לאדם

ולצאת מכל הדברים הרעים שהוא , ההתבודדות היא הכוח העיקרי שיש לאדם לשנות את עצמו

על כל דבר ודבר בחיים ' על ידי שהאדם מודה לה. לזכות למידות טובות ומצוות טובותעשה ו

על כל חטאיו שעשה גורם ' על ידי שאדם מתוודה לה. האישיים שלו מאיר בו אור האמת והאמונה

 .ה סולח לכולם ואוהב באהבה שלימה את כולם"לו לדעת שהכל לטובה ושהקב

 .   וזה מה שמגביר באדם את האמונה

 סיכום

יהי רצון שנזכה להבין באמת . ראינו את ערך ההתבודדות והמקורות להבנת ערך זה ואת תדירותה

 .את ערך ההתבודדות ושנזכה שכל קהל ישראל ישתמשו בזה
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 שמים לשם מעשיך כל ויהיו

 ידין שלום עמית

 

 כל את ומקיף רחב מפני שנושא זה הוא". שמים לשם מעשיך כל ויהיו" הנושא על לכתוב בחרתי

 להתייחס עלינו ואיך, מעשי באופן מתבטא הזה המשפט כיצד לברר אנסה במאמר. חיינו תחומי

 .אליו

 ?שמיים לשם בכלל זה מה

 אותו, הכהן יוסי רבי של באמרתו 1אבות בפרקי היא זה ביטוי עם נפגשים אנו בה הראשונה הפעם

 .״החסיד״ זכאי בן יוחנן רבן כינה

 ?"שמיים לשם" בעצם הכוונה מה אך

 לשם שלא פעולה לעשות הכוונה שמיים לשם כי מגדיר" דרך תמימי" בספרו אבינר שלמה הרב

 פעולה אותה את לעשות, כלומר. הוא ברוך הקדוש למען אלא, ממנה המופקת האישית התועלת

 זה כי בנו את שמל אדם, לדוגמה. 'ב בשביל' א ולא' א בשביל' א לעשות, הפעולה אותה בשביל

 לשם המצווה את קיימו לא אלו אנשים. השכל את מחדד זה כי רק גמרא שלומד אדם או, בריא

 .שמיים

 ולא, "מעולה חסיד"ל שמיים לשם מצווה קיום של הערך את מייחס 2ם"הרמב, זאת עם יחד

 קיום גבי על נוספת כמעלה שמיים לשם של הערך את רואה ם"הרמב, כלומר. הרגיל לאדם

 אלא שמיים לשם לכוונם עניין אין ושתייה אכילה כמו הרשות דברי את, לשיטתו, וגם, המצווה

 בכל, לעיל הדוגמה כמו, לתועלתו המצווה את שעושה מי שגם מכאן עולה, לכן. המצוות את רק

 ".שמיים לשם" של הנוספת המעלה ללא אך, המצווה את שקיים נחשב זאת

 בנוגע אך, לרמב״ם בדומה נוספת כמעלה שמיים״ ״לשם ערך את רואה אמנם 3ערוך השולחן

 עניין שיש דברים הם וכו׳ שתייה אכילה גם כי וכותב,  כמוהו שלא השו״ע סובר רשות לדברי

 לזה קורא אלא חטא בזה אין שמיים לשם לעשות כיוונת לא אם, זאת עם. שמיים לשם לכוונם

  .משובח״ ״אינו: השו״ע

 ?שמיים לשם לחטוא ניתן האם

 פרשה" זוהי, "בכל דרכך דעהו" כי שאמרו ל"חז דברי את מביא, "4ישראל יחל" בספרו לאו הרב

, מצווה, מעשה כל הרי, סתם נאמר לא זה כי מסביר הרב". בה תלויים תורה גופי שכל קטנה

. הזמן באותו העושה כוונת הייתה מה – בלבד אחד עניין לפי נבדקים -עבירה ואף שגרתית פעולה

 פשוט או קל עניין לא זה, שמיים לשם, העבירות את כולל, שלנו המעשים כל את שלכוון כמובן

 העליונה הנביאים מדרגת במעט רק נמוכה כזו שדרגה וכתב ם"הרמב זה על הרחיב כבר! בכלל

 יחשוב רק אם, רגע בכל למעשיו משמעות להכניס יכול יכולתו כפי אחד כל, זאת עם. האדם שבבני

 .'ה רצון לעשות -העיקרית קיומו מטרת על

 מהאמת שינה אדם אם, למשל. 'ה בעבודת אותך יקדם המעשה אם הוא שהמדד כותב יונה רבינו

 ויצא, (עצמו דעת על סתם ולא חז״ל שפסקו ההלכה גדרי שבתוך כמובן), בית שלום בשביל

                                                           
1
 ב"משנה י' אבות ב 
2 

 'ג-'הלכה ב, הלכות דעות פרק ג
3  

 אורח חיים סימן 
4
 ח"של-ו"יחל ישראל עמודים של, הרב לאו 
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 ולכן, ה׳ בעבודת אותו קידם הזה ה״חטא״: להפך אלא חטא כאן אין כי ברור, ששיקר לכאורה

 .שמיים לשם שחטא יצא

 ?היום כל יום כל' ה עבודת

 שלא היום במשך מעשים הרבה לנו יש הרי, שלנו יום היום חיי בכל' ה עבודת את להכניס ניתן איך

 ?ולמצוות לתורה בכלל קשורים

 לא, ארץ ובדרך ובשתייה באכילה עסוק שאתה בשעה אף: " זה על עונה מברטנורא עובדיה' ר

 ".קונך רצון לעשות בריא שתהיה אלא, גופך את להנות תתכוון

 פעולה בכל שמיים לשם עשייה ישנה, דבר בכל אלוקי ערך שיש היא הכוונה כי כותב אבינר הרב

 שינה שבלי משום, שמיים לשם זאת לעשות יכולים אנו, ישנים אנו כאשר למשל כך. עושים שאנו

 הוא כאשר האדם בכוונת תלוי הכל, כלומר. 'ה את לעבוד שלא ובטח, להתקיים יכולים לא אנו

 ועשה הרוויח -'ה רצון לעשות שיוכל כוחו לחדש כדי באמת ומכוון ישן אם. הפעולה את עושה

 .זו מעלה הפסיד, להנאתו ישן אם אך. שמיים לשם

 לבעל להפוך אפשר שהוא מעשה כל כי, הנושא באותו לאו הרב כותב, "ישראל יחל" בספר גם

 ם"הרמב גם כי ואומר ממשיך לאו הרב. הראויה המשמעות את לתוכו ניצוק אם משמעות

 פשוטות פעולות אותן כל עשיית בעת האדם של בכוונתו תלוי שהכל להסביר האריכו ץ"והרשב

 נלמד ,הזה הכלל כי נכתב ששםן נת דרבי האבות דברי את מביא הרב. לכאורה ויומיומיות

 לשם נכון אם -שנעשה מה בכל". 5אורחותיך יישר והוא, דעהו דרכיך בכל" :במשלי מהפסוק

 .מעשים ובאותם דרך באותה לכאורה שישנה העקמומיות את יפשט הוא ברוך הקדוש -שמיים

 ?שלנו לאינטרסים שלא מעשים לעשות בכלל אפשרי זה איך

 ברוך לקדוש או מלזולתו יותר לעצמו כלל בדרך דואג האדם כי הנחה נקודת מתוך יוצאים אנחנו

 .עצמו לשם אלא, שמיים לשם שלא יפעל לרוב האדם, כלומר. הוא

 ?בלבד שלנו האינטרסים למען שלא מעשים לעשות ניתן בכלל ואיך האם השאלה נשאלת, לכן

 שאף, "כמוך לרעך ואהבת" מצוות על מסביר, "יושר שערי" לספרו בהקדמה, שקופ שמעון' ר

 את ירחיב רק אם', ה את וגם חברו את גם לאהוב יכול הוא, עצמו את אוהב האדם כלל שבדרך

 מחובר הוא כי שמבין אדם ויש, בו רק מצומצם שלו" אני"שה אדם יש, כלומר. שלו" אני"ה

 .בתוכו אחרים גם וכולל מתרחב שלו" אני"ה כך ומתוך, ישראל לעם, לילדיו,  לאשתו בנשמתו

 בעצמו מסתכם שלו שהצורך אדם יש. במעשיו האדם של( אינטרס) הצורך לגבי נסביר גם כך

 שלו האינטרס את להרחיב שבחר אדם יש,  לעומתו. האישית להצלחתו רק דואג הוא ולכן, בלבד

 הצלחתו את בהצלחתם ורואה ישראל עם של הלאומי או האלוקי -יותר הרחב האינטרס פני על

 .האישית

, ה"והקב ישראל עם של הצורך לכדי גם האישיים צרכינו את למתוח ביכולתנו יש, אחרות במילים

 ".שמיים לשם" מעלת, יותר נעלית מעלה וזו

 את לעשות יכול, בצבא שהוא תפקיד בכל שנמצא אדם. הזה הרעיון את שמבטא במשל נסכם

 לצורך בדיוק מעשים אותם את לכוון ויכול,  וכבוד תעודות או הצטיינות כמו לצורך מעשיו

 את שיכוון במקרה אך, התוצאה אותה תהיה למעשים, המקרים בשני. ישראל ועם הצבא הצלחת

, לאחרים מקום יותר לתת יוכל ואף, יותר נעלה ערך יהיה לדברים, יותר הרחב לאינטרס מעשיו

 .עצמו המעשה אלא לו חשוב לא שהקרדיט משום
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 סיכום

 המעשים לשם כלומר, שמיים לשם מעשים לעשות מיוחדת מעלה ישנה כי, זה במאמר ראינו

 .ומצומצם קטן פרטי אינטרס ללא, עצמם

 קטן הוא הערך, אמנם. ערך יש האישי לאינטרס עושים שאנו טובים למעשים גם, זאת עם, אך

 .ערך זאת בכל אך, יותר

 שגם ובוודאי, בפרט שעשה לאדם גם מאוד גדול ערך יש, שמיים לשם שנעשו למעשים כי למדנו

 .בכלל ישראל לעם

 ".בה תלויים תורה גופי שכל קטנה פרשיה" -זו אימרה על נאמר לחינם ולא

 .שמיים לשם יהיו מעשינו שכל שנזכה
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 התשובה 

 אור עמר

 

ואני רואה בתשובה דרך , בחרתי בנושא התשובה מכיוון שהנושא הזה חשוב בעיניי לכל יהודי

 .ה"להתקרב באופן מעשי לקב

 ?ולמה בכלל לעשות תשובה? מה זה בכלל תשובה, הראשונה שעולה לי היאהשאלה 

, ההשתוקקות של הנשמה להגיע לאיחוד, תשובה זה דבר פנימי. תשובה זה לא דבר טכני בלבד

, הטוב האין סופי שגנוז בבריאה. לבטל את מה שמפריד בינה לבין הטוב האמיתי. לחזור לחיבור

 . באדם ובאלוקות

 ?צריכים לחזור בתשובה' ינם הולכים בדרך ההאם רק אלו שא

מסמל תהליך בו אדם שגדל באווירה חילונית " חזרה בתשובה"בימינו מקובל לחשוב כי המונח 

אבל האמת היא שכבר מהיום הראשון בו נברא . משנה את צרכיו ומתחיל לשמור תורה ומצוות

בתוך תוכנו כולנו רוצים  ,האדם הפך מעשה התשובה לחלק בלתי נפרד מההוויה האנושית שלו

זה מה שקרה לאדם הראשון . אבל לפעמים אנחנו מתכחשים לפנימיותנו. לעשות את הדבר הנכון

את , לנו את המתנה הגדולה ביותר -אבל אלוקים נתן לו, כאשר הוא נכשל בחטא עץ הדעת

 .האפשרות לחזור בתשובה

 . וטמי שרוצה לחזור בתשובה צריך לעבור תהליך לא קצר ולא פש

כלומר להתבונן על המעשה להכיר בכך שהוא . בהתחלה להתחרט על המעשים הרעים שעשה

יש מקרים בהם האדם לא מבין מדוע המעשה שעשה שלילי . ולהתחרט שעשה אותו, מעשה שלילי

וסביר להניח שהוא גם יחזור , ולכן גם אם יבקש סליחה ויגיד את כל נוסח הוידוי זה לא מספיק

מכאן אנחנו לומדים שחשוב להכיר ולהבין מה עשינו ולמה זה מעשה . בעתידעל המעשה הזה 

 .שלילי

ה ולבקש "רק לאחר שהאדם יכיר בחטא ויתחרט עליו באמת יוכל האדם להתוודות לפני הקב

 .לאחר מכן יקבל על עצמו שלא יחזור שוב על המעשה וזהו תהליך התשובה, סליחה 

 ?הוא סיים את חלקו בנושא התשובה? למושלם האם לאחר שהאדם חזר בתשובה הוא נחשב

עדיין גם כאשר אדם מסיים לעשות תשובה הוא לא באמת , למרות שתהליך התשובה ארוך וקשה

 .הכוונה היא שכל אדם צריך להיות תמיד בתהליך של התקדמות ותשובה. מסיים

 . יו לתקנםלפשפש במעש. כל ימי חייו אדם צריך לעסוק בתשובה, התשובה אינה תלויה בזמן

ומתוך כך לאסוף כוחות ולעסוק בתשובה , בימי אלול ותשרי אנו נקראים לעיסוק מיוחד בתשובה

 .במשך כל ימות השנה

שהתשובה " אורות התשובה"עם כל הקושי שיש בתשובה פעמים רבות כתוב בספרו של הרב קוק 

 .מצטרפת עם השמחה

אבל החטא עלול , שובה כרוכה בייסוריםאמנם הת. אדם העושה תשובה מרגיש טוב יותר עם עצמו

 .להביא ייסורים גדולים יותר

החטא גורם לייסורים קבועים ואילו ייסורי התשובה חולפים ומיד אחר כך האדם שמח שעשה 

 .תשובה
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 ?מהו הזמן הכי טוב לתשובה

עונותיו כל , ועשה תשובה ביום מיתתו ומת בתשובתו, אפילו עבר כל ימיו: "ם"אמנם אומר הרמב

: כמאמר שלמה המלך עליו השלום שאמר, אבל עיקר התשובה היא בימי הבחרות, "1..נמחלין

 ".וזכור את בוראיך בימי בחורותיך"

 :הוא מכמה טעמים, כלומר בגיל צעיר, החיוב לחזור בתשובה בימי הבחרות

 ובמיוחד בדורות האלה המיתה אצל נערים היא . משום שהאדם אינו יודע מתי ימות

 . כיחה וכל אדם עדיף לו לחזור בתשובה לפני שימותש

  משום שהאדם שאומר לעצמו שיחזור בתשובה לעת זקנה הרי הוא דומה לאדם שאומר

ֵאין ַמְסִפיִקין , ֶאֱחָטא ְוָאׁשּוב, ֶאֱחָטא ְוָאׁשּוב, ָהאֹוֵמר: "ל"ועליו אמרו חז. אחטא ואשוב

 ."ְבָידֹו ַלֲעשֹות ְתׁשּוָבה

  פותר אדם שוויתר לעצמו כשהיה נער כי דווקא באותו זמן שהיה נער היה לו אלוקים לא

 .הרבה כוח ואנרגיה

מכיוון , החיוב לחזור בתשובה בימי זקנתו גדל, בכל מקרה אם אדם לא חזר בתשובה בימי נערותו

 . עונשו יגדל כפלי כפליים, הוא לא ישוב עוד ואם לא ישוב, שהוא קרוב למיתה ואם לא עכשיו

גם אדם שכל חייו חטא יש לו . ן כל עוד עיניו פתוחות חייב אדם להיות בתהליך של תשובהלכ

וירצה להמשיך לחטוא כדי לפחות " כאשר אבדתי אבדתי"מקום לחזור בתשובה ולא יגיד לעצמו 

 .אל לאדם להתייאש מן הרחמים! זו מחשבה לא נכונה. ליהנות מהעולם הזה

 לסיכום

הרצון לחזור בתשובה בא , הודי ולא משנה אם הוא דתי או לא דתיתהליך התשובה נחוץ לכל י

 .הרוצה להיות במקום טוב ושלם יותר, ממקום פנימי ורוחני

אדם , אבל עם כל הקושי שיש בדבר, תהליך התשובה ארוך ולא פשוט עם שלבים מאוד ספציפיים

 .שעושה תשובה בסופו של דבר מרגיש שמח וטוב עם עצמו

. כיוון שאז יש לאדם את הכוחות המירביים, ר בתשובה הוא בתקופת הנעוריםהזמן הרצוי לחזו

 .אבל אם אדם לא חזר בתשובה בימי נערותו החיוב לחזור בתשובה גדל

הוא לא סיים את חלקו וצריך לחפש דברים נוספים , גם לאחר שהאדם מרגיש שהוא חזר בתשובה

 .להשתפר בהם ולהיות תמיד בתהליך של תשובה

 !נזכה לעבוד את הבורא ולהיות תמיד בתהליך של תשובה מתוך שמחה' בעזרת ה
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 תפילין

 פנטהאברהם 

 

. יש בתורה ארבע פרשיות שהתורה כתבה בהם שצריך לקשור אותם על היד ולשים אותם בין העיניים

 . ל מצוות הנחת תפילין"לציווי הזה של התורה קראו חז

  :הפרשיות הן

 . ו –א , ג"ספר שמות פרשת בא שמות י -הפרשיה הראשונה 

מצווה שכל בכור באדם ובבהמה יהיה שייך לו ובהמשך הוא מצווה לזכור את היום ' בפסוקים אלו ה

 . הוציא אותנו בחוזק יד ואסור לאכול חמץ בכל שנה בימים שבהם יצאנו ממצרים' שה, שיצאנו ממצרים

ארץ כנען יהיו צריכים לאכול מצות שבעה ימים ואסור בשבעת הימים מצווה שכאשר יגיעו ל' בהמשך ה

להגיד ולספר לבנים בכל שנה ביום צאתם , מצווה' האלו שיהיה חמץ ברשותו של אדם בישראל ועוד ה

והיה לך לאות על ידך : "בסוף כל הציוויים האלו התורה מסכמת וכותבת. ממצרים את סיפור היציאה

הפרשייה מסיימת ". ממצרים' כי ביד חזקה הוציאך ה, בפיך' תהיה תורת ה ולזכרון בין עיניך למען

 ". את החוקה הזאת למועדה מימים ימימה"שצריכים לשמור 

 :מהפסוק שהזכרנו אפשר ללמוד כמה דברים

 . שאת הפרשייה הזאת צריך לשים לאות על היד ולשים לזיכרון בין העיניים .א

 . מצויה בפה שלנו' ות לכך שתהיה תורת האפשר ללמוד מכאן שהפעולות האלה מסייע .ב

ל שאת "למדו חז, בפה שלנו' מהשוואה שהתורה עשתה בין המצווה של הנחת תפילין ובין שתהיה תורת ה

התפילין חייבים לכתוב ולעשות רק מחומרים שמותר לנו להכניס לפה שלנו ומכאן שאת התפילין חייבים 

ובתי התפילין והרצועות התפילין חייבים להיות , התפירה לכתוב על קלף של בהמה טהורה בלבד ובחומרי

 . רק מחומרים הבאים מבהמה טהורה

 ". קדש לי כל בכור: "הפרשייה הזו קרויה על שם תחילתה

 ז "ט –א "ג פסוקים י"בספר שמות פרק י -הפרשיה השניה

מה טהורה הוא ואם מדובר בפטר רחם של בה' מצווה שכול פטר רחם יהיה שייך לה' בפסוקים אלו ה

 . 'יקריב קורבן לה

עוד מצווה התורה שבפרשיה הזאת להחליף פטר חמור בשה והשה לתת לכהן וכן שנספר את הסיפור 

יציאת מצרים לבנים כדי להסביר להם למה יש מצוות מיוחדות בבכורות ושזה קשור לכך שביציאת 

בסיום . בני ישראל לא הרג הרג את כל הבכורות של אדם ושל בהמה בארץ מצרים ואצל' מצרים ה

, "1ממצרים' והיה לאות על ידכה ולטוטפת בין עינייך כי בחזק יד הוציאנו ה: "הפרשייה כותבת התורה

דרשו , כיוון שהתורה כתבה שהפרשייה תהיה לאות על ידכה ולא כתבה לאות על ידך כמו שתמיד כותבים

 . ל את המילה ידכה שפרושה יד כהה"חז

אם . וא חלשה הוא מכיוון שמקור הנחת תפילין של יד הוא על היד החלשה של האדםפרוש המילה כהה ה

אך אם היד , הוא יניח את התפילין על יד שמאל, כמו אצל רוב בני האדם, היד החלשה של האדם יד שמאל

 .החלשה שלו על יד ימין הוא יניח את התפילין על יד ימין

כל הפעולות של ידיו והיד החלשה היא אותה יד שרק  היד החזקה של כל אדם היא אותה יד שעושה את

 ". והיה כי יביאך: "הפרשייה הזאת היא גם קרויה על שם תחילתה. מסייעת לפעולות שעושה היד החזקה
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 "2אחד' אלוקינו ה' שמע ישראל ה: "ספר דברים פרשת ואתחנן -הפרשיה השלישית 

על הלב ללמוד ' מצווה לשים את ציווי ה. ובכל מאודךבכל לבבך ובכל נפשך ' ובהמשך מצווה לאהוב את ה

ובסוף מסיימת התורה , אחרי הקימה, לפני שכיבה, בדרך, בכל המצבים בבית' אותם ולדבר בתורת ה

 ".וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך: "בפרשייה זאת

שייה הזאת צריך לכתוב גם וכך מצאנו שיש כאן מצווה נוספת שלא מצאנו בפרשיות הקודמות שאת הפר

 .פרשת שמע, פרשייה זו נקראת גם על שם תחילתה. על מזוזות הבתים והשערים

 .'כא-'א פסוקים יג"ספר דברים פרשת עקב פרק י -הפרשיה הרביעית

ייתן גשמים בזמן והאדמה ' ה, ונקיימם בכל ליבנו ונפשנו' בפרשייה זו התורה אומרת שאם נשמע למצוות ה

ונעבוד חס וחלילה אלוהים אחרים לא ' אך אם נסור מדרך ה. תתן את יבולה ויהיה מזון לנו ולבהמותינו

וקשרתם :" ה הזו כתוביהיה גשם והאדמה לא תתן יבולה ואף נאבד את הארץ ונהיה בגלות ובסוף הפרשיי

ולמדתם אותם את ביניכם לדבר בם בשבתך בביתך , אותם לאות על ידכם והיו לטוטפות בין עיניכם

 ".3ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך

 .פרשה זו נקראת גם היא על שם הפתיחה והיה אם שמוע

תורה פרשייה זו לקשור לאות לשים על היד וגם מצאנו בתורה ארבע פרשיות שבכל אחת מהן צוותה ה

 .שנשים אותם בין העיניים שלנו

בשתיים מהן התורה מצווה שנשים אותם לא רק . פרשיות שצריכות להיות בתפילין 3מכאן שישנם 

לשים גם על פתחי הבתים ' פרשיות שציווה ה. בתפילין אלא גם נכתוב על מזוזות הבתים והשערים

 .מע והיה עם שמועוהחצרות הן פרשת ש

מקום הנחת תפילין בראש , אנו יודעים שלהלכה. ראינו בארבע פרשיות שצריך להניח אותם בין העיניים

לכך שמקום ההנחה " בין העיניים"צריך להבין איך הגיעו מהגדרת המיקום . הוא במקום השיער שבראש

השיער שבראש מדוע התורה  וכן צריך להבין אם מקור ההלכה הוא במקום? הוא במקום השיער שבראש

 ?"בין העיניים", הגדירה את המקום

כי עם קדוש , אלוקיכם לא תתגודדו ולא תשימו קרחה בין עינכם למת' בנים אתם לה: "בספר דברים כתוב

 ".4להיות לו לעם סגולה כל העמים אשר על פני האדמה' אלוקיך הוא בך בחר ה' אתה לה

בהגדרת מקום . לח את השיער שבין העיניים כאות אבל על המתבפסוקים אלו אוסרת עלינו התורה לג

 ". ולא תשימו קרחה בין עינכם למת: "איסור הגילוח התורה כותבת

מכיוון שאצל רוב מוחלט של בני אדם אין שיער בין העיניים מוכרחים להסביר כאן שבין העיניים אינו 

ר כאן על איסור לגלח לכן מוכרחים להסביר שהרי מדוב, כפשוטו ממש בין העיניים אלא במקום שיש שיער

הוא למקום של השיער שבראש וכתבה בין עינכם לומר שהאיסור הוא " בין עינכם"שכוונת התורה במילים 

בין , בגובה הראש היכן שמצוי השיער והאיסור הוא למקום שבראש שהוא בדיוק באמצע רוחב הפנים

 .העיניים

האיסור גילוח הוא במקום השיער שמעל העיניים גם ההגדרה בין  לגבי" בין עינכם"ומכאן שאם שהגדרה 

עינכם שכתובה בארבעת פרשיות שבתפילין כוונתה למקום השיער שבראש באמצע רוחב הפנים בין שתי 

 .העיניים

 טעמים למצוות התפילין 

י זה "כך הוא משרה שכינתו על האדם ע, י בית המקדש"ה משריש תורתו בעם ישראל ע"כמו שהקב .1

 . שמונחים בידו ובראשו הפרשיות שכתובות בתפילין

ה אנו רוצים להיות יגעים בתורה יומם ולילה לכן אין לנו פנאי "אמרו ישראל לפני הקב: המדרש אומר .2

 . ה כאשר התפילין בראשכם ובידכם כאילו אתם יגעים בתורה"אמר להם הקב, לכך

                                                           
2
 ט-ד ,דברים ו 
3
 ז, דברים ו 
4
 'ב-'א', דברים יד 
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 . הנחת התפילין בראש וביד משרים על האדם קדושה אלוקית לכול היום  .0

שהאדם אשר נשמתו מצויה בתוך גוף חומרי שטובע מן האדם , ספר החינוך כותב בהסבר למצוות תפילין

באופן מתמיד את התאוות שלו הוא צריך לעזור לנשמתו להתמודד עם הגוף החומרי המושכת את האדם 

 . אחר תאוותיו

צווה עלינו לשים שומרים , ה שרצה לזכות אותנו"הקב. ין הם כלי מאוד חשוב בסיוע לנשמההתפיל

 3ציציות ב 3השומרים האלה הם העיסוק בדברי התורה יומם ולילה . וגיבורים לנשמה שלנו כדי לסייע לנו

 . נוהתפילין שנשים על ידנו ובראש של, המזוזה שנשים בפתחי בתינו ובחצרותינו, פינות של בגדנו

כל השומרים האלו מקיפים אותנו ומזכירים לנו כל הזמן שלא נתור אחרי עינינו ואחרי יצרי המחשבות 

 . שלנו

פרשיות אלו מהתורה כיוון שבשתיים מהם  3ועוד כותב בעל ספר החינוך שנבחרו להיכתב בתפילין 

ה "רה באחדותו של הקבקבלת עול מצוות והכ, יש בם קבלת עול מלכות שמים"( והיה אם שמוע", "שמע)"

 . יש בהם זיכרון יציאת מצרים"( והיה כי יביאך", "קדש)"ובשתיים האחרות 

שיש , משגיח על המתרחש בעולם' שה, שברא את העולם' זיכרון יציאת מצרים הוא גורם לנו להאמין בה

 . להתנהגות האנושית' שכר ועונש מה

 . ביציאת מצרים היה ריכוז גדול של ניסים

, וזיכרון יציאת מצרים הם יסודות הדת היהודית' הכרה באחדות ה, ל מלכות שמים ועול מצותקבלת עו

כי הראש והיד הם כלים , ציווה להניח יסודות אלו בראש ובין העיניים שלנו ועל היד מול הלב שלנו' לכן ה

היה לשים  הגורמים לאדם לפעול ולעשות וכאשר אנחנו שמים את התפילין על ראשנו וזוכרים שהציווי

אותם בין העיניים שלנו אנו מתכוונים בכך ליצר השפעה של יסודות הדת היהודית האלה על מחשבותינו 

אנו מתכוונים לגרום ליסודות הדת , פרשיות אלו על היד מול הלב שלנו 3ועל ראייתנו וכן כאשר עושים את 

 . צויים בלב שלנוהיהודית להשפיע על פעולותינו שאנו פועלים בידנו ועל רגשותינו שמ

 סיכום

ראינו גם עד כמה התכנים האלו יסודות הדת היהודית , ראינו מה הם התכנים שקיימים בפרשות התפילין

ועד כמה חשובה השפעה , לפי זה אנו מבינים מדוע בחרה התורה דווקא את פרשיות אלו לשים בתפילין

 . התכנים האלו על האדם
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 1התמודדות עם הסמארטפונים

 קהימקר אסף 

 

מסכי : אחד המאפיינים המובהקים של תקופתנו הוא המסכים המקיפים אותנו מכל עבר

החשיפה . הטאבלטים והטלפונים הסלולריים, מסכי הטלוויזיה, המחשבים הנייחים והניידים

הם משמשים . רבותבני נוער וילדים מבלים מולם שעות , נמנעת ומבוגרים-למסכים היא בלתי

באמצעות המסכים אנחנו מתקשרים עם אנשים . ולבילוי שעות הפנאי, ללימודים, אותנו לעבודה

, המידע זמין, בזכות המסכים. משחקים ומבלים, מתעדים ומצלמים, מקבלים מידע, אחרים

 .הבילוי נגיש והתקשורת מיידית

וסף זה דבר שאני מאוד אוהב אני בחרתי בנושא זה משום שזה דבר שאופניי ליום יום ובנ

במאמר זה ברצוני לפרט על החסרונות והיתרונות בסמארטפונים . ומשתמש בזה לעיתים קרובות

 .ובאינטרנט וגם לראות מה טענתם של הרבנים בנושא זה

באינטרנט ישנן כמה בעיות כמו רשת תקשורת החשופה כמעט לכל אחד גם לילדים ולגורמים 

הרשת מכילה אינפורמציה חשובה היכולה לשמש גורמים … סוטים, תנועות טרור: שליליים

כל אחד יכול לפרסם מה , המידע לא אמין, קשה לאבטח את המידע. עוינים למטרות שליליות

 .שהוא רוצה

לכל אחד יש את זה גם לילדים וגם למבוגרים ובכך זה גורם להתמכרות קשה ובכך מונע מאנשים 

 .עולם שהוא רק אינטרנטלצאת אל העולם וסוגר אותם מול 

 :יש חמישה מראות נגעים הפוגעים בעמודי החיים שהם

כל אדם . 2איסור חמור מפורש בשולחן ערוך. סרטים שאינן מצונזרים פוגעת בנפש האדם -צניעות  .א

 . 3וכבר כתוב בספר מסילת ישרים שגם אלו אופנים של גילוי עריות. שזו תועבה, מבין גם בלי הלכה

, מחוברים כמו לאינפוזיה, מהמשתמשים דבוקים למסך הקטן ללא מרפא 53%-מיותר  -חירות  .ב

, זה עבורם כמו למות, ואם אבד להם המכשיר, אינם מסוגלים להסיט את מבטם מין המכשירים

ממשיכים להתעסק , יש אפילו שתוך כדי שמדברים עם אדם בפנים מול פנים. והם יוצאים מדעתם

 .ן משפחה או חברבמכשיר אפילו שהם מדברים עם ב

המשפחה הפוסטמודרנית . המכשיר הוא תכנית התנתקות ניידת וקבועה מן המשפחה -משפחתיות  .ג

אחת הלוחמות נגד ההשתעבדות למכשיר כתבה . מאופיינת בניכור הדדי קשה, של הסמארטפון

מרגיש שהסמארטפון , הילד מרגיש בודד. ביחד לבד -כלומר , ALONE TOGETHERספר בשם 

מפתח תסמין . הוא לא זוכה לתשומת לב. משדרים לו שהוא מפריע ומעצבן. ותר ממנואהוב י

. גם זו עסקה עם השטן. גם ההורה חש מצוקה של ייסורי מצפון. מרגיש תסכול ומצוקה. נטישה

 .התקרבות, נוכחות, שיחה, הקשבה, משפחות שהשתחררו ממנו דיווחו על אינטימיות

מקום מפוקפק של , אגב, התמכרות שכבר קיבלה, ים חכמיםהתמכרות שלנו לטלפונ -התמכרות  .ד

הסמארטפונים הולכים ". 21-הסיגריה של המאה ה"כבוד בספרי הפסיכולוגיה כשהיא מכונה 

-למה כל. לשמר ולחוות מחדש, להקליט, לתעד, זמינים לתפוס כל רגע מהחיים, איתנו לכל מקום

אנו , לאפון של מכרינו נמצאים בתוכוכל מספרי הפ? כך קשה לנו להתנתק מהפלאפון הנייד

                                                           
 יש חלקים הלקוחים מהאינטרנט 1
2
 טז, שולחן ערוך אורך חיים שז 
3
 מסילת ישרים פרק יא 
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. ומשתמשים בו לצרכי עבודה ותקשורת משפחתית וחברתית, תזכורות ולוח שנה, מנהלים בו יומן

שמחליפות עבורנו מכשירים נוספים כמו מחשב או , המכשיר משלב גם אפליקציות ופונקציות

אינו פשוט וקל וישנם  רבים מנהלים בו חיים שלמים ולכן הניתוק. מצלמה ואפילו טלוויזיה

 .שאיבדו את חייהם ללא הסמארטפון שלהם, קיצוניים המרגישים

האינטרנט מכיל עולם וירטואלי שלם שיש בו את כל הגורמים המאפשרים להתרחק מהצרות היום 

 .בנוסף לכך האינטרנט תמיד מתחדש ותמיד מושך את האדם לתכנים אחרים. יומיות שלנו

סכנה נוספת בחיבור לאינטרנט נשקפת מצד הכנסת התרבות  -הבית  הכנסת תרבות מערבית לתוך .ה

אלא אף ברעיונות ודרך , צניעות וטומאה, לא מדובר אך ורק בענייני אלימות. המערבית לביתנו

חיים של כפירה המחלחלת לתודעת צורכי התרבות הזו בכל אמצעי התקשורת ובכללם האינטרנט 

היחיד לעניין זה הוא חינוך ופיקוח צמוד של ההורים על הפתרון . שהם גרועים מעבודה זרה ממש

 .עצמם ועל ילדיהם

 דעתם של גדולי ישראל על הסמארטפון

ּ  "דעת מרן הרב עובדיה יוסף זצוק כמה עגמת נפש יש לי מאלו שמחזיקים את המכשירים "ל

 ".איך אפשר להחזיק כזה מכשיר שהוא אבי אבות הטומאה, הטמאים האלו

, צריך למחות באותם פורצי גדר שמחזיקים את המכשירים האלו" -ל"ר זצוקש וואזנ"מרן הגר

 ."המחזיק מכשיר כזה הרי הוא מאבד עצמו לדעת. ל"שכבר הורידו רבים לשאול תחתית ר

 לשון הרע ורכילות

נכון וראוי אבל ממש קשה ליישום היא , טוב, אחת מהמצוות שלא אחת נראות בעינינו כמשהו יפה

כולנו אוהבים . רכילות והוצאת שם רע, איסורי לשון הרע: לדיבור היוצא מפינוהמצווה הנוגעת 

אוהבים קצת לרכל ולהעביר מידע ששמענו על , לא נעים להודות, אוהבים לשתף ואפילו, לדבר

 ..פלוני ועל אלמוני

אך לרוב לא נותנים את , תופעה מכוערת שכולנו לפעמים נשאבים אליה ונתקלים בה בתקשורת

תופעה מכוערת שכולנו לפעמים  .היא הרכילות, ו על הנזקים התמידיים שהיא יוצרתדעתינ

  .נשאבים אליה ונתקלים בה בתקשורת

 הפתרון

י גדולי ישראל הסמארטפון היחיד באישור גדולי "הפתרון הוא לקנות סמארטפון כשר המאושר ע

הרכישה מותנית בכפוף לאישור סדרות . י בית דין צדק בני ברק"ישראל ובאישור ועדת הרבנים שע

הסמארטפון מיועד ומותאם לצרכי בעלי . ועדת הרבנים ומיועד לצורכי עבודה ופרנסה בלבד

חסימה מוחלטת וסינון קפדני של , ומאפשר להם חיבור לעסק גם מחוץ לשעות העבודה, העסקים

 .תכנים בעייתיים

 סיכום

לא משנה כמה . וגורם לאדם להיכשל לפי הסתכלות תורנית הסמארטפון מביא לנסיונות רבים

חשיפה , בחרות שלו, הסמארטפון פוגע בנפש האדם, האדם ינסה להתמודד מול הסמארטפון

כל הדברים שהאדם , הסמארטפון גורם לאדם לשעבד את עצמו למכשיר. לתכנים מערביים ועוד

דבר אחר אז  משתמש בהם ביום יום הוא שומר בסמארטפון בין עם זה אנשי קשר תמונות או כל

 .זה יותר קשה לאדם להתמודד ובכלל להתנתק מסמארטפון

מכיוון שהעולם כבר מנותק מכערכים ומחיי , האדם צריך להגביל את עצמו בשימוש במכשירים

  .משמעות וחברה תקינים ונכנס לעולם וירטואלי הגורם לבריחה



 ' עזרת הב

135 

 וותהמעמד של יהודים שאינם שומרי תורה ומצ

 דניאל קלימיאן

 מבוא

, (ה"לקב)בעיקר בתחום של בן אדם למקום , התופעה של יהודים שאינם שומרים תורה ומצוות

כאשר היהודים הפכו להיות שווי זכויות במדינותיהם לאוכלוסייה , התחילה ביהדות אשכנז

שהתחילה גם היא לעבור , ומגע יותר מצוי עם האוכלוסייה הגויית, פריצת חומות הגטו, הגויית

התקופה שבה התחיל התהליך הן אצל האוכלוסייה . דתי לכיוון עזיבת הדתשינוי בתחום ה

התהליך ". תקופת ההשכלה"נקראת , אצל האוכלוסייה היהודית, ובתקופה מאוחרת מעט, הגויית

חוקרים גויים ". ביקורת המקרא"במה שאנו קוראים , התחיל אצל הגויים בעיקר במערב אירופה

" ביקורת המקרא. "ך ואף בברית החדשה"תות שכתובות בתנהתחילו לערער את האמי, משכילים

. תוך כדי טענה שיש סתירה בין גרסאות שונות, עסקה בהשוואות בין טקסטים שונים במקרא

' שיש הבדל גדול בין תיאור בריאת האדם הראשון וחווה אשתו שבפרק א, למשל טענה מפורסמת

רמה להם לטעון שהתורה נכתבה על ידי סתירה זו ג. 'ובין התיאור שבפרק ב, שבספר בראשית

גדולי . )על ידי בני אדם, שאף הן הומצאו בזמן קדום יותר, עורך אנושי שאסף גרסאות שונות

התמודדו , דוד צבי הופמן' כגון ר, "ביקורת המקרא"ישראל רבים שחיו מתחילת התופעה של 

שכלה והמדע כתחליף מבקרי המקרא העמידו את הה(. בהצלחה מול הטענות של מבקרי המקרא

וכן נתינת תשובות חילופיות לשאלות שקודם לכן הדת והאמונה נתנו להם , לאמונה הדתית

הושפעו , במדינות מערב אירופה, היהודים שהפכו להיות שווי זכויות לאוכלוסייה הגויית. תשובות

. וגם הם החלו להחליף את האמונה והדת במדע וההשכלה, מרוחות ההשכלה שנשבו בהם

מתורבתת , חיה בתוך אוכלוסייה גויית מתקדמת, האוכלוסייה היהודית שהייתה במערב אירופה

ופחות , הייתה פחות משכילה, האוכלוסייה הגויית במזרח אירופה. ומשכילה והושפעה ממנה

גרמה לכך שכוחות , השכנות שבין מזרח אירופה למערב אירופה. מתקדמת ויותר פרימיטיבית

התהליך התקדם במשך שנים לא . אל היהודים שבמזרח, הודים שבמערבההשכלה הוזלגו מהי

, בארצות האסלאם. מעטות מהיהודים שחיו במזרח אירופה אך בסמיכות למדינות מערב אירופה

והאוכלוסייה הגויית , שהיהודים שבהם לא חיו בשכנות לתנועת ההשכלה של יהודי אירופה

אפילו לעומת עמי מזרח , טיבית וחסרת השכלהבארצות האלו הייתה עוד יותר נחשלת ופרימי

התהליך של עזיבת הדת והאמונה אצל . לא הושפעו לתהליך של השכלה ועזיבת הדת, אירופה

על ידי , יהודי ארצות האסלאם התחיל להופיע עם כיבושם של ארצות אסיה וצפון אפריקה

והיהודים בארצות , שבהם תנועת ההשכלה הייתה מאוד עוצמתית, מדינות כמו צרפת ואיטליה

התחברו להיות , האסלאם שהשכלתם הייתה גבוהה על פי רוב יותר מהאוכלוסייה הגויית

 . מושפעים מההשכלה של הארצות הכובשות

ההתייחסות הראויה שבין האדם המאמין והשומר תורה ומצוות לבין האדם שאינו מאמין או 

 אינו שומר תורה ומצוות

ועם השוואת זכויותיהם של היהודים בארצות , מערב אירופהעם הופעתה של תנועת ההשכלה ב

אצל יהודי , התחיל תהליך הולך וגובר של עזיבת היהדות ונטישת הדת, לאוכלוסייה הגויית, האלו

, בשאלה כיצד להתייחס, הרבנים וגדולי התורה שחיו באותם הארצות עסקו רבות. אותם ארצות

היו מהם שאמרו להתנתק מהם . ה ועזיבת היהדותשל ההשכל, וכיצד להתמודד עם האתגר החדש

. לתורה ולמצוותיה' כדי להנמיך את רמת ההשפעה של העוזבים על הנאמנים לה, ולהתרחק מהם

של האורתודוקסים , שהוזמן לכהן כרבם( ר הירש"הרש)כזה למשל היה הרב שמשון רפאל הירש 
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הוא זיהה בין יהודי העיר תהליך , ר הירש הגיע לפרנקפורט"כאשר הרש. בקהילת פרנקפורט דמיין

כדי לעצור את התהליך הוא . בשל התבוללות בחברה הגויית, מואץ של רפורמה בתחום הדת

להצטרף אליו להקמת קהילה חדשה , ולתורתו' ודרש מכל מי שנאמן לה" אלי' מי לה: "הכריז

תנגדו להתנתקות מצד שני היו רבנים שה. ולתורתו ' שהיא תהייה על טהרת הנאמנים לה, בעיר

אף , ישראל", כי הם חשבו שאסור לוותר על אף יהודי, שהתרחקו מהתורה ומצוותיה, מהיהודים

ואת המהות , לדעתם השייכות לעם ישראל היא שייכות מהותית". 1ישראל הוא,על פי שחטא 

 . הזאת לא ניתן למחוק על ידי התנהגות שלילית ועזיבת מצוות התורה

שדקדקו פחות ( בורים שאינם בקיאים בתורה ובהלכה)הרבה עמי ארצות ל היו אמנם "בימי חז

אי הקפדתם במצוות לא נבעה מרצונם לכפור . ולתורתו' אולם הם רצו להיות נאמנים לה, במצוות

' אמנם היה מיעוט או אפילו לעיתים רק בודדים שכפרו בה. אלא מחמת בורותם, ובתורתו' בה

ל מתייחסים למצב שבו "השאלה היא כיצד היו חז. ומרחיקיםואותם באמת היו מנדים , ובתורתו

 . אינו נאמן לתורה ומצוותיה, או אפילו רובו של עם ישראל, אחוז גדול מעם ישראל

או שהוא מחלל שבת , פוסק שיהודי שהמיר דתו לעבודה זרה( ה"שפ)השולחן ערוך אורח חיים 

דינו דומה , מחלל שבת באיסורים מדרבנן ואפילו אם( בגלוי לעיני עשרה יהודים אחרים)בפרהסיא 

אם נגע בבקבוק יין פתוח אסור לשתות , לא יוכל לעבור לפני התיבה, לא יקבל עלייה לתורה)לגוי 

וכן אם נמצא בסכנת חיים לא , והרי הוא יין נסך, כיוון שכאילו נגע בו גוי, מכל הבקבוק הזה

דינו ( לא בגלוי בהחבא)ת ויום טוב בצנעה אך אם אותו היהודי מחלל שב. יחללו שבת כדי להצילו

אבל מתבייש לחלל שבת בפני , וכן אפילו אם מחלל שבת בפני עשרה יהודים פשוטים, כיהודי

במשנה ברורה העיר שאם חילל שבת בצנעה . גם אז דינו כיהודי, או יהודי גדול וחשוב, תלמיד חכם

צרים שלו וההנאות שלו גורמים לו כלומר שהי, "לתאבון"רק כאשר עשה את זה , דינו כיהודי

אפילו אם מדובר ( ובתורתו' כביכול למרוד בה" )להכעיס"אבל כאשר עובר עבירות , לחלל שבת

 . דינו כגוי, ואפילו אם עשה אותם בצנעה, ולא רק בחילול שבת, בעבירות אחרות

מחלק ( שבתבהלכות את מי ומתי מצילים ממוות בשבת תוך כדי חילול )גם בהלכות פיקוח נפש 

אם שחטו אותו , כל בעל חיים שמותר לאכול")לתאבון"המשנה ברורה בין ישראל שאוכל נבלות 

כמו שאסור , נחשב לנבלה ואסור לאכול אותו, או שהרגו אותו שלא על פי דיני שחיטה של התורה

שמותר , אך אינו כופר בתורה שהיא אלוקית ומחייבת(. לאכול בעלי חיים כשרים שמתו מעצמם

שעזב את היהדות מתוך השקפה )ובין ישראל מומר , להצילו בשבת אפילו תוך כדי חילול שבת

שאדם כזה , "להכעיס"שכופר בתורה ואוכל נבלות או עושה עברות אחרות כדי ( ואידיאולוגיה

לפי דברי השולחן ערוך . וקל וחומר שאסור לחלל שבת כדי להצילו, אסור להצילו אפילו ביום חול

 . ובמיוחד אם אינו שומר שבת דינו כגוי, די שאינו שומר תורה ומצוותנראה שיהו

שכולם טובים , לפי העיקרון הזה היה מוטל עלינו לנדות ולהתרחק מכל אותם היהודים הרבים

והיה מוטל עלינו להתייחס אליהם כאילו הם גויים לכל , ומוסריים שאינם שומרי תורה ומצוות

ל אמרו "שחז, "להכעיס"כותב שהיחס ליהודים שעוברים עברות  2אולם החזון איש. דבר ועניין

בימי חול וכל שכן שאין להצילם , ושאין להצילם מסכנות חיים, עליהם שדינם כגוי לכל דבר ועניין

שאז הייתה השגחה , ל"בתקופת חז" להכעיס"נאמר דווקא על אותם שעברו עברות , בשבת

( דרגה נמוכה של נבואה)משמיים " בת קול"עות של היו מצויים ניסים והיו תופ, אלוקית גלויה

דווקא . ומשלם שכרם לפי מעשיהם הטובים, ה משגיח עליהם"וצדיקי הדור ראו עליהם שהקב
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היה ראוי להם שהתייחסו , "להכעיס"ועושים עברות , ובתורתו' באותה תקופה הכופרים בה

ל הם "בתקופה של חז. העניש אותםוהיה ראוי שינדו וירחיקו אותם כדי לייסר ול, אליהם כגויים

אף על פי שיידעו שההתנהגות שלהם ', מכיוון שהם הכעיסו את ה, היו ראויים לעונש ולהרחקה

אך . וגם תביא לעולם דבר וחרב ורעב, וכי היא תביא פורענויות לעולם, תגרום לסבל של כל העם

וגם לא , ה אלוקית גלויהבזמננו ניכרת אמונה מרוב עם ישראל בגלל שלא רואים בזמננו השגח

והנידוי וההרחקה של אלו , רואים בזמננו קשר בין התנהגות שלילית ובין הצרות שבאות עלינו

ואף אינה יכולה לגרום לאחרים , אינה יכולה לגרום להם לתקן את דרכם, ובתורתו' הכופרים בה

המון העם כפעולה אינה נראית בעיני , הרחקתם ונידויים של אותם הכופרים. שלא ללכת בדרכם

ויגרום להם עוד יותר , אלא כפעולה שלילית של השחתה ואלימות, שנועדה לתקן משהו, חיובית

 . להזדהות עם הכופרים וללמוד מדרכם וממעשיהם

ורק , שכיוון שנידויים והרחקתם בתקופתנו אינו מתקן דבר, על כן מסכם החזון איש ואומר

ולהשתדל לחבר אותם עד , ולהתחבר אליהם, ק אותםלחב, עלינו לנקוט בדרך ההפוכה, מקלקל

 .ולתורתו' כמה שאפשר לה

מעיר שדברי החזון איש באים בסתירה למה שכתבנו  3"ציץ אליעזר"ת "הרב אליעזר וולדנברג בשו

, "להכעיס"ובתורתו ועושה עבירות ' שהשולחן ערוך אמר שכופר בה. למעלה בשם השולחן ערוך

ואילו החזון איש כותב שיש לחבקו ולקרב אותו . ס אליו כמו אל גויצריך להתרחק ממנו ולהתייח

ל וכי "גם טענת החזון איש שהדין בזמננו שונה מהדין שהיה בזמן חז. ולתורתו' כמה שאפשר לה

אך בזמננו שהשגחה אלוקית , כי הייתה השגחה אלוקית גלויה, ל היה קל להאמין"בזמן חז

חלוקה זאת , אין להרחיקו ולהתייחס אלוי כגוי". להכעיס"גם מי שכופר ועושה עבירות , נסתרת

שהרי גם בזמן השולחן ערוך . אינה מסבירה מדוע השולחן ערוך פסק את ההפך מהחזון איש

שאת הכופר , הייתה השגחה אלוקית נסתרת כמו בזמן החזון איש ואף על פי כן פסק בשולחן ערוך

מדגיש הציץ , אולם. להתייחס אליו כגוילנדות ו, צריך להרחיק, "להכעיס"העושה עבירות 

ויש ללכת על פי , כדי לחלוק על השולחן ערוך, שלחזון איש יש כתפיים מספיק רחבות, אליעזר

 . פסיקתו

בין הכופרים שלגביהם הדריכו , יש עוד מגדולי ישראל שמחלקים בין סוגים שונים של כופרים

. ולתורתו' חרים שצריך דווקא לקרבם להובין כופרים א, ל להתייחס כמו אל גויים"אותנו חז

אינו , ד נראה שמי שכופר בעיקרי האמונה משום שהעיון השכלי גורם לו לכפור"מדברי הראב

שמי ( רבי יוסף אלבו)בעל ספר העיקרים כתב . נחשב כופר שיש להרחיקו ולהתייחס אליו כגוי

נחשב , "להכעיס"שה עבירות ועל כן עו, ובתורתו' שעיונו השכלי הביא אותו למסקנה לכפור בה

הרב . ורוב החילונים בזמננו עוברים עבירות כי שכלם מטעה אותם בעיקרי האמונה, כחוטא בשוגג

שכאשר אדם עובר עבירות מכיוון שהולך אחר תאוותיו אינו נחשב , יוחנן בונם וסרמן אומר

הרי , אחר תאוותיהםולתורתו כיוון שהולכים ' ורוב החילונים בימינו אינם נאמנים לה, ככופר

 . ל להרחיקם ולהתייחס אליהם כגויים"שאינם נחשבים ככופרים שעליהם דיברו חז

אך מי , סוברים שכופר הוא רק מי שחקר והחליט מתוך חקירתו לכפור 5ה"וכן הראי, 4ש"הרש

רוב . ובתורתו אינו מוגדר ככופר' אלא בגלל שאינו בטוח באמונה בה, שכפירתו אינה בגלל החלטה

אלא , ובתורתו' לא מפני שהחליט לכפור בה, ציבור החילוני בימינו אינו מקיים תורה ומצוותיהה
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כותב שמי שגדל בסביבה שאינה שומרת  6ם"הרמב, מפני שיש לו ספק מהי האמת או אינה האמת

לפי זה רוב . אלא כפירתו כאילו אנסו אותו לכפור, תורה ומצוות אינו מוגדר כמו מי שכופר במזיד

שיצאו אינם אשמים , אלא כתינוקות שגדלו בין גויים, לונים בימינו אינם מוגדרים ככופריםהחי

כיוון שבמצב כזה , אומר שאם כל הקהל או אפילו רובו כופר 7ן"הרמב. ולתורתו' באי נאמנותם לה

 . כל יחיד ויחיד שוגג בכפירתו ואינו מזיד

 סיכום

לעם ' מאז שהתגלה ה, ייתה קיימת כנראהואת תורתו ה' התופעה של יהודים שעוזבים את ה

' היו תקופות שבהם אחוז גדול מאוד מעם ישראל לא היה נאמן לה. ישראל ונתן להם את תורתו

היו תקופות שבהם . לפני הקמת בית המקדש הראשון, ולתורתו כמו למשל תקופת השופטים

שני שהייתה תופעה של כמו בסוף תקופת בית המקדש ה, ולתורתו' מיעוט גדול לא היה נאמן לה

היו תקופות שבהם , כאשר הקבוצה הגדולה ביותר היא כת הצדוקים, כתות שסטו מדרך התורה

בארץ ובתפוצות , אנחנו חיים בתקופה שבה נראה שרובו של עם ישראל. יחידים המירו את דתם

כתבנו , בתחילת דברנו במבוא. ואינו מקפיד על שמירת התורה ומצוותיה', אינו שומר את דרך ה

הביא את עם ישראל למצבו הנוכחי לגביי הנאמנות לתורה , על התהליך שבמשך כמה מאות שנים

לרוב , התחלנו לכתוב על ההתייחסות הראויה על פי דעתה של התורה וגדולי התורה. ולמצוותיה

הבאנו אומנם את שיטתו של השולחן ערוך . הזה של עמנו שאינו נאמן לשמירת התורה והמצוות

אולם . כמו שיש להתייחס לגויים על כל המשתמע מכך, להתייחס אל הכופרים באופן כללי שיש

יש לקרבם ולעשות הכול כדי , ראינו שהחזון איש אומר שהרחוקים מהתורה ומצוותיה בדור שלנו

הבאנו גם שיטות ראשונים ואחרונים שמפרידים בין היחס הראוי . ותורתו' להחזירם אל ה

ובין כאלו שהם סוג של , ולמרות רקע חינוכי של חינוך לתורה ומצוותיה לכופרים מתוך הכרה

או מפני שאינם , או מפני שגדלו בסביבה ובמשפחה שלא שומרת כלל תורה ומצוות, אנוסים

. ועוד הבדלים כאלו ואחרים, בגלל ספקות באמונה, כופרים בוודאות אלא אינם מקפידים במצוות

אולם אי , של הרבה מגדולי ישראל על הנושא שכתבתי עליו אפשר היה להרחיב בדברים נוספים

 .אפשר להאריך יותר מחמת חוסר מקום

 

  

                                                           
6
 ה"ג ה"הלכות ממרים פ 
7
 כו-כב, במדבר טו 
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 לאור ההלכה-שיבוט גנטי

 עמית רחום

 

 ?מהו שיבוט גנטי

בשכפול הגנטי אנו יכולים " שבט"הוא נקרא שיבוט מלשון . שיבוט גנטי הוא בעצם שיכפול גנטי

 .אדם שיהיו בעלי אותם תכונות גנטיות ומאדם אחד אפשר לייצר שבט ענקלייצר המוני 

 ?כיצד מייצרים שיבוט גנטי

 20מוציאים ביצית מגוף האישה מרוקנים מהביצית את כל התוכן שבתוכה שהוא מכיל 

במקביל לניקוי הביצית . כרומוזומים שהם המטען הגנטי של האישה שממנה נלקחה הביצית

אחד האיברים של איש או אישה ואפשר אפילו לקחת את התא מאחד מתכנה לוקחים תא מ

לצורך הדגמה נתייחס ללקיחת תא מהאף של איש . האיברים של האישה שממנה נלקחה הביצית

את התא הזה מרעיבים בתנאים מיוחדים כדי שישכח שהוא היה תא של אף ויהפוך . או אישה

כרומוזומים ויוכל להתפתח לא כדי להיות  36להיות תא אנושי סתמי שיש בו כמו בכל תא סתמי 

את התא המורעב הזה מניחים ליד הביצית הריקה . אלא להתרבות ולייצר עובר אנושי, אף בלבד

כ "אח, כך מנטרלים ממנו את התכונות המיוחדות של תא של אף. ונותנים לתא מכות חשמל

כך הפכנו את הביצית . נותנים לו עוד מכת חשמל ואז הוא מתחבר אל הביצית הריקה שלידו

כרומוזומים עם  20הריקה לביצית המופרית כאילו שחיברנו לתוכה תא של זרע של איש המכיל 

כמו שהחיבור של זרע האיש עם . כרומוזומים 20תוכן של ביצית של אישה שגם תוכן זה מכיל 

גם התא  כך, תוכן הביצית של האישה יוצר תא שמשכפל את עצמו להיות עובר ולהיוולד כאנוש

כרומוזומים ישכפל את עצמו בביצית להיות עובר  36שנלקח מגופו של אדם שהוא כבר מכיל 

 .ולייצר בן אנוש

 :בעיות הלכתיות ומוסריות שיכולות להיווצר כתוצאה משיבוט יצורי אנוש

 : יש כמה שאלות הלכתיות ומוסריות שקיימות במקרה של שיבוט גנטי

האם מותר לאדם לשנות . בות האדם בחוקי הטבעהשיבוט הגנטי הוא לכאורה התער .א

 ?בעולמנו' בפעולותיו את חוקי הטבע שטבע ה

פ הכללים "האם האדם הנוצר כתוצאה משיבוט גנטי מוגדר כאדם ויש להתייחס אליו ע .ב

ואולי אדם הוא רק מי , ההלכתיים והמוסריים שבהם אנו חייבים להתייחס לבני האדם

ועל כן אולי האדם . חיבור של זרע זכר עם ביצית הנקבה י"שנולד מאדם אחר כדרך הטבע ע

 ?הוא לא נחשב אדםאך , הוא סוג של בעל חיים כלשהו, י שיבוט גנטי"הנוצר ע

האם אבא הוא רק מי ? אם האדם הנוצר משיבוט גנטי נחשב אדם מי נחשבים אביו ואמו .ג

מי ו. של וולד זה שתרם את זרעו ליצירת הוולד או גם מי שתרם תא אחר מגופו נחשב כאבא

האם אמא היא רק מי שתרמה לוולד ביצית שבתוכה תכונות גנטיות או גם זו שתרמה  ?האמא

ם התא שהושתל בביצית הריקה של אאו למשל מה יהיה . גם מעטפת של ביצית תחשב כאמו

האם אישה זו תיחשב גם כאבא וגם , נלקח מאותה האישה שממנה נלקחה הביצית, האישה

או למשל האם יש לוולד של שכפול גנטי אחים ואחיות וכן הלאה עוד שאלות בייחס  ?אכאמ

 .למעמדו המשפחתי של שכפול גנטי

ולצמיחתו של , לפרנסתו, אנו יודעים שאדם שעיבר אישה כדרך הטבע יש לו אחריות לחינוכו .ד

ד האם אלא מדען לקח תא מגופו ייצר ממנו וול, האם האדם שלא פעל ליצירת הוולד. הוולד



153 

על חינוכו וגידולו של הוולד הזה או אולי האחריות הזו , גם אדם זה יצטרך לקחת אחריות

 ?וולד זה מוטלת על המדען שייצר את

ההלכה נפסקה כבית הלל שהמינימום הוא . המצווה הראשונה בתורה היא מצוות פריה ורביה .ה

דרך הטבע והוליד מי שבא אל אשתו כבקיימת המצווה רק תהאם מ. להביא לעולם בן ובת

או שגם מי שנלקחו מגופו תאים שהושתלו בתוך ביצית של אישה והוליד . באופן הזה בן ובת

  ?בדרך הזאת בן ובת קיים גם הוא מצוות פרייה ורביה

במקרה שהתא המושתל בביצית הריקה נלקח מאיבר כלשהו של האישה שממנה נלקחה  .ו

ולד המשובט הזה מכיוון שהוא העניק האם האבא של אותה אישה נחשב כאבי הו, הביצית

 .את התכונות הגנטיות הגבריות שלו לתא שנלקח מבתו

לא את כל . י שיכפול גנטי מעלה שאלות הלכתיות ומוסריות רבות"ראינו שהאפשרות לייצר אדם ע

ננסה במסגרת . כיון שישנם עוד שאלות רבות שקשורות לשיבוט גנטי, הבעיות העולות הבאנו כאן

האם מותר לאדם להתערב בחוקי הטבע בצורה . ה לענות על השאלה הראשונה שהבאנוהמאמר הז

כל כך קיצונית או במילים אחרות האם אין במעשה השיבוט הגנטי תחרות של האדם עם יצירתו 

  ?ה"של הקב

ה יצר חוק בטבע שבעלי החיים בכלל והאדם בפרט מתרבים על ידי חיבור של תא זרע של "הקב

בשיבוט הגנטי המציא האדם שיטה שונה לחלוטין להתרבות . צית של הנקבההזכר לתוך הבי

כדי לערער את הבלעדיות של  יש בו, השיבוטוהשאלה היא האם במעשה , האדם ובעלי החיים

ל חייב האדם לקבל את המציאות "הבורא בבריאה אנו מבקשים לברר כאן האם על פי התורה וחז

לשנות אותה או שמותר לאדם לפעול לפי כישרונותיו של העולם כמו שהיא ואסור לו לנסות 

 ?לשיפור ולשכלול הבריאה האלוקית

שאל , ויכוח שהיה בין פילוסוף נוכרי אחד ובין רבי אושעיה מדרש רבה לספר בראשית מביא

מדוע לא ציווה כבר את , מעדיף את האדם נימול מעורלתו' ה אם: הפילוסוף את רבי אושעיה

ענה לו  ?רית מילה ומדוע המתין עם הציווי עד להופעתו של אברהם אבינוהאדם הראשון לעשות ב

: ענה לו הפילוסוף, מדוע אתה מספר את הפאות של ראשך ומשאיר את זקנך לצמוח: רבי אושעיה

אמר לו רבי אושעיה אולי גם עינייך וידיך צמחו פרא . אני מספר את פאות ראשי כי הם גדלים פרא

, ומזה שאתה מספר את מה שלדעתך צומח פרא. ייך וקוצץ את ידייךמדוע אינך מוציא את עינ

האדם לא אוכל את  וכן .אתה אומר שהאדם צריך להתערב בשינוי ובשיפור הבריאה האלוקית

כך גם , החיטים כמו שהם צומחות ולא אוכל חלק גדול מגידולי הארץ מבלי שהוא מבשל אותם

רבי אושעיה . פה ממנו שיתערב ויסיר את העורלהברא את האדם עם עורלה הוא מצ' אף על פי שה

אומר בדברים אלו שברית המילה היא דרישה אלוקית מין האדם לשנות ולשפר את הבריאה 

 . נדרש להסיר אותה הואשהרי אלוקים ברא את האדם עם עורלה ו, האלוקית

האלוקית עד כאן הבאנו מקורות לכך שאין שום בעיה תורנית מוסרית ודתית להתערב בבריאה 

 .ואולי אפילו ראוי להתערב בה לכאורה, ולעשות בה שינויים

ט בפסוק זה "ט פסוק י"ן בפרושו לתורה לספר ויקרא פרק י"על מסקנה זו יש קושי מדברי הרמב

ן כותב שהטעם "הרמב. אסרה התורה בין השאר לזרוע כלאיים בשדה ולייצר כלאיים בבהמה

רוצה שכל בעל חיים יהיה לו כוח הולדה וגם רוצה ' הלאיסור שני סוגי הכלאיים האלה הוא ש

עץ פרי "ולכן התורה כתבה בבריאת הצומח , שיהיו מיני הנבראים שומרים על זהותם המינית

, "עושה פרי למינו ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע למינהו ועץ עושה פרי שזרעו בו למינהו

ואת כל עוף כנף , ו המים למיניהםנפש החייה הרומסת אשר שרצ: "ובבריאת בעלי החיים 
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ן כאשר האדם מייצר כלאי בהמה או כלאי צמחים הוא משנה את מעשי "לדעת הרמב" למינהו

וגם יוצר מינים שאינם בעלי כוח , אינה מספיק שלמה' הבריאה וכאילו אומר בכך שהבריאה של ה

ן היא "שכוונת הרמביתכן . ה רצה שכל המינים שהוא בורא יהיו בעלי כוח הולדה"הולדה והקב

שרק הוספת מינים חדשים של בריות היא אסורה אבל יצירת מינים שאינם חדשים אלא רק 

שכלולם של המינים הקיימים וכן שיפור המינים הקיימים כאשר שיפור זה אינו מבטל את יכולת 

 . ן יסכים שהתורה לא אסרה אותה"ההולדת גם הרמב

 לסיכום

. ההלכתי ועוד, הרבות הקשורות לשיבוט הגנטי בתחום המוסריהבאנו במאמר זה חלק מהשאלות 

בחרנו לעסוק בשאלה האם התורה מתנגדת לשיבוט גנטי מפני שיש בכך כאילו התערבות במעשה 

הבאנו כמה . יש בכך אמירה שהבריאה האלוקית אינה מושלמת מספיק ילוהבריאה האלוקית וא

                                                                  .                                                                                                                            ה מעוניין ומצפה שהאדם ישפר וישכלל את בריאתו"מדרשים שמהם רואים שהקב
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 זכויות יוצרים

 עמית שלו

 הקדמה

. כספים וכדומה שהבעלות עליהם היא ברורה, לכל אדם בעולם יש קניינים גשמיים כמו קרקע

" בעלות ממונית"האם יש ליצרן  -" זכויות יוצרים"השאלה המרכזית היא מהי ההתייחסות כלפי 

או שאין להשוות בין שני סוגי היצירות וממילא , על יצירה רוחנית כמו שיש ליצירה גשמית

 ?"בעלות"ליצירה הרוחנית אין גדר של 

 קניין גשמי

העברת הבעלות מתבצעת על ידי אחד , נגר מסוים בונה כיסא והגיע אליו קונה מסוים לקנותו

וברגע שבוצעה פעולת הקנייה הבעלות של הכיסא ( 'הגבהה וכו, יכהמש) מקנייני המטלטלין

אולם הדברים , כפי שאמרנו בהקדמה בעולם הגשמי פעולת הקניין מאוד ברורה. מועברת לקונה

אם הקונה הינו נגר בעצמו האם עכשיו מותר גם לו לייצר את אותו הדגם של . לא כל כך פשוטים

 ?הכיסא

 קניין רוחני

כגון שיר שנכתב על , זאת אומרת שהוא לא גשמי אלא רוחני, וא משהו שאין בו ממשקניין רוחני ה

ידי פלוני מכיוון שהוא כתב את השיר ולא העתיק משום מקום השיר שייך לו וכדי להלחין מחדש 

נחלקו הפוסקים האם כשאנו באים לדון ? (בעל הקניין הרוחני)או לעבד אותו צריך אישור מפלוני

האם היא דומה ליצירה גשמית כמו , אנחנו לא יודעים למה לדמות אותה, ניתלגבי יצירה רוח

 ?שלא ניתן להקנות אותו" שאין בו ממש"או שהיא דומה יותר לדבר , כיסא

 דעות  מיעוט הפוסקים

ליוצר יש בעלות ממונית רגילה על היצירה הרוחנית שיצר ודינה שווה  1לדעת מיעוט הפוסקים

ובעניין החיוב ישנם הסוברים שמדובר בגזל של ממש וישנם . ענייןליצירה גשמית לכל דבר ו

כיוון שבפועל הרכוש הרוחני נישאר גם אצל הבעלים ולכן , הסוברים שלא ניתן להגיד על כך גניבה

 ."נהנה מרכושו של חבר"החיוב מדין 

 דעת רוב הפוסקים 

, ית על דבר שאין בו ממשאומרים שאין בעלות ממונ( אותם אביא בהמשך) רוב הפוסקים, לעומתם

אולם אף לשיטתם יש ליוצר בעלות וקשר ליצירה שלו והיצירה המשתייכת אליו ולכן אדם שפוגע 

 .בקשר של האדם ליצירתו יתחייב לשלם על כך

 :קיימות מספר שיטות לטעם החיוב

הגמרא אומרת שליהודי אסור לפתוח חנות זהה בסמוך לחנות של  - 2דין יורד לאומנות חברו .1

 .3חברו מכיוון שהוא פוגע בפרנסתו של חברו

מכך  אם אדם טרח והשקיע במשהו מסוים אסור לחברו ליהנות - 4דין נהנה מיגיעתו של חברו .2

 (.כגון יצירה רוחנית, גם אם בדבר זה אין ממש)ללא הסכמת חברו 

                                                           
1
, ד"סימן כ' עמק המשפט'ג אברהם יעקב כהן בעל "הרה, ד"סימן מ א"ח' א' ת שואל ומשיב מהד"ש נתנזון בשו"הגרי 

 ע"אייר התש –ובכנס כולל פסגות , נ גולדברג כפי שמסר בשיעוריו"וכן דעת הגרז
2

 ב סימן רב"ם ח"המהרש ,א סימן י"ת הרמ"שו 
3
 ב"כא ע,מסכת בבא בתרא 
4
 ה,ע"מ ש"חו ע"שו, אינו לפנינוקידושין ש' ק בשם תוס"המהרי וכן הביא ,תקכד' המרדכי קידושין סי 
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חני אותם הסוברים שלא ניתן לחייב על עניינים הקשורים לקניין רו - 5דינא דמלכותא דינא .3

 .  חוק המדינה-דינא דמלכותא: מדין תורה סוברים שהטעם לחיוב הינו מדין

 ובפן האישי

אני באופן אישי מזדהה יותר עם מיעוט הפוסקים שלא מחלקים בין בעלות ממונית לבעלות על 

אני . ורואים בבעלות הרוחנית ערך בדיוק כמו בבעלות על הדברים הגשמיים, זכויות יוצרים

אני חושב שאם אתה . משחקים מאשר להוריד אותם באופן לא חוקי מהאינטרנטמעדיף לקנות 

, מוריד תוכנות או משחקים וכדומה שיש להם זכויות יוצרים זה יוצר מועקה בלב ומרגיש לא נכון

גם כאן נראה לי שאם אדם לא , גונב מסטיק ובסוף יגנוב רכב" קטנה"וכמו שאומרים שאם ילד ב

בסוך הוא עלול להגיע גם לגניבות גדולות , ם ויוריד חופשי מהאינטרנטירחם על זכויות היוצרי

 .יותר ממשיות

 

 

 

  

                                                           
5
 ט' מ סי"חו, ז"ת יביע אומר ח"ע יוסף בשו"הגר 
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 היחיד והיחד - היחס בין הימנים לשמאלנים

 שלום נתיב

 פתיחה

הדעות השונות מאוד מקשות על , בחרתי בנושא מכיוון שהמצב בארצנו כיום הוא מאוד מורכב

לפתרון ' ואנו צריכים כמה שיותר להיות סובלניים זה כלפי זה וכך נגיע בעזרת המצבנו הביטחוני 

 .לבעיית השלום ביחד כעם אחד ומאוחד

 הגדרת השמאלנים והימנים

התפיסה הראשונית שנראית לנו בין הימנים לשמאלנים היא שהימנים מאמינים שארץ ישראל 

 .די בתוך חבלי ארץ ישראל לעדך וצריכים לשמור על העם היהו"התנעם ישראל מ היא של

חלק רוצים לתת ולכן הם מוכנים ואת המדינה שלנו ומעריכים אוהבים מספיק והשמאלנים לא 

 ! ?איתם ביחדאיך זה הגיוני לחיות , אם כך. לא מאמינים בעם ובמדינה שלנו ,לערבים ממנה

 !!אך טעות קשה ומרה יש לנו כלפי השמאלנים

הם מאמינים בה  .מתו ואף נרצחו בשביל ארץ ישראל הקדושה לא שמאלני אחד וגם לא שניים

 .ויודעים שהיא של עם ישראל ואוהבים אותה

אלא מה השוני בין הימנים לשמאלנים לגבי הפתרון לבעיית הערבים שרוצים להשתלט על ארץ 

, הם ישתקו, ם נתח מספיק מכובד מארץ ישראלערביהשמאלנים חושבים שאם ניתן ל? ישראל

יפים שנחיה במדינה יהודית שיש בה מיעוט ערבי ולא נצרף למדינת היהודים את כל והם מעד

ערך ארץ ישראל השלמה פחות חשוב לעם ישראל מאשר . כמות הערבים שגרים ביהודה ושומרון

  .הצורך לשמור על רוב גדול וברור של היהודים במדינתם

ולכן עלינו , ומות בהם גרו אבותינוהימנים חושבים שיהודה ושומרון הם לב ארצנו ושם עיקר המק

 . להמשיך ולאחוז בהם כחלק בלתי נפרד מעם ישראל

ליטה שלנו על עם אחר מציעים הימנים שערביי יהודה ושומרון במקומות שת היכדי לפתור את בעי

השליטה . בלבד לעצמם יםיהאזרחהריכוזים שלהם יקבלו עצמאות שלטונית לנהל את החיים 

 3הערבים שיחיו באותם המקומות הריכוזיים יקימו בחירות כל  ,ידיים שלנושאר ביהביטחונית ת

מיעוט הערבים ביהודה ושומרון . שנים כדי לבחור את המוסדות האזרחים השלטוניים לעצמם

ערבים אלו יבחרו לכנסת של . אזרחים וצבאיתיישאר בשליטה , שמפוזר בין ישובים יהודיים

בים המפוזרים בין הישובים היהודיים ביהודה ושומרון הכמות של אותם הער. מדינת ישראל

 .ההרכב של הכנסת כמעט לא ישתנה, שגם אם הם יבחרו לכנסת ישראל, כלכך קטנה

נו מעזה והשארנו לערבים לנהל את כל השטח שפינינו גם איצכשש ,עוד טוענים אנשי הימין

ומאז יורים , החמאס נבחרהומפלגת , התקיימו שם בחירות, מבחינה צבאית וגם מבחינה מדינית

אם נצא גם מיהודה ושומרון כמו שיצאנו משליטתנו מעזה יש סיכוי . עלינו טילים ומרגמות משם

. והחיים בארץ ישראל יהפכו לבלתי אפשריים, גדול שגם שם מפלגת החמאס תקבל את השליטה

ות בכל השטח יש להניח שבמצב הזה גם מכל השטח של יהודה ושומרון ירו עלינו טילים ומרגמ

, ון תחת מטר הטילים הזהתהשטח שבו גרים רוב אזרחי המדינה יהיה נ, שבין חדרה לגדרה

 והחיים שם יפכו להיות בלתי אפשריים
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הוא דרך החיים חברתית כלכלית בין העשירים  לשמאלניים עוד הבדל בין ההשקפות בין הימנים

 .לעניים

ללא , המבוססת על מסחר וכלכלה עצמאית וחופשית, הימניים מאמינים בשיטה הקפיטליסטית

וכל , ללא צמצום פערים בחברה, ללא כל התחשבות באחר, שום התערבות מכוונת של השלטון

 . אחד דואג לכסף שלו

המבוססת על מסחר וכלכלה , לעומת זאת השמאלנים מאמינים בשיטה הסוציאליסטית

 . שהשלטון מווסת ומכוון אותה  ודואג לצמצם את הפערים בין העניים לעשירים, שיתופיים

הימנים הם יותר לאומיים כלומר יותר דואגים לעם . קיים הבדל נוסף בין הימנים לשמאלנים

בגלל הדאגה שלהם לשמר את הזהות יהודית של עם . הם פחות מתחשבים באומות העולם. ישראל

לנים יותר דואגים לאוניברסליות כלומר חשוב להם היחס של ישראל וכדומה ולעומתם השמא

גם למסכנות ולקשיים של החברה  אומות העולם אלינו ודואגים למהגרים אריתראים וממליא

 .הערבית

 ?האם הם יכולים להסתדר

זה טבעי . מאוד שונות למרות שדעותיהם ,יתאמצוהם אם  ,הימין והשמאל אפשרי שיסתדרו יחד

חושב שהדעות השניות טועות ולא נכונות וצריך לדחות אותן  ,בדעה שלו שכל אחד שמאמין

ל בכמה מקומות היללו את "חז ,בכל זאת .ואפילו הדעות השונות מזיקות לכלל עם ישראל

חשיבותו של השלום שבין חלקי עם ישראל וכתבו שלא נחרב בית המקדש אלא בגלל שנאת חינם 

הכוונה לשלום שבין כל ', מברך את עמו ישראל בשלוםה'וכן בתפילת העמידה יש ברכה מיוחדת 

יש להתאמץ ולשמור על אחדות עם ישראל על אף חילוקי הדעות ולא  ,ולכן .חלקי עם ישראל

 12נוסף לכך צריך לדעת שבעם ישראל יש , ליצור חילוקים בלבבות ובקשר שבין חלקי העם

הדבר דומה לתזמורת שיש בה כלים שבטים וכל שבט שונה מחברו ויש לו מה ללמוד מהצד השני ו

אלו "כותב  1הרב קוק בספרו אורות התחייה. שונים של מנגנים וביחד יוצרים מנגינה אחת שלמה

 ריש להיזה, כלומר." זוהי ממש מחשבה של עבודה זרה כללית.. שהפרידו את האומה לחלקים

לחלקים מבחינה של שנאת חינם אלא ללמוד אחד מהשני ולאהוב כל אדם גם אם  דשלא להיפר

 .דעתו שונה משלנו

 לסיכום

אך , ראינו במאמר זה שיש הבדל גדול בין דעת השמאל לימין בישראל מבחינת השקפת העולם

איך להפוך את מדינת : מצד שני אין הבדל בין הימנים לשמאלנים מבחינת מטרה אחת שהיא

כמו כן ניתן . מדינה טובה ומוסרית יותר ויש לחלק בין דעות שונות לבין לבבות מאוחדיםישראל ל

ללמוד מכל אחד ולקחת דברים טובים מכל אחד גם הפטריוטיות הלאומנית חשובה וגם הדאגה 

 .לכל אחד באשר הוא אדם

בין שנזכה מצד אחד לשמור על הדעה שלנו ללא טשטוש ומצד שני לשמור על השילוב : לסיום

 ". יברך את עמו בשלום' עז לעמו יתן ה' ה:" חלקי האומה כמו שנאמר בפסוק

 

 

  

                                                           
1
 'עמוד עג' פרק כאורות התחייה  



156 

 מעלת לימוד תורה בלילה

 מן'אילאי תורג

 הקדמה 

לכן החלטתי לדון במאמרי , למוד תורה בלילה הוא מעלה גדולה שאנשים לא כל כך מדקדקים בה

 .על נושא פחות ידוע ומוכר

ר יוחנן "א? מאי בלילות" בלילות' העומדים בבית ה' כל עבדי ה' המעלות הנה ברכו את השיר "

" 1.מעלה עליהן הכתוב כאילו עסוקים בעבודה, אלו תלמידי חכמים העוסקים בתורה בלילה

 (עבודת בית המקדש)

( 'איוב ו)ר ירמיה בן אלעזר כל בית שנשמעים בו דברי תורה בלילה שוב אינו נחרב שנאמר "וא

 .2"ולא אמר אליה אלוה עושי נותן זמירות בלילה"

קומי רוני בלילה לראש ( "'איכה ב)שנאמר !!! חייא כל העוסק בתורה בלילה שכינה כנגדו' תנא ר"

 ".3'אשמורות שפכי כמים לבך נכח פני ה

 : אנו רואים כאן כמה מקורות שכולם משבחים את לימוד התורה בלילה ועל כך אדון במאמר

 ?והאם מותר לומר תהילים בלילה? שר ללמוד תורה שבכתב בלילההאם אפ

, "4והגית בו יומם ולילה"התורה מצווה . יש להדגיש את חשיבות לימוד התורה בלילה, ראשית

". אין אדם לומד רוב חכמתו אלא בלילה, פ שמצווה ללמוד ביום ובלילה"אע"כתב  5ם"והרמב

 : והובאו על כך שני הסברים" 6רוא מקרא בלילהאין לק"ל "י ז"בבאר היטב מובא על פי האר

 . ה לומד עם משה מקרא ביום ומשנה בלילה"כתוב במדרש שהקב .1

, מאחר והמקרא הוא בעולם העשייה, בלילה[ ך"תנ]=אסור לקרוא מקרא "ל כותב "י ז"האר  .2

 ".7לכן אין ראוי לעורר הרבה דינים, והכל הוא דינים, והלילה היא בחינת עשיה

, כלומר אין איסור בדבר, ון הוא על פי המדרש ובפשטות זהו רק עניין של לכתחילההטעם הראש

 ? שזה בעצם מקרא, ש שעל המיטה"וכן מצינו בפרי מגדים שדן האם יש בעיה בק

סמוך למיטתו קוראים לאחר מכן ברכת המפיל שעושה ( ש"ק)ויש לומר שכדי שלא יקרא מקרא 

 . ללילה( ש"ק)הפסק בין המקרא 

 ? ותר ללמוד תורה בלילה אם יודע שלא בטוח יוכל לקום בזמן לתפילההאם מ

האם תלמיד חכם רשאי להתפלל תפילת , נשאל' 8אגרות משה'ת "הגאון רבי משה פיינשטיין בשו

 ?אך יהיה לו קשה לקום בבוקר לתפילה, שחרית ביחידות על מנת שילמד עד זמן מאוחר בלילה

במניין הוא חיוב מצווה על האדם ולא רק הידור ומעלה ר משה פיינשטיין שלהתפלל "השיב הג

 . שבעשרה נשמעת התפילה ומתקבלת: ובגמרא בברכות כתוב, בעלמא

אין להקל בזה כי לא ברור ומובטח ( יחיד)ויוצא מכך שאף על פי שיכול להיות שתתקבל תפילתו 

אלא לקובעו  ח ימעט בלימודו בלילה וישתדל לא לבטלו לגמרי"לפיכך הת. שתתקבל תפילתו

                                                           
1
 י"מסכת מנחות דף ק 
2
 ב"ע' עירובין מ 
3
 א"ע' תמיד לב 
4
 ח, יהושע א 
5
 ו"הלכה ט, ג"הלכות תלמוד תורה פ 
6
 בשער הציון’ ט אות א’משנה ברורה רל 
7
 'ת ואתחנן דף לה עמוד בפרש, שער המצוות 
8
 אורח חיים חלק ב כז 
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, קדיש: במשך היום כדי שלא יתפלל יחידי ויתבטלו כל המצוות המתקשרות לתפילה בציבור

 .ועניית אמנים, ברכו, קדושה

 ?או אחרי חצות? האם לפני חצות, איזה זמן נחשב ללימוד תורה בלילה

וכך כותב ( השליש האחרון של הלילה)עניין מעלת לימוד תורה בלילה הוא האשמורת הבוקר 

ל שהוא זוכר איך היו לומדי התורה הזקנים ישנים מתחילת הלילה עד חצות ומאז "ע יוסף זצ"הגר

מ שלא נישן בזמן "אך אנחנו בעניותינו הורגלנו ללמוד בתחילת הלילה ע, לומדים עד אור הבוקר

 . וכך יש לנהוגההשכמה 

מה יעשה אדם שעסוק כל היום ונורא עייף בלילות אך בכל זאת רוצה לקיים את המעלה של 

 ?לימוד התורה בלילה

בקריאת שמע שעל המטה יש כמה פסוקים ואת קריאת שמע עצמה שנחשבות ללימוד תורה 

ה ויצא ידי מצוות ש בכוונ"יקרא ק, למשל חייל שנתנו לו משימות רבות ואין בכוחו ללמוד, בדיעבד

 ".והגית בו יומם ולילה"

 ?האם אדם שרוצה ללמוד תורה בלילה רשאי ללומדה בשכיבה

עוד יותר טוב זה , המעלה הגדולה ביותר היא ללמוד בבית המדרש. בלימוד תורה ישנן דרגות

אך אם כל זה לא אפשרי ילמד בשכיבה בתנאי שלומד בצורה ". חברותא"ללמוד עם מישהו 

שוכב כי יש בכך חוסר כבוד /לא לשים את הספרים על המקום בו יושב, יש לשים לבמכובדת ו

 .לספר

אדם שמרגיש שלימוד התורה בלילה יותר מועיל לו מלימודו ביום האם יכול להפוך את סדרי 

 ?כלומר לנצל את הלילה ללימוד ואת שעות הבוקר לשינה. היום

 .לא נברא הלילה אלא לשינה -" 9לא איברי ליליא אלא לשינתא"נאמר בגמרא 

הסיבה לכך היא שיש סדר ". 10שינה של שחרית מוציאה את האדם מן העולם"ועוד נאמר במשנה 

האם נכון שאדם יהיה שקוע בשעות היממה , טבעי לעולם שבו כל העולם עסוק בעשייה ופעילות

ד גם אמנם יש חשמל המאפשר לנו ללמו! ?שקוע בשינה עמוקה ומנותק מהעשייה העולמית

לפיכך יש לשמור על הסדר . אך לימוד זה צריך להיות כהמשך ללימודי התורה ביום, בלילות

 .אך גם לקבוע זמן ללימוד –לישון בלילה , הטבעי של היום וללמוד במשך היום

 סיכום

ועד כמה היא , אנו רואים מההקדמה והדיון בשאלות עד כמה גדולה מעלת לימוד התורה בלילה

כדי כך שהפליגו חכמים ואמרו שלימוד התורה בלילה שקול לעבודת בית  חשובה ונעלה עד

 .המקדש

 . בנוסף לכך ישנם כמה דינים והלכות המסתעפים בנושא זה ועליהם דנתי בשאלות

 .לעסוק בתורה גם בלילה( תרתי משמע)אני מקווה שהדברים במאמר יעירו אנשים 
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