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 הקדמה

זה בית  -רב יוסף דרש את הפסוק: והודעת להם"והודעת להם את הדרך" )שמות יח,כ( 
 )מסכת בבא קמא, ל ע"א(זו גמילות חסדים  –תלמוד תורה. את הדרך  ופירש רש"י :, חייהם

 השנה התוועדנו יחד והתוודענו לדרך המסורה לנו מאברהם אבינו: 
 ה' לעשות צדקה ומשפט" דרךידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו "כי 

 )בראשית יח,יט(.
המכינה הייתה 'בית חייכם' במלוא מובן המילה. קיימתם בה 'אכילה שתיה לינה'. חוויתם בה 

היא התורה  חוויות עשירות ומגוונות, אולם עיקר העיקרים, נקודת החיות האמיתית
 שלמדתם. תורה שתחילתה גמילות חסדים וסופה גמילות חסדים "כי הם חיינו ואורך ימינו".

במכינה הכנתם צידה לדרך, אך בהמשך הציר יש לעצור ולתדלק מחדש. בקרו במכינה, פיתחו 
 ספר, הקשיבו לשעורים. 

 ת המכינה.קחו דוגמא ומופת מ'תלמידי המכינה שבצבא', כלשון הרב בעז, הפוקדים א
במכינה הרחבתם אופקים בתחומי דעת רבים. האזנתם להרצאות, ביקרתם במוזיאונים 

 ובבסיסי צה"ל והרביתם לטייל בשבילי הארץ.
היכרתם טוב יותר את עם ישראל וארץ ישראל. לצד זה, למדתם להכיר טוב יותר גם את 

חינת הכושר הגופני, עצמכם. נוכחתם לדעת שביכולתכם להמריא מעבר לאשר ציפיתם, הן מב
 מידותית והן מבחינה לימודית. -הן מבחינה אנושית

 חוברת המאמרים בה אתם מדפדפים כעת, תוכיח. 
עברנו יחד שלבים רבים עד שזכינו לאורה. בחרתם נושא, קראתם מאמרים, שאלתם שאלות 
וכתבתם ראשי פרקים. עמל רב השקעתם בשלב הכתיבה. כתבתם, מחקתם ושוב כתבתם 

חק על מנת לכתוב'. הקלדתם, אך, לעיתים, המחשב לא שמר לכם אמונים וקבצים. בשעה 'מו
 טובה הגשתם את המאמרים ונאלצתם לתקן ולשפר, לסנן ולסגנן.

  אנו היבטנו בכם מן הצד. ראינו את עמלכם ושקידתכם ושמחנו.
 

ְך קרובה במובנה -רבי יונה אבן ג'נאח כותב ב רֶּ לדריכת זיתים "ספר השרשים" כי המילה דֶּ
וענבים. באופן פשוט, שתי המילים קשורות לדריסת כף הרגל, אולם קיים גם קשר של עומק 
בין המילים. דורך הענבים מתייגע, מזיע ועובר דרך ארוכה, אך, לבסוף, זוכה לקדש על כוס יין 

 "יגעת ומצאת תאמין". -מלא ברכת ה'. אף אתם למדתם שמי שיגע, סופו שמוצא 
 

 יפור, אחתום בס
מעשה ידוע במלמד דרדקי שלימד ילד חמד אל"ף בי"ת. לאחר שלימדו את כל צורות האותיות 
והניקוד עברו לקרוא מתוך חומש בפרשת שמע. כשהגיע הילד לשם ה' קרא יו"ד ואחר כך שוב 

את שם ה'. המשיך הילד ואחרי המילה  אמר לו המלמד, כל פעם שיש רצף יו"דין תקרא -יו"ד
 שם ה': "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד ה' ". אחד קרא את

שאל אותו המלמד מדוע קראת שוב שם ה'? השיב לו הילד: יש כאן יו"ד ומתחתיה יו"ד, והרי 
 לימדתנו רבינו שכשיש שני יו"דין הרי זה שם ה'. 

השיב לו המלמד יו"ד מעל יו"ד זהו סוף פסוק. וסימן זה יהיה בידך: יו"ד רמז ליהודי. כל 
 -הרי מתגלה שם ה'. וכל מקום שיהודי דורך על יהודי  -שיהודי קרוב ועומד לצד יהודי מקום

 הרי זה סוף פסוק.
 יהי רצון שתהיו אוהבים זה לזה ועל ידי כן תשרה שכינה במעשי ידי מחזור יו"ד. 

 
 דרך צלחה,           

               הרב אליה ניר כהן             
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 דרוקמןמו"ר הרב חיים     
 נשיא המכינה             

 
 

 תלמידי המכינה היקרים!ל

 

 

 הנני שמח לברך אתכם לסיום שנת הלימודים במכינה.

 

 האמת היא שהשנה הזאת היתה ברכה גדולה עבורכם.

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

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

 היום גדולים הרבה יותר ממה שהייתם לפני שנה. 

 

הנני מברך אתכם ממעמקי לב, הן את אלה מכם שממשיכים שנה נוספת, הן את אלה שמתגייסים 

 לצה"ל, שתמשיכו להתקדם ולעלות, וששם שמים יתאהב על ידכם.
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 "מ )במיל'( רמי בובליל עו"ד אל
 יו"ר אגודת ידידי המכינה הקדם צבאית

 

 המכינה הקדם צבאית קרית מלאכי היקרים,לבוגרי 

 

 יחדיו מישובים שונים ברחבי המדינה הברוכה,התקבצתם 

 

 כמה, בינה, דעת וקשת.חקניתם 

 

את פני המכינה, נתתם נחת לבני משפחותיכם, ואין לי ספק כי הטמעת האדרתם 

 -ך של המכינה בראשות כבוד הרב בעז שרמןהערכים שקיבלתם מהסגל המבור

המכינה בסיוע המבורך של הרבנים סגל המכינה והמכינה, יעמדו נר  ראש

ל וכאזרחים "ושכם בערכים אלה בצהלרגליכם לאורך שנות חייכם, תוך שימ

 .תכםבמדינת ישראל, והעברתם לבאי ביתכם וסביב

 

 ברכהשאו 

 (מיל')מ "בובוליל, אלרמי 

 ד ונוטריון"עו

 ר אגודת ידידי המכינה"יו
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 דברי הורי גיל בדיחי הי"ד
 אבנר ויעל בדיחי

 לחניכים שלום

 

 נפגשנו בתחילת השנה על מנת להכיר אתכם, המחזור החדש, לספר לכם על גיל ועל עצמנו,כמשפחה.

 

היו לכם שיחות על גיל ועל המנהיגות התרגשנו לגלות שאת גיל בעצם כבר הכרתם. קראתם בחוברת, 

שלו. השיחה בינינו הייתה נעימה, שאלתם שאלות, התעניינתם, ספרתם על עצמכם, ושמחנו לראות 

 אתכם, בראשיתו של המסלול המיוחד בו בחרתם.

 

 –והרעיון הוא  –ישנם אנשים שחיים וקורה מוטלת בין עיניהם. בגמרא כתוב "טול קורה מבין עיניך" 

 המסווה שמפריע לך להביט אל ועל עצמך. הסר את

 

המשימה הזו, לדעת את עצמך היא אחת המשימות הקשות בחיים. להתמודד עם מי שאתה, לפגוש 

החסרונות, להכיר במעלות, ולבחור בדרך שתוביל אותך קדימה, דרך שראשיתה עם לידתך  את

 וסופה...

 

שנה של התוודעות, התמודדות והזדככות  המכינה היתה לכם ואתם, כל אחד מכם בחר בדרך זו. שנת

 המידות.

 

 חוברת המאמרים היא סמל לתהליך שעברתם.

כל אחד מכם בחר נושא שקרוב לליבו, בחרתם מילים, שייפתם אותן, סחררתם אותם במעגל 

 הרעיונות, ונולד מאמר.

 

 נות גדולה.מדי שנה שולח לנו הרב בועז את חוברת המאמרים, ואנחנו מחכים לחוברת שלכם, בסקר

 

 אנחנו מאחלים לכם דרך צלחה באשר תבחרו, ושנה נוספת מוצלחת למי שנשאר לשנה ב'.

 

 

 כל טוב ויישר כח לכולם

 

 בחיבה רבה

 

 אבנר ויעל בדיחי
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 ערך הצבא בישראל

 שליט"א הרב חיים דרוקמןמרן 

 מלחמה -א. המשימה האחרונה של משה רבינו 

בבואנו לברר את ערכו של הצבא בישראל, אנחנו פותחים וקוראים בתורה על התפקיד האחרון 

שהוטל על משה רבינו עליו השלום בחייו. התורה מספרת לנו, כי המשימה האחרונה שהוטלה על 

 מלחמה: -שכמו של משה רבינו עלי אדמות, היתה 

אחר תאסף אל עמיך" )במדבר  "וידבר ד' אל משה לאמר: נֹקם נקמת ישראל מאת המדינים,

 לא,ב(.

באים חז"ל, ובין השיטין הם קוראים בדברים אלה של תורה שבכתב, כי משה רבינו שש לעשות מצוה 

 אחרונה זו שנפלה בחלקו:

הלך משה ועשה בשמחה,  -מגיד, שמיתתו של משה מתעכבת למלחמת מדין, ואף על פי כן 

 "החלצו" אלא "הזדרזו" )ספרי מטות קנד(. החלצו!" ואין -שנאמר: "וידבר משה אל העם 

מדייקים חז"ל מן המלים "אחר תאסף אל עמיך", שהדברים תלויים זה בזה. הדבר היחיד המעכב את 

תאסף אל  -מיתת משה, השליחות האחרונה שעליו למלא עוד בחייו היא נקמת ישראל ממדין, ו"אחר 

 שה בשמחה"."הלך משה וע -. ואף על פי כן, דורשים חז"ל 1עמיך"

"הזדרזו". והרי  -מנין לחז"ל שעשה בשמחה? את זאת הם שומעים מן המלה "החלצו", שמשמעותה 

הוא דוחה את עשייתו ככל  -כל אחד יודע מנסיונו הפרטי, שדבר שאין הוא רוצה בו, אין הוא שמח בו 

שעושה מתוך  הוא עושה את הדבר, אך כמי -האפשר. והיה, אם אין כבר אפשרות לדחות אותו עוד 

 .2הוא רץ לקראתם, הוא ממהר לעשותם -"אין ברירה". אבל דברים שאדם שמח בעשייתם 

להים, הוא מלחמה, ותפקיד זה הוא מזדרז -אם כן, התפקיד האחרון המוטל על משה רבינו, איש הא

 ועושה בשמחה. ממשה רבינו אנחנו לומדים, מהי משמעותה של מלחמה, ודרכו אנחנו נפגשים גם עם

 התפיסה הנעלה ביותר של ערכו של צבא ישראל.

אבל עוד בטרם נביא דברים אלה, נברר לעצמנו מושגים פשוטים יותר. ישנו מושג יסודי, מוכר וידוע 

רגילה, וזהו המושג "פקוח נפש". הבה ונראה עד היכן מגיע ערכו של מושג זה -לכל בחשיבותו הבלתי

 בעיניה של ההלכה.

 ב. ערך פיקוח נפש

 א בשלחן ערוך בהלכות שבת )שכח,ב(:מוב

הרי  -הרי זה משובח, והשואל  -מצוה לחלל עליו את השבת, והזריז  -מי שיש לו חולי של סכנה 

 זה שופך דמים.

 המשנה ברורה במקום )סק"ו( מוסיף ומביא את דברי הירושלמי:

 הרי זה מגונה. -והנשאל 

הרי זה  -זה לכאורה, בלתי מובן. אנחנו מסוגלים להבין בפשטות את דברי השלחן ערוך, ש"השואל 

אתה עלול  -שופך דמים". שהרי החולה נמצא כעת בסכנה, ואם אתה עומד לשאול שאלות בשעה זו 

                                                           
 מופלג. -סמוך, ו"אחרי"  -כל "אחר" שבמקרא  - )בראשית טו,א ועוד(וכלל בידינו מרש"י 1.

נשים לב, לדוגמה, כמה פעמים מופיעים בלשון התורה ביטויים של מהירות וזריזות, כשהיא מספרת איך אירח אברהם אבינו את  2.
 שלשת אורחיו המלאכים.
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?! בשאלותיך לשפוך את דמו, או לפחות לעמוד על דמו. אבל, רבונו של עולם, מדוע יהיה הנשאל מגונה

במה  -וכי מה הוא אשם? יהודי טוב, תלמיד חכם, ואולי רב בישראל, שבאים לשאול אותה שאלה 

 חטא ?

שידיעתו  -מכאן מתחדד לנו ערכו הגדול של פקוח נפש. מדובר במושג כל כך יסודי, כל כך ראשוני 

שוט לו, חייבת להיות נחלת הכלל, דבר השווה לכל נפש. ואם נמצא בקהילה מי שהערך הזה אינו פ

נסבל זה נופלת על ראש הקהל; עליך, רב -אזי האחריות למצב בלתי -והוא צריך לשאול עליו שאלות 

הקהילה או תלמיד חכם שבה, מוטלת האחריות, שלא הקנית מראש ערך יסודי כפקוח נפש בצורה 

 ברורה כזאת, שלא היה מתעורר אצל איש הצורך לשאול על כך שאלות בבא העת.

מצוה לחלל את השבת. והמצוה איננה מוטלת על אדם אחד  -פקוח נפש של אדם אחד אם כן, בספק 

ירוץ ויעסוק בה ויחלל את השבת. אומרת ההלכה )שו"ע  -בלבד, אלא כל מי שיכול לעסוק במצוה 

 שכח,טו(:

כולם פטורים,  -אמדוהו הרופאים שצריך גרוגרת אחת, ורצו עשרה והביאו לו כל אחד גרוגרת 

 ר טוב מאת ד', אפילו הבריא בראשונה.ויש להם שכ

ירוצו עשרה אנשים ויקטפו כל אחד תאנה, אף על פי שיש  -אם רופא קובע שהחולה זקוק לתאנה 

מכיון שאולי לאחד מהם יש סיכוי קל לרוץ יותר מהר; ירוצו  -צורך בתאנה אחת בלבד. ירוצו כולם 

ף כל סוף, יהודי נתון בסכנה! יש אפשרות מכיון שלא זה הזמן לעסוק בדיונים מי ירוץ. סו -כולם 

 להציל נפש מישראל; ירוץ כל מי שיכול לרוץ ובלבד שיצילו את הנפש!

שמדובר בהצלת שתי  מישראל. לו יצוייר נפש אחת, בהצלת אדם אחדכל זה אמור בפקוח נפש של 

נפשות מישראל, או עשר, בהצלת אלף יהודים, או עשרת אלפים! איזה ערך אדיר יש אז לעשיה 

 שכזאת!

איזה ערך יש למצוה  -; כשכלל ישראל נתון בסכנה כלל ישראלכשמדובר בהצלת  -על אחת כמה וכמה 

 זו, של התעסקות בהצלתו!

 הם כלל ישראל. -ג. יושבי ארץ ישראל 

עם מצוות קידוש החודש קובע הרמב"ם בספר המצוות )עשה קנג(, כי קידוש החודש תלוי בהקשר 

 בארץ ישראל. נביא חלק מדבריו המאירים את עניננו:

חלילה  -ואני אוסיף לך ביאור, אילו הנחנו דרך משל, שבני ארץ ישראל יעדרו מארץ ישראל 

 ל וכל...ל מעשות זאת, כי הוא הבטיח שלא ימחה אותות האומה מכ-לא

ותוך כדי דבור, באמצע  -לו יצוייר, אומר הרמב"ם, שברגע מסוים לא יימצאו יהודים בארץ ישראל 

ל -"חלילה לא -המשפט, מוצא לנכון הרמב"ם להוסיף הערה, עוד בטרם ימשיך בקביעתו ההלכתית 

א ישמיד כי הקב"ה הבטיח של -מעשות זאת"!  מבחינה ממשית לא יתכן הציור הזה, הֹיה לא תהיה 

 להית על נצח ישראל!-את עם ישראל לגמרי; יש לנו הבטחה א

אם כן, אם נעצור כאן בדברי הרמב"ם, הרי לנו שהמציאות התיאורטית של אין יהודים בארץ ישראל 

כמוה כמחיית עם ישראל ח"ו. ואם הדברים נשמעים למישהו כמוגזמים, כאילו לא עד כדי כך נתכוון  -

י ה'חתם סופר', שחזקה עליו שלבטח הבין את דברי הרמב"ם אל נכון. אחרי הרי לנו דבר -הרמב"ם 

 שהוא מביא את דבריו אלה של הרמב"ם, מוסיף ה'חתם סופר' בתשובותיו )יורה דעה רלד(:

נראה מדבריו )של הרמב"ם(, כי אילו ח"ו לא ישאר שום ישראל בארץ ישראל, אפילו יהיו 

 ן האומה ח"ו.מקרי כליו -יושבים ישראל בחוץ לארץ 
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הוא הנחשב כלל  -כלומר, מה שאנו שומעים מדברי הרמב"ם הוא, שהישוב היהודי בארץ ישראל 

ישראל. מובן הדבר, שאפשר שיהיו יהודים יחידים, אפילו רבים מאד, בחוץ לארץ, אבל מבחינת 

גמרא  התפיסה של המושג "כלל ישראל", הרי לנו שיושבי ארץ ישראל הם הנקראים כך. וזוהי בעצם

"ויעש שלמה בעת ההיא את החג, וכל ישראל עמו קהל  -מפורשת בהוריות )ג.(, בהקשר עם הפסוק 

 -גדול מלבוא חמת עד נחל מצרים" )מל"א ח,סה(. קובעת הגמרא: "הני הוא דאיקרי קהל", כלומר 

-חדהרי לנו, אפוא, קביעה  -אלה היושבים בין לבא חמת ונחל מצרים הם הנקראים "כלל ישראל" 

 .יושבי ארץ ישראל הם הם כלל ישראלמשמעית: 

הרי כלל ישראל נתון  -על כן, כשמדינת ישראל נתונה חלילה בסכנה בטחונית, בסכנה של עצם קיומה 

הוא בעצם מגן על כלל ישראל; הוא עוסק באופן  -בסכנה. וצבא הגנה לישראל, המגן על מדינת ישראל 

 היחיד. ואם הבהרנו את ערכו העצום של פקוח נפש של לכלל ישראיומיומי ושוטף בפקוח נפש של 

 מובן מזה מהי משמעותו של הצבא בישראל. -מישראל 

 ד. חשיבות השמירה על בטחון כלל ישראל

על החשיבות הרבה שבשמירת בטחון כלל ישראל אנחנו למדים מהתבוננות במספר הלכות מתחומים 

 שונים.

אין מחללים עליהם את השבת; באו  -על עסקי ממון אם באו  -גויים שצרו על עיירות ישראל 

 יוצאים עליהם בכלי זיין ומחללים עליהם את השבת. -על עסקי נפשות, ואפילו סתם 

 )שלחן ערוך או"ח שכט,ו  ע"פ ערובין מה.(

אין מחללים את השבת על פריצת גויים לצורך גניבה בלבד. אבל אם ידוע, שבמטרת בואם יש  -כלומר 

 מחללים עליהם את השבת. -נפשות משום סכנת 

אפילו אם אין ידוע בברור אם באו למטרות גניבה או על עסקי  -כלומר  -" ואפילו סתםיתרה מזאת: "

 .3להקל -וספק נפשות  -מחללים עליהם את השבת, שהרי יש כאן עניין של ספק נפשות  -נפשות 

עסק בסתם עיירות שבמרחבי הארץ. מה ששמענו עד כה בסוגית "גויים שצרו על עיירות ישראל", 

 ממשיכה ההלכה ואומרת:

מחללים עליהם את השבת )שם  -אפילו לא באו אלא על עסקי תבן וקש  -ובעיר הסמוכה לספר 

 שכט,ו(.

בעיר הסמוכה לספר, שאותה מגדיר רש"י )עירובין מה.( כ"עיר שמבדלת בין גבול ישראל לגבול 

הווה סכון גדול לבטחון ישראל. בעיר כזו יוצאים לקראתם האומות", עיר שכזו, כל פריצה אליה מ

ומחללים עליהם את השבת, אפילו אם ידוע שבאו על עסקי ממונות, ולא עוד, אלא אפילו על גזלת 

 דברים פעוטי ערך כתבן וקש. מוסיף רש"י שם ומבהיר את הסיבה לכך:

 .שמא ילכדוה, ומשם תהא הארץ נוחה ליכבש לפניהם -יוצאין עליהם 

 מוסיף על כך הרמ"א )שם( בשם האור הזרוע )סי פד סי"ג(:

 אפילו לא באו אלא רוצים לבוא.

עלינו  -ואפילו רק על עסקי תבן וקש  -חדירה  כוונותאם יש ידיעות מודיעיניות על  -או במילים שלנו 

 משום בטחון ישראל. -לצאת לקראתם למלחמה תוך כדי חילול שבת. וכל כך 

                                                           
של הגדרה: שמעתי מפי הגרי"ד סולובייצ'יק זצ"ל ספור על סבו, ר' חיים מבריסק זצ"ל. כשזה הדריך את  להחמיר' זו שאלה''להקל' או  3.

יש להקל.  -בנו ר' משה זצ"ל, קודם שנתמנה לרב, איך לנהוג במקרים שונים, אמר לו, בין היתר, שלגבי פקוח נפש ביום הכפורים 
וכי אני מקל ביום הכפורים? חלילה! אני מחמיר  -ב ביום הכפורים? ענה היתכן? איך מקל הר -כששאלו על כך את ר' חיים זצ"ל 

 בפקוח נפש!
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* 

פסק דין קשה ביותר  -חורצת התורה, אשר דרכיה דרכי נעם וכל נתיבותיה שלום על עיר הנדחת 

 יז(:-)דברים יג,טז

"הכה תכה את ישבי העיר ההיא לפי חרב, החרם אתה ואת כל אשר בה ואת בהמתה לפי חרב. 

להיך -ֹבה ושרפת באש את העיר ואת כל שללה כליל לד' א ואת כל שללה תקבץ אל תוך רח

 לא תבנה עוד". והיתה תל עולם

מדובר על הכחדה טוטאלית של עיר ואם בישראל! אם כך, נראה שמדובר בדבר חמור ביותר, שאין כל 

 אפשרות לעבור עליו לסדר היום.

והנה, כשאותו מקרה עצמו קורה באחת מערי הספר, והדבר נחקר ונדרש היטב, ומתברר שאכן ראוי 

 כאן פוסקת ההלכה אחרת: - היה להפוך עיר זו לעיר הנדחת

 כותב הרמב"ם בהלכות עבודה זרה )פ"ד ה"ד(:

 ואין עושין עיר הנדחת בספר.

 ונמוקו הבטחוני עמו:

 כדי שלא יכנסו גויים ויחריבו את ארץ ישראל.

 המקור לקביעה זו נמצא בגמרא )סנהדרין טז:( וממנה משתמע עניין זה בצורה חדה יותר:

 ם ויחריבו את ארץ ישראל.ישמעו גויי שמאמאי טעמא? 

 שוב רואים אנו בבירור מתוך ההלכה את ערכה הגדול של הגנת ארץ ישראל.

* 

הלכה נוספת המבליטה את ערכו של בטחון ישראל, היא מלחמת מצוה. הרי ראינו בהרחבה את הערך 

 -מאד מעניין  -הגדול של פקוח נפש, אפילו של היחיד מישראל, שהוא דוחה כל התורה כולה, והנה 

הכלל הזה של "פקוח נפש דוחה כל התורה כולה" איננו תופס כאשר מדובר על הגנת עם ישראל 

לצאת למלחמה, למרות שזהו דבר פשוט, שבמלחמה יש סכנת נפשות.  מצוויםוארצו. כאן אנחנו 

 מצוות מלחמה קיימת, למרות שבהכרח כרוך בה 'פיקוח נפש'.

 עומד על כך ה'מנחת חנוך' במצוה תכ"ה:

מצוה זו, דהתורה צוותה ללחום עמהם, וידוע  -דכל המצוות נדחין מפני הסכנה, מכל מקום 

נהרגים  -דהתורה לא תסמוך עניניה על הנס, כמבואר ברמב"ן )דברים כ,ט(, ובדרך העולם 

 משני הצדדים בעת מלחמה. אם כן חזינן דהתורה גזרה ללחום עליהם, אף דהוא סכנה.

רב קוק זצ"ל )חזון הגאולה עמ' רכב( את דברי חז"ל "ישיבת ארץ ישראל על יסוד זה מסביר מרן ה

 שקולה כנגד כל המצוות שבתורה" )ספרי ראה פ(:

שהרי מעיקר הדין חייבה אותנו התורה לעסוק בזה )במצוות ישוב ארץ ישראל( אפי' ע"י 

"וחי מלחמה, ובדרך הטבע במלחמה יש תמיד סכנת נפשות, וכל המצוות שבתורה כתוב בהם 

 בהם" מה שאין כן בכיבוש הארץ.

ביררנו עד כה, כי יש ערך גדול וחשיבות רבה לנושא של צבא ובטחון בישראל. ננסה עתה להבין מהו 

 מקור הערך הגדול הזה, מה משמעותה של החשיבות הרבה של צבא ישראל ובטחון ישראל.

מלחמת מדין. באותה פרשה, מבארת לנו  -נשוב עתה ונעיין בתפקיד האחרון שהוטל על משה רבינו 

 התורה את עומק משמעותה של המלחמה בישראל, ומתוך כך את ערכו האמיתי של צבא ישראל.
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 ה. משמעותה של המלחמה בישראל

 מובא בספרי )מטות קנז( על הפסוק "נקם נקמת בני ישראל מאת המדינים":

להודיע שבחן של פרנסי ישראל, שאין נפטרין מן העולם עד שנוקמין נקמתן של ישראל, שהיא 

 .נקמת מי שאמר והיה העולם

 חד היא. -אם כן, משמיעים לנו חז"ל כאן, שנקמת ישראל ונקמת ד' 

בהמשכה של הפרשה, בעניין בני גד ובני ראובן, שומעים אנו דברים מפורשים בנדון מפי משה רבינו. 

 שיח שבין בני גד ובני ראובן למשה רבינו, מדגישים הראשונים את עשייתם לטובת כלל ישראל:-דוב

לפני בני "ויגשו אליו ויאמרו: גדרת צאן נבנה למקננו פה, וערים לטפנו. ואנחנו נחלץ ֻחשים 

, עד אשר אם הביֹאנֻם אל מקומם, וישב טפנו בערי המבצר מפני ישבי הארץ. לא נשוב ישראל

 יח(.-איש נחלתו..."  )במדבר לב,טז בני ישראלתינו עד התנחל אל ב

 משה רבינו חוזר, לכאורה, על דבריהם, אך בשינוי קל, המקנה להם את עומק משמעותם האמיתית:

למלחמה,  לפני ד'"אם תחלצו  -מסכם משה באזני שני השבטים -"אם תעשון את הדבר הזה" 

, ואחר לפני ד'הורישו את איביו מפניו, ונכבשה הארץ  , עדלפני ד'ועבר לכם כל חלוץ את הירדן 

 כב(.-" )שם, כלפני ד'ומישראל והיתה הארץ הזאת לכם לאחזה  מד'תשבו, והייתם נקים 

אי אפשר לא לשים לב לכך: משה חוזר כאילו על דבריהם שלהם, אלא שעל ידי התקון הקל שלו הוא 

ה מברר, שכל מה שבני גד ובני ראובן נלחמים מקנה להם משמעות אחרת לגמרי, עמוקה פי כמה: מש

 "לפני ד'" הם נלחמים. -לאמיתו של דבר  -"לפני בני ישראל" 

עוד קודם לכן בפרשת בהעלותך )במדבר י,לה( מברר משה רבינו כי אויבי ישראל הם בעצם, בעומק 

 אויבי ד'. -הדברים 

 מפניך". משנאיךוינסו  איביך, ויפצו ד'ויאמר משה: קומה  -"ויהי בנסע הארן 

 שואלים חז"ל )ספרי בהעלתך פד(:

 -וכי יש שונאים לפני מי שאמר והיה העולם?! אלא, מגיד הכתוב, שכל מי ששונא את ישראל 

 כאילו שונא את מי שאמר והיה העולם.

"וברב גאונך תהרוס קמיך". ושוב  -ועוד קודם לכן, בשירת הים, אומר משה רבינו )שמות טו,ז( 

 ים חז"ל )מכי' בשלח, מסכתא דשירה,ו(:מעיר

 -! מגיד הכתוב, שכל מי שהוא קם כנגד ישראל קמיךתהרוס קמינו אין כתיב כאן אלא תהרוס 

נשאו ראש"  ומשנאיךיהמיון  איביךו(: "כי הנה -קם כנגד הקב"ה. וכן הוא אומר )תהילים פג,ג

ולא יזכר שם לכו ונכחידם מגוי,  - יערימו סוד, ויתיעצו על צפוניך. אמרו עמךומפני מה? "על  -

 ".ישראל עוד

שונאי הקב"ה הם; והפוגע  -כקמים על הקב"ה, כביכול. שונאי ישראל  -אם כן, הקמים על ישראל 

 . מדוע זה כך?4כאילו פוגע בקב"ה עצמו -בישראל 

ני נקמת בגם זאת נלמד ממשה רבינו מתוך דיוק בפרשת מלחמת מדין. הקב"ה מצוה את משה: "נקם 

 מאת המדינים". ישראל

 משה, כשהוא "מתרגם" את דברי ד' אל העם, מגדיר זאת כנקמת ד':

                                                           
. )פס' י(אנחנו שומעים את גלית מתגרה בישראל, ומגדיר התגרות זו כחרוף "מערכות ישראל"  )שמו"א יז(בפרק העמות בין דוד וגלית  4.

היינו הך.  -. ואכן )פס' כו ופס' לו(להים חיים" -"מערכות א דוד, מצדו, כמאזין לדברי הנאצה האלה, מגדיר אותם פעמיים כחרוף
: )פס' מה(בפגישה הממשית בין שניהם, מבטא דוד מחדש את הזהות הזאת בהגדרה שלישית מאחדת, שאותה הוא קורא לעבר גלית 

 להי מערכות ישראל אשר חרפת".-ות, א-"...ואנכי בא אליך בשם ד' צבא



01 
 

 במדין".נקמת ד' "החלצו מאתכם אנשים לצבא ויהיו על מדין, לתת 

 עומדים על כך חז"ל )ילק"ש רמז תשפה( ומעירים:

, הקב"ה אמר נקמת בני ישראל, ומשה אמר נקמת ד'. אמר לו הקב"ה: דין שלכם מתבקש

להענשתכם; בשלהם היה הסער שגרמו לי להזיק אתכם. ]המדינים, אומר הקב"ה, הם שגרמו 

את נקמת ישראל מידם יש  -אם כן  הזה, בגללם היה קצף גדול על ישראל ונתעוררה המגפה.

לנקום.[ אמר משה: רבון העולמים, אם היינו עובדי אלילים או כופרים במצוות, לא היו רודפים 

נאים אותנו, ועכשיו אינם רודפים אחרינו אלא בשביל תורה ומצוות שנתת לנו. אחרינו ולא שו

 "לתת נקמת ד' במדין". -שלך היא  -הנקמה 

לא היו  -במילים אחרות, שנאת הגויים אותנו נובעת מייחודנו, מהיותנו עם ד'. אילו חיינו כמותם 

 -מבחינת האמת  -שלנו. על כן הנקמה  מתנכלים לנו ופוגעים בנו. כל הרדיפה אותנו היא בגלל היחוד

 נקמת ד' היא.

כדי להיטיב ולהבין עניין זה, יש להקדים ולברר מה ענינו של עם ישראל בעולם. ישראל, בעצם 

להיים בעולם הזה, במציאות -מהותם, מגלים את הקב"ה עלי אדמות, מבטאים את האידיאלים הא

 חיינו:

 .בשמי מרוםו כשם שמקדישים אות - בעולםנקדש את שמך 

 התכלית שלשמה נברא העולם הזה, מתגלמת ומתגשמת בעולם על ידי ישראל.

להי במציאות יכול לצאת אל הפועל רק על ידי -של האור הא השלםאבל כאן עלינו להוסיף, שהגילוי 

; רק במציאות שעם ישראל כולו יושב כעם ריבוני בארצו השלמה; רק ישראל העצמאי, בארצוישראל 

רק ישראל זקוף הקומה יביא לידי גילוי שלם של רבונו של עולם בעולמו. רק במצב כזה יכולה הנגאל, 

אין לנו אלא חלקי תורה, 'ציונים' ממצב של  -להופיע התורה בשלמותה. וכשישראל נמצאים בגלות 

 תורה בשלמותה.

צרוף  -ראשון במבט  -את פסוק הפורענות שבאיכה )ב,ט( "מלכה ושריה בגוים, אין תורה", המבטא 

 של שתי פורענויות שאין ביניהן קשר עניני, קוראים חז"ל כרצף אחד, שבו הרישא מובילה אל הסיפא:

 מכאן שהתורה בארץ ישראל! -אין תורה"  -"מלכה ושריה בגוים 

 )ספרי עקב לז(

תורה אין תורה! יש עיכוב בגילוי השלם של  -כביכול  -כשאין עם ישראל יושב כעם ריבוני בארצו 

 בעולם.

 אין לך ביטול תורה גדול מזה. -כיון שגלו ישראל ממקומם 

 )חגיגה ה:(

, שהרי 5"מלחמת מצווה" -מעתה ברור, על שום מה אנחנו קוראים למלחמה על קיום ישראל בארצו 

זוהי מלחמה על גילוי ד' בעולם! הרמב"ם בהלכות מלכים )פ"ז הט"ו( מדגיש בביטוי מיוחד את 

 חמה:תכליתה של המל

וידע שעל יחוד ישען על מקוה ישראל ומושיעו בעת צרה,  -... ומאחר שיכנס בקשרי המלחמה 

וישים נפשו בכפו... וכל הנלחם בכל לבו בלא פחד ותהיה כוונתו לקדש השם הוא עושה מלחמה 

                                                           
"ולא נעזבה ביד  -"עזרת ישראל מיד צר שבא עליהם"; רמב"ן בהוספותיו לספר המצוות מצווה ד'  -ה"א רמב"ם פ"ה מהלכות מלכים  5.

 זולתנו מן האומות".
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אֹדִני נלחם..."  מלחמות ד'את השם בלבד, מובטח לו... "כי עשה יעשה ד' לאֹדִני בית נאמן כי 

 שמו"א כה,כח(.)

מדברים אלה, ממילא מובן, שמי שמוסר נפשו על בטחון ישראל הרי מעלתו נישאה וזכותו גדולה 

 ורבה.

 ו. מעלת מסירות נפש על ישראל

 על רום מעלה זו אנחנו שומעים בדברי חז"ל.

"אספה לי שבעים איש מזקני ישראל אשר ידעת כי הם  -על ציווי הקב"ה את משה )במדבר יא,טז( 

 קני העם ושטריו", אומר רש"י במקום:ז

אותם שאתה מכיר, שנתמנו עליהם שוטרים במצרים בעבודת פרך, והיו מרחמים עליהם 

עתה יתמנו בגדולתם, כדרך שנצטערו  -ומוכים על ידם, שנאמר: "ויֻכו שטרי בני ישראל" 

 בצרתן.

 בדברי חז"ל בעניין זה )תנחומא בהעלותך יג( אנחנו מוצאים תוספת:

"ונשאו אתך במשא העם". ללמדך, שהשוום  -פי שמסרו עצמם ללקות על הצבור, לפיכך ול

ולרוח זוכה לכבוד ולגדולה  -הקב"ה למשה. מכאן אתה למד, שכל מי שמוסר עצמו על ישראל 

. )שהרי באותו מעמד זוכים אותם שבעים איש לרוח הקודש: "ואצלתי מן הרוח אשר הקודש

 .(ר יא,יז()במדבושמתי עליהם"  -עליך 

 וכל כך למה? על שמסרו נפשם על ישראל.

 עוד מלמדים אותנו חז"ל:

 פסחים נ.(. ;הרוגי מלכות אין כל בריה יכולה לעמוד במחיצתם )בבא בתרא י:

 .6ומתברר שם, שזכותם היחידה היתה שהם מסרו נפשם להצלת ישראל

 מסירות נפש על ישראל.רואים אנו, לאור דברי רבותינו הנ"ל, איזו מעלה עליונה היא 

 ז. חזון השלום האמיתי

לאחר שביררנו את ערכו הגדול של צבא ישראל ואת ערכן האמיתי של מלחמות ישראל, יש צורך 

 -להדגיש ולחזור ולהדגיש: החזון הגדול של אחרית הימים, האידיאל שכולנו מצפים להתגשמותו 

ולא ילמדו רות, לא ישא גוי אל גוי חרב הוא התאור של "וכתתו חרבותם לִאתים וחניתותיהם למזמ

" )ישעיה ב,ד(. אבל על מנת שהאידיאל הזה יתגשם צריכה האנושות להגיע למציאות של עוד מלחמה

 "כי מלאה הארץ דעה את ד' כמים לים מכסים" )שם יא,ט(.

עם ישראל נועד להוביל את האנושות לקראת המציאות האידיאלית הזאת. עם ישראל קיים על מנת 

להיים בעולם. על ידו הולכת ומתגשמת במציאות תכלית בריאת העולם; -להגשים את האידאלים הא

 על ידו מאיר אור ד' בעולם.

זה, עליו לחיות בארצו כעם ריבוני. רק כך יכולה התורה  כאמור, כדי שיוכל עם ישראל למלא יעודו

להתגשם בשלמותה בעולם. אם כן, שובם של ישראל למקומם הוא הבסיס להארת אורה השלם של 

 תורה בעולם.

אושרה של האנושות כולה יבוא, איפוא, רק כאשר נגיע אנו אל המנוחה ואל הנחלה. בגאולתנו 

למין האנושי כולו. מאבקינו ומלחמותינו הלא הם שלבים השלמה נעוץ הטוב האמיתי והמוחלט 

                                                           
 רש"י בבא בתרא ופסחים שם, ד"ה 'הרוגי מלכות ותו לא' וד"ה 'הרוגי לוד'. 6.
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להי -להית בעולם ושל הופעתו המלאה של האור הא-משמעותיים בתהליך הגדול, של מילוי האמת הא

 בהוויה כולה. במלחמותינו אנו מתקדמים לקראת התגשמותה של הנבואה: 

 רב, ולא ילמדו עוד מלחמה"."וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות, לא ישא גוי אל גוי ח
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 היחס לפרנסה וכיצד בוחרים מקצוע 

 הרב בעז שרמן 

 

מתקשים בבחירת מקצוע לחיים. הריבוי והמגוון של המקצועות המוצעים גדול כל כך  רבים מאיתנו

עד כדי יצירת בילבול וחוסר אונים ואי יכולת להחליט מה באמת נכון שאעשה. נוסיף לכך את לחץ 

החברה שסביבנו, ההורים, המצופה מאיתנו, רצוננו להצליח ולפרנס בכבוד, והנה האנדרלמוסיה 

 במיטבה.

זה אשתדל בעז"ה לתת כלים, כיוונים רוחניים, ערכיים ומעשיים ליכולת שלנו לבחור במקצוע  במאמר

בו כדאי שנעסוק. אין בדברים אלו תחליף לשיחה אישית מתוך רוגע והתבוננות בעומק הרצונות של 

כל אחד מאיתנו ובכל זאת, לעניות דעתי, יש ערך גדול בהצבת מודל כללי, הנבנה מתוך ראייתם 

 וחדת של גדולי ישראל. המי

ניווכח, כי לרבותינו בכל הדורות, אשר רבים מהם שילבו לימוד תורה ולימודה לאחרים, עם פרנסה 

 ועבודה בשעות היום, יש עצה טובה והדרכה נכונה גם לבני דורנו.

 הכרך או צורך אמיתי -הפרנסה

ל זמן ובדרך כלל בכל מקום. כשמתבוננים סביב, רואים כי לכל הבריאה מזון מצוי, מוכן וזמין בכ

הדומם המתקיים מעצמו, הצומח שניזון מלחות הטבע והחי בתנועתו מוצא את מזונו מוכן בסמוך 

אליו. לעומתם האדם צריך להתאמץ לחפש את מזונו וצריך הוא גם להכינו ולתקנו. לא די בכך, אלא 

וכל לרכוש דברים נוספים. שכדי שיהיו בסלו של אדם די מצרכים, צריך הוא להתפרנס על מנת שי

האם מצב זה הוא לכתחילאי או הכרח? הלוא ברור לנו שאין מטרת האדם בעולם רק לעמול לפרנסתו 

 על מנת שיוכל לאכול..

ולאדם אמר כי שמעת לקול בספר בראשית מחלקת התורה בין המציאות שלפני החטא ושלאחריו. "

ו, ארורה האדמה בעבורך, בעצבון תאכלנה אשתך ותאכל מן העץ אשר צויתיך לאמר לא תאכל ממנ

. העמל והטורח בהשגת ובהכנת 1..."כל ימי חייך... בזעת אפיך תאכל לחם עד שובך אל האדמה

האוכל, והקדשת הזמן מחייו של האדם על מנת לכלכל את עצמו, זו מציאות שלא היתה לפני החטא, 

א רק בגדר הכרח שנולד מקללת אלא התחדשה לאחר החטא. האם הצורך לעמול כדי להתפרנס הו

צורך אמיתי המביא ברכה לעולם? מוצאים אנו בחז"ל  -האדם או שמא יש לראות בצורך זה

 התייחסויות שונות לשאלה זו.

 

 הפרנסה כהכרח

אפשר אדם חורש )התורה( " 2רשב"י אינו מבין את האנשים העוסקים בחיי שעה ועוזבים חיי עולם

הפרנסה ביד  מפתח 3?"וקוצר בשעת קצירה... ותורה מה תהא עליה הבשעת חרישה, וזורע בשעת זריע

, הוא זן ומפרנס לכל, מהדברים הגדולים ביותר ועד לקטנים ביותר וזה מתוך חסד ה' אלינו, שנותן 4ה'

" 5כי טוב פת חרבה ושלוה בהלחם לכל בשר, ולכן המאמץ שאדם משקיע לפרנסתו איננו דבר נכון "

                                                           
 י"ז ,ג בראשית1
 מסכת שבת דף ל"ג, ע"ב.2
 מסכת ברכות דף ל"ה ע"ב.3
 ף ב' ע"א.מסכת תענית ד4
 משלי י"ז,א.5
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ל"לאדם בחיפושיו אחר פרנסתו. וכך מדריכים אותנו חז"ל: "בגלל פיזור הנפש שיש  צֶּ ל וֵשב בָּ צָּ  6אֹכל בָּ

לא יהיה אדם עמל בעסקו אלא להשיג דבר שצריך לו לחיי שעה כעניין שנאמר: והרמב"ם פוסק: "

. ניתן לומר שהדואג ומתמקד בפרנסה, הרי הוא מקטני אמונה ושם את מבטו 7טוב מעט לצדיק"

 קר ומרכז החיים, והכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים.ומגמתו מחוץ לעי

 

 הפרנסה כצורך אמיתי

בנוסף לתפיסה של הפרנסה כהכרח, אנו מוצאים בדברי חז"ל והראשונים ראייה ותפיסה שונה, 

לומד מפסוקי  הרואה בפרנסה ובמלאכה צורך אמיתי וחלק ממטרת האדם בעולמו. ר' אליעזר בן פדת

ללמדך מה הפרנסה הזו אי אפשר לעולם בלא היא, כך אי התורה שהפרנסה שקולה כנגד הים שנקרע "

מעלה גדולה היא למי שהוא מתפרנס ממעשה ". וכותב הרמב"ם: "8אפשר לעולם בלי ניסין ובלי פלאין

ולם הבא, שנאמר ידיו, ומדת חסידים הראשונים היא, ובזה זוכה לכל כבוד וטובה שבעולם הזה ובע

". במקום 9"יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך" אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא שכולו טוב

אפילו היה חכם ומכובד והעני יעסוק באומנות ואפילו באומנות מנוולת ולא אחר מוסיף הרמב"ם: "

מים לגנות ועושי  יצטרך לבריות... גדולי החכמים היו מהם חוטבי עצים ונושאי הקורות ושואבי

. וכך רב לאחר התפילה היה 10הברזל והפחמים ולא שאלו מן הצבור ולא קבלו מהם כשנתנו מהם"

. כלומר הפרנסה 11יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו שתתן לנו חיים ארוכים... חיים של פרנסה"אומר: "...

 היא חלק מסדר יומו וחייו של כל אדם, ואי אפשר בלעדיה.

" כלומר צריך לחנך הנהג בהם מנהג דרך ארץ" –" ואספת דגנךמעאל מן הפסוק "כך לומד רבי יש

אנשים להיות עמלים במלאכה ואביי מעיד שהרבה עשו כר' ישמעאל ועלתה בידן. הפרנסה והמלאכה 

יוצרות בטחון באדם ומאפשרות לו רוגע ושלוה שיש לו משלו ואינו טרוד בקיומו כל הזמן, ועוד 

 י שבו, שהרי אין עינו צרה ורואה בדברים של אחרים.שמחזק את הצד המוסר

מי שאין מלמד את בנו אומנות, מלמדו ליסטות.. כל וכך מתארים חז"ל את האדם שיש לו פרנסה: "

שיש בידו אומנות למה הוא דומה: לכרם שמוקף גדר.. שאין בהמה וחיה נכנסין לתוכו, ואין עוברים 

ואדם חס על זמנו, שהרי צריך לעסוק בתורה ולהגות בה ". במידה 12ושבים אוכלים את מה שבתוכו

שנה אדם שתי הלכות בשחרית ושתי הלכות בערבית ועשה יומם ולילה, אומר על כך ר' יהושע: "

" כלומר אדם העוסק בפרנסה ברוב 13במלאכה כל היום מעלה הכתוב כאילו קיים כל התורה כולה

תורה כולה ובלבד שיקבע זמן לימוד בבוקר היום לא רק שאינו מבטל תורה אלא מקיים את כל ה

ובערב. ויותר מכך, זה שלאדם יש פרנסה, זה מאפשר לו לעסוק בדברים המרכזיים והחשובים כלימוד 

כי מבלעדי הפרנסה וסיפוק דרכי בני אדם לא יוכלו לעבוד את ה' ולתת אל תורה ועשיית מצוותיה "

 ."14התורה חוקה

 

 

                                                           
 מסכת פסחים דף קי"ד ע"א.6
 רמב"ם, הלכות דעות פרק א', ד.7
 מדרש שוחר טוב, מזמור ק"ו.8
 י"א.-רמב"ם הלכות דעות פרק ג' י9

 רמב"ם הלכות מתנות עניים פרק י' י"ח.10
 ב.מסכת ברכות דף ט"ז ע"11
 תוספתא קידושין פרק א'.12
 מדרש הגדול שמות ט"ז, ד.13
 בחיי כד הקמח, בטחון.רבינו 14
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 הפשרה בין התפיסות

עד כה ראינו שתי תפיסות: האחת מבינה שהצורך בפרנסה הוא הכרח והשנייה רואה בעיסוק בפרנסה 

ובמלאכה צורך אמיתי. אולם, ניתן לגשר ולפשר בין שתי הגישות שהבאנו לגבי הפרנסה, ולומר שאכן 

 אלו ואלו דברי אלוקים חיים. הכל תלוי לפי המקום והזמן. אציין כאן מספר חילוקים.

בתחילה היו החכמים והחסידים לוקחים אישה, ולא היה להם די לפרנסתם, הם היו -מצב תלוי ב

ממיתים עצמם ברעב ובצמא ומניחים חיי עולם הזה ועוסקים בתורה ובמצוות ובעבודת בוראם, אבל 

בזמן הזה שהעולם טרוד בפרנסה... כלומר בימים שניתן ואפשר ועול הפרנסה אינו הכרחי ראוי 

צריך לפרנס= במצב זה הפרנסה –לא את מרכז היום אך בזמן שאין אפשרות שעבודת ה' תמ

 לכתחילה.

מידת ההשקעה של האדם בפרנסה תלויה במצב הרוחני של עם  - תלוי במצב רוחני בעם ישראל

בזמן שישראל עושין רצונו של מקום, מלאכתן נעשית על ידי אחרים... ובזמן ישראל באותה תקופה. "

רצונו של מקום מלאכתן נעשית על ידי עצמן... ולא עוד אלא שמלאכת אחרים  שאין ישראל עושין

 ".15 נעשית על ידם...

ראו דבר ה', ר' אליעזר סובר שלעתיד לבוא לימות המשיח אומר ירמיהו לישראל: " –תלוי בזמן

 אבותיכם שהיו עוסקים בתורה ראו במה נתפרנסו אך אתם אם תעסקו בתורה הקדוש ברוך הוא

כלומר במציאות הגלותית, עם ישראל צריך לעסוק במלאכה ובפרנסה אך בימות  –" 16ם מזהיפרנסכ

 המשיח, לפי ר' אליעזר לא נעסוק במלאכה.

כי בוודאי שלכלל ההמון כמעט בלתי אפשר שיתמידו תלוי מי אתה. " –תלוי באישיות ובאופי האדם

רנסת מזונות כלל... אבל יחיד כל ימיהם רק בעסק התורה שלא לפנות אף שעה מועטת לשום עסק פ

לעצמו שאפשר לו להיות אך עסוק כל ימיו בתורתו ועבודתו יתברך, ודאי שחובה מוטלת עליו שלא 

 "17לפרוש אף זמן מועט מתורה ועבודה לעסק פרנסה חס וחלילה

 

 התפיסה השלמה והרחבה

דברי רבותינו, אך כפי שבארנו, ניתן להסביר על ידי אומדנות שונות את שתי השיטות המובאות ב

נראה שחז"ל בתפיסתם המורכבת לא רק חילקו בין מצבים, בין זמנים ובאופיים של אנשים אלא יש 

כאן תפיסה גבוהה ומורכבת, כיצד להתייחס לעולם הפרנסה ובנוסף לכך לחיות חיים שלמים 

 ומתוקנים מבחינה רוחנית.

" כלומר צריך רה וישא ויתן באמונהמה יעשה אדם ויתעשר? אמר להן ירבה בסחוהגמרא שואלת: "

אמרו לו הרבה עשו כן ולא הועילו, אלא יבקש רחמים ממי שהעושר שלו שנאמר: לעסוק במלאכה. "

" דהיינו שאדם בעולמו צריך לבקש את ברכת ה' 18לי הכסף ולי הזהב, מאי קמ"ל דהא בלא הא לא סגי

ילה והמתפלל ללא מלאכה לא יגיעו למעשה ידיו. וזה בלא זה לא יועיל. כלומר, המפרנס ללא תפ

לעולם ילמד את בנו אומנות מלאכה. וכך אמר ר"מ: " -למימוש מטרתם, אלא צריך תפילה ופרנסה

שלא עניות מן  ,נקיה וקלה ויתפלל למי שהעושר והנכסים שלו שאין אומנות שאין בה עניות ועשירות

 ". 19האומנות ולא עשירות מן האומנות אלא הכל לפי זכותו

                                                           
 מסכת ברכות דף ל"ה ע"ב.15
 זוהר פרשת בשלח פרשה ו'.16
 נפש החיים שער א' פ"ח.17
 מסכת נידה דף ע ע"ב.18
 מסכת קדושין דף פ"ב ע"א.19
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תפיסה זו שאיננה מעמידה את עבודת ה' בניגוד לצורך במלאכה אלא כשני רעים שלא פורשים אחד 

מהשני, ויש צורך בשניהם על מנת להיות עובד ה' בשלמות. רוצים רבותינו להדגיש שפרנסה ללא 

י תורה אין לה ערך, כיוון ומשמעות וסופו של אדם להגיע לריקנות ולדאגה לחיי השעה ולא לעסוק בחי

עולם. ומאידך אדם הלומד תורה ולא עוסק במלאכה, מאבד דבר טבעי, רוגע ויושר. ומחדד זאת 

כל המשים על ליבו שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה ויתפרנס מן הצדקה הרי זה חלל הרמב"ם: "

את ה' ובזה את התורה וכבה מאור הדת וגרם רעה לעצמו ונטל חייו מן העולם הבא... ועוד צוו ואמרו 

אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות, וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה וגוררת עוון, וסוף 

ומלאכתם לא פגעה  ," רואים אנו שגדולי אומתנו עסקו במלאכה9.אדם שיהא מלסטם את הבריות

כמו שזכרו חז"ל על הרבה מהם בגדולתם ואפילו במידת פרישותם. וכך כותב בעל חובות הלבבות: "

רחין בעניין עולמם עם הפרישות ממנו, כמו אבא חלקיה שהיה משתכר לחפור באדמה, ושמאי שהיו טו

" ואין בפרנסה אף פגיעה בביטחון בה'  20במלאכת הבניין, והלל שהיה חוטב ומתפרנס מן העצים

עם היות שאתה בוטח בשם יתעלה ועושה הטוב, אל תתרשל בעסק הפרנסה והמחיה, כי טוב שהרי: "

ה וגם מזה אל תנח ידך, וכבר דרשו חז"ל אם אין קמח אין תורה באו לומר כי מבלעדי אשר תאחז בז

 ".21הפרנסה וספוק צרכי בני אדם, לא יוכלו לעבוד את השי"ת ולתת אל התורה חוקה

כל אחד מאיתנו צריך שיעשה חשבון לעצמו עד כמה הוא קשור לתורה, ועד כמה הוא מקדיש ביום 

טוב מעשיו על מנת לקבוע עיתים ללמוד תורה. ומכיוון שחז"ל כל כך  ללימוד תורה, וצריך לכלכל

והנה שבחו את הפרנסה, לכן היא איננה עומדת בסתירה ללימוד תורה. וכך מסכם הרמב"ם: "

כשתהיה המלאכה עם התורה אחד באחד יגשו ויהיה לאדם שכר טוב בעמל שניהם, ויותר יקבל אדם 

מעל הלימוד...על כן בא לומר שהקורא שעה אחת ביום ונהנה  שכר על מלאכתו כשתהיה באמונה יותר

מיגיעו הוא יותר ממי שקורא היום כולו ואינו עושה מלאכה כדי לקיים את התורה, כי כל תורה שאין 

 ".22עמה מלאכה סופה בטלה וצריך ליתן חלק לגוף ולנפש

הפרנסה והמלאכה שאנו  תפיסה מורכבת זו. דווקא מתוך אנו מחויבים לחיות ולסדר את חיינו לפי

אך לכך נוצרנו. וכך כותב  -עסוקים בהם, אנו נבנים ונעשים עובדי ה' באמת. זהו אתגר, קושי ועמל רב

האיש שהגיע להשקפה האמיתית... מוצא במעשה חומרי זה של בקשת פרנסתנו, הרב דסלר: "

הוא הנותן לך כח הזדמנות נפלאה להאיר בו אור האמונה הטהורה, ומתדבק בה' יתברך בהכרה ש

לעשות חיל. הוא מכיר תוך כדי מעשיו, כי כל כוחו וגם המעשה עצמו ומחשבתו ועצתו והכנתו אליו, 

 ."23וכל פרט שבו הם אך ורק מעשה ה'

 על מנת לפרנס יש צורך במקצוע, והשאלה המרכזית היא באיזה מקצוע צריך וכדאי לבחור?

 

 המניעים לבחירת מקצוע

, בין רבע לשליש מבין מסיימי שנת הלימודים הראשונה באוניברסיטאות או במכללות 24ע"פ מחקרים

 עוזבים את המקצוע אותו למדו ועוברים ללימודי מקצוע אחרים, גם בתחום המעשי וגם בעיוני. 

תופעה זו מצויה גם בגלל שיקולי עומס לימודים, אורך המסלול, מרצים לא מתאימים וחוסר היכרות 

בשעה שבחרו בו(. אך יותר מכך, אילו בנקודת הבחירה, היו מונחים לפני המועמד עם המקצוע )
                                                           

 רבנו בחיי, חובת הלבבות שער ט' הפרישות פ"ה.20
 רבנו בחיי כד הקמח, בטחון.21
 ב שאין שכר גדול רק למי שלומד כל היום, והאחד שלומד חצי לא תחשורמב"ם מסכת אבות א' י'. ושם עוד כותב: "22

יום אין שכרו כל כך, או גם כן לא תחשוב באדם שלומד חצי יום וחצי במלאכה שאין שכר חצי היום של המלאכה כשכר 
 .חצי היום של הלמוד"

 חלק ג' עמוד קנ"ד. מכתב מאליהו,23
 מקור ראשון, מדור כלכלה, כ"ח בתשרי התשס"ו 24
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ללימודים מיטב השיקולים האמיתיים וההכוונה הנכונה, סביר להניח שהסטודנטים היו מסיימים את 

 לימודיהם ואף עובדים לאחר מכן במקצוע אותו בחרו ועושים זאת מתוך סיפוק ושמחה. 

 לבחירת מקצוע נובעים בעיקר משיקולים של כדאיות וסטטוס חברתי.  השיקולים הרווחים היום,

שאלת הרלוונטיות של המקצוע בעתיד, תופסת מקום. ישנם מקצועות שמהווים  – עתיד מבטיח .7

את התשתית לדור הבא, כמו ננוטכנולוגיה ועוד. אך יש מקצועות שחשבו שיתפסו מקום מרכזי 

אה האלטרנטיבית. ולכן ההימור על מקצוע עם עתיד אך זוהרם ירד כמו ביוטכנולוגיה והרפו

מבטיח הוא חלקי ומוטל בספק. התורה מדריכה אותנו לגלות אחריות כלפי העתיד אך לא 

 ".25תמים תהיה עם ה' אלקיךלחיות את סדר החיים לפי העתיד: "

ו כמה אני מרויח מכך? האם המקצוע הזה מכניס כסף רב? לעיתים, בדמיון שלנ -תגמול כלכלי .4

עמדה זו  אנו עסוקים ב: "אילו היה לי הרבה כסף..." ומוצאים בכך סיפוק ואושר מסויימים.

משפיעה עלינו כשאנו בוחרים מקצוע, שבו נרוויח כמה שיותר. כולנו עובדים גם בשביל לכלכל 

את משפחותינו, ויש חשיבות מרובה לנחת כלכלית וליכולת לבסס גם את העתיד )חסכונות 

הכסף  -זה איננו דבר נכון -ימת הכסף במרכז החיים, ככח מניע וקובע מהויותוכדומה( אך ש

 משרת את האדם למען מטרות חשובות ונעלות יותר.

למה תדאג על הדמים ולא תדאג על הימים, כי הדמים אינם  -בן אדםוכבר אמר האבן עזרא: "

 ".עוזרים והימים אינם חוזרים

ההנחה היא שהמקצוע בו אני עוסק, נותן לי עמדת כח ויתרון בחברה בה אני  – מעמד חברתי .1

חי. ישמעו יותר את דעתי, אנשים מעריכים יותר בעלי "מקצועות מכובדים" מאשר מקצועות 

פשוטים ולא נחשבים, גדלתי במשפחה מכובדת איך אוכל לאכזב?! ולכן יש נטיה לבחור מקצוע 

 רואה בו דבר מכובד.  שהחברה

" וגם אצל רשב"ע אין כל מלאכה 26שגדולה מלאכה שמכבדת את בעליהז"ל מדריכים אותנו: "ח

שמא יאמר אדם בן אבות העולם אני איני ראוי לעשות מלאכה ולהתבזות, בזויה לפני הקב"ה. "

מלאכתו  מכלאומרים לו שוטה כבר קדמך יוצרך שעשה מלאכה קודם שבאת לעולם שנאמר 

ש"אין לך אומנות בזויה יותר משל רועה  א לקב"ה רועה למרותודוד המלך קור"27אשר עשה

 ."28שכל ימיו הוא הולך במקלו ובתרמילו

לבחור מקצוע שבו אוכל להתקדם, להפוך מעובד פשוט לראש מחלקה, למנהל  – התקדמות .2

פרויקט ועוד. זו שאיפה שביסודה היא נכונה. אדם צריך להציב לעצמו מטרות קרובות 

ורחוקות, לשאוף למצות את כוחותיו וכישרונותיו. ברם, הבנה זו אינה צריכה להשפיע על אופי 

גדלו רת המקצוע צריך האדם לראות את דרכו בגדול: "המקצוע שאדם בוחרו, אלא, לאחר בחי

 , ולשאוף למצות את כוחותיו בין אם בתפקיד פשוט ובין אם בתפקיד ניהולי. לה' איתי"

זהו שיקול שפחות שמים אותו במרכז. והוא, מי הם העובדים? מיהו מנהל  -סביבת העבודה .5

החברה שסביבו, על מנת למצות העבודה. האדם הוא יצור חברותי וזקוק לתמיכה ולעידוד של 

 את יכולותיו. בסביבה נוקשה קשה מאוד לתפקד.

 

                                                           
 ת יח, יגשמו25
 מסכת נדרים מ"ט, ע"א26
 מדרש נעלם27
 אבות דרבי נתן י"א, כ"ג28
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עד כאן הבאנו את השיקולים המרכזיים והשכיחים העומדים לפני כל אדם, לפני בחירת מקצוע 

או מקום עבודה. כפי שאנו נפגשים איתם בחברה הסובבת אותנו. אולם, קיימים עוד רבדים 

 חייב להתחשב בהם ולשים אותם במרכז ההחלטה שלו. והתבוננויות נוספות שכל אחד

כל אדם הוא מיוחד, בעל אופי ותכונות ייחודיות לו, ואמצעי הפרנסה הם  -מאפייני אישיות .7

מגוונים ורבים. ולכן השאלה היא מי אתה? מהן תכונותיך? הבחירה צריכה להיות המקצוע 

אחד יפה לו הקב"ה אומנותו שכל אחד והמתאים ביותר לתכונותיו, וכך אומרים חז"ל: "

בו תבחר. רבינו בחיי  -" במידה ויש מקצוע שבו תביא את עצמך לידי ביטוי באופן מלא29בפניו

ואותו אדם שגופו חזק ושכלו חלש מתאימים לו אמצעי פרנסה הטעונים יגיעה מגדיר זאת: "

י פרנסה המייגע גופנית וכפי שהוא יכול לסבול, אבל מי שגופו חלש ושכלו חזק, אל יבקש אמצע

 .30את גופו, אלא יבחר לעצמו אמצעי כזה שהוא קל לגופו שיוכל לעסוק בו תמיד"

אדם מצליח ומתמיד לאורך זמן בדבר שהוא מוצא בו עניין. ניתן ללמוד בכל  -מידת העניין .4

", כלומר הלימוד 31אין אדם לומד אלא ממקום שלבו חפץמקום וכמעט כל מקצוע. אך: "

וההתעסקות האידיאלית היא במקצוע שאדם חפץ ורוצה בו, שמגלה בו עניין רב, שיש לו 

זה לא –תשוקה ונטייה למקצוע או למסחר מסויים, יותר מאשר למקצועות אחרים. לעיתים 

מוסבר, פשוט את זה אני אוהב לעשות וזה מאוד מעניין ומסקרן אותי. בעל חובות הלבבות 

מפני שהאל הטביע בו אהבה וחיבה אותו מקצוע או מסחר, וכן הוא אצל תר וכותב: "מעמיק יו

" שאר בעלי החיים, בכל אחד הטביע ה' נטייה משלו... כדי שנטייה זו תהיה אמצעי למחייתו

התאים ה' את מבנה הגוף והאברים של כל מין ומין מבעלי החיים לנטיה שלהם ויותר מכך: "

ובטבעו תשוקה אל מקצוע מסוים, וגופו מתאים אליו, הוא מסוגל  ולכן מי שמוצא במידותיו

". הנטיה 32לסבול את היגיעה הדרושה למענו, ייחזר אחרי אותו מקצוע, ויעסוק בו ברצון

הטבעית ומידת העניין של האדם במקצוע הם כל כך חשובים, עד כדי שרבינו בחיי כותב שאדם 

ובין שהוא לא מצליח בו, ולא ימאס בו גם אם בין כשהוא מצליח צריך לדבוק במקצוע כזה "

 ".לפעמים אין לו ממנו די פרנסתו

האב חייב בבנו ללמדו אומנות, כל שאינו מלמד את בנו אומנות כאילו מלמדו " -ערכים אישיים .1

המלאכה באה להוציא מעולם של עיוות מוסרי. וזה מלמד על אופי בחירת המקצוע,  -"33ליסטות

הגיד לך א לידי ביטוי צדק, יושר ומוסר גבוה. וכך אומר הנביא מיכה: "שצריך להיות כזה שמבי

 "34האדם מה טוב, ומה ה' דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלקיך

שישא ויתן ומוסיף בעל הנתיבות שלום, שזהו מדד למידת האמונה של האדם בקב"ה, "

ר עד כדי כך, שישא ויתן במדרגות גבוהות של באמונה, אף במה שעל פי דין אינו מחוייב להזה

אמת, כי נקודת האמת אין לה שעור, יש אמת ויש אמת לאמיתו, וזוהי הדרך שיבור לו אדם... 

ולא יאנה את הבריות אפילו בדברים המותרים שאחרים נוהגים בהם היתר, כיוון שמאמין 

 "35בהשגחה העליונה שלא יותירו ולא יפחתו לו מחלקו...

                                                           
 מסכת ברכות מ"ג ע"ב29
 חובת הלבבות שער הביטחון פ"ג30
מסכת עבודה זרה, י"ט ע"א 31

 
32

 מסכת קידושין כ"ט, ע"א 
33

 מסכת קידושין כ"ט, ע"א 
34

 מיכה ו,ח 
35

 נתיבות שלום פר' בהר ד"ה "ולא תונו איש את עמיתו" 
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אדם נדרש לכוון את מעשיו לדבר האמיתי והנכון ביותר, ע"פ הבנתו.  -לשם שמייםעשייה  .2

לשאול את עצמו מה הקב"ה מצפה ממנו, לאן ראוי ונכון שיגיע ולא  -"עשה רצונך כרצונו"

לפעול ממניעים של כבוד ויוקרה או כדאיות ורווח. ויש בזה חיזוק לביטחון בה' בכך שאדם 

ה' "ובטחונו באלוקים יישאר שלם, ולא ייפגם במאומה בזה  כוון את דעתו לדעתמשתדל ל

שהוא משתדל להשיג אמצעים שיתפרנס על ידם, אם הוא מכוון בליבו לעשות זאת לשם 

 שמיים."

עד כה עסקנו בדברים שבין אדם לעצמו, לערכיו, ולקשר שקיים לקב"ה. אך  – שליחות לאומית .5

ייתכן ובאופן פרטי אני אתלבט בין שני  בכל אחד מאיתנו יש את המימד הציבורי לאומי.

מקצועות. בנקודת ההכרעה צריכה להישאל השאלה: מה עם ישראל צריך? היכן אני יכול 

להועיל ומה אני יכול לתקן ולקדם במציאות כולה? הגשמת הצד הכללי שבכל אחד מאיתנו הוא 

מביאים לידי ביטוי שלנו. בהיותנו מחוברים לצרכים הכלליים בכך אנו  השלםהביטוי האישי 

לכן צריך האדם לברר את עצמו בשלושה את החיים השלמים שלנו. וכך כותב בעל מי השילוח: "

בירורים נגד הש"י ונכד כלל ישראל ונגד עצמו... וכמו כן הוא בכלל ישראל כי כל ישראל הם 

 ".36כאיברים לקב"ה

 

 סיכום

הדגשנו בתחילה את ערך הפרנסה והמלאכה, שהינם כלים לביטוי הקשר המיוחד והמורכב שיש 

לעמ"י עם ה'. אלו חיים שלמים וגילוי רצון ה' בעולם, חיבור של שמיים וארץ, הופעת שכינה בכל 

 מדרגות המציאות. ולכן אדם העובד לפרנסתו עובד ה' הוא.

לקראת בחירת מקצוע, איננו מסתפקים רק בשיקולים  כשזוהי ההסתכלות על הפרנסה, ואנו עומדים

של: עתיד מבטיח, תגמול כלכלי, מעמד חברתי, התקדמות ואפילו אופי סביבת העבודה אלא 

מעמיקים אנו לתוך החיים בכללותם ומביאים בחשבון את מאפייני האישיות של כל אחד מאיתנו, את 

ק, מכוונים לשם שמיים ורוצים את טובתו של מידת העניין והנטייה הטבעית, את ערכי היושר והצד

 עם ישראל.

 שנזכה!

 

                                                           
36

 השילוח פר' קדושים ד"ה "איש אמו ואביו..."מי  
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 למשמעות הנישואין -מקודשת כדת משה וישראל

 הרב שלום חבשוש

 

כמובן שהיא כתוצאה מהתרבות הגדולה , בתקופה שלנו אנו נתקלים בתופעה חדשה בעם ישראל

חיי של הערך  עלבחיי היום יום שמים דגש על ערך הפרטיות ורבים מהזוגות , שקיימת בתקופה זאת

 . "האשה" כמשימה להשוות בין המינים "האיש" ישנם גם הרואים .חופש

לעניות דעתי השונות.  שכבות החברהבהגירושין  ילצערנו מודעים אנו לעובדה של ריבוי עצום במקר

את ההבדל בין המושג  כשמתחתנים לא מדגישיםבמיוחד  חיי משפחה, הערך שלזה נובע מחוסר הבנת 

לא תמיד שמים לב למובן הרחב של המשפט  משפחה ביהדות לבין המושג משפחה באומות העולם,

כדת משה אותו אומר החתן לכלה תחת החופה עם כניסתם לברית הנישואין "הרי את מקודשת לי...

 " ננסה להביא מקורות שונים המדגישים נקודה זו.  וישראל

 

 "לא טוב היות האדם לבדו"

ישנה מחשבה שזה  ,"האדם לבדו לא טוב היות"אחד המסרים הראשונים שהאדם קיבל מהבורא הוא 

 . פסיכולוגית או אולי יש שיגידו שזו קביעה כלכלית קביעה חברתית, איזה משפט המלצה,

שלמות של אדם החי מתוך בחירה לבדו אינו משיג את הטוב העולמי , משפט זה הוא קביעה אלקית

שותפות האדם עם הבורא על מנת לקיים את האדם מתוך כך שבני הזוג ישלימו זה את זו , הבריאה

קביעה שנועדה למען שלמות , זו קביעה בעלת ערך דתי עליון שנקבע על ידי בורא העולם וזו את זה.

 . תרומתו לעולם האדם ולמען

פרו כת קיומו של העולם "שני בני הזוג שותפים לציווי המורה על המששנדבך נוסף לקביעה אלקית זו 

 . "לאו את הארץורבו ומ

 

 "קהילה" –זוגיות 

 מגדיר את הקשר בן איש לאשה "הקהילה". 1במאמרו דברי הגות והערכההרב סולובייצ'יק 

 של קהילת הנישואין."שני קווי אופי אלו של הקהילה מופיעים בציור המקראי 

התנסויות קיומיות שונות. הן הם  האיש והאשה מייצגים שתי. זו מורכבת משני אישים ייחודיים

בכל מחשבותיו איש  –האיש . אלה אף כאישים מטפיסיים, םירק מבחינת יצורים טבעילא בדלים נ

ואין נוצרת בבואם יחד בברית הניש. התנסותה הקיומית אאשה היא במלו –והאשה , ותחושותיו

האיש והאשה משלימים זה את זו מבחינה קיומית : בצוותה  .קהילה של שני יצורים בלתי חופפים

כוכה  –כמו הקהילה בכלל כך קהילת הנישואין . ולא שותפות בעלמה, הם יוצרים אישיות סגולית

 ". איננו גלום ומשותף לכלל פרטיה אלה ביחודם וביחידותם

ישראל אינם חלילה בהנישואים " :2לך בר שאול בספרו מערכי לבבדומה לכך מגדיר הרב אלימ

הנישואין לפי דת משה וישראל הם יחוד במובן . אף לא הסכם לבבות גרידא, בבחינת חוזה שותפות

כך אמרה התורה: "על כן יעזוב איש את אביו ואימו ודבק באשתו היו לבשר . הנעה ביותר במושג זה

  ."לאחדות אורגנית –" דאח

 

                                                           
 446דברי הגות והערכה עמוד  1
 67מערכי לב עמוד  2
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 משפחה במובן של שליחות

כך שיהודי הוא בחודה של המשפחה היהודית בשונה מהתפיסה של המונח משפחה באומות העולם יי

הנובעת מראיית האדם כשותף לבורא בקיום , רואה בהקמת המשפחה חובה אישית בשליחות אלקית

במדרש הובא צריך לזכור שהאדם הוא תכלית העולמות כפי ש והוא עצמו., המשפחה, העם העולם,

בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון נטלו והחזירו על כל עניינו גם עדן : "קהלת רבה

ואמר לא ראה מעשיי כמה נאים ומשובחים הן וכל מה שבראתי בשבילך בראתי תן דעתך שלא 

 "שאם קלקלת אין מי שיתקן אחריך, תקלקל ותחריב את עולמי

לכל יחיד יש . חלק מקהילהוכ על כל תחומי החיים כיחידמתפרסים  ו של האדם בעולםיתפקיד

מצד אחד הכוח , מיוחדות משלו שמעניקה לו יכולת לפעול ולהיות אדם יוצר המועיל לעצמו ולעולם

לפעול נובע מהציווי האלקי שניתן לאדם בצורה פרטית אך מצד שני הציווי הזה מחייב אותו להיות 

 . וא יפעלחלק מקהילה ומחברה שמתוכם ומכוחן ה

ן בני זוג זו היא אהבה הרב אלימלך בר שאול בהקשר עם מצוות אהבת הרע מגדיר האהבה בי

אחים  הנשמות הפרטיות בישראל כולן מתאימות ואב אחד לכולן ולכן נקראו כל ישראל" -שמאחדת

כלומר הטעם של מצוות אהבת הרע הוא  "3רק שהגופים מחולקים ממש, ומצד שורש נפשם בה' אחד,

הוא חברו וחברו הוא כל . ושניהם בבחינת 'דאינון חד' , מפני שכל אחד כלול בשני ומשלים אותו

 . הנשמות כלולות יחד

 בפרושו על הפסוק אעשה לו עזר כנגדו: 4ועוד גם כותב בעניין זה הרב יצחק עראמה בעל העקדת יצחק

כשאר בעלי , יהא זיווג האדם ואשתו על היחס המיני ההוא לבדולזה ראתה חכמתו יתברך שלא "

הם יינינעזה בכל א יחזק אהבתם וחברתם להיעזר זה מהו, חיים אבל שיהיה להם יחס אישי מיוחד

כלומר שיהיה כל אחד  –והוא מה שאמר לא טוב היות האדם לבדו  עזר גמור ושלם כאשר יאות להם.

. י החים הרועים על ידיהם שאינם צריכים לחברה זה לזהמהזכר והנקבה לפני עצמו כשאר בעלי

ולזה אעשה לו העזר הראוי והנאות לו , אמנם יתכן שתהיה לו חברה נאותה ומשותפת לו כפי צרכו

שיעור עזר כנגדו כלומר כנגד צורכו ושווה לו. והוא מה שביאר באומרו: "לזאת יקרא אשה כי מאיש 

לת לבנות את החיבור והאיחוד ו. היכ"ת שבאישיות ממשאישה מאיש להורות על האחדו –לקחה" 

רק כאשר יש באדם חיבור, כפי שמנסח הרב סולובייצ'יק "אני ואתה", החיבור נוצר רק משעה תיווצר 

אתה ומזמינו להצטרף לקהילתו דבר שמביא אותו ליטול אחריות לרווחתו של השני. -אני מכיר ב-שה

האדם הפרטי זה לאישה פרטית זאת, הוא בוודאי דבר  מה שמחבר אתכפי שגם מסביר המהר"ל: "

חדש, שהרי צריך לחבר לכל אחד ואחד זיווג מיוחד כפי מה שראוי החיבור ביחד. וכל זיווג הוא חיבור 

מתכון לנישואין "מאושרים" זוג "מאושר" הוא זוג שכל אחד מהם  להציע." מתוך כך נוכל מיוחד

בשביל השני, כאשר הדבר המוביל אותם בדרך האושר הוא החובה לשמח אחד את השני בכל  מיוחד

מערכות החיים, ולדאוג האחד לרווחתו ולטובתו של השני בחיי היום יום וגם במהלך חיי הרגש 

והרוח. זוג מאושר זהו זוג אשר חייו בנויים על בסיס ערכי, על האהבה ואחווה, שלום ורעות, ומכוח 

 ת האלו בונים חיי זוגיות נכונים ויציבים וכתוצאה מכך גם מאושרים. היסודו

 

 

 

 

                                                           
3

 ספר התניא ח"א פ"לב 
4

 עקדת יצחק, בראשית ב, י"ח 
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 ברית הנישואים

הנישואין שונה מסתם ברית של שותפות ברית  ."ברית הנישואין" היהדות רואה בנישואין ברית,

לעבודה או מברית של חוזה מסחרי, הנישואין הן ברית שכרותה לדורי דורות, לגבר, לאישה, ולכל 

 תיהם.תולדו

ברית יאמר על איזה קיום או שבועה, ודבר : "5בספר העיקרים כותב רבי יוסף אלבו על המושג ברית

קיים הנעשה בין שני כורתי ברית לקשר האהבה בין שניהם. ויעשו להם איזה אות שהיה קיומו מורה 

ת הוא קשר על הברית כמו עד המעיד על דבר... והטעם לפעול בזה בכריתת הברית הוא שכריתת הברי

גוף קיים בין שני אנשים כרותי הברית, כדי לקשור ולדבק האהבה בניהם עד שיהיו שניהם כאילו הם 

  ."וישמור כל אחד מהם את חברו כשמירתו על עצמו אחד

המהות של ברית זו יצירת חיים של קשר ואהבה שיבואו לידי ביטוי בכך שהמשפחה תתפקד באושר. 

 דם לחברו חייב להיעשות מתוך כבוד וההערכה כלפי השני.חשוב להדגיש שכל קשר בין א

כל מערכות הקשרים בבית כפי הבסיס אותו קבעו חז"ל לכל אורחות הבית הוא הכבוד, ועליו בנויים 

לעולם יאכל אדם וישתה פחות ממה שיש לו, וילבש ויתכסה במה שיש לו, ויכבד בגמרא: " שמובא

  ."אשתו ובניו יותר ממה שיש לו

וכן ציוו החכמים שיהיה אדם מכבד את אשתו יתר מגופו ואוהבה ": ון זה פוסק הרמב"םבכיו 

   .."כגופו... וכן ציוו חכמים על האישה שתהיה מכבדת את בעלה ביותר מדי.

 

 אהבה

כי האהבה בין איש לרעהו מתפרטת לשלוש אהבות: אהבת מסביר הרמב"ם בפירושו למסכת אבות 

 המעלה. התועלת, אהבת המנוחה, אהבת

היא האהבה שבאה לידי ביטוי על ידי יישומה בחיי היום יום. זוהי אהבה שיש בה  -אהבת התועלת

שותפות אמיתית בעשייה המשפחתית היום יומית. החל מנקיון הבית ואחזקתו, הכנת האוכל וכל 

 לות הדומות להם וכלה בפרנסת המשפחה. טהמ

ם הרגש, בצורך וברצון להעניק אחד לשני ולשמח היא אהבה הבאה לידי ביטוי בעול -אהבת המנוחה

 האחד את השני.

מובילה את האוהבים למערכת ערכית רוחנית לבנייה משותפת של העולם הרוחני  -אהבת המעלה

 והערכי ולתרומה לעולם, בסגנון "אני ואתה נשנה את העולם". 

להחלץ תמיד ות מסוגל "וכפי שכותב הרב קוק באורות הקודש שעל מנת להגיע לכך צריך האדם להי

 –"ממסגרותיו הפרטיות, הממלאות את כל מהותו, עד שכל רעיונותיו סובבים רק על דבר גורלו הפרטי

 לחשוב על השני לרצות בטובתו ולדאוג לכל צרכיו.

לא תיתכן אהבה שלמה . כדי שתהיה האהבה אמיתית היא חייבת לכלול את שלוש דרכי האהבה

כך ניתן לראות בהנהגות והלכות שקשורות בבנין הזוגיות החלה שחסרה אחד ממרכיבים אלו, 

מהלכות נידה ואישות, דרך הלכות הקובעות את מערכת היחסים האישיים ועד להלכות ולחוקים 

 האלוקים המתווים את הדרך של התנהגות לכל מרכיבי המשפחה. 

 

 

 בניין עדי עד

                                                           
5

 עיקרים מאמר רביעי פרק מ"ה 
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בסיס הטוב הזה הוא כוח הנתינה, כמובן זה יחד. זה, הזוג צריך לעמול לטוב הכדי להגיע למטרה זו, 

 .אדםהדרכי התנהגות של  -ראשית, עבודה על המידות .מצריך עבודה יום יומית לרוב עם הרבה מאמץ

את המשפחה לחיים שמובילות התורה שנקבעו על ידי הקב"ה  לעבוד ולהתקדם שמירת מצוותשנית 

 שלמים ומאושרים.

 בקונטרס החסד: נסיים בדבריו של הרב דסלר

וכך אני אומר תמיד בעת שמחת כלולתם: היזהרו יקרים שתמיד תשאפו להשביע נחת זה לזה, "

הנה כבר אושרכם  -כאשר תרגישו בכם בשעה זו. ודעו אשר ברגע שתתחילו לדרוש דרישות זה מזה

ם לא מכם והלאה... אבל הקשר הטוב בין איש ואשתו יהיה כאשר יגיעו למעלת הנתינה, אז אהבת

 ". תיפסק וחייהם ימלאו אושר ונחת כל ימיהם אשר יחיו עלי אדמות

 

  ה חיים מאושרים.י יישום דברים אלו כך בוודאי נחיאם נצליח לזכור ולהגיע ליד 
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 עז כנמר

 הרב אפריים גלר

 

", כלומר לא רק שתהיה חוצפה, אלא אחד מסימני הגאולה שנתנו חז"ל במשנה היא "חוצפה ישגי

שהיא תהיה גדולה מאוד עד כדי שהיא המאפיין שיבטא את דור הגאולה והתחייה. הסימן אינו רק 

מעיד על משהו אחר כמו אדם שאיבד מציאה יוכל לקבלה בחזרה בתנאי שיביא שני סימנים המעידים 

כות בין מידת החוצפה ובין הגאולה. על שייכותו של החפץ אליו. אלא סימן כאן מובנו איפיון ושיי

חשוב להבין שאין זה רק אות ומופת שמלמד על תהליך שקורה, אלא התהליך עצמו במהותו מותנה 

במידת החוצפה שתופיע בדור האחרון. יש סימן מוסכם על בני אדם שהוא נוצר על מנת שאנחנו נוכל 

השעה היא רק זמן מוסכם שנוצר על  72:44לכוון את עצמנו לאותו מקום וזמן, כמו הרכבת תצא ב 

ידנו על מנת שלא נפסיד את הרכבת אבל באותה שעה באמת לא קורה כלום. חוץ מהעובדה שהסכמנו 

,ואם אני לא רוצה להפסיד את הרכבת אני צריך להיות שמה בשעה 72:44ביננו כך שהרכבת תצא ב

א רק מעיד עליו. אם כן ברצוני לברר שסוכם. ואילו החוצפה היא סימן שה' נתן. הוא יוצר את הזמן ול

 מדוע המאפיין המרכזי של זמן והגאולה היא חוצפה??

 

 גדר החוצפה

 מה היא חוצפה, גידרה וענינה? -ראשית עלינו לברר 

האדם חי בתוך מסגרת יש לו הורים ומורים, אך אין הוא נולד לתוך חלל ריק ובמו ידיו ממלא אותו 

אין זה צמצום וזלזול במדרגת  למערכת שכבר הייתה כאן לפניו.ללא כל עזרה, אלא הוא משתייך 

האדם אלא טוב לו שהוא מקבל שפע של יידע, טכנולוגיה ואף מצבו הכלכלי הוא לא רק פרי עמלו, 

אלא אנחנו נולדים לתוך המסגרות השונות והיכולת הכלכלית של ההורים תבנה במידה מרובה גם את 

ילו בתוך האדם ישנו גם כח שמשיל מעליו את כל המסגרות ומוכן להתמודד כך הוא סדר הדברים ואיכולתנו. 

לבד בכוחות עצמו עם מסגרות החיים שסביבו, וההורים, המורים והרבנים וכל בעלי התפקידים שמייצגים את 

לחשוב ולהחליט לבד בלי להיות כפוף לסמכות  -תבניות חיי האדם מבוטלים אצלו. זו רוחה של החוצפה

 שמעלי.

 

 מחיר החוצפה

במשנה באבות "עז פנים לגהנום" מי ששפוט את כל המציאות רק במו עיניו ללא כל עצה והדרכה וכפריות 

האדם הוא תוצאה והמשך של הדורות הקודמים  לעולם שכבר היה כאן לפניו, דרכו אל הגהנום סלולה.

ליצור חיים חושים ללא וכינורות החיים הטמונים בבריאה כולה המחשבה כאילו נותן להיות עצמאי ו

פילים לאחר חטא המרגלים ממאמצים עכל קשר והמשך לעבר תביא אל השאול והמוות. כאשר המ

לעלות בהא נברא זאת הקיים את הציווי האלוקי להיכנס לארץ. עונה להם משה שהארון אינו איתם 

רצון להיכנס ולכן דרככן לא תצלח. מדוע? מה רע הלא זה בדיוק היה החטא של המרגלים חוסר ה

ואף בכוח ובניגוד לרצון ה' תמיד מנסים להגשים את החזון. מדוע העונש כל  לארץ והינה באו אנשים

כך קשה? התשובה היא שהחוצפה שהובילה אותם אל העצמאות שבה הם בוחרים ומחליטים לפעול 

לבוא  גם כאשר ארון ה' וכל המחנה לא איתם לא תצלח כי אנחנו חלק ממערכת שלמה. לא ניתן

ולעשות ככל העולה על רוחנו. הכוחות והרצונות השונים המתאמצים לפרץ ולצאת החוצה מתוך 

האדם. צריך ללמוד כיצד לבטא וליצור אותם בצורה חיובית. ולא כל רצון שדוחף את האדם הוא יכול 
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 פשוט ליישם. הקב"ה לא מצפה שנחנוק את רצוננו, אך יש סדר ומבנה היררכיה שרק דרכה נוכל

לצמוח. כפי שביאר ר' יהודה בכוזרי, את חטאם של בנ"י בעגל, רצון טוב ואמיתי לבטא קשר אל 

רצופה  םהקב"ה, אך המעשה, כיוון שנעשה ללא ציווי, הוא עברה. בניסוח פשוט, הדרך אל הגיהינו

טוי כוונות טובות. כוונותיו הטובות של האדם הם מעולות וחשובות, אך על מנת להביא אותם לידי בי

בצורה טובה ונכונה, צריך הדרכה וסדר. אחרת, הם בעצמם ולא למרות עלולים להביא אותנו 

 .םלגיהינו

 

 החיוב שבחוצפה

לאחר שראינו עד כמה האדם מחויב למסגרת ולמי שמעליו, ברצוני קצת לראות בכל זאת בשורש 

לא רק מחריבה אותו. כפי המידה הזו של חוצפה, מה כוחה החיובי וכיצד היא תורמת לבניין העולם, ו

שלמדנו אצל הרב קוק, ביסוד כל המידות, ישנה רק חיוב ואלוקות. שם בעולם המקורי העליון, אין כל 

רע, רק צריך לברר את אותו יסוד של המידות במושגים שלנו. יסוד החוצפה הוא לא ברצון שלא תהיה 

שלי  יצון לבטא את רצונותיסמכות מעלי, אלא זו היא כבר תוצאה, אלא יסוד המידה הוא הר

ומחשבותיי וערכיי. במובן זה, לא רק שאינה שלילית תכונת החוצפה, אלא היא מקור השלמות. אותו 

רצון של האדם להביא עצמו לידי ביטוי. מהלך העולם השקיע את ערכיו של הפרטים וכל אחד נבלע 

דיוק אותה, על כל המורכבות בתוך המערכת הקיימת כבר. אבל, כל נשמה המופיעה בעולם ה' רצה ב

והמיוחדות שבה, אלא שהמיקום והגילוי של אותה נשמה בזה העולם נחסם בגלל המסגרת הקיימת. 

ומכאן האדם נדחף ליזום וליצור כאשר התוצאה היא הפלת החומות המעיקות עליו להופיע. אכן זה 

בלה. ולכן, בעצם הרצון המניע והגורם הרצון להפיל את החומות והמסגרת, אלא רק התוצאה שהתק

להביא את עצמי לידי ביטוי, כפי שאני, כי כך ה' מתגלה בי, זהו מהלך חיובי ביותר. ומכאן ניתן להבין 

מדוע חז"ל ציינו את התכונה הזו כמבשרת הגאולה. כל עוד האדם רק כפוף למסגרתיות שמעילו, הוא 

אין הוא במקומו, הוא חי ע"פ רצונותיהם  בעצם בגלות. כמובן לא במובן הגיאוגרפי, אך במובן הנפשי,

של אחרים, ואת עצמו אינו מבטא. לכן, הגאולה העתידה, גאולת הכלל וגאולת הפרט, צריכה לגאול 

ולהוציא ממסגר את כל הכוחות שהיו עד כה גנוזים ונעלמים. הביטוי המעשי של שחרור זה הוא 

ו את מי שלפי דעתו חוסם ומונע בעדו החוצפה. בשלב ראשון, כיוון שכל אחד מנסה להסיר מעלי

מלצאת אל האור ולהוליד את רצונותיו ואת טבע נשמתו בפועל במציאות. אם כן, אין זה סימן חיצוני 

אל הגאולה, אלא אפיון של הנשמת בדור התחייה סדרי חיים בהם אין שעבוד וכפיפות למסגרת לאחר 

 החוצה זאת היא גאולה. למקובל, אלא הרצונות והכוחות כולם פורחים ויוצאים

 

 סוד הצלחת החוצפה

 אם כן באים המגבלות של חוסר הגבולות היכן לעצור?

 עד כמה להעיז?

 היכן נדע שצריך לפרוץ דרך חדשה, והיא טובה ולגיטימית, והיכן תבוא נפילה בחורבן?

 454בפרשת קרח אנחנו מוצאים מלבד קרח ושא המתלוננים על מנהיגות משה ואהרון, קבוצה של 

איש המבקשים להקטיר קטורת ולאחר דין ודברים הקב"ה נענה להם אך בעצם הם לוקחים בחשבון 

 שהם יזכו להקטיר רק בפעם הזו.

הם אמנם יבטאו את רצונם לעבוד את ה' מה שלא היו זוכים ללא העזות והחוצפה שלהם, הרי הם 

ותו. הנה ניסיון של חוצפה שלא לווים כלל, ובתום הניסיון משה מודיע להם שהם ימ / אינם כהנים
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הצליח, מדוע, מה רע? מה ההבדל העקרוני בין הפרשיה הזו ופרשיית המעפילים ששתיהם נכשלו, 

 לעומת הפרשית של פסח שני ושל בנות צלופחד, ששם הצליחו ליצור משהו חדש בעקבות ההעזה.

בול לחופש. ליצור עולם בו הכל התשובה בעיניי היא שגם החוצפה צריכה גיוון. נסביר, אנו חיים בין ג

גבולי ותחום זה מצמצם ומגביל, ליצור חופש גמור גם כן טעות, צריך דרך ממצעת, כלומר, כיצד נוכל 

מקטירי הקטורת ממחישה זאת. אין רע בכך שניסו לפרוץ  454להיות חופשיים בתוך מסגרת. דוגמת 

אתה רוצה ליצור ולהביא את עצמך דרך חדשה, אבל כיצד לא התייחסו למשה ואהרון?! העובדה ש

לידי ביטוי? מצוין. אבל יש היריירכיה, יש סדר, הרצונות שלך כאדם לא יכולים לבטל את מעלתם של 

אלו שמעליך. ולכן מוצאים בתורה הנהגה של העזה וחוצפה שצלחה דרכה והצליחה לסלול דרך חדשה 

ו את פסח שני באמת חידשו ופרצו וזאת בתנאי שידעה את מקומה. אותם טמאים לנפש אדם שביקש

דרך חדשה אך שמרו על המוסכמות בכך שפנו אל משה, וכן בבנות צלופחד. ואילו חוצפה שיצאה 

 לגמרי מגידרה ולא התחשבה לגמרי בקומות האחרות הקיימות נכשלה ונפסלה.

 

 סיכום

ו של הרמ"א ניתן להבין מדוע השולחן ערוך "אורח חיים", נפתח בהערת ,לאור הדברים שהבאנו

"הווה עז כנמר". זה היסוד, רק אם באמת תאמין בכוחותיך ואותם תנסה לברוא, כמובן בעזרת 

הוריך,מוריך,רבניך וכו' אך את עצמך אתה בורא. לא רק שותף ולוקח חלק במערכת שהיא כופה עליך 

בו ובעולם. איזה סדרים, נורמות ונימוסים, אלא את הרצונות הפנימיים של האדם הם אלו שפועלים 

, אך כאשר הוא מודע ופועל באמונה, הוא יגלה מתוכו את םמתוך כך עז פנים יכול להגיע לגיהינו

 קדושתו העצמית.

 

 

תלמידים יקרים, לכו בכוחכם זה, בכוח העזות החיובית ותהיו לוקחים חלק בגאולתכם האישית וכן 

 בגאולת האומה בכללה.

 ,אוהב אתכם על עזותכם ועל כל הטוב שבכם

 אפרים גלר.
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 אונאה

 הרב אוריאל שלזינגר

 

האם חכמים תיקנו תקנות  עולם המסחר מרתק... האם לתורה יש עמדה בנושא כלכלי ומסחרי?

 במסכת בבא מציעא ישנו עיסוק נרחב בדיני קניין ומסחר. למסחר הוגן? התשובה היא חיובית.

אנו נדון במאמר זה בהלכות  דוגמא קטנה להלכה הקשורה במסחר., ירצה ה'אם , במאמר זה אביא

 אונאה והאיסורים הגובלים בהם.

 

 דיני אונאה 

נתן לו מעות ולא משך ממנו פירות יכול מובאת הלכה במשנה: "", הזהב"ראש פרק , בדף מ"ד עמוד א'

ממי שאני עומד  ,אבל אמרו מי שפרע מאנשי דור המבול ומדור הפלגה הוא עתיד להפרע, לחזור בו

 .."בדיבורו

בלשון חז"ל -, עלינו לברר באיזו דרך נקנה החפץ שנמכר, בשביל לברר את הדין המובא במשנה זאת

 "מקח" )נלקח מן המוכר ע"י הקונה בכסף או בתמורה אחרת(.

הרגע  -רגע המעבר של החפץ לרשותו של הקונה, כלומר, קונות"רבי יוחנן אומר: "דבר תורה מעות 

 נתינת המעות-הוא רגע, שהקונה והמוכר יודעים שנסתיימה העסקה בניהם, שבו "אין חרטות"

 וקם לו".-)המטבעות או השטר( מהקונה למוכר. כמו שנאמר בתורה "ונתן הכסף

הוא הרגע שבו הקונה מושך או , ריש לקיש חולק ואומר : רגע הקניין שממנו אי אפשר להתחרט

 ".עמיתך מידוכי תמכרו... או קנה כנאמר בתורה : ...", מגביה את החפץ

, לכאורה יש, מדוע חשוב לנו לדייק ברגע הקניה? התשובה היא : שכל עוד שלא נעשתה פעולת הקניה

ועדיין לא שלפי ריש לקיש אם נתן את הכסף , אפשרות להתחרט גם לקונה וגם למוכר. זאת אומרת

 אינני רוצה את המכר". !"תן לי הכסף :יכול להתחרט ולהגיד, משך את החפץ

-כיוון שכבר קנה את המקח, לכאורה אין אפשרות להתחרט, מהרגע שניתן הכסף, לשיטת רבי יוחנן

 מכר בנתינת הכסף.

, המעות יקנוחכמים תיקנו שלא , אבל "מעות קונות -דבר תורהשאמנם "-אך רבי יוחנן מוסיף ואומר

 אלא המשיכה של החפץ היא זו שתקנה.

 מדוע תיקנו זאת חכמים לפי שיטת רבי יוחנן?

לפי דין התורה האומר , שאם נעמיד את הדין במציאות, שיש חשש גדול מאוד, הסיבה לכך היא

ומסיבות שונות החפץ עדיין לא נמשך ע"י , יווצרו מצבים שבו הכסף שולם למוכר, שהכסף הוא הקונה

 קונה.ה

או ימים , חודשים, שיכול לארוך שבועות, בזמן הביניים שנוצר בין נתינת הכסף לבין משיכת החפץ

, המכר יישרף, תפרוץ דליקה או שאר מקרים, )לדוגמא בקנית סחורות שנמצאות במקומות מרוחקים

ר באומרו שאין זה באחריותו שהרי כב, המוכר שיראה את השריפה לא יתאמץ לכבות את הדליקה

 נמכר החפץ.

, את הסחורה שימשוךרק לאחר , תקנו חכמים שהמכר יועבר לרשותו של הקונה, לכן למנוע מצב זה

, ויש לקונה אפשרות להתחרט אם ישמע, שהמכר עדין שלו על פי תקנת חכמים, כשהמוכר ידע זאת

נפשו לכבות וימסור , ובמסירות נפש יקפוץ, מיד יקבל המוכר כוחות מחודשים, שהחפץ עלול להישרף
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הביטוי בגמרא לכל מה שמתואר כאן הוא "שמא יאמר נשרפו חיטיך בעליה" כלומר   את הדליקה.

 החיטים שלך נשרפו בעלית הגג שלי.

אך רק מתקנת חכמים.ולא כשיטת ריש , גם לרבי יוחנן המשיכה היא הקונה את הקניין, למסקנה

 לקיש שסובר שהמשיכה היא מדין תורה ממש.

 

שמסוגלים לנצל לרע את  יהיו אנשים נוצרת בעיה בעקבות התקנה של חכמים.-יוחנןלשיטת רבי 

ולפני שימשוך את , חפץ מסוים-הכסף לקנות מקח-אדם ימסור את המעות לדוגמא: תקנת חכמים.

 יתחרט וידרוש את כספו בחזרה., המקח

גע הקניה כבר ולא יכול להתחרט )ר-המקח כבר נקנה-שלפי דין תורה, במקרה המתואר נוצר מצב

ויש אפשרות , היה( אך כתוצאה מתקנת חכמים)שמא נשרפו חיטך בעליה( רגע המכירה עוד לא אירע

 קיללו אדם המנצל פרצה זו., נזפו, איימו, ל"פרצה" זו שמו לב חז"ל ואמרו להתחרט.

נו על אדם זה אמרו "אבל אמרו מי שפרע מאנשי דור המבול ודור הפלגה הוא עתיד להיפרע ממי שאי

מדוע חכמים תנקטו בלשון זו? מדוע נצרכו חכמים להגיע לתקופות וזמנים קדומים  עומד בדיבורו.

 מאוד של דור המבול ודור הפלגה.

אתה מנצל את תקנתינו לרעה -חכמים אומרים לאדם זה ניתן להסביר זאת מבחינה רעיונית:

, שכתוב בה שנתן את התורה ,שמעות קונות. לכן ה', ועברת על דברי תורה ממש, )שמשיכה קונה(

)על פי החוקים  גם אם מבחינה חוקית הם צודקים, שהוא מעניש את הרשעים שעושים מעשי עוולה

אך מבחינת התנהגות ישרה לא , שאמנם מבחינה חוקית אתה צודק, הוא יעניש אותךשהם תיקנו(, 

ת ועובר על "רוח תקנו-אדם כמוך מנצל "סעיפים קטנים בספר." שהוסיפו חכמים נהגת כראוי.

  .)דין תורה עצמו( הדברים"

ומחזירה , לא נותנת לאדם לסטות מן הדרך, אנו רואים שהשגחה אלוקית, בדור המבול ובדור הפלגה

 ה' מיישר את העולם ע"י החרבתו., כאשר דור המבול חוטא, את העולם למוטב. יש צדק אלוקי בעולם

שמגולה לנו -מעוות את הצדק האלוקי, גם כשאדם פרטיע"י פיזורו ופירוק האחדות שבו. -בדור הפלגה

שנועדו לעזור לנו לקיים ביתר שאת את התורה)"ועשו סייג -ומשתמש בתקנות של חכמים, ע"י התורה

גם הוא יקבל את היישור המתאים לעיוות זה.)לא , ותוך כדי כך עובר על "הצדק האלוקי", לתורה"(

 וכו'.. ( באותו סדר גודל אך ע"י הפסדים כספיים 

היא לא רק בדברים , ע"פ חז"ל, ניתן להבין עד כמה השגחה אלוקית ,כשמעמיקים בכיוון מחשבה זה

)במשנה דור המבול ודור " שצעקתן מגיעה לשמים"ועושה עבירות , גדולים כמו דור שלם שחוטא

( אלא וכן אנשי סדום ועמורה", מוזכרים גם אנשי מצרים שהעבידו את עם ישראל-הפלגה בברייתא

ה' צופה , אפילו עד לרמה כזו. של ביטול מקח מסוים, גם במעשה קטנטן וזניח מבחינה היסטורית

ושופט את האדם בבחינת " בכל מעשיך בספר נכתבים". )הערה : לשיטת ריש לקיש שהמשיכה היא 

שהרי רק שילם ולא , הלא לא עשה מהומה רע בביטולו את הקניין, מן התורה מדוע קיללו חכמים

השלכות של פעולה זו של ביטול , ועונה שגם אם לא עבר על איסור, משך? הגמרא שואלת שאלה זו

, יכולה להעביר לידי טעויות גדולות.לדוגמא:אדם שמקדש אישה בחפץ שחושב שהוא נקנה, המקח

 .(ובעצם עדיין לא קנוי ואכמ"ל

, אך אם אירעה תקלה, קנייהבמי שביטל ללא סיבה מיוחדת את ה, חכמים נזפו בחומרה הערה נוספת:

 יכול לבטל את המקח ללא נזיפה., והמקח נשרף או נעלם
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 במחלוקתם של רבי יוחנן וריש לקיש נפסקת ההלכה כרבי יוחנן.

וכך מובא  ובעקבותיהם השולחן ערוך בסימן קצ"ח פוסקים כר" יוחנן., והרא"ש, הרמב"ם, הרי"ף

ו קנו שלא יקנו המטלטלים אלא בהגבה אאבל חכמים תי-תורה מעות קונות דבר" בשו"ע:

מעות קונות? גזרה שמא ייתן  ( סעיף ה: ולמה תקנו חכמים שלא יהאבמשיכה)דבר שאין דרכו להגביה..

כגון שתיפול דלקה ויישרף או יבואו ליסטים , וקודם שייקחנו יאבד באונס, הלוקח דמי החפץ

יציל לפיכך הם ידעו חכמים ברשות המוכר יתמהמה המוכר ולא , ואם היה ברשות הלוקח, וייטלוהו

 .."כדי שישתדל ויציל

 

אף על פי היא שלא נקנו לו המטלטלים כמו , משנתן דמים ולא משך המטלטלים" 1ובשולחן ערוך

" )הנזיפה וחייב לקבל "מי שפרע, כל החוזר בו בין לוקח בין מוכר לא עשה מעשה ישראל, שנתבאר

ולכן אין , נקנה המקח, שגם אם שולם רק חלק מהסכום כמקדמה ,יש לציין. הקללה המפורטת לעיל(

)בגמרא מובאים סיפורים  "מי שפרע" על הצד המבטל. וכל ביטול של העסקה מוביל לקללת, חרטות

אם הוא מחליט לבטל את , יש להדגיש שקללת "מי שפרע" מופנית גם למוכר. המלמדים אותנו דין זה(

והמוכר שכבר קיבל את הכסף , המחיר של החפץ עולה א:לדוגמ, לאחר ששולם הסכום, העסקה

גם בכך הזהירו חכמים שיקבל , במחיר הזול מתחרט ומחליט לבטל העסקה ולהחזיר הכסף ללקוח

 עליו את נזיפתם "מי שפרע.. הוא יפרע ממי שאינו עומד בדיבורו".

 

גם אם יבטל  ,שפרע"שבהם לא יקבל המוכר את נזיפת "מי , אך ישנם מקרים הנובעים מחוסר הבנה

מובא מקרה של אדם שמשלם בכמה וכמה מקומות כסף בשביל  2בבא מציעאב ,את המקח לדוגמא

ע"י איומים -הגמרא אומרת שבשביל שאדם יהיה בטוח בקבלת הסחורה לקבל את התבואה ראשונה.

, לפני המוכר-על הקונה לבוא ולהראות את פניו ממש , על המוכר שיקבל עליו "מי שפרע" ,של חכמים

. או יפגשהו בשוק וידגיש לפניו שהוא באמת מתכוון לקנות ממנו, כאשר מתעסק עם התבואה בגורן

ולמכור לקונה אחר במחיר , יוכל המוכר לבטל את המכר, במקרה ואדם זה שילם את הכסף ע"י שליח

 יותר גבוה)כמובן שיצטרך להחזיר לקונה הראשון את הכסף(

וקנה משם כיוון שכל מעשה , כבר שהקונה מצא סחורה במקום אחר שחשב, טענת המוכר תהיה

 לא יה במעמד מסודר ורציני.-תשלום המעות

 

דין המבטל מקח לאחר שנתן את הכסף. נדון באדם שמתחייב ללא נתינת , לאחר שביררנו בכללות

-בדבריםובלשון חכמים "הנושא והנותן , אך לאחר זמן מפר את התחייבותו", חפץ מקח"כסף לקנות 

 . והחוזר בו אין רוח חכמים נוחה הימנו" לא קנה.

, אין דעת לחכמי ישראל במעשיו של זה "המאירת עיניים": בעל, מפרש נושא כליו של השולחן ערוך

במקרה זה פחות חמור מהמקרה של נתינת כסף  בשבילו המצב המתואר-ואין דעתם נוחה הימנו

 התחיבות בע"פ על קניה שיעשה. ישנה מחלוקת בעניין:רום קניה. ט)מתחילת המאמר( זהו מצב של 

)הכוונה שאין אדם שמפר הבטחתו  דברים )הבטחות בפה( רב אומר: אין בהם משום מחוסרי אמנה

 נחשב כחסר אמון( 

 ההלכה במחלוקת זו היא וחכמים אינם מרוצים מהתנהגותו., רבי יוחנן:יש בהם משום מחוסרי אמנה

כלומר דעת חכמים לא נוחה הימנו. מחוסר אמנה . ם משום מחוסרי אמנהכרבי יוחנן שדברים יש בה

                                                           
1

 חושן משפט סימן ר"ד סעיף א'  
2

 בע"דף ס"ג בבא מציעא  
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יש איסור להפר את ההבטחה , במקרה כזה. וחברו מצפה למתנה, כולל גם אדם שמבטיח לתת מתנה

 למתנה ואם הפר נחשב מחוסר אמנה.

( יש להדגיש "שמחמאה שלילית" זו חלה רק אם המתנה היא פרופרוציונלית )עם סדר גדול מקובל

אייפון , אך אם הבטיח לו. עליו לעמוד בהבטחה, אם אדם מבטיח לחברו לדוגמא מנת פלאפל, כלומר

כיוון שחברו שקיבל את , על הבטחה למתנה זו יש לו היתר להתחרט, ואחר כך מתחרט, משוכלל

ולשון , ולקח בחשבון שאולי יבטל את המתנה, לא באמת ציפה שהמבטיח יעמוד בדבריו, ההבטחה

 חכמים "סמכא דעתיה של מקבל" )כל סוג אנשים עם הפרופורציות שלהם...( 

 

שאמר לשמש שלו :"כאשר אתה שומע אותי נותן מתנה , מובאים סיפורים על רב, בתלמוד הירושלמי

אולי אחליט לבטל , אך אם הוא עשיר תשאל אותי פעם שניה, תן לו מיד-אם הוא עני או מסכן, לאדם

 ן שיש מתנות שאפשר גם לאחר ההבטחה לבטלן.את מתנתי.מכא

ובעקבותיהם השולחן ערוך בחושן משפט סימן ר"ד סעיף ז' , והרמב"ם פסקו כנ"ל, הרי"ף, הרא"ש

אע"פ שלא לקח מהדמים)מהכסף( כלום , כותב : " הנושא ונותן בדברים בלבד ראוי לעמוד בדיבורו

ין מוכר אע"פ שאינו חייב לקבל "מי שפרע" הרי וכל החוזר בו בין לוקח ב, ולא רשם ולא הניח משכון

)במקרה ורבים מבטיחים הבטחה גדולה יש כאן דין  זה ממחוסרי אמנה ואין רוח חכמים נוחה הימנו.

הקשר , "מחוסרי אמנה". יוצא מכך שכל העניין הוא לפי יכולתו של האדם המבטיח והאדם המובטח

 .(קרה לגופוביניהם וכו'. ודברים אלו צריכים להיבדק כל מ

 

, איפת צדק, אבני צדק, מאזני צדקנלמדת מן הפסוק:"..., שהיא כבר בגדר מידת חסידות, נוספת הדרג

אומר על כך רבי יוסי בר רבי יהודה:" והלא הין בכלל איפה היה? !אלא לומר  "3...יהיה לכם, הין צדק

, אמנם. אחד בפה ואחד בלב"ומוסיף על כך אביי:"שלא ידבר  ולאו שלך צדק", לך שיהא הן שלך צדק

, הרמב"ם, אך הרי"ף שלא התקבלה להלכה., לחזק את שיטתו של רב, בגמרא מובא המדרש הזה

 . מביאים מדרש זה לעניינינו

–לאו ועל הן –אומר על לאו , "משאו ומתנו של תלמיד חכם באמת ובאמונה :4הלכות דעותברמב"ם ה

 שמידה זו היא מידת חסידות., ונלמד, נדייק במשמעות הביטוי "תלמיד חכם". הן"

גם בעניינים שלא קשורים ישירות להוצאה כספית ולהפסד , להיות איש אמת, יש לנהוג כך, כלומר

מוכר שירצה מאוד , במקרה זה לדוגמא אדם שואל :"זה הסוג נעליים האחרון שלך בחנות??" כספי.

, לקנות נעליים דווקא בחנות זו, ורצונם ,שמא ילכו לביתם, יהיה מעוניין להלחיץ את הקונים, למכור

אבל מוכר שהוא בגדר של  כדאי לקנות מהר". מוכר כזה יאמר:"כן., לכן ויקנו במקום אחר. "יתקרר".

אל לך , זוגות כאלה במחסן 44יש לי עוד , זה לא הזוג האחרון, "לא )אם המצב כך( "תלמיד חכם" יענה

 להילחץ".

 

 

 

 

 

 

                                                           
3

 ל"א ,ט"ויקרא י 
4

 הלכה י"גהלכות דעים פרק ה'  
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 ראשיות בענייני התחייבות וקנייה של "מקח וממכר"דרגות  1לסיכום ישנם 

על אדם כזה החילו חכמים , ואז מבטל ומתחרט-אך לא משך את החפץ, כאשר שילם את הכסף .א

"מי שפרע מדור המבול ומדור הפלגה...הוא יפרע ממי שאינו עומד  את הקללה נזיפה

 חזור(אסור לו ל-גם אם השתנה המחיר-בדיבורו...)החרטה ללא סיבה מיוחדת

על  ולא עומד בדיבורו., או הבטיח לתת מתנה, מי שהבטיח בשעת משא ומתן על קנייה ומכירה .ב

אדם כזה נאמר "אין רוח חכמים נוחה הימנו" ונקרא בפי חכמים "מחוסר אמנה")ישנם יוצאים 

וכן אם הצד , או הוזל המחיר...לפי הפוסקים :לא נחשב מחוסר אמנה, אם התייקר מאוד מהכלל:

 ולא האמין באופן מוחלט לקיום ההבטחה(, את המתנה המקבל

-גם לא בענייני מקח וממכר.זוהי דרגא של תלמיד חכם, ולאו שלך לאו כלומר, הן שלך הן שיהיה .ג

הלכות המדברות על מידות מתוקנות.גם  יש להדגיש שהזכיר זאת בהלכות דעות., לפי הרמב"ם

ת הנקיות".כלומר לאחר שאדם נזהר מלחטא הרמח"ל בספרו "מסילת ישרים" הביא דרגא זו ב"מיד

ומזדרז לקיים את המצוות המפורשות.עליו להמשיך לתקן ולנקות ולשפר עוד ועוד , בחטאים חמורים

 ו"לאו" שלך "לאו", שיהיה "הן" שלך "הן" זוהי אחת מדרכי הנקיות. את נפשו.

אך מדריגה  מוד בדיבורו.או לעדם שכוונתו הראשונית הייתה לקנות כל הנאמר עד כאן מדובר על א

 כלומר שמשקר את חברו. שלילית היא "אחד בפה אחד בלב".

 

 נוכל לזהות שיש נזיפת "מי שפרע" במצב של מעשה.)תשלום(, בהסתכלות מעמיקה יותר

 כינוי לא חיובי "מחוסר אמנה" במצב של הבטחה בפה)התחייבות לקנות(

רוב האנשים בעם ישראל הם מעולם . "שאין לו כיסוי"מצב של אזהרה "שיהיה הן..." במצב של דיבור 

ובדיבור המוביל לידי  א( הבמעשיהם )דרג. "העשייה" ולכן במדרגתם צריכים לשמור על ישרות

היא דרגת תלמידי חכמים שאף בדיבור שלא מוביל לידי , השלישית המעולה ההדרג (.ב המעשה)דרג

   עליהם לשמור על ישרות מוחלטת., מעשה ישירות

הרב ניר כהן שליט"א שיש דרגא ד" המופיעה במסכת בבא בתרא פ"ח עמוד א דרגתו של  האיר את עיני

וקנה את , עמד במחשבתו, ובגלל שחלפה המחשבה במוחו, שם מסופר שחשב לקנות חפץ. רב ספרא

 במחשבה יש לשמור על ישרות מוחלטת. מדרגה זו לא, מדריגה זו היא "עליונה שבעליונות" אף החפץ.

 יחידים בעם ישראל.-כי שייכת ליחידי, מובאת כלל בהלכה

)ע"פ נפש החיים( עולמות של הקב"ה 2נאמר שמדרגות אלו כנגד , ולאחר שגילינו את המדרגה הרביעית

, עולם ישרות בדיבור שלא מוביל למעשה מיידי-בריאה, עולם הישרות מחשבה –אצילות ה עולם

 ., ישרות במעשינו-עשייה, ועולם הייןישרות בדיבור המוביל למעשה קנ-יצירהה

 

 ונשמור חוקיו ומשפטיו מתוך שמחה ונחת רוח., שיזכנו ללכת בדרכיו' נסיים בתפילה ל ה

 שתזכו לעבור את השירות , מחזור י" בריאות ושמחה-ולתלמידי המכינה היקרים

 ותפנו לחייכם מתוך ברכה גדולה.-הצבאי בהצלחה גדולה

 באהבה וחיבה 

 ינגראוריאל שלז
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 מודעות עצמית ושאיפות בחיים

 אורי מזוז

 

אחת הבעיות הרציניות של יהודי בחייו היא חוסר מודעות עצמית לדוגמא: אם יהודי מנהל את חייו 

בצורה שגרתית מבלי לדעת למה הוא מתנהל בצורה הזאת או שהוא לא מבצע ביקורת מידי פעם על 

 בין האידאלים והשאיפות שלו בחיים לבין התנהלות חייו העכשווית. רמת הקשר

 

אמר רבי חמא ברבי הגמרא במסכת סוטה עוסקת ברמת השאיפות אליהן יהודי צריך לשאוף: "

חנינא: מאי דכתיב אחרי ה' אלהיכם תלכו? וכי אפשר לו לאדם להלך אחר שכינה, והלא כבר נאמר כי 

אש אכלה הוא? אלא להלך אחר מידותיו של הקב"ה. מה הוא מלביש ערומים אף אתה  ה' אלהיך

 "1.הלבש ערומים, הקב"ה ביקר חולים אף אתה בקר חולים

 

מאידך, כאשר אנו עוסקים בשאיפות של יהודי והקשרם למציאות אנו מאוד צריכים להיזהר משום 

אינידיבידואליים ולכן כאשר אנו באים לייעץ  שלכל יהודי יש נפש שונה והשאיפות הן  דברים מאוד 

לעצמנו אנו צריכים להגיע למצב שאנו צריכים להכיר את עצמנו בצורה הטובה ביותר. לשם כך כל יום 

צריך להגביר את המודעות העצמית שלנו על ידי ניתוחים של מקרים שקרו לנו ומה היו תוצאותיהם 

 והסקת מסקנות על המשך דרכנו.

 

עות העצמית מונעת גם יאוש כאשר אדם יהודי מחד מודע לעצמו ומאידך יודע מהן הגברת המוד

השאיפות שלו בחייו והדאגה שלו לקשר חזק ביניהם. אדם כזה עומד תמיד עם רגליים על הקרקע כי 

 הוא מבין שיש לו מטרה ומצד שני הוא מבין שהוא בדרך אליה.

ת. מצד אחד הצבת מטרות לחיים מתוך עמדה אני חושב שזה אחד ההדברים החזקים שהמכינה נותנ

לדעת את מקומנו, וכמאמר  -של עז וגבורה. ומצד שני המכינה חינכה אותנו להציב ראי מול פנינו

 לדעת מי אתה?, מה אתה? )מודעות עצמית(, ולאן אתה הולך )שאיפות בחיים(?אליאור דהן " 

 

 אוהבכם 

 אורי

 

                                                           
1
 י"ד ע"אסוטה,   
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 ומדעתורה 

 שילה אבני

 

 עקב התקדמות המדע בזמן האחרון עומדות מול האדם המאמין קושיות רבות.

לכן רציתי לחקור ולברר איך אפשר ליישב את דברי חז"ל שעומדים בסתירה לכאורה למה שהמדע 

 מציע.

 

 עקב כך התמקדתי בשתי שאלות והם:

לפי המדע שהכינה פרה ורבה  כיצד חכמים טענו שהכינה נוצרת מחול ואילו היום אנו יודעים .7

 ובכלל אין מציאות של חיים שמתפתחים מדומם?

האם ניתן לומר שחכמים טעו בקביעות מדעיות שלהם לדוג' שטענו שהשמש מסתובבת סביב  .4

 כדור הארץ)מסכת פסחים(.

כינה שדיברו חז"ל לבין בין הלשאלה הראשונה עונה הרב נבנצל בשם הרב אויירבך שאין כל קשר 

 המצויה היום.הכינה 

 

 )כפי תיאור חכמים(. תירוץ זה קשה מכיוון שאם כך היכן החיות שפרות ורבות מן העפר?

שישנן מיני חיות שמטילות ביצים מיקרוסקופיות אל תוך בוץ ובמשך שנה שלמה הביצים  ,יש לציין

 מתייבשות יחד עם הבוץ ולאחר שנה בוקעים אלפי זחלים מן הבוץ.

חכמים התכוונו בתיאורם שחיות שמתרבת מהעפר הכוונה היא שרוב ש כך יכול להיות שמה אם

 וטמינתם בחול. גדילתם מן העפר ואין קשר להוריהם בגדילתם חוץ מהטלת הביצים

הרב משה לוי זצ"ל כותב בספרו "מנוחת אהבה" את סברתו שכוונת חכמים באמירתם שכינה  ובאמת

הזדווגות רגילה, כמו למשל בין כבש לכבשה ובין פר אינה פרה ורבה, הכוונה היא שלא יכולה להיות 

 לפרה אלא זיווג זה מותנה בגידול הביצים בתוך זוהמה,.

 ואם כך בהסתכלות מסויימת הזיעה שותפה להתפתחות.

 מחוייב אני להביא תירוץ שני של "מנוחת אהבה" לשאלת הכינים.

 נה בשבת.כותב שם הרב שקיבלו חכמים הלכה ממשה לסיני שמותר להרוג כי

 בזמן חכמים היה נראה להם שההסבר שכינה לא פרה ורבה )מה שהוכח כלא נכון(.

 אך הדין הוא דין אמת כביכול שמותר להרוג כינה בשבת!

וההסבר לכך הוא אחר, שבתלמוד הירושלמי כתוב שבע"ח ללא עצמות לא נקרא חיה כמו הכינה 

לים, פרעושים וכו'( אך אנו רואים שהיה )אמנם ההלכה לא התקבלה מכיוון שהיה מותר להרוג זח

 מקובל עליהם שמותר להרוג כינה בשבת.

שההורג כינה לראות שכבר בתקופת התנאים ישנם תנאים כמו רבי אליעזר שסוברים " אבל אפשר

שיש מין של בעלי חיים  מודים" ואף חכמים שחולקים עליו סוברים שכינה לא פרה ורבה וכהורג גמל

 ".ששמם "ביצי כינים

 .ביצי כיניםאם כן, בזמננו יש מקום לומר שמין הכינים שאנו מכירים הוא אכן 

ונפסק להלכה ע"פ השולחן ערוך שמותר להרוג כינים בשבת והגרי"ש אלישיב שליט"'א אומר שקשה 

להתיר להרוג כינה בשבת בימינו, שאנו אומרים שהיא פרה ורבה, אך רוב רובם של הפוסקים סוברים 

 בימינו. שמותר להרוג



18 
 

 

את השקפת חז"ל בנושא הכינים, נפתח לנו שדה ראיה חדש ונושא לחקור בו בבחינת  לאחר שביררנו

 חצר קטנה הפתוחה לחצר גדולה.

 

 :במסכת פסחים מופיע וויכוח בין חז"ל לבין חכמי אומות העולם

בבוקר,  חכמינו אומרים שהשמש בלילה עולה מעל הרקיע )סוג של כיסה( ומתגלה שוב מהצד השני

 ואילו חכמי אומות העולם טוענים שהשמש עוברת מתחת לאדמה.

 הנקודה המעניינת בעניין זה, הוא שבגמרא מובא במפורש שבוויכוח זה חכמי אומות העולם צדקו.

 

 נצטרך להבין קודם הבדיקה מניין לחז"ל לדעת חוקי פיזיקה וכדומה...

 

 מרוח הקודש. )דבר הנוגד את המדע כיום(.אפשרות ראשונה היא שחז"ל קיבלו את ידיעותיהם 

אפשרות שנייה היא שחכמינו הביאו ידיעות מדעיות שהם פרי תקופתם ואת המדע שהיה הם הביאו 

 כבדרך אגב בגמרא.

אפשרות שלישית היא שחז"ל הביאו חלק מהדברים בתור רמז ובתור משל לעניינים רוחניים וכלל לא 

 .התכוונו לעניינים המדעיים הטהורים

 

לעניינינו חז"ל בכבודם ובעצמם הבהירו לנו במפורש שישנם דיונים שחכמי אומות העולם צודקים 

 מבין השלושה בולטת. שנייהואם כן אז האפשרות ה

 האפשרות האומרת שישנן ידיעות מדעיות בש"ס שהם פרי התקופה ולא ידיעה על פי רוח הקודש.

 שלישיתידיעותיהם מהפסוקים, ועל פי זה האפשרות האך ניתן להוסיף ולומר שחכמים למדו את 

 בולטת.

 האפשרות הסוברת שיש רמזים בדברי חכמים והם רמזים לעניינים רוחניים גם בידיעות מדעיות

 הרמב"ם מתייחס רבות לעניין זה גם בישירות וגם בעקיפין.

מים כתבו בגמרא שהידיעות הבריאותיות שחכ הרמב"ם כותב בתחילת ספרו "משנה תורה" בעקיפין:

 היו מתאימות לתקופתם אך הטבע השתנה.

בעצם לפי הרמב"ם יש אמיתות במדע של חז"ל אך המדע משתנה )הטבע השתנה, כמו כן הרמב"ם 

יבינו אותם  טיפשיםמתייחס לסיפורים של חכמים שניכרת בהם ההגזמה מצד חז"ל ואומר שרק 

 .כפשוטם ובאמת הם רומזים לעניינים גבוהים ונשגבים

סיפורי חז"ל הם רק סיפור חיצוני בבחינת "כבוד אלוקים הסתר דבר", אך עדיין נשאלת השאלה מהי 

התייחסותו של הרמב"ם לידיעות מדעיות שאינן מוגזמות ונראות על פניהן שאינן מסתירות עניינים 

 נשגבים וכן אינן קשורות לגוף האדם כגון ידיעות אסטרונומיות וכולי...

 על הרעש של הגלגלים האסטרונומים שהכוונה היא למערכת כוכבים. 1פרוהרמב"ם כותב בס

 לפי תפיסה זו כוכבים אלו עושים רעש אדיר "שעון עצום והד מחריד.."

י והם אקבוצת פיתגורס סוברים שיש להם קולות ערבים קצובים, על אף גודלם כקצב לחני המוזיק

 נותנים סיבות למה שאין אנו שומעים.

                                                           
1

 מורה נבוכים ב,ח. 
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וחה שיטה זו ומבאר שאין להם קול ואל יהיה מוזר בעינייך שהשקפת אריסטו חולקת אבל אריסטו ד

 על השקפת חכמים בזה.

 כי השקפה זו "שאם יש להם קולות נסחפת...".

 אז אומר הרמב"ם בפירוש "וניצחו חכמי אומות העולם" שכן זה נכון.

 העיון. מכיוון שהדברים העיוניים לא דיבר בהם כל מי אלא כפי שהביאו אליו

 ולפיכך צריך לסבור מה שנתקיימה עליו ההוכחה.

אבל יש עלינו לציין שברור שבדוגמא זו יש רמזים של עולמות רוחניים כפי שפירש המהר"ל וכן 

כי במקומות אחרים הוא אומר שדברי חז"ל מסתירים סודות  ,כך חשבהרמב"ם קרוב לוודאי 

 עמוקים!

 

 לסיכום 

ת דברי חז"ל על כך שהטבע השתנה במהלך הזמן וגם כשיטת הגענו למסקנה שאפשר ליישב א

המהר"ל והרמב"ם שטוענים שמה שאמרו חז"ל זה לא פשט אלא צריך להעמיק ולהבין שדיברו ברמז 

  שחז"ל כלל לא טעו למרות המדע הטוען טענות הפוכות מהם.מובן או במשל ואכן 
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 ענווה

 אסף אוחיון

             

ביאור מידת הענווה: הענווה, היא מידה טובה מאוד שיכול האדם לקבל על עצמו. הענווה מבטלת 

ורם לבבך ושכחת אצל האדם הרבה רעות ומידה זו היא ההיפך הגמור ממידת הגאווה שעלייה כתוב "

 ". את ה' אלקיך

והגדרות עליונות מוחלטות יותר. שתי הגדרות עיקריות יש במידת הענווה, הגדרות חברתיות פשוטות 

ההגדרה החברתית באה לידי ביטוי בין אדם לחברו שדוגמא לזה אנו רואים אצל רבותינו שלא היו 

מחשיבים עצמם יותר מחבריהם. האדם העניו מגיע לידי בירור בשכלו ובהבנתו שהוא עצמו אינו יותר 

ה שהוא מושפע ממידה טובה זו כלפיי חשוב מאחרים ובזה התנהגותו כלפי הזולת מושפעת ועל ידי ז

 הזולת, הוא נהיה נאהב ואהוב בעיניהם. 

ובכן מהגדרה זו עולה השאלה שאדם שחי לבד או בסביבה של חכמים שהם ענווים אינו יכול להיות 

 עניו ?

אומר ר' משה מקוצי שהענווה היא כלפי ריבונו של עולם, הכוונה שכל מה שיש לי בעולם הזה שהכל  

י כמו כסף, כישרונות, יופי, חכמה הכל לא ממני ולא שייך לי, אלא הגיע אליי ושייך לריבונו של בו זמנ

עולם צריך שתהיה מוטבעת בנו הידיעה שאנו לא המקור, הגורם והמנהל של כל מה שיש לי וברגע 

שאדם יבין זאת סימן שהוא בעל ענווה כלפי ה' שהיא חלקית ולא ענווה בשלמותה, כמו שכתוב 

" רום ורם לבבך ושכחת את ה' אלקיך. .ובלתי תשמור מצוותיו.. שמר לך פן תשכח את ה' אלקיך.ה"

הלב גאווה וגסות רוח הם הביטוי לעובדה של שכחת ה' יתברך ובזה מפסיד/מאבד האדם את הענווה 

 שבו ומתוך זה שוכח את מקור הכוח המניע שלו. 

ו לקנות מידה זאת. בכדי שיגיע האדם לענוותנות לאחר ביאור מידת הענווה נבין ונדע איך נוכל אנ

 צריך לעזוב את כל סממני הגאווה ועל ידי עזיבתם יגיע האדם לענווה.

בתחילה צריך האדם לחנך את עצמו להיות איש אמת ורודף אמת שזה מתבטא שהאמת אצלו היא 

ם לדעת ללמוד להכיר קבועה ולא ילך שולל ולא יתן לדמיונו המופרז והמדומה להפיל אותו. צריך האד

 את עצמו ולדעת מי הוא באמת, שזה הוא תהליך ארוך.

על האדם להיות שמח בחלקו ושמחה זו מתחלקת לשני חלקים, במובן הגשמי ובמובן הרוחני. ברגע 

שהאדם מנסה להיות טוב ולבחור בדרך הטוב ואינו רואה הצלחות זה הגורם העיקרי לעצבות, כעס 

יכול האדם להגיע אפילו לרשעות,לכן מידת השמח בחלקו  וסר הצלחתווחוסר מוטיבציה ומתוך ח

צריכה לבוא לידי ביטוי גם בהישגים רוחניים, לא לבכות על מה שאין אלא לדעת לשמוח על ההצלחות 

 והמטרות שכן הושגו ולראות את חצי הכוס המלאה, ברגע שהאדם אינו שמח בחלקו הוא כפוי טובה. 

" 1בכם שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמכם לפני חושקינאמר בגמרא "

משפט זה בא לומר לנו שה' יתברך אוהב אותנו אהבה גדולה ומיוחדת ולמרות שהוא משפיע עלינו 

שפע של ברכה וגדולה וסגולה אנו עדיין משפילים וממעטים עצמנו לפניו, שבזה בא לידי ביטוי בפועל 

 ישראל ענווים. –

                                                           
1

  מסכת חולין דף פ"ט ע"א 
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וה היא תכונה יסודית של דיבוק בה' יתברך וככל שאדם ידבוק בה' יתברך כמה שיותר, הוא יזכה הענו

ליותר הכרת ה' ומתוך הכרה עמוקה ואמיתית זו מגיע האדם לענוותנות, ובזה מתרחק מן הגאווה 

 רחוק ככול האפשר.

גדולה ביותר,  אנו רואים דוגמא של אחד מגדולי ישראל שהוא אברהם אבינו שהגיעה לרמת ענווה

", תכונה זו של אברהם אבינו איש הפעלים הגדול היא תשובה אנוכי עפר ואפראברהם אבינו אמר "

ברורה מאוד לאנשים שיש להם מעצורים בעבודת מידות הענווה. אברהם, הוא דוגמא נוספת לזה 

יתברך, ומכאן שהוא היה איש גיבור ומלא עוז ועצמה ואיש מלחמה ויחד עם זאת מלא ענווה כלפי ה' 

 אנו מבינים שאין סתירה בין חיי ענווה לחיי השעה. תפקידנו הוא למלא את חיי השעה שלנו בענווה.

 

 התועלת שבמידת הענווה

 לאחר שהסברנו וביארנו מה היא מידת הענווה והבאנו דוגמאות יפות, נבין מה תועלת במידת הענווה. 

ת הטובות,ברגע שנקנה את מידת הענווה אופן חיי אומר הפלא יועץ שהענווה היא אב התורה והמידו

היום יום שלנו יהפכו להיות הרבה יותר שמחים. הענווה תדאג לזה שיהיו אחווה ושלום עם כל אדם 

ובזה לא יגיע האדם אל הכעס וגם יברח מן הכבוד. האדם הבורח מהכבוד אומר האורחות צדיקים 

טובות שמסגל לעצמו האדם ברגע שאוחז במידת יהיה נאהב על ידי הבריות, ועוד מידות רבות ו

 הענווה.

 

 האם קיימת ענווה שהיא שלילית?

 יש ענווה שהיא רעה כמו הגאווה ובה יש כמה צדדים.

הצד הראשון הוא ענווה בפני רשעים שהיא אסורה ואם יש בידו היכולת יוכיח את הרשעים וינאם 

בפניהם להחזירם לדרך הטובה שהיא דיבוק בה' יתברך ויעשה זאת בכל כוחו ולא יתחמק מאחריות 

 זו המוטלת עליו. 

ית על ידי האדם צד נוסף קיים בענווה שלילית, שהיא ענווה שהיא חיצונית ולא אמיתית והיא נעש

בכדי למשוך אליו כבוד או בגלל שמתבייש מהבריות וזו רעה חמורה מאוד כי הענווה האמיתית היא 

 כלפיי ה' יתברך וברגע שיהיה עניו כלפיו קל וחומר יהיה ענו כלפי הבריות. 

 צד שלישי ואחרון הוא אדם שקנה לעצמו את מידת הענווה ובגלל שהוא עניו וחבריו עדיין לא קנו

מידה זו הם נראים קטנים בעיניו והוא חושב עליהם רעה בליבו שזה דרך מקולקלת, הדרך הנכונה 

 היא לשים למול עיניו דמות שהיא למעלה ממך ברמה הרוחנית וללכת בדרכו ובכך יעלה ברוחניות. 

לסיכום, אנו רואים שאדם שהוא בעל שכל ישר ובריא ואפילו שזכה להיות אדם משכיל וחכם גדול 

ברגע שיעצור ויביט לפנימיות שבו יבין בעצמו שאין טעם לגאוותנות והתנשאות, ואדם שבכל זאת 

מחזיק זכות לעצמו בסופו של דבר זו היא רעה שמושכת אליו רעות רבות כמו שביארנו. לכן נרגיל 

 עצמנו לחיות חיי ענווה בחיי השעה שלנו וזה יבוא לידי ביטוי בכמה אופנים. 

 ". דברי חכמים בנחת נשמעיםחת ובסובלנות עם הסובבים אותנו ועל זה נאמר "יהיה בנ -דיבור .א

ילך אדם בצורה רגילה כמו רוב האנשים בעולם ולא בזיקוף קומה אפילו הם הוא אדם  -הליכה .ב

 בעל תפקיד בכיר או תלמיד חכם גדול.

לא יקטין , לא יחפש אדם להיות תמיד בין המכובדים והגדולים וירדוף אחר הכבוד אבישיבתו .ג

 עצמו בפני אנשים אפילו אם גדול הוא בחכמה. 
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שעליו זה נאמר "הנעלבים ואינם עולבים שומעים חרפתם ואינם משיבים"  סבילת העלבונות .ד

עליהם אמר הכתוב ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. ומי שנוהג כך בעניין סבילת העלבונות נהיה 

 אהוב לפני ה' יתברך.

איזהו מכובד המכבד את בוד לכל אדם באשר הוא אדם על זה נאמר "הנושא האחרון הוא לחלוק כ

". צריך לקבל כל אדם בסבר פנים יפות ולהקדים לו שלום. אנו למדים על כך מסיפור תלמידי הבריות

 ר' עקיבא שמתו במגפה בגלל שלא נהגו כבוד זה בזה.

מולו במהלך שנות חייו סוף דבר, אנו רואים שהענווה מוציאה מן האדם הרבה מכשולים שעומדים 

ומצד שני מקרבת אותו אל הטובות הרבות ומסלקת ממנו קנאות כי לא עסוק הוא בהבלי העולם הזה 

וזוכה לקחת חלק בחברה שהיא טובה ואיכותית וחברה זו אוהבת אותו ובזכות זה לא יבוא לידי כעס 

 ומריבה עם הבריות וכל אורחות חייו יהיו שקטים ונינוחים ובעלי ערך.

יהי רצון שנזכה לקנות את מידת הענווה וכל אורך חיינו נחיה בענווה וחיינו יהיו שקטים, נינוחים  

 ומשמעותיים!

 

 אסף אוחיון מחזור י' !!!
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 אבני יסוד בחינוך

 עידו אלמליח

 הקדמה

בחרתי בנושא החינוך מפני שזה לדעתי נושא חשוב. בנושא זה תלוי עתידו של אדם מבחינת אישיותו, 

אופיו, ערכיו והצלחותיו. לפעמים אנו חושבים שנושא החינוך הוא דבר שבא באופן טבעי, ושאנחנו 

י את נושא יכולים להקים בית ולחנך ילדים לפי הידע שיש לנו או לפי דרך החיים שבא גדלנו. לפי דעת

החינוך דווקא כן צריך ללמוד, כי אם נלמד את נושא החינוך ונחנך ילדים באהבה, בציונות, ולדרכה 

של תורה, נוכל להקים בית טוב יותר בישראל,וכך גם דור העתיד שיגדל לצורת חינוך כזאת יהיה יותר 

 טוב, וכולנו נהיה יותר טובים.

 שלוש  נקודות, שלפי דעתי הן נקודות המפתח בחינוך:במאמר הזה בנושא החינוך אני רוצה לגעת ב

 אהבה. -א

 כבוד. -ב

 הצבת גבולות. -ג

 

 אהבה 

אחד מהדברים החשובים לאדם על מנת שיוכל להתחנך בדרך נכונה וטובה הוא שירגיש אהוב, 

ושירגיש טוב עם עצמו, כי אם אדם לא ירגיש אהוב הרי שיהיה לו קשה לקבל דברי חינוך או דברי 

שיב למחנך. על כן הבסיס לחינוך הוא הענקת חום ואהבה והבעת אמון גדול במתחנך. תוכחה, ולהק

אהבה זו צריכה לבוא לידי ביטוי הן באירועים חד פעמיים גדולים והן ביום יום שבשגרה. כל מחנך 

 צריך לשים לב באופן אישי לכל מתחנך, ולדאוג לכך שירגיש אהוב, ושירגיש טוב עם עצמו. 

כללים קבועים לדבר זה, מכיוון שכל אדם מרגיש אהוב בדרך אחרת. אחד אוהב  לא ניתן לקבוע

ממתקים,אחד אוהב שמתעניינים בשלומו, ואחר אוהב שיוצאים איתו לקניות, ולכן חשוב מאוד 

 שהמחנך יכיר ויבין את נפשו של המתחנך ובהתאם לכך יעניק לו חום ואהבה.

שר צועקים עליו, עדיין אוהבים אותו כי כל הזמן ומצד שני לילד צריכה להיות התחושה שגם כא

 אוהבים אותו ומעניקים לו אהבה, לכן גם כאשר צועקים עליו הילד יבין שהוא עשה משהו לא טוב.

לו רקע לבן, כאשר יש לנו דף פוליו לבן לא משנה כמה תצייר ותרשום עליו, עדיין יהיה  –לדוגמא 

   והרקע הלבן הוא אהבה!

 

 כבוד

מדברי המשנה עולה שיש חשיבות לכבד את  ".יהי כבוד חברך חביב עליך שלךקי אבות : "כתוב בפר

חברך ואפילו את עצמך. מהי משמעותו של כבוד זה? הכבוד הוא שאתה אוהב ומכבד ונותן אמון בבן 

 אדם, בלי קשר למעשיו.

א תורניים שהם כאשר ילד בגיל הנעורים בוגד בדרכי ההורים ובכל הערכים התורניים והל -לדוגמא

הורים זה נראה כאילו שחרב עליהם עולמם, ובא להם לעיתים לזרוק אותו להקנו לו במשך כל חייהם. 

מהבית )וכיום יש הורים שעושים את זה( ובכל זאת מה שצריך להראות לילד זה שעדיין אוהבים 

 ד לחזור לדרך הישר.אותו, מכבדים אותו, מעריכים אותו ומקנים לו בטחון, כי רק בדרך זו יוכל היל
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 הצבת גבולות

אף על פי שהדגשנו את החשיבות הגדולה במתן אהבה וכבוד לכל אדם, ובהבעת אמון בכל אדם, חשוב 

אחת הדרכים החשובות בחינוך  להדגיש כי לפעמים מתוך רצון לאהוב ולכבד, שוכחים לחנך את הילד.

 היא הצבת גבולות לילד.

רך כלל הוא ישמור על גבולות אלו וגם אם לא ישמור במדויק על ברגע שיש לילד גבולות הרי שבד

 גבולות אלו, הוא לא יתרחק מהם יותר מדי.

לדוגמא: אם ילד הולך לחבר וההורים אומרים לו תחזור בשעה עשר, אז גם אם הילד לא ידייק 

לחזור, הרי ויחזור אחרי השעה עשר ויגיע בעשר וחצי. לעומת זאת אם ההורים לא יגידו לילד מתי 

 שיכול להיות שהוא יחזור בשתיים או בשלוש לפנות בוקר.

בנוסף לכך רוב האנשים מרגישים יותר ביטחון שיש להם גבולות, ואילו במצב של חוסר גבולות הם 

 מרגישים אבודים, ודבר זה נכון במיוחד ביחס לילדים.

אהבה, כבוד, והבעת אמון בילד. כי כמובן שהצבת גבולות צריכה להיעשות  גם היא תוך כדי נתינת 

אם הצבת הגבולות תעשה בצורה נוקשה ללא כבוד וללא אהבה, הרי שהילד ימרוד בגבולות, וירגיש 

 רע עם עצמו, ולא יוכל לקבל את החינוך שאותו אנו רוצים להעניק לו.

 

 סיכום

ברנו שללא החום במאמרנו כתבנו על שלוש אבני יסוד שמאוד משמעותיות להצלחתו של החינוך. הס

 והאהבה, אין סיכוי לשום עשייה חינוכית, ושללא הצבת גבולות גם אין סיכוי 

 להצלחה חינוכית.

ולסיום יהי רצון שנזכה לחנך את ילדנו בדרך התורה והמצוות תוך הצבת גבולות מחד, ומאידך 

עזרת ה' לעבוד  להעניק להם חום ואהבה, כבוד ואמון, הרבה בטחון עצמי ושמחת חיים. וכך נזכה ב

 את  ה' בשמחה וטוב לבב !                
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 מקורות לחשיבותה של ארץ ישראל

 גרמאו אמביאלה

 

את ארץ ישראל לראשונה פוגשים בפרשת לך לך, אלוקים אומר לאברהם אבינו "לך לך מארצך 

ארץ כנען. בהמשך מבטיח לו "לזרעך אתן את ממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך", זו בעצם 

הארץ הזאת". כאן לראשונה שומעים על ארץ ישראל ולמי היא תהיה שייכת. אנו קוראים בהמשך 

 ליעקב. חומש בראשית שה' מבטיח לזרעו של אברהם את ארץ ישראל גם ליצחק וגם

 אנו לומדים מכאן שיש עניין אלוקי שנירש ונהיה בארץ כנען. 

ה' למשה רבנו, ובציוויו שנקבל את התורה, כל העת מוזכר, שקיום התורה ומצוותיה  גם בהבטחת

 תלויים במגורים בארץ הזאת.

בפרשת ואתחנן משה רבנו בעצמו, לאחר שנודע לו מה' שלא יכנס לארץ ישראל, מתחנן ומתפלל 

עניין, אלא להיכנס לארץ המובטחת. מדוע הוא מתחנן? האם לפרותיה הוא צריך? כמובן שלא בזה ה

התשובה כנראה שבארץ ישראל טמון סוד עצום בענייני העולם. אם משה בחיר הנביאים כה כסף 

להיכנס לארץ ישראל, כנראה שאפשר להשיג שם מעלה רוחנית מיוחדת, שאי אפשר לקבל " מעלה" זו 

ס לארץ מחוץ לארץ ישראל. מסקנה זו מובילה אותנו לשאלה נוספת. מדוע משה רבנו נענש לא להיכנ

ישראל? )שמעתי ממורי ורבי הרב אוריאל שלזינגר( שניתן לומר שמשה רבנו מייצג את התורה 

עמוד , וקבלתה. כלומר כמו שהתורה ירדה במדבר בבת אחת והקדושה שטפה ועטפה את עם ישראל

הענן, ועמוד האש, ומן שיורד מהשמים, ניסי ה' בגלוי ממש. זו היא הנהגת המדבר. אך הנהגת ארץ 

כמו נביעה איטית, כמו מעיין, באר שנובעת לאט לאט את המים הזכים, כך -ישראל היא שונה

הקדושה והתורה שבארץ ישראל, לאט לאט נובעת מהמציאות הארצית הפשוטה. הנהגה זו של נביעה 

מועטת, קטנה ביחס לגדלותם של משה רבנו ואהרון הכהן. אך זו הנהגה שהקב"ה רוצה בה כהתנהגות 

ל עם בארץ ישראל. בהנהגה זו עם ישראל עתיד להיות אלפי שנים ומשם להביא את האור וחיים ש

 האלוקי לכל העמים. 

 לאחר שהסקנו מסקנה זו נשאלות השאלות. 

 מדוע היו גלויות שעם ישראל גורש בהם מארץ ישראל? .א

לפעמים דווקא בארץ ישראל אנו רואים שהעם לא התנהג כשורה, לעומת זאת, בגלות העם  .ב

 זר לתורה?ח

 

, יש סכנה גדולה... שאם העם יחטא, תשובה לדבר: לעיתים דווקא כאשר עם ישראל חי בארץ ישראל

ויהיה צורך של ההשגחה האלוקית להוציא אותנו מהארץ,שנתקן , החטאים ילכלכו את המעיין הנובע

ממעייני הקדושה. כמו  עצמנו בחוץ לארץ. לאחר שהמעיין יתנקה נוכל לחזור לארץ ישראל ולהנות

החטאים שגורמים גלות הם הם שמדלחים את המעין העצמי, והמקור מזיל שכותב הרב אי"ה קוק: "

הזלות טמאות,"את משכן ה' טמא....המעין פוסק מלהזיל והוא מסתנן קמעא קמעא, וההופעות של 

רוחות השמיים  החיים והמחשבה יוצאות דרך הצינור הכללי,שהוא פזור בכל העולם כולו, כארבע

פרשתי אתכם".עד אשר ההזלות הטמאות הפרטיות מתפסקות, וחוזר כוח המקור לטהרתו. ואז 

 " 1..נמאסת הגלות לגמרי

                                                           
1

 אורות סעיף ב 
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ההסבר הוא כמו שהמעיין שבדרך כלל, המים בו הם נקיים וטהורים וזכים, אם יחדור אליו, מבוע של 

אך זו רק הריסה זמנית. הנביעה של מים שאינם נקיים, עם השפעות רעילות, הרי שהמעיין נהרס. 

המים הנקיים הרבה יותר עמוקה, ולאחר זמן מועט או מרובה, הנביעה "תשתחרר" מהזיהום, ותחזור 

להזיל מהמים הטהורים. כך, הטהרה והקדושה שמופיעות בארץ ישראל הם עמוקות מאוד. אך 

והטהורה. וכפועל יוצא מכך  התורה כבר מגלה לנו שחטאינו יכולים לגרום לזהם את מעיין הקדושה

הקב"ה יוציא אותנו מארץ ישראל על מנת שהמעיין יתנקה ויטהר. בשנים אלו יצטרך עם ישראל 

להיות ניזון מבחינה רוחנית מצינור נביעה וכללי של העולם. אך צינור זה כנראה פחות טוב וחזק 

רץ ישראל, שהמעיין מטוהר וממוקד מנביעת המעיין בארץ ישראל. לעתיד לבוא מובטח לנו מזור לא

שוב,"אז תרצה הארץ שבתותיה כל ימי השמה" )בתורה מוזכר אם עם ישראל לא ישמור את מצוות 

השמיטה, אז הארץ "תחזור" לעצמה את ימי השמיטה, כאשר עם ישראל יגלו(. שנזכה לראות ולטעום 

   את נביעת המעיין הטהור והזך במהרה בימינו. אמן

 

 סוגית א"י התייחסות הלכתית ב

 בתור מתנה לגור בארץ ישראל?-האם זו מצווה או הבטחה 

מציין הרמב"ן, כי נצטווינו לרשת את הארץ שניתנה לאבותינו  -קיימת מצווה ליישב את הארץ

לאברהם ליצחק וליעקב. מצות הירושה כוללת שני ציווים: א. שלא נעזבה ביד זולתנו מן האומות. ב. 

אפילו כשתהיה הארץ בשלטונות לא נעזבה שוממה,אלא חייבים אנו ליישבה ולהפריחה והמצווה היא 

והורשתם את הארץ וישבתם בה כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה. והתנחלתם מהתורה מהכתוב "

עלה רש כאשר " 3". ומסביר הרמב"ן שמצוה זו היא מצוות עשה. שנאמר בפרשת המרגלים2את הארץ

ובשלוח ה' אתכם מקדש ברנע לאמור, עלו ורשו את הארץ " ובנוסף כתוב "דבר ה' אלוקי אבותיך לך

". וכשנמנעו ישראל מלקיים את מה שכתוב כאן נאמר "ותמרו פי ה'. וכן "לא תי לכםאשר נת

שמעתם" וכל זה מורה שהוא מצווה ולא יעוד או הבטחה. לכן צריך לעשות הכל כדי לקיים את מצוות 

 ישוב ארץ ישראל. 

החכמים קוראים לכיבוש הארץ "מלחמת מצווה" כמו שאמרו "מלחמת יהושע לכבוש דברי הכל 

חובה" ומצוות ארץ ישראל נוהגת בכל הדורות ולא רק בימי יהושע. אמרו חז"ל "שכל היוצא ממנה 

 ירד בחוצה לארץ יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה".

במניין המצוות להרמב"ם לא מוזכרת מצוות ישוב ארץ ישראל. לעומת זאת הרמב"ם חוזר , אולם

רץ ישראל. מה אם כן סבר הרמב"ם מצווה או רבות בספריו של משנה תורה על הלכות שקשורות לא

 לא מצווה?

האבני נזר יחד עם הרב קוק מתרצים את השאלה על הרמב"ם. התירוץ הוא: שיישוב ארץ ישראל  

 היא מצווה כללית המקיפה את כל התורה. הרמב"ם עצמו כתב שהוא לא ימנה את המצוות הכלליות. 

כפי שמצוטט "שאם יבטל ישוב יהודי בארץ , ולהולארץ ישראל הוא מתייחס במרכזיות מאוד גד 

 ישראל תבטל את נצחיות התורה".

גדולי הדורות ניסו בכל כוחם לעלות לארץ ישראל. ישנם עדויות על הגאון מווילנא, החפץ חיים, רבי 

 נחמן מברסלב ועוד...שניסו בכל כוחם להגיע לארץ ישראל. 

תב את דעתו "אינו נוהג בזמן הזה. דאיכא סכנת שכו, ישנה דעה אחת מבעלי התוספות, רבנו חיים

דרכים. והיה אומר רבינו חיים דעכשיו אינו מצווה לדור בארץ ישראל,כי יש כמה מצוות התלויות 

                                                           
2

 נ"ד-במדבר ל"ג נ"ג 
3

 דברים א כ"א 
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בארץ וכמה עונשין דאין אנו יכולים להיזהר בהם ולעמוד עליהם")תוספות כתובות ק' ע"ב( וגדולי 

 התורה האחרונים דוחים את דבריו. 

חיים  -ן ערוך מופיעה ההתיישבות בארץ ישראל כדבר מצווה לדוגמא: בסימן רמ"ח אורחגם בשולח

בהלכות שבת: אסור לצאת לשלשה ימים לפני שבת בשיירה שמא יאלץ לחלל שבת. אבל לאדם שעולה 

לארץ ישראל "אם נזדמנה לו שיירה, יוצא אפילו בערב שבת כיוון שזה לדבר מצווה, הוא יכול לפרוש 

הימים הסמוכים לשבת" רואים עד כמה עלייה לארץ ישראל,והישיבה בה, חשובים  גם בשלשת

 לא לצאת שלושה ימים קודם השבת, רק כדי שיעלו לארץ ישראל. –לחכמים שויתרו על גזירתם 

 כמו כן אמירה לגוי אסורה בשבת.

תום על במלאכות מן התורה, אך בקניית בית בארץ ישראל, התירו לרוב השיטות לבקש מהגוי לח

השטר בשבת )איסור כתיבה מהתורה( בשביל מצוות ישוב ארץ ישראל,סימן ש"ו סעיף יא."ומשום 

 ישוב ארץ ישראל גזרו".

 

 מה הם גבולותיה של ארץ ישראל?

ביום ההוא מצוות ישוב הארץ חלה על גבולות ההבטחה שהבטיח הקב"ה לאברהם אבינו שנאמר: "

" 4נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרתכרת ה' את אברם ברית לאמור לזרעך 

פנו ". ובנוסף נצטווינו "5ושתי את גבולך מים סוף ועד ים פלשתים וממדבר עד הנהר...וכן נאמר: "

וסעו לכם ובואו הר האמורי ואל כל שכניו בערבה בהר ובשפלה ובנגב ובחוץ הים ארץ הכנעני והלבנון 

כל המקום אשר תדרוך כף רגלכם בו לכם יהיה מן המדבר ועוד נאמר "" 6עד הנהר הגדול נהר פרת

" אלו כל המקומות שרמוזים לנו בתורה על והלבנון מן הנהר נהר פרת ועד הים האחרון יהיה גבולכם

הבטחתו של הקב"ה לעם ישראל. מצוות ישוב הארץ חלה בכל גבולות ההבטחה. מעלתה של קדושת 

 נתינתה לאבות הקדושים. ולא משעת הכיבוש...ארץ ישראל גדולים יותר משעת 

 

 חיבת הארץ הקדושה 

מהתורה למדנו, שיש להעריך את ארץ ישראל שנאמר "וברכת את ה' אלוקיך על הארץ הטובה אשר 

נתן לך" מהפסוק הפשוט הזה התורה מחנכת אותנו שצריכים לאהוב את ארץ ישראל ולא העיקר 

 להתיישב בה. 

ויוציאו דיבת הארץ אשר תרו אותה אל בני ח מכל שבט לתור את הארץ "בפרשת המרגלים שמשה של

". תורתנו הקדושה 7ישראל לאמור: הארץ אשר עברנו בה לתור אותה ארץ אוכלת יושביה היא

מספרת לנו על מעלתה של ארץ ישראל: שאיסור לשון הרע חל על אנשים בלבד, כדי שלא נגרום צער 

לאדם שהוא צלם אלוקים. אבל אין איסור לספר לשון הרע על עצים, ואבנים שאינם חשים צער. 

ל כופר בתורה אולם על ארץ ישראל אסור לספר לשון הרע, מכיוון שהמדבר לשון הרע על ארץ ישרא

ששיבחה את קדושתה. ומעכב את גילוי שמו של הקב"ה בעולם, שמתגלה דרך ארץ ישראל, ארץ 

הקודש. כלומר עונשו של המוציא דיבת הארץ חמור מאוד. אסור להתלונן על הארץ שהיא חמה או 

יני לא קרה, או שהבתים בה לא יפים. )סוף מסכת כתובות(. שאפילו בני הדור שקיבלו את תורתנו מס

עמדה זכותם, כיוון ששמעו לשון הרע על הארץ ומאסו בה, נגזרה עליהם מיתה. נתעכבה כניסתם 

                                                           
4

 בראשית ט י"ח 
5

 שמות כ"ג,לא 
6

 ח-דברים א ז 
7

 במדבר י"ג ל"ב 
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לארץ ישראל לארבעים שנה. ומתוך זה עלינו להודות לה' עליה, ולדעת את ערכה ושבחה של ארצנו 

 הקדושה. 

תגלגלים על ידוע לנו שגדולי החכמים היו מנשקים את תחומי ארץ ישראל ומנשקים את אבניה ומ

עפרה, ורבים מגדולי החכמים ביטאו את אהבתם, געגועם ע"י שירים וכסופים לארץ ישראל. למשל 

 רבי יהודה הלוי עם שיריו הרבים מבטא את אהבתו לציון.

לא מצא מעבורת לעבור בה, מהצד המזרחי , מסופר על רבי זירא כשהיה עולה לארץ ישראל 8בגמרא

חבל שהיה מתוח מגדה לגדה ופסע על עץ שהיה מונח לרוחב הנהר לצד המערבי של הירדן. אחז ב

מגדה לגדה וכך עבר. אמר לו אותו הגוי שהיה משיט את המערבות מצד לצד: "אתם עם פזיז 

שהקדמתם את פיכם לאוזניהם, מתחילת היותכם לעם הייתם פזיזים ובהולים שכבר במעמד הר סיני 

אמרתם נעשה –תוב בה, שהרי אמרתם "נעשה ונשמע" הסכמתם לקבל את התורה לפני שידעתם מה כ

לפני נשמע. ועדיין אתם בפזיזותהם קיימים )שהנה אתה רבי זירא מיהרת לסכן את עצמך במעבר 

הלא בטוח של העץ והחבל ולא המתנת עד שהמעבורת תחזור ותיקח אותך ביותר ביטחון(. ענה רבי 

להגיע עליו מי אומר שאני אזכה להגיע אליו זירא לגוי של המעבורת מקום שמשה ואהרון לא זכו 

)שמשה ואהרון לא זכו לעבור את הירדן לצד המערבי(, והצד המערבי של הירדן הוא עיקר קדושת 

ארץ ישראל, וחששתי שאם אמתין עד שהמעבורת תחזור, אולי יקרה לי משהו ולא אזכה להגיע לצד 

 המערבי של הירדן. 

שראל היא קדושה שמתגלה דרך הטבע. ואילו השכינה שירדה כותב שהקדושה של ארץ י 9הרב קוק

עימנו לגלות, יש בה את הכישרון להעמיד את הקדושה בניגוד לטבע. וזוהי קדושה שאינה שלמה. 

ושאיפה שלנו היא לגלות את הקדושה השלמה בכל תחומי החיים.ודבר זה יכול להתגלות רק בארץ 

 ישראל. 

 לאהוב את הארץ זבת חלב ודבש, שהיא ארץ ישראל.  ומתוך כל זה אנו לומדים שצריכים

 

 כיצד אנו מקיימים את המצווה?

מהו הגדר המדויק של המצווה בהלכות ישוב הארץ ? שעיקר המצווה הוא שאדם יהיה תמיד בארץ 

ובכל רגע ורגע ישנה מצווה שיחיה בארץ. והשאלה הנשאלת היא האם מותר לצאת לחוץ לארץ 

מסכת עבודה זרה הרמב"ם פוסק שאסור לצאת מארץ ישראל לחוצה לארץ ולאיזה מטרה? על פי 

נישואין, ומסחר. וכל זה בתנאי , לעולם. אולם התירו לצאת לשלושה דברים בלבד. לימוד תורה

שיסיים את ענייניו בחוץ לארץ ויעלה לארץ ישראל. אפילו איש שיורד מחוץ לישראל יקנה לעצמו 

ור לארץ. ומצווה לקבוע את ביתו בארץ ישראל ואסור לרדת. ואיש כרטיס חזור. בשביל שיזכור לחז

 שיורד למצוא לו בת זוג, יחזור לארץ ולא יקבע את ביתו מחוצה לארץ. 

היציאה מהארץ לצורך טיול היא אסורה לדעת מגדולי רבנים רבים.)אך יש גם מקלים, כי זו רק 

נמצא וקובע את מקומו בארץ ישראל יש ואפשר להגדירה כפרנסה ומסחר(. ככל שאדם , יציאה זמנית

 בידו מצוות ישוב הארץ.
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 דף קי"ב מסכת כתובות 
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 באורות התחייה כ"ח 
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 רצוני להוסיף קצת על עצמי.!!! 

היום הכי מאושר בחיי. שהגענו בדיוק לארץ כמה מיהרתי  ,אני עליתי לארץ ב י"ז באלול תשס"ה

 לנשק את האדמה הקדושה הזאת עד היום אני זוכר את ההתרגשות שלי ושל המשפחה. 

סבא שלי חלמו על  ,הגיע לאדמה הקדושה הזאת שהסבא, סבא של סבאכן זכיתי ל

(, יום ולילה ולא זכו להגיע ולהיקבר באדמתה. והנה כמו שאומרים "מעשה אבות ירושלים)ירוסלים

סימן לבנים" בזכות החלום והשאיפה של האנשים הקדושים האלה, אני זכיתי להגשים את החלום 

שלהם. אני מדמיין לעצמי איזו התרגשות היה אפשר לראות עליהם, לא נראה לי שאפשר לתאר 

ה בפסח ובשבת היו שרים:" ירוסלים ירוסלים קדוסה קטמה..." ירושלים במילים. אני זוכר שכל שנ

 תמיד הייתה בליבם.

ואנחנו הבנים של האבות הגענו עם הרבה קשיים, לפני ולאחר עלייתנו. עם הרבה דיכאון על החורבן 

 בית המקדש שציפו שעדיין קיים, תנאי הקליטה ותנאי התקשורת עם ההורים עוד ועוד.

באלול אנו חוגגים את היום המאושר הזה, כאילו היום הגענו לארץ. לפני ברכת המזון כל שנה בי"ז 

שרים: "שיר המעלות בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחולמים.... הגדיל ה' לעשות עמנו היינו שמחים" 

על אדמת ציון. ובע"ה שנזכה להגשים  שמחיםהנה עכשיו אחרי תפילות מהלב במקום "היינו שמחים" 

 ות רבים שיבנה הבית הבחירה במהרה בימנו. אמן חלומ
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 יציאה לחו"ל

 שרון ארביב

 מבוא

לישא  ב. ללמוד תורה. א. אלא: ".אסור לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ לעולם" פסק:  1הרמב"ם

 וכן יוצא הוא לסחורה. ד. להציל מן הגויים. ג. אישה.

 אבל לשכון בחוץ לארץ אסור,אלא אם כן חזק שם הרעב, עד שנעשה שווה דינר חטין בשני דינרין."

 

החתם סופר מדייק מדברי הרמב"ם שהאיסור לצאת לחוץ לארץ הוא רק לאנשי ארץ ישראל. הרוצים 

ללכת ולשכון בחוץ לארץ. איסור זה לדעת הרמב"ם הוא רק איסור חכמים ולא איסור מן התורה. 

עניין זה מוכח מזה שהרמב"ם לא מנה את המצווה של איסור זה בספר המצוות, וכן ביד החזקה לא 

 הזכיר איסור זה כמו שהזכיר לגבי ארץ מצרים.

-האיסור לצאת מן הארץ -גם לדעת הרשב"ץ הסובר שיש מצוות ישיבת הארץ בזמן הזה מן התורה

 הוא מדברי חכמים.

 הוא מן התורה.-רץ לחו"לרק לדעת הרמב"ן איסור היציאה מהא

 

כותב )הלכות מלכים ה',ז'(: "מותר לשכון בכל העולם חוץ מארץ מצרים..." . ובהמשך מוסיף  הרמב"ם

 הרמב"ם: "מותר לחזור לארץ מצרים לסחורה ולפרקמטיא... ואין איסור אלא להשתקע שם.

 ע שם אין בו מעשה".ואין לוקין על לאו זה, שבעת הכניסה מותר הוא, ואם יחשוב לשב או להשתק

מדייק הרב שלמה דייכובסקי מדברי הרמב"ם שכמו שיהודי שהולך למצרים למטרת היתר, כגון: 

לסחורה, ולאחר מכן מתיישב שם, שלכאורה לא עובר על איסור ישיבה במצרים מן התורה)יש לדון 

שהוא "לאו שאין ולומר שמדברי הרמב"ם עובר על איסור, אך לא יקבל מלקות על האיסור הזה כיוון 

 בו מעשה"(.

לשם מטרה מותרת, כמו לישא אישה, ללמוד תורה, ולהציל מן  חוץ לארץבאותו אופן אדם שיצא ל

לאחר שסיים את משימתו מותר הדבר, אך עלינו  חוץ לארץהגויים וכן לסחורה ומחליט לשהות ב

 לזכור שחייב הוא לחזור לארץ ישראל, לבסוף.

לשם מטרה מותרת, מותר לו להמשיך בטיול קצר אך אסור  חוץ לארץלהיוצא מדברינו שאדם שיצא 

 .לזמן ארוךלו להשתקע 

כדברי  חוץ לארץ( מותר לו לשהות בחוץ לארץכמו כן ליהודי שלא זכה לעלות לארץ ישראל )נולד ב

 הרמב"ם.

 אומנם מדברי הרמב"ן בהשגותיו על ספר המצוות ניתן ללמוד שתי מסקנות מפתיעות.

ולא הרמב"ן כותב: "שנצטווינו לרשת את הארץ אשר נתן ה' יתעלה לאבותינו אברהם יצחק ויעקב, 

ביד זולתנו מן האומות או לשממה. ואומר אני כי המצווה שחכמים מפליגים בה, והוא דירת  נעזבה

 יהא בעיניהם כעובד עבודה זרה".  חוץ לארץב ודרארץ ישראל עד שאמרו כל היוצא ממנה 

 

 

 

 נות לפי הרמב"ןמסקה
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 הלכות מלכים ה',ט' 
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ביד זולתנו מן  לא נעזבהגם אם יצאת לשם במטרה מותרת )מזה שכתוב " חוץ לארץ.אסור לשהות ב7

 האומות משמע שברגע שהמטרה המותרת הסתיימה צריך לחזור כדי לא לעזוב את הארץ(.

ן קצר אך אם יוצא לזמ חוץ לארץ.יש לדייק ולומר שלפי הרמב"ן מדובר באדם היוצא על מנת לגור ב4

בחוץ לארץ.." משמע רק יציאה ארוכה על מנת  ודראין איסור כלל )מזה שכתוב "כל היוצא ממנה 

 לגור ולא יציאה קצרה(.

יוצא, כי הרמב"ן חולק על הרמב"ם, וסובר שאם יצא האדם למטרה מותרת אסור  7ממסקנה מספר 

הסובר שאם האדם יצא לך להמשיך ולהישאר בחו"ל אפילו לטווח קצר, בניגוד לעמדת הרמב"ם, 

 למטרה מותרת מותר לך להמשיך להישאר זמן קצר.

 פוסק שמותר לצאת לטיול לחוץ לארץ אם הטיול נועד להרגיע את הנפש. הרב עובדיה 

 ובאותו כיוון הולך הרב דייכובסקי שמסביר שמותר לצאת לחוץ לארץ בשביל להרגיע את הנפש,

הוא מוכיח זאת מחז"ל שהתירו למי שיש לו נכסים ורוצה לצאת על מנת להעשיר. כותב הרב 

דייכובסקי שאם לצורך "הרווחת נכסים" מותר לצאת לחוץ לארץ, פשוט הוא שבשביל הרווחת הגוף 

מותר לצאת. יש להוסיף עוד סברא, ידוע שאנשים שנוסעים יותר לטיולים לחו"ל נחשפים והנפש 

סחר אחרות. אנשים אלה חוזרים לארץ ולעיתים פותחים בארצנו חנויות ובתי מסחר עם לתרבויות מ

סגנון מסחר של ארצות מפותחות בחוץ לארץ. פעמים רבות לאחר שהתרגלנו לסגנון קלוקל אנו 

מופתעים לגלות סגנון משוכלל, יעיל ונעים. לשאלתנו היכן היה השינוי?! אנו נוכחים לדעת שהשינוי 

 יול וסיור בארצות נכר "חוכמה בגויים תאמין".)מפי הרב אוריאל שלזינגר(.חל במהלך ט

אם כן ניתן להכניס את ההיתר לטיול לחוץ לארץ גם בגדר של יוצא לסחורה, אך קשה לסמוך רק על 

 סברא זו והיא באה כחיזוק להיתר.

 יש לסייג סברא זו:

 סיכון שבטיול אדם ילמד את התרבויות הרוחניות של העמים השונים "תורה בגויים אל תאמין" א.ישנו

 קשה להקל על סמך זה. ,ב.אדם שיוצא ואין לו שום כוונה מסחרית

יש גם האוסרים מכל וכל את היציאה לחוץ לארץ ורואים בכך את הגשמת הפסוק "וימאסו בארץ 

 חמדה".

נפשית יש אפשרויות רבות בנופיה היפות של הארץ, לפי שיטתם אם אדם צריך להשתחרר מבחינה 

היציאה לחוץ לארץ היא רק במצבים המתוארים במפורט ברמב"ם וברור שמידת חסידות לאדם הרוצה 

להתעלות בקדושה היא להישאר בארץ ישראל )בין הפוסקים לאסור הרב אבינר שליט"א והרב דב 

 ליאור שליט"א(

 

 כיבוד הורים 

סכת קידושין ל"א מביאה הסתפקות של רבי יוחנן אם להתיר לרב אסי לצאת לקראת אמו הגמרא במ

 לחזור. הלחוץ לארץ אף שדעתו היית

כיבוד אב ואם מצווה רבה היא. אך לפי כל ההיתרים שהזכרנו במאמרנו זה, אם יש עוד  מצוה זו של

 צדדים להקל, ברור שזהו חיזוק גדול מאוד להתיר.

 לסעוד הורה חולה המתגורר בחוץ לארץ, ועדיף לשאול חכם לפני הנסיעה. כמו כן ברור שמותר
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 לסיכום

רבים הרחיבו את ההיתרים שמופיעים בגמרא וברמב"ם, ומכל מקום כדאי שגם אם  פוסקיםראינו כי 

אנו מרחיבים את ההיתרים זה אך ורק למטרות חשובות והכרחיות ולא סתם למשחקי כדורגל 

 ות.ולטיולים ללא משמע

 עניין גדול לשהות בארץ ישראל ולהסתופף  בצל קדושתה.תמיד כמובן, שיש 
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 הצד המוסרי של כיבוד הורים

 עדיאל בן עזרא

 

 למה בחרתי בנושא זה?

 ,ואחת מעשרת הדיברות שניתנו בהר סיני ,כיבוד הורים הינה אחת מרמ"ח מצוות עשה שבתורה

י סוגי מצוות והם: מצוות העוסקות נשנאמר: "כבד את אביך ואת אימך ". עשרת הדיברות חולקו לש

שבת, איסור נשיאת שם ה' לשווא וכו'... ומצוות העוסקות בין אדם לחברו,  לדוגמא: ,בין אדם למקום

 לדוגמא: לא לרצוח, לא לנאוף, לא לגנוב וכו'...

 מצוות בין אדם למקום.מצוות כיבוד הורים מופיעה בצד של 

ונשאלת השאלה: לכאורה זוהי מצווה שבין אדם לחברו אז מעניין לדעת למה נמצאת בצידו שלבין 

אדם למקום?. חז"ל טענו שהשווה המקום כבוד אב ואם לכבוד המקום, שנאמר: "איש אימו ואביו 

 וה זו.תיראו" , ונאמר: "את ה' אלוקיך תירא", ולכן ברצוני להבין את חשיבות מצו

בחרתי בנושא זה לכתיבה מכיוון שאנו רואים את חשיבות מצווה זו בתורתנו הקדושה, וגם אני מבין 

 שמבחינה הגיונית זוהי מידה ומעלה חשובה מאוד.

לכן ברצוני לברר ולבאר עוד ועוד פרטים בנושא זה ולחקור לעומק מצווה זו, כגון: הצד המוסרי 

ין האמונה בה', ועצות מעשיות בכדי שאוכל להתחזק במצווה זו במצווה זו, הקשר בין מצווה זו וב

 בחיי הפרטיים.

 

 

 הצעד הראשון בבניין מוסר האדם -בהכרת הטו

הצעד הראשוני ביותר בבניין מוסר האדם הוא הכרת הטוב. הכרת הטוב באה לידי ביטוי כאשר אנו 

הכרחיים, הם לא באו בדרך מבינים שהמעשים המופנים כלפינו ובשבילנו אלו מעשים טובים ולא 

 הטבע ולא מתוך הרגל, אלא מישהו פעל וטרח למעננו בדרך יוצאת דופן מתוך טוב לב.

אדם מוסריים, וממילא נוכל  -רק כאשר אנו מבינים תפיסה זאת נוכל להמשיך בדרכנו להיות בני

שכשאין אנו  להמשיך למידות אחרות כגון: הכרת תודה, גמילות חסדים ועוד.... וכל זאת מכיוון

טוב? איך לעשות טוב לאנשים הסובבים אותך? ואיך להכיר תודה -מבינים זאת, לא נדע בכלל מהו ה

 לאלה שדאגו לך?.

אדם אשר לא מבחין בכך שעושים בשבילו וכלפיו מעשים טובים, ולוקח את כל מה שעושים למענו 

צמו ולא מסתכל על מעשיהם בתור הרגל או בטבעיות, אז הוא אדם אנוכי ומתנשא, ששם לב רק לע

של אחרים כלפיו, על מאמציהם ורצונם לעשות לו טובה ולעזור לו. אדם מסוג זה הינו אדם שמסתכל 

רק על הנאותיו וצרכיו. הוא מעלה בדעתו שהכל מגיע לו מכיוון שהוא לא מסתכל לאחור למי שגמל 

 עימו חסד ועזר לו כשנצרך לכך. 

שהכל קשור לה', הכל בזכותו, תחת השגחתו, הוא נמצא בכל  אדם מאמין הוא אדם שמבין ויודע

מקום והכל מאיתו יתברך החל מהדברים הבסיסיים ביותר כגון: לקום בבוקר, לנשום ולתפקד כמו 

 שצריך, ועד ניסים גלויים של ממש.

לעומת זאת, אדם שאינו מאמין בה' הוא אדם שמאמין בטבע, בכוח האדם, וחושב כי הכל בעולם זהו 

 בר רגיל ושיגרתי.ד
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. זאת מכיוון שאדם שחושב שהכל מגיע לו, שהכל !אדם אשר לא מכיר טובה, בעצם אינו אדם מאמין

בא בדרך הטבע והשגרה, הוא אדם שלא יחשוב על ה', על מי שדואג לו, שומר עליו בכל עת וסוחב 

בזכות מי הוא חי ומי נפח בו רוח חיים, ולא יכיר טובה לו.  אותו על כתפיו תמיד. לאדם זה לא איכפת

 ולכן הוא לא יכול להאמין בה'. 

 

 הביטוי הבסיסי למידת הכרת הטוב -כיבוד הורים

לפי מה שהבנו עד כה עצם הידיעה שמישהו עושה בשבילך מעשה טוב, שלא הכרחי, לא שיגרתי, ולא 

ולדעת שכל מה שההורים עושים בשבילנו ולמעננו זה  אנו צריכים גם להבין טבעי, זוהי הכרת הטוב.

 ו והם גומלים עימנו חסד.ילא מובן מאל

אם לרגע נעצור, נתבונן ונחשוב, נבין שההורים מיטיבים עימנו הטבה שהיא בלי פרופורציות, ללא 

. ההורים אלו הם המעניקים לנו חיים, וללא רצונם לא היינו קיימים תנאים וללא טיפת שכר וגמול.

ההורים,  בקטנותנו הדבר היחידי שידענו לעשות זה לקבל כל הזמן, ולא היה ביכולתנו להכיר תודה.

כך  -כל הזמן דואגים לנו איך נגדל, נתפתח ואיזה חינוך וערכים יהיו לנו. ההורים, משקיעים בנו כל

טוב שנתנו הרבה כוחות ומאמץ, כסף ומשאבים אחרים שלא משנה מה, לא נוכל להחזיר להם על כל ה

 לנו.

כאשר אנו מכבדים את ההורים שלנו, מקיימים את רצונם, עוזרים ודואגים להם, זהו ביטוי ממשי 

להכרת הטוב. וזאת משום שכאשר אנו מבינים שהם דואגים לנו, גומלים עימנו חסד, ומבינים שהם 

רק אז נדע ונבין איך כך הרבה, אז ו -לא חייבים לתת לנו שום דבר, ושזה לא טבעי שהם ידאגו לנו כל

 להכיר טובה.

 

 מעשיות לחיזוק מצוות כיבוד הוריםעצות 

ההתנהגות הראויה כלפי ההורים מורכבת משתי מצוות: כיבוד אב ואם, ומורא אב ואם, שנאמר: 

 "כבד את אביך ואת אימך ", "איש אימו ואביו תיראו".

מסייע להם בצרכיהם, מאכיל ומשקה  -כיבודחז"ל שאלו איזה הוא מורא? ואיזה הוא כיבוד? וענו: 

לא עומד או יושב במקומם ולא סותר  -מורא , מכסם, מכניסם ומוציאם.םמלביש -אותם, ואם צריך

 דבריהם.

עיקר מצוות כיבוד הורים הוא לסייע ולשמש אותם, ואפילו אם הסיוע אורך זמן רב או צריך לבטל 

אם הסיוע יגרום לאיבוד פרנסתו אז יוכל שלא  מעט מעבודתו, חובה עליו להתפנות בשבילם ולמענם.

להתפנות בשבילם, וינסה לעשות השתדלות גדולה. חובה על כל אדם לבקר את הוריו לעיתים קרובות, 

 ואם לא יעשה זאת כאילו פגע בכבודם.

בכלל מצוות כיבוד הורים, צריך להיזהר שלא לשבת במקומם המיוחד, הן בבית והן בעבודה או 

שהבן שוהה בו, בייחוד  רמצווה נוספת לקום לפני ההורים כאשר הם נכנסים לחד בביה"כ. ישנה

אר ההורה נכנס בשביל לדבר עם בנו או לבקש ממנו דבר מה, חובה על הבן לקום בזריזות, לשמוע שכ

 לרצונם ולמלא בקשתם.

ם "אבא" שלא לקרוא בשם כמו שקורא לאחד מחבריו. הבן צריך לפנות להוריו בש ,כלל מורא הוריםב

 ו"אמא". אפילו אם ההורים לא בנוכחותו, לא אומרים שמם אלא "אבי משה אמר...."

שלא לגרום להם צער. אם הבן יודע שאם יעיר את הוריו זה יגרום להם  ,בכלל מצוות כיבוד הורים

 צער, אז צריך להיזהר שלא לפגוע בשנתם של הוריו.
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ינה, שפעם אחת באו אליו חכמי ישראל, לקנות ממנו וידוע הסיפור המפורסם על אותו הגוי דמא בן נת

אבנים יקרות לחושן האפוד במחיר רב. אך מכיוון שבאותה שעה אביו ישן והמפתח של האוצרות היה 

תחת מראשותיו, לא רצה להעירו משנתו ואמר לחכמים שאינו יכול למכור להם. החכמים הלכו 

. שנה אחר מכן נתן לו ה' יתברך פרה אדומה לקנות את האבנים במקום אחר, והוא הפסיד כסף רב

בעדרו. ובאו שוב חכמי ישראל לקנות הפרה האדומה. אמר להם: יודע אני בכם שאם אני מבקש כל 

 .1ני מבקש מכם אלא אותו ממון שהפסדתי בשביל כבוד אבאיממון שבעולם אתם נותנים לי, אלא שא

 

 סיכום

חשיבות גדולה ועצומה, עד כדי כך שנכתבה בעשרת לסיכום, אנו רואים כי מצווה זו הינה בעלת 

הדיברות, והשוותה לכבוד ה' יתברך. עם זאת אנו רואים כי אי אפשר להיות בן אדם מוסרי ללא קיום 

 מצווה נעלית זאת. בנוסף לכך אנו מבינים כי אמונה בה' קשורה בד בבד בקיום מצווה זו.

חצפתי להוריי, רבתי עימם, לא הערכתי מספיק בעברי, בתופעה שנקראת היום "מרד הנעורים", הת

 את מעשיהם כלפיי וגרמתי להם לצער ואכזבה. 

לאחר שהתבגרתי, ונכנסתי למכינה עברתי שינוי. כיום אני מבין כי הם רוצים את הטוב ביותר 

בשבילי, וכך תמיד היה. אני מבין כמה טוב הם עושים לי, וכמה הם טורחים למעני. אני תמיד משתדל 

כיר להם תודה על מה שעשו וממשיכים תמיד לעשות למעני,  משתדל לסייע להם בצרכיהם לה

 ולכבדם על הצד הטוב ביותר.

 עם זאת, אני מבין ויודע כי יש לי)ולכולנו(  עוד הרבה להשתפר ולהתחזק במצווה זו.

 

דה ולהחזיר הלוואי שכולנו נזכה לכבד את הורינו ולהעריך את כל הטוב שעושים למעננו, להכיר תו

 טובה, וממילא יקוים בנו "למען יאריכון ימיך על האדמה אשר ה' אלוקיך נותן לך".   

  

  

      

                                                           
1

 קידושין לא,א 
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 תפילה

 אמיר בסה

 

 פעמים ביום היא התפילה. שלושאחת מן המצות היותר שגרתיות בחייו של יהודי המתרחשת לפחות 

כ"כ טבועה במהלך חיינו היא אחת המצוות היותר קשות לקיום.גם אני כמו  אם היותה של המצוה

רבים מתלמידי המכינה קשה היה לי להתפלל ולכן בחרתי בנושא התפילה על מנת לברר ולהכיר את 

 ערכה וחשיבותה על מנת לשפר אצלי את היכולת להתפלל.

 

 הקושי להתפלל 

 :לעמוד עליהןהקושי ממצווה זו נובע מכמה סיבות שהיה כדאי 

עובדה זו נוטלת את הצד הספונטני הרגשי מהמצווה  באופן יום יומי, מצויההעובדה שהתפילה  .7

עולה -וכל ענינה של המצווה הוא לעורר את רגשי האדם לקדושה. אנחנו יודעים שרגש עובד בגלים

 שחיקה של הרגשות. מביאה איתהשל מצוות התפילה  והקביעותו יציב הזה לא מש ויורד,

פעמים ביום מקשה,מכיוון שזה  1המילים שכתובות בתפילה חוזרות על עצמן -נוסחהעובדה ש .4

הופך את המצווה לשגרתית מידי.העובדה שבתפילת ימים נוראים שונה משאר התפילות עוזרת 

 ו ספונטני .הלאדם למצוא בתפילה מש

גיל להתאמץ האדם ר חוסר היכולת שלנו לראות במיידיות של השפעת התפילה או מבוקשה. .1

יהיה קשה מאוד ואף בלתי אפשרי להשקיע  במקום שבו הוא רואה כיצד המאמץ מניב פירות.

בתפילתנו הקשר בין הבקשה לתוצאה הוא לא ישיר ולכן קשה  במקום שהאדם לא רואה תוצאה.

 להתפלל.

 כאשר האדם מכיר בערכה של תפילתו ורוצה .קושי נוסף הוא דווקא בגלל מעלת האדם והתפילה .2

 ה הבורח מפני ה'.נלברוח מהשפעתה של התפילה כדוגמת יו

 

 מהי תפילה

 בקשת סליחה תקווה, משאלה, תחינה, ,הפניה לאלוקים שירה לאלוקים... בקש -הגדרה לשונית

 )נלקח מאבן שושן(.

ל שמשמעותו לקוות ולייחל כמו "ויאמר ישראל אל יוסף -ל-בעברית נגזרת המילה תפילה מהשורש פ

 לא פיללתי...")בראשית מ"ח יא'(ראה פניך 

הביאו עצה עשו פלילה" וכמו שהדיינים נקראים על פי המרה"ל מפרג התפילה קשורה למחשבה כמו "

פלילים מפני שהם שופטים במחשבתם "כי התפילה צריכה כוונה ומחשבה שיעשה השם יתברך חפצו 

 ".ורצונו,ודבר זה נקרא תפילה שרצונו ומחשבתו חפץ ומבקש

ראינו קצת את הביאור המילולי של התפילה צריך להבין את הרובד הפנימי של מעשה לאחר ש

 התפילה .

כלומר הפניית הבקשות השירות והתשבחות אל בורא -התפילה באה לקשור את הנברא אל בוראו

 בדרך זו האדם בונה בעצמו קשר ישיר לקב"ה. העולם מפתחות ובונות את הקשר והשייכות שלנו בו.

צמה מחברת אותך אליו כיוון שהיא מחנכת אותך להכיר בכך שיש אחראי למצבך ולכן הפנייה בע

 ו אתה מפנה אצבע מאשימה או מפרגנת אליו.הו או כועס על משהשאתה צריך מש
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 כיצד נביא את עצמנו לאהוב את התפילה

על לאחר שפרטנו עד כאן את הקשיים וכן את הגדרת התפילה ברצוני לנסות לברר כיצד להתגבר 

 קשיים אלה.

וסיף ואומר אף התלות אאם באמת נעמיק בנקודה שעניין התפילה היא בניית הקשר והשייכות ו

שאדם יראה עצמו לגמרי נתון לרצונו של הבורא וכפי מידת רצונו של הבורא כך השפע יתקבל אצל 

 תדירות בגלל רצוננו בקרבת אלוקים, ולכן העובדה שאנו מתפללים באופן כ"כ קבוע ובכזו הנברא.

מבט פנימי ניתן גם להבין את חוסר היכולת לראות את תוצאת התפילה כיוון במתוך נקודה זו 

שבתפילה אנו נקשרים לקב"ה ולא הקב"ה אלינו,לכן בקשותינו מקרבות אותנו אליו אך לא מכריחה 

 אותו למלא את רצוננו.

כלי שמקשר בנינו לבין הקב"ה אנו מבינים שצריך לפנות אל מתוך נקודה זו של ראית התפילה בתור 

כמו שאתה פונה לאדם חשוב בסגנון שונה כך אתה צריך לפנות  כמו שאמרו לנו חכמינו ז"ל. הקב"ה  

שיש כאן איבוד של ספונטניות  ,אל הקב"ה בפניה הראויה למרות המחיר שנוסח שנקבע ע"י אחרים

 פניה ראויה.)תפילה מהלב( יש יתרון וחשיבות ל

הוא הנקודה -אדם מעמיד את עצמו במרכז הוויתו הוא לא יכול לקבל שבקשתו לא תתמלאש

 המרכזית.

כאשר הקב"ה במרכז ההוויה ושאדם מתקשר למקור הוויתו,אל אלוהיו תוצאת התפילה היא לא 

 המבוקש של אדם,אלא היא הקשר עם הקב"ה.

 

 המתפלל. אחד מהקשיים להתפלל הוא חוסר מילוי בקשתו של

עכשיו אנחנו מבינים שבקשת התפילה והמענה שהיא נותנת היא עמידה מול בורא עולם והקשר 

 בו,בוודאי יש גם צפייה שהמבוקש אותו הבנאדם ביטה בתפילה  גם התקבל ובקשתו תענה.

אך הבקשה עצמה היא ביטוי של חוסר שקיים אצל האדם אותו הוא היה רוצה להשלים ובמבט 

נוצר ע"י הקב"ה בשביל לייצר את הצורך אצל האדם לפנות אל הקב"ה המבט הזה מעמיק החוסר 

שמתייחס אל התפילה כמילוי הצורך של המגע והקשר עם הקב"ה ומתמלא גם כאשר המבוקש 

 מעצמו לא מתקבל.

אנחנו רואים בעיננו על עצמנו ואחרים שלעיתים דווקא הזמנים הקשים של האדם והמצוקות 

אותו לתפילה באיכות טובה יותר,בגלל תחושת התלות בכח חיצוני שמנהל את הנוראיות מביאות 

 עניני האדם.

לה אבל הוא תופס את התפילה כפניה אל הקב"ה יכאשר אדם כבר מכיר ביכולותיו בערכה של התפ

וביטול הרצונות העצמיים שלו,ולכן תקשה עליו תפילתו שהוא רוצה לשמור על זהותו העצמית.אדם 

יתו הוא רוצה ימעלה גבוה ורואה כיצד התפילה משפיעה על המציאות ובעצם נקודות ראזה שנימצא ב

 השפעה אחרת.

עלה מאומנם אדם זה נמצא במעלה גבוהה אך יש גבוהה ממנה והיא היכולת להכיר שרצון ה' הוא ל

ואם האדם ממקומו והשקפתו לא יכול להבין את התקדמות המציאות על פי רצון ה'  מרצון האדם,

 החיסרון הוא באדם,ולא בהנהגת ה' את העולם.  אז

האתגר עבור אדם זה יהיה לעלות את רצונו ושאיפותיו על מנת לקבל את השפעת ה' גם שהיא לא 

 מסתדרת לך על פי המבט החיצוני.
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 סיכום

ובעת מהאדם לא רק לבצע מעשה אלא לרצות את הקשר עם תאכן התפילה היא אתגר משום שהיא 

 בורא העולם.

 יהי רצון שנזכה לבנות את אישיותנו באופן כזה שתתקבלנה תפילתינו ברצון. 
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 הלבנת פנים

 טל חדד

 

 האיסור וחומרתו

". אי אפשר 1לא תונו איש את עמיתוהוזהרנו על הלבנת פנים בכלל איסור אונאת דברים בפסוק "

שהרי כבר נאמר "וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד לפרש שהפסוק מדבר על אונאת ממון, 

 עמיתך"")ויקרא כ"ה י"ד(! אלא מדובר על אונאת דברים.

כל צער שגורם אדם לחברו על ידי דיבור שיכעיסו, או יבהילו או יתבייש  ,בכלל איסור אונאת דברים

יאמר לו זכור מעשי בו.. אם היה בעל תשובה אסור להזכיר לו מעשיו הראשונים. היה בן גרים, לא 

אבותיך. היה גר ובא ללמוד תורה, לא יאמר לו:"פה שאכל נבלות וטרפות יבוא ללמוד תורה שניתנה 

מפי הגבורה?!". כלומר לא יצער אף אדם בשום דבר ולא יבייש אותו, קל וחומר המחרף אפילו דבר 

ור לביישם. וצריך גם אמת, שזהו גם אונאת דברים וגם לשון הרע, וכן לא יקלל. וגם בקטנים אס

 יתבייש. להיזהר בכינוי שם לחברו, אפילו חברו רגיל בשם זה, אסור אם ידע שהוא

גדולה אונאת דברים מאונאת ממון, שהאחד ניתן להשיבו והשני לא. האחד בממונו והשני בגופו. 

ראת מכיוון שהדבר מסור ללב, כי יכול לומר "לטובה התכוונתי!", לכן נאמר בהמשך הפסוק "וי

מאלוקיך". ה' מקפיד מאוד על אונאת דברים, שכל מי שצועק לה' בגלל שהונו אותו נענה מיד, 

הנה ה' ניצב על חומת אנך שנאמר:"כי אני ה'", שכל השערים ננעלים חוץ משערי אונאה, שנאמר: "

שערי ". והנמשל, שהאנך הוא הכלי המצוי תמיד בידי ה' לראות אם נעשה בו עוול)רש"י(. ובידו אנך

 ".אל דמעתי אל תחרשחרב בית המקדש, שנאמר: "שדמעות לא ננעלו מיום 

חז"ל הסבירו לנו עד כמה האדם עצמו לא רוצה להלבין פני חברו, באמרם: "נוח לו לאדם שיבוא על 

)בת שבע(, שלא ידע אם  ספק אשת איש, ואל ילבין פני חברו ברבים". שהרי דוד בא על ספק אשת איש

מלחמה(. שאלו אותו: "דוד, הבא על אשת איש מיתתו ה לפני )למרות מתן הגט בעלה מת בקרב

אין לו  –במה?", וענה להם: "מיתתו בחנק, ויש לו חלק לעולם הבא, אבל המלבין את פני חברו ברבים 

 חלק לעולם הבא". 

חברו  נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש, ואל ילבין פניכך גם אמרו בשם ר' שמעון בן יוחאי: "

)אלא מסרה לו רמזים בלבד( והצילה את עצמה משרפה  ". שהרי תמר לא ביישה את יהודהברבים

ויצת ", ולא נכתב "מוצאת")עם א'(, כמו הפסוק: "2והיא מוצתכשהייתה קרובה לאש ממש שכתוב "

 יון". לפי המאירי, אין באמת חיוב למסור את גופו על בושת אדם, אך לפי שו"ת הבניין צ3אש בציון

)לר' יעקב עטלינגר( ובעלי התוספות, דברים אלו כפשוטם ויש למסור באמת את הגוף על זה)ואפילו 

 המתבייש ישן(, כמו בעבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי עריות, אלא אם כן מדובר על לבייש ילד קטן. 

 

 גבולות האיסור

מה ולא יכעס עליו הרבה, אדם ששומע חרפתו או חרפת אחרים, ראוי לחכם שישיב לו בצורה נעי

", וזאת דרך האנשים הטובים שבבני אדם. יש אומרים שאם 4כי כעס בחיק כסילים ינוחככתוב: "

הלבין אותך, אתה רשאי להשיב לו באותה מטבע. לדוגמא, אם בא רשע והתחיל לחרף ולצער את 

                                                           
1

 ויקרא כ"ה י"ז 
2

 בראשית ל"ח כ"ה 
3

 איכה ד' 
4

 קהלת ז' ט' 
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אין לו  –הכה ומת אם במחתרת ימצא הגנב וחברו, יכול השומע להחזיר לו, כי כבר אמרה התורה: "

)לא חייב בנזק(. אין התורה מצווה אותנו לסבול ולהתבייש מדברי האחר, כי אי אפשר לאדם "5דמים

נתחיל  אלהיות כאבן שאין לה הופכים, שיגיב למחרפים כמו המברכים, אלא התורה מצווה אותנו של

 להתקוטט ולריב.)ספר החינוך(

 

מטבע, כדי לא לבייש את המלבין. מה  הלהחזיר באות אולם, דרגת חסידות שבבני אדם, להשתדל לא

יעזור אם בנוסף לזה שאני אתבייש, אבייש את חברי? זה רק יזיק ונמשיך לריב! על תכונה זאת אמרו 

עליהם הכתוב אומר 'ואוהביו כצאת  –הנעלבין ואינם עולבין, שומעים חרפתם ואינם משיבין " :חז"ל

 ".6השמש בגבורתו')שופטים ה' ל"א(

 

ר' חנינא ב"ר אידי דורש מהפסוק "ולא תונו איש את עמיתו" שדווקא מי שאתך בתורה ובמצוות 

אסור להונות. כלומר, אין התורה חסה על מי שאינו הולך בדרכיה. אך לדבר זה נדרשים שלושה 

 תנאים:

 .שהחוטא יחטא במזיד 

 .שיוכיחו אותו על חטאו ולא יקבל 

 ושתועיל. אחרת, אסור להונות. שאונאה זו תהיה מטרתה לתיקון החטא 

 

ישראל שפרשו מדרך התורה, אסור להונותם למרות דברי ר' חנינא ב"ר אידי,  עםכיום, שיש רבים מ

כיוון שרובם תינוקות שנשבו, ואונתם לא תועיל ואף תזיק. במקום זאת, יש לכבדם ולאהוב אותם, 

רמב"ם ור' יוסף קארו לא הביאו את ואם צריך להוכיחם, בדברי נחת ובאהבה. מנגד לנאמר לעיל, ה

 דברי ר' חנינא ב"ר אידי להלכה. יתכנו שלושה אפשרויות:

  להלכה. מוסר שאינם מכווניםדבריו הם דברי 

  באשתך". -מדובר באשתו כפירוש הריטב"א: "עם שאתך 

 .דבריו נאמרו על עובדי כוכבים)גויים( שאינם שומרי מצוות 

. למדתי מהי החשיבות של הכבוד ההדדי, ועד ישראלבחרתי בנושא זה בגלל חשיבות הרעות ואהבת 

מילה נשארת". יהי רצון שיתקיימו  –כמה התורה מחמירה בזה. פתגם עממי אומר: "מכה עוברת 

שנראה כל אחד מעלת חברנו ולא חסרונן". על ידי  –דברי ר' אלימלך מליז'נסק: "אדרבה, תן בליבנו 

 יבוי אהבת חינם וסובלנות נגיע לגאולה השלמה, אמן כן יהי רצון.ר

 

                                                           
5

 שמות כ"ב א' 
6

 מסכת שבת פ"ח ב' 
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 שבת

 ישראל חלימי

 

השבת היא יום מנוחה וקדושה שבועי לעם ישראל, המועד הראשון במועדים הקבועים מהתורה. 

שבעה ימים, ביום השביעי שבשבוע. תחילת השבת היא בסופו של יום שישי,  כלהמועד חל באופן קבוע 

 -ביום המחרת, עם צאת הכוכבים  ומסתיימת זמן הקרוי "ליל שבת",  -מעט קודם לשקיעת החמה 

 יש לקבל תוספת שבת לפניה ולאחריה. זמן הקרוי "מוצאי שבת".

ת, זוהי המצווה הראשונה שניתנה שמירת שבת היא אחת המצוות המרכזיות ביהדות; לפי היהדו

 שקולה כנגד כל המצוות שבתורה.היא ו בריאתו, ביום הראשון לאדם

 

ים, וקדושתה קבועה מאז בריאת העולם על ידי וקת ביהדות את בריאת העולם בידי אלהשבת מסמל

 ים, ובשונה מחגי ישראל, אינה תלויה בקידוש החודש שנעשה בידי בית הדין. טעמי המצוותוקאל

 ה'והמנהגים המיוחדים לשבת מקורם בציווי המקראי לקדש יום זה ולשבות בו ממלאכה, כמעשה 

אחר השלמתו את הבריאה בששת ימי בריאת העולם. השבת אינה משמשת רק למנוחה ולהימנעות 

מעשיית מלאכה, וכבר בתקופת התנ"ך נתפסה כיום של קדושה, עונג, לימוד תורה והתרוממות הנפש. 

ואי שמירתה  ,, מחזקת את האמונהעל ידי הקב"ה בת היא הודאה מעשית בבריאת העולםשמירת הש

שמירת השבת מקרבת את האדם לבורא העולם יותר מפרישות  .גורמת להיחלשות האמונה היהודית

 . ונזירות גופנית

 

 מקורות השבת

השבת מוזכרת בתורה כבר בסיפור בריאת העולם, המופיע בתחילת ספר בראשית. ביום זה נשלמה 

ַבת מכל מלאכתו, ועל כן התברך והתקדש יום זה:קבריאת העולם ואל  ים שָּ

ָאם. ַוְיַכל ֱאל" ל ְצבָּ ץ ְוכָּ ָארֶּ ַמִים ְוהָּ שָּ קַוְיֻכּלּו ַהשָּ ר עָּ ה, ַוִּיְשֹבת ַבּיֹום ַהְשִביִעי  ִים ַבּיֹום ַהְשִביִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאשֶּ

ְך ֱאל רֶּ ה. ַוְיבָּ שָּ ר עָּ ל ְמַלאְכּתֹו ֲאשֶּ ר קִמכָּ ל ְמַלאְכּתֹו, ֲאשֶּ ַבת ִמכָּ ת יֹום ַהְשִביִעי, ַוְיַקֵדש ֹאתֹו, ִכי בֹו שָּ  ִים אֶּ

א ֱאל רָּ  ." ִים ַלֲעשֹותקבָּ

 

 סיכום 

אומנם ה' ציווה אותנו לגבי השבת, בעיקר להימנע השבת היא מתנה יפה שעם ישראל קיבל מהקב"ה. 

מעשיית מלאכות, אולם אין היא יום מנוחה בלבד עבורנו, אלא גם יום שיש בו קדושה ויום של 

 התרוממות רוחנית, וזו עיקר המטרה והתפקיד של השבת.

נו. המנוחה ביום הזה מכל מלאכה, נועדה לאפשר את חווית הקדושה ורוממות הרוח שתתקיים אצל

לכן, מלבד הציווי לשבות ביום הזה מכל מלאכה, ציוותה אותנו התורה גם להתכנס ביום הזה לבתי 

כנסיות ולבתי מדרשות, ולהיות עוסקים בתורה ובתפילה. גם קריאת התורה, אריכות התפילה, 

ההתכנסות החגיגית של המשפחות לשולחן השבת המשותף והלבוש החגיגי המיוחד שמצווה ללבוש 

הזה, תורמים תרומה מאוד משמעותית לאותה אווירת הקדושה ורוממות הרוח שמתקיימות  ביום

 ביום הזה.  
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 הסבלנות

 אהוד ימין

 הקדמה

בחרתי בנושא זה מכיוון שאני חושב שאני צריך לעבוד ולהשקיע במידה הזו. אני מקווה שעיסוק 

במקורות שהיהדות מציעה למידה זו, יעזור לי במשימה הזו, ואוכל להיעזר במקורות האלו כדי 

 לרכוש את מידת הסבלנות. 

 

 מבוא

קראת המידה הזו "ארך אפיים". הביטוי "סבלנות" מופיע לראשונה בלשונם של חז"ל, ואילו בתורה נ

ההגדרה הזו שמצאנו בתורה למידת הסבלנות, מתייחסת לתכונת הזמן, ועל כן היא נמדדת במושגים 

של "קצר" ו"ארוך". אדם שרכש לעצמו את מידת הסבלנות מגלה יכולות של המתנה טובים יותר, 

ינו מסוגל כמעט בשום מצב ולאורך זמן רב יותר, מאשר מי שהוא "קצר אפיים" או "קצר רוח", שא

 להמתין ולחכות.

 

 ול ללמוד את מידת הסבלנות מהקב"האדם יכ

יש בעולמנו שני קצוות הפוכים ביחס למידת הסבלנות. בקצה האחד נמצאים אלו הרוצים לבנות הכל 

בבת אחת, אין להם יכולת של המתנה או של הדרגה, וכאשר הם צריכים להמתין ולחכות מעט, או 

ריכים לבצע דברים בהדרגה ולא בבת אחת, הם נשברים, מתייאשים ומסתלקים מביצוע כאשר הם צ

המשימה. בקצה השני נמצאים אלו שתכונתם הפוכה. שום דבר לא בוער להם, תמיד יש להם זמן 

להמתין, אינם עושים היום את מה שאפשר לעשות מחר, ואינם עושים מחר את מה שאפשר לעשות 

 ייצגת יותר את מידת האדישות מאשר את מידת הסבלנות. מחרתיים. התנהגות זו מ

שתי הקצוות האלו הם תכונות בעיתיות. הדרך שראוי ללכת בה היא הצבת מטרות, ועשית כל 

המאמצים להגיע אליהם. אולם יש תמיד לזכור שהדרך להשגת המטרות צריכה להיות הדרגתית. 

 ותנו אל המטרה. החיפזון והדילוג בפעילות על פי רוב אינם מביאים א

העולם שלנו הוא עולם של הדרגה, כך ברא אותו הקב"ה שהוא סבלן אלוקי, מאריך אפו לחוטאים, 

ונותן לאדם את הזמן לתקן ולשנות, ולעולם אינו דורש תוצאות מיידיות. התפתחות של העולם 

 שקורת בהדרגה היא מובנית בעולם בבסיס בריאתו. 

" כלומר העולם לא נברא בבת אחת 1בעשרה מאמרות נברא העולם" :חז"ל אומרים לנו בפרקי אבות

". על בריאת האור 2ויאמר אלוקים יהי אור, ויהי אור" אלא בהדרגתיות. למשל ביום הראשון כתוב:

". הקב"ה רואה את הטוב שבאור אף על פי וירא אלוקים את האור כי טוב" ביום הראשון כתוב:

ולכאורה כיון שהיא עדיין לא הושלמה יש בה יותר חסרונות שהבריאה נמצאת רק בראשית דרכה, 

המצב לא טוב. והנה במצב הזה הקב"ה רואה שזה כן  המאשר יתרונות, ועד שלא יושלמו כל חסרונותי

 טוב. 

" כביכול אחרי שהקב"ה ברא את ויהי ערב ויהי בוקר יום אחדלגבי בריאת האור התורה גם אומרת: "

אורה הולכים לישון ולא ממשיכים בבריאת היום השני אלא מחכים עד האור הוא עשה הפסקה, ולכ

הבוקר, ולכאורה זה לא טוב להפסיק באמצע יצירה כל כך חשובה כמו בריאת העולם. אולם יש 
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סבלנות. יש זמן שיוצרים, ויש זמן שטוב לעצור, לבחון את הדברים ולהתבונן אם שומרים על המטרה 

 ונים הנכונים לקראת המטרה. ולבדוק אם הדברים נעשים בכיו

". ביום השני ויבדל בין המים שמתחת הרקיע ולמים שמעל הרקיעבבריאת היום השני נאמר: "

הקב"ה הסתפק כביכול בבריאה שאינה אלא הפרדה בין גורמים שונים, ולכאורה אין בכך מנקודת 

ני יש צורך המבט שלנו בריאה של ממש לקידום בריאת העולם. אלא שהקב"ה חשב שביום הש

להסתפק בהתקדמות מזערית, ואין מקום להזדרז ולהקדים ליום השני את הבריאה של היום 

השלישי. וכי אין הקב"ה יכול לברוא הכל במאמר אחד ובבת אחת?! מדוע אם כן ברא את העולם 

בעשרה מאמרות? וודאי שיש יכולות אלוקיות לברוא הכל בבת אחת ובמאמר אחד. אלא שהקב"ה 

רוא את העולם בסבלנות, בהדרגתיות ולא מתוך חיפזון אלוקי עוצמתי. אולי הוא בחר לברוא בחר לב

אותו כך כדי שאנו בני האדם נלמד ממנו לסגל לעצמנו את מידת הסבלנות, ואולי רצה הקב"ה שמידת 

 הסבלנות תהיה מובנת בעולם מעצם מהותו.

 

היהדות "השתלשלות", ובעולם המודרני  הסבלנות הזו וההדרגתיות הזו מכונה בכתבים מעמיקים של

 היא מכונה "התפתחות". 

עשרה דורות גם האדם לא נברא בבת אחת במדרגת שיא שלמותו. חז"ל אומרים בפרקי אבות: "

". הדורות האלו הרגיזו את הקב"ה והוא בהיותו ארך אפיים ובעל סבלנות, המתין להם מאדם עד נח

לתקן את מה שקלקלו ולחזור בתשובה. עוד אמרו בפרקי עד עשרה דורות כדי לתת להם הזדמנות 

" השאלה היא מדוע היה חשוב לנו דעת שהיו עשרה דורות מנח עשרה דורות מנח עד אברהםאבות: "

כמה ארך אפיים לפניו, שכל הדורות שהיו מנח ועד אברהם היו  והתשובה היא שנדע ?ועד אברהם

לשאלה הנסתרת ששאל התנא,  לעולם. התשובהמכעיסים ומרבים להכעיס עד שבא אברהם אבינו 

מדוע חשוב לנו לדעת כמה דורות היו מנח ועד אברהם, שהמטרה היא ללמד אותנו שלקב"ה יש 

מאוד, לא מיהר להענישם, אלא המתין שיופיע  וסבלנות, שאף על פי שעשרה דורות אלו הכעיסו אות

שרת הדורות שלפניו. יש כאן לימוד אברהם בעולם, ויפעל לתיקון הקלקולים והעיוותים שפעלו ע

חשוב לאדם, שהקב"ה אינו דורש ממנו להגיע לשלמות בבת אחת. אפשר להוסיף ולומר שהמטרה של 

התנא של המשנה הייתה גם להודיע לנו שהעולם מתנהל מבחינה עקרונית במידת הסבלנות, ונלמד 

 מכאן שגם עלינו מוטל לאמץ מידה זו.

 

 הקנאה והכעס הסבלנות,

הסבלנות אינה ויתור או פשרה. האדם הסבלן אינו מוותר על מטרותיו, אלא הוא מכיר בכך שיש צורך 

להשיג כל מטרה בהדרגתיות. הסבלנות היא דבקות במטרה ובמשימה, אך היא פועלת מתוך 

 התחשבות בגורם הזמן, מתוך הכרה ששום מטרה אינה מושגת מיד אלא בצעד אחרי צעד. 

שמידת הסבלנות היא המידה הממוצעת בין תכונת הכעס ובין תכונת האדישות.  3הרמב"ם מסביר

זאת אומרת, הכעסן רוצה שהדברים יופיעו מיד, את הכל הוא רוצה כאן ועכשיו. הוא כועס מאוד 

כאשר זה לא קורה, כאשר הוא נדרש לגלות אורך רוח וסבלנות להופעת הדברים בהדרגתיות ולאורך 

נה מתאימה לחוסר הסבלנות שלו, כאשר הדברים אינם קורים בקצב זמן. כאשר המציאות אי

שהוא מצפה שיקרו הוא מרגיש כלוא, מוגבל ומתוסכל, והמצב הזה מוציא אותו מהכלים.  ובמהירות

אילו היה יכול לזרז את הופעתם של הדברים כרצונו הוא לא היה כועס. הוא אינו יכול לסבול את 
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הכל אצלו  פונק, הדברים חייבים להתנהל לפי חוסר הסבלנות שלו.המעצורים, את העיכובים, הוא מ

 וכאשר זה אינו קורה בקצב שהוא מצפה, הוא מתמלא כעס.  .צריך להיות מיידי

 

, ובקושי מגיב לאתגרים ובקצה השני נמצא האדם ששום דבר לא מזיז לו. הוא אדיש בתגובותי

ת אשר צריך לעשות מתוך חריצות, ומהצד שהמציאות מציבה בפניו. האדם צריך לעשות מצד אחד א

לא עושים רק מלאכות שאפשר לגמור אותם,  .השני האדם צריך לזכור ש"לא עליך המלאכה לגמור"

שהרי יש מלאכות שאפשר לגמור אותם מיד, ויש מלאכות שאי אפשר לגמור אותם לבד, וגם לגבי 

ה ", כלומר אף על פי שהאדם מלאכות אלו אמר התנא בפרקי אבות: "אי אתה רשאי להתבטל ממנ

יודע שיש מלאכות שאין לו סיכוי לסיימן, עדיין אינו רשאי להתבטל מהם. סבלנות אינה בטלנות. 

הסבלן עושה הכל כדי להגיע אל מטרותיו, אולם הוא יודע שכמעט לשום פעולה אין תוצאות מיידיות, 

 וצריך לפעול בסבלנות עד להשגת המטרה. 

 

 סיכום

הסבלנות מושרשת בעולמנו כבר מבריאתו. למדנו שהקב"ה ברא את העולם בסבלנות, למדנו שמידת 

שהרי לא ברא אותו במאמר אחד אלא בעשרה מאמרות. למדנו שהקב"ה מגלה סבלנות רבה ביחסו 

לברואיו, שהרי עשרה דורות שמאדם הראשון עד נח ועשרה דורות שהיו מנח ועד אברהם, היו דורות 

תין להם עד שיעברו עשרה דורות, אולי יתקנו את דרכם. למדנו שהסבלן אינו מקולקלים, והקב"ה המ

וותרן או אדיש, אלא מציב לעצמו מטרות. עושה הכל כדי להגשימן, אך אינו לחוץ להשיג אותם מיד. 

    הסבלן מכיר שכל מטרה משיגים בתהליך והדרגה ומגלה סבלנות רבה בדרכו להשגת מטרתו.
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 ?יצר הרע מהו

 איתמר כהן

 

שמספק את צרכיהם   יצר הרע הוא כינוי לכוחות מולדים אצל בני האדם הגורמים להם לפעול באופן

כי יצר לב האדם מספר בראשית " מקור השם בפסוק .המיידים גם על חשבון צרכים בני אדם אחרים

  .כבר מיום היוולדו של התינוק כוחות אלו" המרמז לפעולתם של רע מנעוריו

  

  שמות נוספים וכינויים ליצר הרע 

ורבי יהושע בן  עוירא במסכת סוכה דרש רבי בשם "שטן". במקורות היהדות לעתים מכונה היצר הרע

המלך קראו  דוד ,משה רבנו קראו "ערל" ,הקב"ה קראו "רע"-שמות יש לו ליצר הרע שבעה לוי:

ויואל קראו  ,קראו "אבן" , יחזקאל"ישעיהו קראו "מכשול ,שלמה המלך קראו "שונא" ,"טמא"

  "."צפוני

-רבה: מלך זקן וכסיל מקור הביטוי במדרש  זקן וכסיל. כינוי נוסף ליצר הרע הוא זקן וכסיל או מלך

 מלידתו ועדולמה קורא אותו זקן? שמזדווג לו ו. ל שומעין זה יצר הרע ולמה קורא אותו מלך? שהכל

לעומת זאת רבי נחמן מברסלב אומר   .ולמה קורא אותו כסיל? שהוא מלמד לאדם דרך רעה .קנתוז

  .לראש כי הוא מכניס לאדם דמיונות "אך ורק "המדמה קרואל שליצר הרע יש

  

 ?העם יצר הרע הוא רצון

ראשית ננתח  יצר. אותו נגלה שהביטוי יצר הטוב ויצר הרע  שהוא על ,אם נעמיק במחשבה על היצר 

האדם טבע בו יכולת ורצון קיום חזק בשביל  הקב"ה שיצר את ,את המילה יצר: יצר מלשון יצירה

רצון זה   ,וצריהרצון להיות ולהמשיך להיות  ,הזה הוא היצר שישרוד בעולם וירצה בקיומו. הרצון

 .הנכונה הוא טוב ורצוי לכן הוא יצר טוב במידה

טובים במחשבה שזה יתרום לקיומו של האדם ושם כבר נחשב  שאינם הוא מוצא אפיקים לפעמים 

ימשיך  הרע לדוגמא: יצר העריות, רצון חזק מאוד נוצר באדם על ידי הקב"ה שהאדם אותו רצון ליצר

 .שקידש אותה כדת משה וישראל המשכיות זו אמורה להיות בקדושה בין איש לאישה לאחר ,את זרעו

 ומפזרו נוטל רצון זה ברגע שהאדם ,אך. כה הקב"ה רצה בעולמוכ ,ון טוברצון זה הוא ביסודו הוא רצ

תיעל את רצונו החזק למעשים אלו בשביל  אצל נשים האסורות לו לפי התורה זהו יצר הרע, אדם זה

 רע. לעבור על מצוות הקב"ה ולכן זה נקרא

אדם אסף רכוש בדרכי  דוגמא נוספת: הקב"ה טבע באדם רצון לאסוף רכוש רצון זה הוא חיובי כאשר

 אדם שעיניו ,אך .נחשב לו למצווה וכן זהו יצר טוב זה ולמשפחתו לתת פרנסה ומזון לו  יושר בשביל

זוהי דרך רעה ועל כן זהו  ,כך אסף בדרכי מרמה ושקר כסף ובעקבות רכוש מסתנוורות ורוצה עוד ועוד

 הרע.  יצר
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 מהנאה טובה ליצר רע

 ומותר וצריך עוסק רבות בעניין ועיקר דבריו הם שניתן ,הרמח"ל ישרים שכתב מסילתהספר 

מבחינת גופנית ונותנות לו שלווה  בהנאות העולם הזה כאשר הן עוזרות לאדם להתקיים להשתמש

קיום מצוות ולימוד תורה  הקב"ה,הוא עבודת והאדם  וצרננפשית כדי לעסוק בעניין האמיתי שלמענו 

 .מדרכו זוהי דרך רעה לסטות מושכות את האדם ממסלולו וגורמות לו .ברגע שהנאות האלו

הזה שברא  העולם מהנאות ויפריז בפרישה להתקדש אומר מסילת הישרים שאדם שרצונו שני מצד

ל סביבתו שזו גם מידה האדם וע הקב"ה יגיע לשיממון. זה סוג של חוסר עניין בחיים המשליך רע על

שראוי לאדם עצמו. אי באיזון   התורה צריך לאחוז רעה. על כן על האדם מישראל שרוצה ללכת בדרך

 להשוות בין סוגי האנשים כל אדם וצרכיו. יש הבדלים גם בין תקופות שונות בחיים  ,צרכים  אפשר

 54 ואדם בגיל 54בגיל  תצטרך אינם הצרכים שאתה 76שהיו נצרכים בגיל 

את יצר  הרמח"ל במסילת ישרים מתאר .הרי הוא חוטא לדרכו 76לצרוך דברים כמו בגיל  שימשיך

ואי אפשר להימלט ממנו אלא בחוכמה רבה ובהשקפה  בערמימות הוא מלומד "מלחמה הרע כאיש

אפשר לדייק מן  "וכי יצר הרע תקיף מאוד וכמאמר הכתוב צופה רשע לצדיק ומבקש להמית"גדולה

הרשע בסוף מבקש להרוס לו את  שהיצר בהתחלה הוא צדיק כלומר יש לו הצדקה אבלהפסוק 

תבלין" כלומר יצרתי יצר הרע פראי אך אם נתבל אותו  בראתי יצר הרע בראתי לו תורה" הצדיקות

  .לכיוונים הרצויים הוא יהפך ליצר טוב  כלומר נכוון אותו

  

 סיכום 

 ויכול הוא להפוך לפעמים הרע הוא בעצם רצון עז לחיותלאחר העמקה בנושא הגעתי למסקנה שיצר  

 נדע ליצר טוב וכך גם בו לטובה ולתעל אותו לדברים חיובים יהפך להשתמש ליצר טוב. אם נדע

  . לעצמו  עליו בכל מיני דרכים שכל אחד ימצא נכון להשתלט

  

 הרע שבכם לטוב. להפוך את ושתדעו אני מאחל לכולנו שנחייה חיים ארוכים וטובים ומאושרים
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 מעמד האישה ביהדות

 רן כהן

 

", עוד בהיות בני ישראל במדבר מעמדה החברתי 1ותקרבנה בנות צלפחד... ותעמדנה לפני משה"

מגיעות לפני משה מכיוון ששמעו  משפטי של האישה היה חמור מאוד וירוד מאוד. בנות צלפחד

סיפרי בנות צלפחד לא ם לפי זכרים ולא לפי נקבות. לפי מדרש הלכה שהארץ מתחלקת לשבטי

מקבלות את השפיטה של משה שהוא בשר ודם ושרחמיו על הזכרים יותר מאשר הנקבות כי גם הוא 

גם זכרים וגם נקבות  זכר. ומחפשות את השפיטה של הקב"ה שהוא ברא הכל ורחמיו על כל הברואים

שווה בשווה. חז"ל מתחו ביקורת על דיני חלוקת הארץ מכיוון שאם אני מאמין בקב"ה, ומאמין 

 שהוא רחום על כל מעשיו אז האפליה הזאת אינה צריכה להיות.

אין ספק בכך שמעמדה של האישה במשפחה היהודית במשך כל הדורות הרבה יותר חשוב לכלל חיי 

 של האישה בכל תרבות אחרת שבתוכה חי עם ישראל בכל גלויותיו.עם ישראל מהמעמד 

 

אולם רוב האנשים בעולם יאמרו שההלכות הכתובות בתורה נוצרו כנגד האישה ורק בכדי לפגוע 

בכבודה, אך אין זה כך כי אם התחשבות במצבה הנפשי והשוני שלה מהגבר מבחינה מציאותית, 

יא זו שמתעסקת בכל ענייני הילדים, כגון, הנקה, לידה וכדו' לדוגמה, מאחר שאנו יודעים כי האישה ה

הרי שאין לה זמן פנוי כי אם זמנה שמשועבד לצאצאיה, לפי זה נבין שזה שאישה פטורה ממצוות 

עשה שהזמן גרמה אין זה בגלל שהיא שווה פחות או חשובה פחות אלא מכיוון שעובדתית אין 

וייק מכיוון שפעמים רבות בזמן שכזה היא עסוקה אפשרות לחייב אותה במצוות עשה בזמן מד

חיוב במצוות הבטיפול בילדיה וממילא אין היא נחותה מהגבר אלא פשוט מציאות חייה שונה ולכן 

) חשוב לציין שאם אשה פנוייה לקיום מצוות עשה שהזמן גרמה הרי שהיא יכולה לקיים  שלה שונה.

 ל מצווה זו( אותה ואפילו לפי חלק מהפוסקים יכולה לברך ע

 

ישנו הסבר שונה לסיבת אי החיוב של נשים במצוות עשה שהזמן גרמה שמובא בפירוש הרש"ר הירש 

פטור נשים ממצוות עשה שהזמן גרמה אינו נובע מחשיבות פחותה כביכול, או מתוך  :2לתורה

וא שאין שהתורה לא מצאה אותן ראויות כביכול לקיים מצוות אלה. הטעם לאי חיובן במצוות אלה ה

התורה חושבת שנשים זקוקות לקיום מצוות אלה ולקיומן. כי דיני תורה מבוססים על העובדה שאצל 

הנשים קיימת חיבה יתרה והתלהבות קודש לתפקידן בעבודת הבורא, יותר מאשר אצל הגברים. הללו 

 שהנסיונות בחייהם המקצועיים מסכנים את נאמנותם לתורה, זקוקים מזמן לזמן לתזכורות

מדרבנות ומזהירות בצורת מצוות שהזמן גרמן. לא כן הנשים, שצורת חייהן כוללת פחות נסיונות 

 וסיכונים כאלה.

 

-בנוסף לדברים אלו שככל שמעמד האישה השתנה כך גם חז"ל השתדלו לשנות את מעמדה ההלכתי

ייתא ולפי משפטי של האישה. לדוגמה, ישנן שיטות בתנאים שכתובת אישה היא מדרבנן ולא מדאור

שיטות אלו הסיבה שחכמים תיקנו את מושג הכתובה הוא בכדי שלא יהיה קל בעיני הבעל לגרש את 

אשתו וזה מאחר שכל בעל שירצה לגרש את אשתו ידע שזהו תהליך לא פשוט הדורש ממנו לשלם את 

                                                           
1

 במדבר, כז', א' 
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 ויקרא כג', מג' 
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שיש  סכום הכתובה. כמו כן לפי דין תורה רק לבעל ישנה הרשות לגרש את אשתו, באו חז"ל וראו

מקרים שאישה לא מסוגלת להשאר עם בעלה, כגון, כאשר הבעל מוכה מוכה שחין או בעל ריח רע, 

ולכן איפשרו את התהליך שכופים על הבעל לגרש את אשתו במקרים אלו. כלומר חז"ל זיהו בעיה 

ומצאו לה פיתרון הלכתי. וכך מצאנו שלפי שיטת התשב"ץ אישה שבעלה מצערה מאוד עד שמרוב צער 

 נמאס לה ממנו ניתן לכפות עליו לגרשה. 

מת ואפילו אישה מידי אישה  עלחו"ל אפילו אם בא עד אחד ומעיד שהבגם ביחס לכך שבעל שהלך ל

מעידה שהבעל מת מתירה לאישתו להתחתן עם אדם אחר בכדי שלא תהיה עגונה, וזאת למרות, 

 י לא אישה.לא עד אחד ובוודאל לפי דין תורה חייבים שני עדים ושבדרך כל

 

רת יותר רבנו גרשום מ"אור גולה" רצה להשוות את מעמדה של האישה למעמדו של חבתקופה מאו

 ן תיקן שכשם שאין הבעל מגרש את אשתו בעל כרחו כך לא ניתן לגרש אותה כנגד רצונה.כהגבר ול

 

תחשב לאור כל מה שראינו ניתן לומר שהיחס לאישה בתקופה שהתורה ניתנה היה בהחלט ראוי ומ

באישה וככל שמעמד האישה השתנה לאורך ההיסטוריה הרי שחז"ל השתדלו ונתנו פיתרונות 

למעמדה החדש ובכל דור ודור גדולי התורה מוצאים את הפתרונות לכל הבעיות העולות ביחס למעמד 

האישה. ונקווה ונתפלל שנזכה לכוון את כל מציאות חיינו לדרך התורה ושכל עם ישראל הגברים 

 ים כאחד יזכו ליטול את חלקם הראוי והמתאים בתורה הקדושה.והנש
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 סיכול ממוקד בהלכה

 חנן לוגסי

 

 מהו סיכול ממוקד ומהן מטרותיו

אקצה לתיאור פעולה -אל תסיכול ממוקד הוא מונח שיצרו ממשלת ישראל וצה"ל במהלך אינתיפאד

צבאית של צה"ל המכוונת להריגת מחבלים באופן נקודתי. מדינת ישראל רואה בפעילות הסיכול 

 הממוקד הגנה עצמית המותרת על פי כללי החוק והמוסר הישראלי והבינלאומי. 

 מטרות הסיכול הממוקד הן:

. הסיכול הממוקד מופעל לא על ידי חיסול המחבל העומד לבצע את הפיגוע מניעת פיגוע –מניעה  .7

רק כנגד מחבלים מתאבדים אלא גם כנגד מניחי מטענים וחוליות היורות רקטות קסאם 

 ופצמרי"ם. 

 להרתיע ולהפחיד תושבים ויורשים אפשריים מלבצע פיגועי טרור בעתיד. –הרתעה  .4

 פגיעה בתשתיות טרור ועיכוב התפתחותן. –פגיעה  .1

 

 של צה"ל שוכללו במספר מישורים:  טכניקות הסיכול הממוקד 4441מאז 

יובל דיסקין הקים מערך תיאום המאפשר לבצע סיכול ממוקד תוך דקות  –קשר עם השב"כ  .7

 מקבלת המידע המודיעיני על ידי השב"כ.

הסטנדרטי )מיועד במקור לירי נגד טילים( שבו  במקום טיל ההפלייר –חימוש מונחה מדויק  .4

השתמש צה"ל לביצוע הסיכולים, נמצא בידי צה"ל טיל חדש המותאם במיוחד לחיסול של 

 מחבלים בתוך מכוניות, הן מבחינת הנחייה והן מבחינת ראש הקרב.

 את רוב התקיפות מבצע צה"ל באמצעות מסוקי ומטוסי קרב. –צורת התקיפה  .1

 

 האם מלחמה היא מעשה לא מוסרי? - ת ויחס התורה למלחמההסתכלות תורני

וכתתו חרבותם ה' שאמר " ולפעמים אפילו להיפך. –אין סתירה מהותית בין מלחמה ומוסר 

לפעמים דווקא המוסר הוא זה " 2כתו אתיכם לחרבות ומזמרותיכם לרמחיםאמר גם "" 1לאיתים

 שמחייב לצאת ולהילחם.

בהר סיני  –הוכחה נוספת לכך שמלחמה ומוסר לא סותרים אחד את השני באה מהקב"ה בעצמו 

מתגלה ה' כזקן מלא רחמים, אך בים סוף מתגלה הקב"ה כאיש מלחמה. שתי ההנהגות השונות 

 מגיעות מאותו המקור.

בי ה' אויבי ישראל הם אוי –על פי תפיסת התורה, הן לא רק מלחמה בין העמים  מלחמות ישראל,

אלוקי ישראל, וניצחון ישראל אינו רק ניצחון של עם ישראל אלא ניצחון של הרעיון האלוקי. מלחמות 

ישראל מתוארות בתורה במקומות רבים כמלחמות שה' נלחם באויביו. הרמב"ם קובע שהיוצא 

 למלחמה צריך לכוון "לקדש את ה' בלבד..."

ל אלא רק דבר זמני ואמצעי על מנת להגיע ולמרות כל זאת יש לדעת שמלחמה הא אינה האידיא

"ונתתי שלום  -לשלום בין כל העמים שזהו התגשמות חזון אחרית הימים. אחת ההבטחות של התורה
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בארץ", גם את שלושת תפילותינו הקבועות בכל יום אנו חותמים את תפילת העמידה בבקשה שה' 

 יברך את עמו בשלום.

תדע לך כמה גדול כוחו של שלום. אפילו כל בשלום: "גם כשיוצאים למלחמה יש לפתוח קודם 

המלחמה, שאין אדם יורד לתוכה אלא בחרבות ורמחים, אמר הקב"ה: כשתהיו הולכים לעשות 

אין עושין מלחמה עם אדם בעולם עד . וכן נפסק להלכה: ""3לחמה לא תהיו פותחים אלא בשלוםמ

 4..."שקוראין לו שלום

דבר חשוב לא פחות הוא המניע להריגה. אור החיים הקדוש מסביר כי כאשר המניע למעשה הוא נכון 

 קיום מצוות ה', ולא נקמה או רדיפת ממון, המעשה לא יפגע במידת הרחמנות של הנפש. –

הרב קוק זצ"ל מעיר בספרו אורות המלחמה כי דמויות רבות מהתורה, שעם ישראל רואה בהם מודל 

הרג וכיבוש בחלק מרכזי מחייהם. הוא היו דווקא אנשים שעסקו במלחמה,  מעריץ אותן,לחיקוי ו

מסביר שאותן דמויות היו מסורות למטרת הופעת ה'. הם לא היו מושפעים מאינטרסים אישיים ולא 

 סטו מההתנהגות המוסרית גם בזמן המלחמה.

כי תצא מחנה על אויביך " :התורה דנה גם במעמד הנפש המוסרי של הלוחמים. התורה מזהירה

 . התורה מזהירה את היוצאים למלחמה להישמר מדבר רע."5ונשמרת מכל דבר רע

", זאת אומרת שהתורה רואה צורך להזהיר הכתוב יזהיר בעת אשר בחטא מצוי בוהרמב"ן מסביר "

 להישמר מדבר רע כיוון שבעת מלחמה עלולה להיות נפילה מוסרית. 

היא ההיפך ממה שהתורה מנהיגה בדרך כלל. בעת מלחמה דברים  ההתנהגות הנדרשת מלוחמים

 שהיו אסורים הופכים למצווה ודבר זה עלול לערער את יציבות עקרונות המוסר.

גברים, נשים –בעל "אור החיים" אומר בקשר לעיר הנידחת, בה נדרשים ישראל להשמיד עיר שלמה 

יהפוך את הלוחמים לאכזריים "ונתן לך  וטף, שישנה הבטחה אלוקית מיוחדת שהמעשה האכזרי לא

 רחמים ורחמך" )דברים יג,יח(.

 עם זאת יש להבין את ההבדל בין 'לחמול' ו'לרחם'.

שאול פיקפק בצידוק המוסרי של השמדת ה לצאת למלחמת חורמה כנגד עמלק. שאול המלך הצטוו 

לשון הכתוב ואומר עמלק וחמל עליו. תגובת ה' הייתה הדחת שאול מהמלוכה. המלבי"ם מדייק מ

 שחטאו של שאול היה שהוא 'חמל' על עמלק בניגוד למה שה' ציווה אותו, אל לא נאסר עליו 'לרחם'.

 אז מה בעצם ההבדל?

אדם מרחם על אדם אחר כיוון שכואב לו לראות בצרתו. והוא חס על ממונו בגלל שזה רכושו. לעומת 

ת משום שיש לו צורך בדבר או כאב על אותו זאת כשאדם חומל על אדם אחר או על דבר אחר אין זא

אדם אלא שחושב בשכלו שלא צריך להשחית את אותו הדבר ויותר טוב להשאירו קיים. ה' לא הזהיר 

את שאול שלא יחוס או ירחם על עמלק, כי טבוע בנפשו של אדם שיכאב ליבו כשיראה ילדים קטנים 

ממנו, אבל בכך ששאול חמל על עמלק  תהנומתים ויכאב ליבו כשיראה הפסד על שלל שיכול היה לי

 בעצם התנגד באופן מחשבתי לציווי ה' וחשב שהציווי אינו צודק, ופה חטאו.

 

 טוהר הנשק: - ההיבט המוסרי

החייל ישתמש בנשקו ובכוחו לביצוע המשימה בלבד, אך ורק במידה לפי הקוד האתי של צה"ל: "

הנדרשת לכך, וישמור על צלם אנוש אף בלחימה. החייל לא ישתמש בנשקו ובכוחו כדי לפגוע בבני 

                                                           
3

 מדרש דברים רבא 
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 רמב"ם הלכות מלכים 
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אדם שאינם לוחמים ובשבויים, ויעשה כל שביכולתו למנוע פגיעה בחייהם, בגופם, בכבודם 

 ".וברכושם

שה של הסיכול הממוקד שומרת על טוהר הנשק, משום שלטענתה בעוד מדינת ישראל טוענת כי הגי

שהפלסטינים נוקטים בטרור חסר הבחנה כלפי תושבי ישראל, מדינת ישראל אינה נוקטת בפעולות 

נגד רחבות אלא מנסה להתמקד רק במי שנלחם נגדה, באמצעות הסיכול הממוקד, ומנסה לצמצם 

 כמה שיותר את הפגיעות באזרחים.

"ל לשעבר, משה יעלון, אמר בנוגע לסיכולים הממוקדים: "חיסול ממוקד" לא נועד להעניש הרמטכ

הוא נועד לצורך מניעת פעולותיהם בעתיד. בשבע השנים שעברו מאז  –מחבלים על פעולותיהם בעבר 

החלה מלחמת הטרור הפלסטינית, אירע רק מקרה בודד בו חיסל צה"ל אזרח בכוונה, יחד עם מחבל, 

מבצע. המחבל המדובר נטל חלק מרכזי בתכנון ובביצוע פיגועי התאבדות רבים. בפעם במהלך 

הראשונה שהייתה לנו הזדמנות לחסל אותו, הוא שהה בחברת בנותיו, וביטלנו את המבצע כדי לחוס 

על חייהן. שישה חודשים לאחר מכן, שוב בחרנו לחסל אותו כשהיה לבד עם אשתו. האם העובדה שגם 

הפכה את המשימה שלנו לבלתי צודקת? האם דחיית חיסולו )בפעם הראשונה( אשר  אשתו נהרגה

 הייתה צעד נבון? -כתוצאה ממנה הספיק לפקד על הריגתם של ישראלים רבים 

 כדי להבין את ההיבט המוסרי של סיכול ממוקד יש לברר מספר שאלות:

חפה מפשע"? או שנאמר האם צריך להתייחס לאוכלוסייה אזרחית שאינה אוחזת בנשק ממש כ"

שהנשים שמעניקות תמיכה לבעליהן והילדים שלומדים מאבותם וגדלים להיות כמותם אינם כל כך 

 חפים מפשע?

על כל  -פרטית על כל מחבל ומחבל או בצורה קולקטיבית-האם יש להסתכל בצורה אינדבדואלית

 י לא.העם שלהם ככלל אחד שאנחנו נלחמים נגדו ללא קשר למי אוחז בנשק ומ

מה הם התנאים שיש לעמוד בהם לפני שאנו פותחים באש על מנת לפגוע או להרוג אדם שנראה 

 כמסכן אותנו?

בראש ובראשונה מוסר במלחמה אמור להבדיל בין חיילים בהם מותר לפגוע במלחמה לבין אזרחים 

ך אפשר בהם אסור לפגוע במלחמה. אך אפשר להגיד שאבחנה זו אינה בהכרח נכונה. לדוגמה אי

להגיד שאזרח שתומך בהתלהבות במלחמה, בחר בממשלה הלוחמנית הקיצונית, קורא לה לצאת 

למלחמה ועושה כל מה שהוא יכול על מנת לעודד את המשך המלחמה, הוא "חף מפשע"? ומצד שני 

 שגויס נגד רצונו, ומשרת בתפקיד עורפי כלשהו –אולי אפילו מוגבל בשכלו  -איך אפשר להגיד שחייל 

 בלי להוות סכנה לאיש, הוא "אשם" ומוצדק להרגו? 

התשובה לכך היא שהאבחנה בין חיילים לאזרחים במלחמה אינה צדק מוחלט אך המדינות הנלחמות 

יכולות להחליט על הגבלות מסוימות של אופני המלחמה ביניהם הסכמה שלא לפגוע באזרחים. אך 

לת שיש לשני הצדדים, וממילא אם אחד הצדדים הדבר אינו נובע מחסינות של האזרחים אלא מהתוע

 מפר את ההסכמה הצד השני לא יהיה מחוייב אליה.

בעולם אידיאלי היה אפשר להעניש רק את האשמים, מבלי לפגוע באחרים. אך במציאות שאנו חיים 

לפעמים בשביל הכלל יש לנקוט באמצעים מסויימים שאיתם אין אפשרות להימנע מפגיעה  ,כיום

 מפשע.בחפים 

כדי לבאר את התפיסה הקולקטיבית נסתכל לרגע על אישיות האדם עצמו. מניין אנו יודעים בעצם 

שהאדם זאת ישות אחת והרי יש בגוף האדם איברים שמתפקדים ללא קשר לרצונו? ויותר מזה, גם 

ר רצונות האדם ודעותיו יכולות להתחלף עם הזמן, אז האם נכון להעניש אדם על פשעים שעשה בעב

וכעת הוא מתחרט עליהם? לפי גישה זו כמות האנשים בבית הסוהר הייתה יורדת משמעותית ובכל 
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זאת מעטים האנשים שהיו מסכימים עם הגישה, אלא יטענו שהאדם הוא ישות אחת גם אם אי אפשר 

להוכיח זאת בצורה לוגית. באותה צורה אפשר להתייחס לאויב כקולקטיב אחד שאנו נלחמים נגדו. 

חמה אנו מסתכלים במבט כללי ציבורי על האומה כולה, שאם לא כן הרי איך מותר לאדם לצאת במל

למלחמה והרי זה פיקוח נפש? אל האדם הוא באיבר אחד מגוף שלם שמוכן לסכן עצמו על מנת להציל 

 את הגוף כולו.

 על מנת לעמוד בכללי מוסר יש בצה"ל הוראות פתיחה באש.

בפקודות מטכ"ל אך אלופים יכולים לשנות את ההוראות בהתאם  מבנה הוראות פתיחה באש הן

 לתנאים בו נמצאים החיילים.

בטרם פותחים באש יש לנקוט שורה של צעדים שיוודאו שהאדם שבא לנגדך הוא עם כוונות זדון ויש 

בשלב הראשון צריך לירות לפלג גופו התחתון  –לו את האמצעים והיכולת לממש את כוונותיו. גם אז 

אך ורק אם התנהגותו  –על מנת לבלום אותו ורק כשגם זה לא עוזר מותר לירות על מנת לפגוע 

 מסכנת חיים.

ההגבלות הנ"ל אינן קיימות, אך יש  -בעת מלחמה, כאשר המגמה היא לפגוע ולהרוג את האויב

 די לאפשר להם להימלט ולא להיפגע.מעצורים מפגיעה באזרחים וננקטים אמצעים כ

 שיש לדון בהן: ישנן סיטואציות אפשריות של פגיעה באזרחים

  גרימת נזק לרכוש, עיכוב זמן ופגיעה שנוחות החיים של אזרחים. לדוגמה הריסת בתי משפחות

מחבלים כעונש/הרתעה, עיכוב אזרחים במחסומים שנועדו להרתיע ולהקשות על מחבלים לפעול 

 וכו'. ולהימלט,

  "שימוש באזרח כדי לגרום למחבל מתבצר להסגיר את עצמו. –"נוהל שכן 

 הריסת בתים של משפחות מחבלים

השתמשה מדינת  4447-4445הסמכות להריסת בתים בשטחי ישאל נתונה בידי המפקד הצבאי. בשנים 

תו של ישראל באמצעי זה שימוש רב והרסה מאות בתים. עמדת המדינה הייתה שהריסת בית משפח

מחבל חיונית, משום שזה גורם לחץ על משפחות של פלשתינאים להימנע ממעשי טרור וכך תמנע 

 הריסת הבתים.

השתנו פני הדברים וועדה, בראשות האלוף אהוד שני המליצה להקפיא את השימוש  4445בשנת 

רכז הרב לאחר הפיגוע במ 4448באמצעי זה והמדינה נמנעה מלהפעילו. מדיניות זו השתנתה שוב ב

שמשפחתו של המחבל, המזוהה עם תנועות חמאס בשכונה, הקימה אוהל אבלות שהיה מוקד 

לפעילות בעייתית. אלוף פיקוד העורף הורה להרוס שתיים מתוך ארבע הקומות של הבית שבו 

 התגורר המחבל עם בני משפחתו.

 פסיקת בג"ץ בעניין:

מחבלים ובתי משפחותיהם כאמצעי ענישה". בג"ץ פסק כי "לא ניתן להורות על הריסת בתיהם של 

יחד עם זאת ברוב המקרים בהם נעתרו לבג"ץ נגד הריסת הבתים דחה בג"ץ את העתירות וקיבל את 

 עמדת מערכת הביטחון על כך שאמצעי זה ירתיע מחבלים פוטנציאליים. 

 נוהל שכן

המתבצר בביתו לדפוק נוהל שכן הוא נוהל אשר במסגרתו מבקשים מקרוב משפחה או שכן של מחבל 

 על הדלת ולבקש מהמחבל להסגיר את עצמו. 
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ההנחה הייתה שהמחבל לא יירה בקרוביו ולכן בצורה הזאת אפשר למנוע סיכון מחיילי צה"ל על 

חשבון אותו קרוב. מתוך מאות הפעמים בהם הופעל הנוהל, נהרג אזרח פלסטיני מאש המחבל 

 )בנידאל אבו מח'יסן(. 

והל הציל חיים רבים לשני הצדדים. אך כנגד הנוהל נטען שהוא למעשה שימוש לא צה"ל טוען כי הנ

 חוקי בחיי אזרח בתור מגן אנושי.

ארגון עדאלה, האגודה לזכויות האזרח וארגונים נוספים עתרו לבג"ץ כנגד הנוהל. בג"ץ פסק כי אסור 

 להשתמש יותר בנוהל זה והרמטכ"ל הורה להפסיק את השימוש בנוהל.

 

 םסיכו

 פתחנו בהגדרה של מהו סיכול ממוקד והסברנו מהן מטרותיו.

לאחר מכן הסתכלנו על יחס התורה למלחמה והראנו שאין סתירה בין מוסר למלחמה, ולפעמים 

המוסר הוא זה שמחייב מלחמה. הראנו שמלחמות ישראל הן בעצם מלחמות ה' וגם שהן נועדו שבסוף 

 יהיה שלום בין העמים.

הנפשי של הלוחמים ואיך שמעשים מסויימים יכולים להשפיע עליהם לרעה, אך  הזכרנו את המעמד

יש הבטחה מיוחדת מאת ה'  –הלוחמים מהסיבה הנכונה ולא מאינטרסים אישיים  –ללוחמי ישראל 

 שהרחמנות שלהם לא תיפגע.

 לאחר מכן עסקנו בהיבט המוסרי של המלחמה והפגיעה האפשרית באזרחים. 

 פסיקת בג"ץ בעניין הסיכול הממוקד:לסיום נביא את 

בג"ץ פסק כי אזרח יוגדר משתתף בלחימה כל זמן שהוא פועל במסגרת ארגון בפעילות של לחימה ולא 

התנתק מהארגון. זה אומר שיש לראות באזרח משתתף באופן ישיר בלחימה גם אם הוא לא עוסק 

 מוקנית לו כאזרח וניתן לפגוע בו. באופן עכשווי בפעילויות חבלניות ובזה הוא מאבד את ההגנה ה

 משמעות הדבר היא שבית המשפט מאפשר בעצם לבצע סיכולים ממוקדים.

 בין השאר נקבע כי:

 הסיכול הממוקד צריך להיות רק כפעולת מניעה של סיכון ברור ולא כהרתעה או ענישה. -

 המחבל צריך להיות שותף בפעילות מתמשכת ולא חד פעמית. -

בסיכול הממוקד כאשר יש אפשרות לבצע מעצר או אם לסיכול הממוקד נלווית אין להשתמש  -

 מידתית" באזרחים-"פגיעה בלתי

מערכת הביטחון ראתה בחיוב את הפסיקה וטענה שגם ללא הפסיקה הסיכולים הממוקדים שנעשו 

 הוגבלו באותן הגבלות שפסק בג"ץ.

 

  



71 
 

 הלכות צדקה

 מישי מוג

 הקדמה

 ,האדמו"ר ר' חיים מצ'רנוביץ': "בקשב רב ישבו הילדים מול מורם ורבם שלימים התפרסם כאדמו"ר

"פתוח תפתח את  :בעל ה"סידורו של שבתאי" זיע"א. הרבי הקריא את הגמרא הדורשת על הפסוק

לתת לו שוב ושוב ואפילו מאה פעמים.  יםחייבקיבל, שאם העני מבקש שוב צדקה אחרי שכבר  ,ידך"

"ואפילו מאה  חזר בהתלהבות מספר פעמים על דברי הגמרא: ,הרבי שהיה ידוע בהתלהבותו הרבה

 פעמים,אפילו מאה פעמים."

שהרי ברור כי , אחד הנערים שישב מול הרב היה נראה כי התלהבותו של הרב קצת מוגזמת לבנימין,

גם הרב לא  ,ובנימין היה בטוח כי בשעת מבחן כה רב של פעמים, לעני צדקה מספר תןיאף אחד לא י

 עד שלא הצליח להתרכז בלימודו. ,מחשבה זו החלה לנקר במוחו עוד ועוד יעמוד בדרישה זו.

פנה בנימין אל אביו והזכיר לו כי מתקרב  כשהלכו הנערים לביתם לסעוד את ליבם, ,בשעת הצהריים

ונתנו לבנימין על מנת שיתנו  ,וציא מיד ממגירת שולחנו דינר זהביום התשלום החודשי למלמד. האב ה

למלמד כשכר לחודשים הקרובים. בדרך חזרה לתלמוד תורה עבר בנימין בשוק הגדול ופרט את 

והציע לו עבודה קלה  המטבע היקר למאה פרוטות. לאחר מכן ניגש לאחד העניים פושטי הידיים,

ירוויח  לבית הרבי ויבקש ממנו צדקה מאה פעמים שוב ושוב,ומשתלמת. הוא אמר לעני כי אם יבוא 

אולם  יוסיף לו שתי פרוטות כשכר טרחה. לעני נראה העניין קצת משונה,, והוא בנימין צדקה מרובה

כנעו אותו להסכים. בנימין רץ לתלמוד תורה ולפני תחילת השיעור נתן ישתי הפרוטות שיקבל כשכר ש

הרב חייך אליו ונתן  ות לאחר מכן דפק העני על הדלת וביקש צדקה.לרב את מאה הפרוטות. מספר דק

והרבי בעיניים מאירות  לו פרוטה מהפרוטות שעתה זה קיבל. כעבור דקה דפק העני שוב וביקש צדקה,

אחד הנערים  וכך נשנה הדבר מאה פעמים אל מול עיניהם המשתאות של הנערים. נתן לו שוב פרוטה.

הרבי הרים  ?איך נתן את כולה לעני אחד טרדן" רתו של הרב,ו"הרי זו משכ הרהיב עז ושאל את הרבי:

בנימין ששמע ? את עיניו ואמר: "וכי לא כך למדנו היום שהתורה מצווה עלינו 'אפילו מאה פעמים"

ובנימין  ,כשחרטה עצומה ממלאה את ליבו. הרבי לקחו והרגיעו ,זאת לפתע פרץ בבכי תמרורים

האם  בשביל לנסות את הרבי, אלא כי כל העניין לא היה ,אמר ,ל חנוק ושקטבעיניים מושפלות ובקו

כי מה  דע לך," חיבקו בחום ואמר לו: הוא אכן מקיים את אשר הוא מלמד. הרבי לקח את בנימין,

וכי יעלה על הדעת כי מצווה המפורשת  סיון,ישכתוב בתורה שצריך לקיים לא שייך אצלי כלל נ

? אביו של בנימין שהגיע בינתיים. הוציא מכיסו זהוב נוסף, נתנו לרבי "הכתובה בתורה לא אקיים

 במקום הזהוב שהפסיד, ואמר כי השיעור שבנו קיבל זה עתה, שווה לפחות זהוב, אם לא יותר.

 

 מקור המצווה

נתן תיתן לו, ולא ירע  כי יהיה בך אביון...לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך...נאמר בתורה "

בגלל הדבר הזה יברכך ה' אלוקיך בכל מעשיך..., כי לא יחדל אביון מקרב הארץ על  בתתך לו, כילבבך 

 ".1כן אנכי מצווך לאמור פתח תפתח את ידך לאחיך לענייך ולאביונך בארצך

 מהו שכר הצדקה?

 . "2יברכך ה' אלוקיך בכל מעשיךהדבר הזה  נתן תתן לו, ולא ירע לבבך בתתך לו, כי בגלל"

                                                           
1
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ול מקבל האדם על קיום מצוות הצדקה. וגם אם נתן מעט צדקה, מקבל שכר הרבה, הן גשמי שכר גד

הוא כופל שכרו באלף אלפים  והן רוחני. אמרו חז"ל העושה צדקה וגמילות חסדים מעט, הקדוש ברוך

 לטובה.

כלומר, לשכר זה יש קרן ופירות, את הפירות הוא מקבל בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. 

 ממצוות הצדקה יש גם הנאה בעולם הזה, אבל עיקרו שמור לעולם הבא.

 וכן העושה צדקה זוכה להרבה דברים:

 ואברהם היו יהיה הנותן צדקה זוכה להתברך בברכה שנתברך בה אברהם אבינו: " זוכה לברכה

 ".לגוי גדול ועצום, ונברכו בו כל גוי הארץ

  לבנים בעלי חוכמה ובעלי עושר.כל הרגיל בצדקה זוכה זוכה לבנים 

 לעולם אין נתינת צדקה מחסרת ממונו של אדם, אלא אדרבה, הרוצה לשמור ולקיים  זוכה לממון

את כספו ייתן ממנו לצדקה.ולא רק שאין הנותן צדקה מפסיד,אלא הצדקה אף מעשירה את 

 נותנה.

 כן, המפזר צדקה הנותן צדקה זוכה הוא לכבוד בעולם הזה ובעולם הנצחי. ש זוכה לכבוד

 לאביונים בורא מלאכים והיכלות עליונים.

 הנותן צדקה אינו רואה גיהינום, ויש שכתב, שניצול מחיבוט הקבר. ניצול מעונש 

  

 האם ישנה חובה לקיום מצות צדקה מן התורה?

" התורה לא תאמץ אל לבבך ולא תקפץ את ידך... נתן תתן ולא יהיה רע לבבך" בפסוק שהזכרנו קודם

מכירה היטב את הטבע האדם שעלול להתלבט אם לתת או לא לתת, ויש גם אנשים שעלולים להגיע 

לצער בגלל ההתלבטות הזאת. לכן התורה מצווה על האדם "לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את 

ידך". "נתון תתן", "פתוח תפתח את ידך לו", כלומר ציוויים אלו אומרים שיש חובה לאדם להתגבר 

העני. עד כדי כך ישנה חובה, גם אם האדם העני לא -על מידותיו גם אם קשה לו, ולדאוג לאחיו האביון

רוצה לקבל צדקה יש ציווי להלוות והעבט תעביטנו" "נתן תתן לו" אפילו מאה פעמים נתת לו, תביא 

", מכאן לו עוד פעם, בתוך כל הציווים אלו התורה מוסיפה שתי מילים "די מחסורו אשר יחסר לו

 למדו שאין חובה להעשיר אותו אלא חובה לדאוג לו.

 

 החייבים בצדקה והכפייה עליה

 

 הכל חייבם לתת צדקה

כל אדם, בין עשיר ובין עני, חייב במצות צדקה. ובגמרא אמרו שעני הנותן צדקה, שוב אין מראים לו 

מעשר כספים, והוא השיעור סימני עניות. ושיעור הצדקה שחייב בו העני הוא שליש השקל בשנה, ולא 

 הנמוך ביותר שבשיעורי צדקה. העני חייב לתת צדקה ממה שקיבל מן הצדקה.

 

 איזה עני חייב בצדקה

לו כדי פרנסתו אינו  נחלקו הפוסקים באיזו רמת עניות צריך לתת צדקה. דעת הש"ך היא, שעני שאין

ך קודמים", כלומר, שחיי העני חייב לתת אפילו שליש השקל בשנה. וטעמו, משום דקיימא לן "חיי
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עצמו קודמים לחיי עניים אחרים. ורק כאשר יש לו לפי שעה ממה להתפרנס, אלא שאין לו בסיס 

פי כן, כיון שאין  לפרנסתו, אז לא אמרינן "חייך קודמים", שהרי עתה יש לו ממה להתפרנס. )ואף על

ה.( אולם דעת הט"ז ועוד אחרונים לו בסיס לפרנסתו נחשב כעני, ולכן מותר לו להתפרנס מן הצדק

 היא, שגם עני שאין לו לפרנסת עצמו, חייב לתת שליש השקל בשנה ממה שקיבל מן הצדקה.

 

 בעני כפייה

בעניין כפייה על הצדקה בעני מצינו שלש דעות. יש אומרים שכמו שכופין את העשיר על הצדקה, כך 

יש מי שסובר שאפילו שליש השקל אין כופין     כופין את העני ליתן שליש השקל, אך לא יותר מזה.

את העני מפני שדין כפייה נאמר רק בעשיר ולא בעני. ויש שכתב שמעיקר הדין יש דין כפייה בעני כמו 

העני וחבירו העני יתן לו בחזרה,  ליתן לחבירו בעשיר, אלא שבפועל אין כופין בעני, משום שהעני יכול

 פסידו מעות.וכך יקיימו שניהם מצות צדקה ולא י

 

 

 סיכום

מצווה זו של הנתינה מחברת אותנו לתכונותיו של הקדוש ברוך הוא, נתינה צריכה להיות עיקר 

מטרתו של האדם בעולמו. שהרי המטרה המרכזית של הקדוש ברוך הוא היא הנתינה, ולכן ברא עולם 

כך הוא מתקרב  ככל שהאדם נותן. כדי שיהיה על מי להשפיע, והאדם צריך לדבוק במידות קונו

 למידותיו של הקדוש ברוך הוא וככל שהוא לוקח כך הוא מתרחק מבורא עולם.
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 העלמת מס

 אלדן מופרדי

 

 החובה לשלם מיסים על פי מקורות ההלכה.

ההלכה , עוסק הרב הגאון עובדיה יוסף בשאלה האם מותר על פי 1בספר שאלות ותשובות "יחוה דעת"

 להשתמט מתשלומי מס הכנסה ומעוד מיסים אחרים המיועדים לקופת המדינה.

לשאלה זו כותב הרב תשובה ארוכה ומבסס את דבריו כדרכו, על המון מקורות מן התלמוד, מספרות 

 הראשונים והאחרונים ומעוד מקורות.

 

 להלן תשובתו:

רון הלכתי שיש לו השלכות מעשיות בתלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף נד עמוד ב', אמר שמואל עק

 על תחומים רבים לגבי יחסו של האזרח כלפי חוקי מדינתו.

 

העיקרון הוא: "דינא דמלכותא דינא". העיקרון הזה אומר שחוק המלכות )המדינה( הוא חוק מחייב 

 על פי ההלכה.

אל כלולים גם על דבריו אלו של האמורא שמואל, כתב הרשב"ם )נכדו של רש"י( שבעיקרון שאמר שמו

 חוקי המיסים שרגילים המלכים להטיל במלכותם.

לפי דבריו של הרשב"ם יוצא שעל פי ההלכה יש חובה לשלם את כל המיסים על פי החוק שקובעת 

 המלכות מעת לעת.

 

כתבו בשם בעלי התוספות שהעיקרון שאמרו בגמרא, שדין המלכות  2הרשב"א והר"ן במסכת נדרים

לגבי גביית מיסים, הוא מחייב מבחינה הלכתית רק כאשר מדובר במלכות של  מחייב על פי ההלכה גם

 גויים ורק כאשר מדובר בחו"ל כשהמדינה של השליטים הגויים.

הסיבה שכתבו הרשב"א והר"ן בשם התוספות לכך שחוקי המיסים של השלטון מחייבים מבחינה 

גויים שאם לא נציית לחוקי המיסים הלכתית רק במדינות הגויים היא, כי יש אפשרות במדינות של ה

של השלטונות הגויים, הם יגרשו אותנו מארצותיהם, אבל כאשר חוק המיסים הוא של שלטון יהודי 

 בארצם, לא קיים העיקרון של "דינא דמלכותא דינא" ואינו מחייב מבחינה הלכתית.

בשם בעלי התוספות חוקי המיסים של המדינה מחייבים רק משום  יוצא שלדעת הרשב"א והר"ן

שהשלטון הוא בעלים על הארץ, ועלינו לשלם לו מיסים כדי לקנות ממנו את הזכות לחיות בארץ שלו, 

ואילו במלכות ישראל בארץ ישראל שכל עם ישראל שותפים בארצם במידה שווה, ואין למלך שום 

כל אדם אחר בעם ישראל, על כן אין צורך בארץ ישראל לשלם זכות בעלות על הארץ הזו, יותר מ

למלך עבור הזכות לגור בה, ולכן בארץ ישראל חוקי המיסים של המלך אינם מחייבים מבחינה 

 הלכתית.

הבדל זה וסברה זו כתבו גם ראשונים אחרים, כגון: ה"אור זרוע" וכן "נימוקי יוסף" שכתב כך בשם 

 ראשונים נוספים.
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 סימן ס"ד יחווה דעת 
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יד החזקה בהלכות גזילה ואבדה הלכה י"א כתב, שהנמנע והמתחמק מלשלם מכס בהתאם הרמב"ם ב

למה שקבע המלך שצריך לשלם, הרי הוא כגוזל את המגיע למלך וכתב עוד שאין הבדל מבחינת 

 האיסור בין אם מדובר במלך ישראל בארץ ישראל ובין אם מדובר במלך גוי בארצות הגויים.

 

 שאסור להבריח מן המכס בין שהמלך יהודי ובין שהמלך גוי. 3שו למשנההרמב"ם כתב כך גם בפירו

אמנם כבר ראינו שהרשב"א הביא את דעת בעלי התוספות שיש הבדל להלכה, בין אם המלך הוא 

מישראל או אם הוא מאומות העולם, אך הרשב"א)בתשובותיו חלק ב' סימן קס"ד( אינו סובר כמו 

, וכן פסק כשיטת הרמב"ם גם המאירי בפירושו לגמרא מסכת בעלי התוספות ופסק כשיטת הרמב"ם

 נדרים דף כח עמוד א'.

 

מרן רבי יוסף קארו בחיבורו "הבית יוסף" על טור שולחן ערוך חושן משפט )סימן שס"ט( הוכיח מן 

הגמרא בבבא קמא דף קי"ג עמוד א', שההלכה כמו הרמב"ם, הרשב"א והמאירי שאסור להתחמק 

 טיל המלך גם כאשר מדובר במלך ישראל בארץ ישראל.מתשלום המיסים שה

 המשנה שם אומרת שאין פורטים כספים מקופת גובי המכס ואף לא לוקחים מהם צדקה.

והסביר רש"י שהסיבה לדין זה הוא מפני שגובי המכס הם גזלנים. כלומר הם גובים את המכס שלא 

"דינא דמלכותא דינא" כלומר שלפי כדין. ושם בגמרא הקשו ממשנה זו על האמורא שמואל שאמר: 

 דעתו יש רשות למלך להטיל מיסים, לפי זה מדוע אמרו במשנה שגובי מיסי המלך הם גזלנים.

הגמרא תירצה שמדובר בגובי מכס אמנם מטעם המלך, אך המלך נתן להם רשות לגבות כמה שירצו, 

ם הם גזל )רק כאשר המלך ומכיוון שהם גובים ללא שום עיקרון חוקי ומוגדר, המיסים שהם גובי

גובה מיסים על פי חוק ולפי קנה מידה מוגדר בחוק או כאשר המלך נתן זכות או החכיר את הזכות 

לגבות מיסים והקציב לחוכר אחוזים או הגדרות מסוימות שעל פיהם יגבו את המכס רק אז המכס 

 אינו גזל(.

נא" שאמר שמואל לגבי גביית מיסים על גמרא זו כתב ב"בית יוסף" שאם ההלכה "דינא דמלכותא די

נכונה רק כאשר מדובר במלכי אומות העולם, ואילו כאשר מדובר במלכי ישראל אין להם רשות, יכלה 

הגמרא לתרץ את הקושיא מהמשנה על שמואל, ולומר ששמואל הנותן זכות למלך לגבות מיסים, 

היא גזל, מדברת על מלכי ישראל מדבר על מלכי אומות העולם, ואילו המשנה שאומרת שגביית המכס 

בארץ ישראל. מזה שהגמרא לא תירצה כך את הקושיא מהמשנה על שמואל, יש הוכחה שהרשות של 

המלכות לגבות מכס קיימת בין כשמדובר במלכי ישראל בארץ ישראל ובין כשמדובר במלכי אומות 

 העולם בארצות הגויים.

 

הרמב"ם, המאירי, הרשב"א ומרן ה"בית יוסף" הרב עובדיה יוסף ממשיך וכותב שההלכה שפסקו 

שיש רשות גם למלכי ישראל לגבות מכס בארץ ישראל, נכונה גם כאשר מדובר בכל צורת שלטון 

יהודית אחרת, ואפילו בממשלה שנבחרת על ידי בחירות דמוקרטיות, כמו שקיימת היום במדינת 

 ישראל.

ארץ ישראל לגבי הזכות של השלטון לגבות הרב עובדיה יוסף מבסס את ההוכחה לכך שאין הבדל ב

מיסים, בין אם מדובר בשלטון של מלך ובין אם מדובר בממשלה נבחרת על ידי האזרחים, על עיקרון 
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ההוכחה של מרן ה"בית יוסף", כאשר בא להוכיח שאין הבדל בחובת תשלום המיסים בין כשמדובר 

 בשלטון ישראל בארצם או במלכי אומות העולם בארצם.

לממשלה הנבחרת אין  וכחה היא שאם רק למלך יש רשות לגבות מיסים בארץ ישראל, ואילוהה

רשות, יכלה הגמרא לתרץ במסכת בבא קמא את הקושיה מהמשנה על שמואל, ולומר שלפי המשנה 

גביית המיסים היא גזל כי מדובר בשלטון נבחר, ואילו מה שיוצא מדברי שמואל שחייב לשלם מיסים 

 נאמר כשמדובר בשלטון של מלך.לשלטון, זה 

מזה שהגמרא לא תירצה כך את הקושיא, נראה שלדעת שמואל החובה לשלם מיסים למלך קיימת 

 בין כאשר מדובר בשלטון נבחר ובין כאשר מדובר בשלטון של מלך.

 

 סיכום

במאמר זה ראינו דיון הלכתי העוסק בשאלה, האם על פי ההלכה חייב כל אזרח לשלם את המיסים 

 מדינה לפי חוקי המדינה שבה הוא גר.ל

ראינו שלדעת בעלי התוספות יש זכות לגבות מיסים רק לשליטי אומות העולם, שנחשבים אדוני 

הארץ וכל אזרחיהם חייבים לשלם להם עבור הזכות לגור בארצם, אך השלטון היהודי בארץ ישראל 

 היהודי בארץ ישראל להטיל מיסים. אין לו בעלות על הארץ יותר מאף אזרח, ועל כן אין רשות למלך

לפי דעתם, האזרח הנמנע לשלם את מיסיו לשלטונות היהודים בארץ ישראל, אינו עובר על ההלכה. 

אולם הרמב"ם, הרשב"א, המאירי ומרן ה"בית יוסף" פסקו להלכה שאין הבדל לגבי חובת האזרח 

ויים או בשלטון של יהודי, בכל לשלם את מיסיו לשלטונות המדינה, בין אם מדובר בשלטונות של ג

 מקרה הוא חייב לשלם את המיסים שקבעו לו השלטונות לשלם על פי החוק. 

 הרב עובדיה יוסף מסכם להלכה כשיטת הרמב"ם, הרשב"א, המאירי ומרן ה"בית יוסף".

הוא גם מוסיף שההלכה המחייבת לשלם מיסים גם לשליט יהודי בארץ ישראל, מחייבת לא רק כאשר 

 ר במלך יהודי, אלא קיימת גם בשלטון של ממשלה נבחרת על ידי האזרחים.מדוב
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 עולם הנשמות

 ניסן מזרחי

 מהי נשמה?  א.

בתחילת עבודתי עלי לברר מהי נשמה. אין בידינו דרך להבין את משמעות המילה נשמה במושגים של 

 ,המישוש והריח( בגלל העובדה שהנשמה היא מהות פנימית ,הדיבור ,השמיעה ,החושים )הראיה

שאינה ניתנת להגדרה במושגים מוחשיים. חז''ל כינו אותה וניסו להגדיר אותה כניצוץ אלוקי ממעל. 

ניצוץ קטן , כלומר הצד העליון ביותר של מהות האדם. הצד שיש בו שיתוף של האדם עם האלוקות

כך גם  ,כי היא מעל תפיסתנו ,קות איננו יכולים להגדיר ולהביןוכמו שאת האלו  ,מאוד של האלוקות

אין אנו יכולים להגדיר ולהבין מהי הנשמה. אולם כמו שאנו יכולים לראות את ההשגחה האלוקית 

על  ,הניצוץ האלוקי-כך גם אנו יכולים לזהות את ''טביעות'' ידיה של הנשמה, בעולם לפי פלאי העולם

אך האם יש איזה שהיא  ,ה שכתבתי עד עכשיו זה מבחינת האמונה הרוחניתעצמנו ועל חברינו. כל מ

הוכחה מדעית שאינה קשורה לעולם הדתי? כלומר האם ניתן לראות בכלים מוחשיים את מציאותה 

בגלל  ,אין שום הוכחה מוחשית וכו'. לפי אמונתנו הסיבה מובנת ,של הנשמה? התשובה היא לא

כך גם , כי הוא מעל הגדרות ,הרי את האלוקים לא ניתן להגדירו ,שהנשמה היא חלק אלוקי ממעל

הנשמה היא מעל הגדרות. האם יש עדויות למציאותה של הנשמה? כן! כבר נימצא כר נרחב לבדיקת 

גם ליהודים וגם לגויים. יש להעיר שכאשר אנו עוסקים  ,הנושא. עדויות למציאות הנשמה יש למכביר

 ,קים גם בהישארות הנשמה לאחר מותו של האדם במקום כל שהואבסוגיית מציאות הנשמה אנו עוס

 מקום רוחני או גשמי.

 

 עולם הנשמות ב.

 השאלה המרכזית היא האם יש עולם נשמות שלשם מגיעות הנשמות כשהן נוטשות את הגוף?

שכשם שמיליוני  ,יתכן, אף על פי שבחושים שלנו אנו לא מסוגלים להכיל מושג כמו עולם נשמות

כך גם ייתכן  ,אף על פי שאין אנו מודעים לקיומם ,במרחק מיליוני שנות אור מעולמנו כוכבים קיימים

 גם אם אין אנו יכולים להכיל אותו. ,שקיים מקום שאליו באות הנשמות לאחר המוות

 

 הוכחות שאכן קיים עולם נשמות ג.

ובעל תואר בפילוסופיה מאוניברסיטת  ,יאטריהרופא צעיר המתמחה בפסיכ, ד''ר ריימונד א. מודי

עדויות של אנשים שחוו סוג של , מביא בספרו ''חיים לאחר החיים'' שיצא לאור לאחרונה, וירג'יניה

 אך נשארו בחיים ''כניסים רפואיים''., כגון: חולים קשים או פצועי תאונה שהוכרזו כמתים, מוות

אך ישנם אלמנטים מסוימים מרגעי ''הפטירה'' , תהם מספרים על חוויותיהם בווריאציות שונו

אור גדול וחזק שהיה ''ישות''  .4מנהרה אפלה.  .7שחוזרים בכל הסיפורים. כל האנשים מתארים: 

הם ראו את כל קרוביהם  .1והישות דיברה עמם בדרך של העברת מחשבות.  ,שופעת אהבה ללא קץ

. כולם 5. הם ראו תמונות מהירות אך ברורות מחייהם. 2וידידיהם שנפטרו לפניהם באים לקראתם. 

שעזבו ''למטה''.  ,היו מסוגלים לראות ולשמוע את כל הנעשה מסביב גופם הגשמי, בלי יוצא מן הכלל

או על המכונית המרוסקת  ,כולם ספרו פרטי פרטים על שולחן הניתוחים שעליו כביכול ''נפטרו''
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ים מדויקים על תהליך הטיפול הרפואי שעברו. הרופאים שכביכול בה נהרגו. הם סיפרו גם פרט

 ,שטיפלו בהם אינם מבינים איך קלטו את כל הפרטים האלה כאשר היו מתים לפי כל כללי הרפואה

 וללא גלי מוח. ,ללא נשימה, כשהיו ללא דופק

 זצ''ל( הרב חיים דוד הלוי –בספר ''עשה לך רב'' )ספר שאלות ותשובות של הרב הראשי של תל אביב  

ומביא לחמש עובדות אלו  ,מביא חמש עובדות חווייתיות שתיארו אנשים שכביכול נפטרו וחזרו לחיות

 חמישה מקורות מדברי חז''ל.

כל הנפטרים ספרו על מנהרה אפלה שדרכה עברה נפשם בצאתה מגופם. אולי  -''מנהרה אפלה'' .7

, ר''נ( -למשל: ויחי ר''יט  ,ניתן לזהות מנהרה אפלה זאת עם האמור בזוהר )בכמה מקומות

 שנשמות בני האדם עוברות מהעולם הזה לעולם הבא דרך מערת המכפלה.

במדרש  ,''ראו אור גדול וחזק שהיה 'ישות' שופעת אהבה ללא קץ''. גם זה מבואר בדברי רבותינו .4

שר כא על הפסוק: ''כי לא יראני האדם וחי'' )שנאמר למשה, כ''ב( –)פרשת נשא פרק י''ד  ,רבה

 ,''בחייהם לא רואים אבל רואים בשעת מיתתם'' ,''הראני נא את כבודך''. שמות ל''ג( בקש מה'

 ,)תהלים כ''ב( ''לפניו יכרעו כל יורדי עפר''. )מכאן שבשעה שאדם מת ויורד לעפרו כמו שנאמר:

 ומכאן שהאדם רואה את ה' בשעת מותו(. ,הוא כורע לפני ה'

''ו( מבואר שבשעת מותו רואה אדם מראות שאינו יכול לראות בחייו. הזוהר גם בזוהר )ויחי רכ

מוסיף שזה הטעם שצריך לסגור עיני המת )כמו שנאמר ליעקב:''ויוסף ישית ידו על 

לא  ,מראות של קדושה ,כדי שאותן עיניים שרואות עתה בשעת המוות ,ד'(-עיניך''.בראשית מ''ו

 יקלטו יותר שום מראה חולין אחר.

באים לקראתם'' גם זה מבואר במקומות  ,''הם ראו את כל קרוביהם וידידיהם שנפטרו לפניהם  .1

רבים בזוהר )לדוגמא בפרשת ויחי רי''ח( שקרוביו וידידיו באים לקראתו בשעת מותו.... ואם הוא 

 באים עצובים ובוכים. ומסופר בגמרא )ברכות כ''ח( ,זכאי מופיעים לפניו במאור פנים... ואם לאו

 אמר לסובבים אותו: ''הכינו כיסא לחיזקיהו מלך יהודה שבא''. ,שר' יוחנן בשעת פטירתו

זוכים שיבואו  ,פירש רש''י: ''שבא ללוות אותי''. מכאן שאנשים בעלי שאר רוח וגודל מוסרי

 לקבל את פניהם ללוותם לעולם האמת. ,גדולים כמותם שכבר נפטרו

מחייהם'' כולם כאחד העידו שהזיכרונות מחייהם לא היו ''הם ראו תמונות מהירות אך ברורות   .2

אלא מעין סרט בממדי זמן אחרים. הם ראו את חייהם בשברירי בזק אך  ,במובן החושי הרגיל

קכ''ו( שכל מעשי האדם עומדים -בסדר כרונולוגי ובבהירות מופלאה.... מבואר בזוהר )נשא

הם דין וחשבון... עיין שם באורך. )מעניין ומופיעים בפניו ולא סרים ממנו עד השעה שייתן עלי

היה לדעת אם אותם ''הנפטרים'' תיארו בפני החוקרים כיצד הרגישו כאשר ראו כבסרט את 

 הזה(.-מעשיהם הלא טובים שעשו בעולם

''כולם בלי יוצא מהכלל היו מסוגלים לראות ולשמוע את כל הנעשה סביב גופם הגשמי שעזבו  .5

שאמר לרב שמואל ''אחים בהספדאי דהתם , כת שבת קנ''ג( על רבלמטה''. מסופר בגמרא )מס

כיוון ששם יהיה  ,שאמר רב לשמואל: ''שבשעת מותו יתאמץ בהספד שלו ,קאימנא''. ופירש רש''י

נוכח בשעת ההספד וישמע איך ''יתחמם'' שמואל בשעה שיספיד את רב''. מקור זה הוא אחד מני 

    נמשכת זמן ניכר. ,בגופו גם לאחר מותוהמוכיחים שהרגשת האדם בנעשה  ,רבים
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 הזה.  ד. עולם הנשמות כשכר לאדם על פעולותיו ומעשיו בעולם

אפשר ללמוד שעולם הנשמות הוא העולם שבו מצוי עיקר השכר או  ,ממקורות חז''ל בנגלה ובנסתר

לעולם העונש שגומלים לאדם על התנהגותו בעולם הזה. לפי מקורות אלו כאשר מגיעה הנשמה 

 והיא מקבלת שכר בגן עדן. ,דנים אותה על כל מעשיה שעשתה בעולם הזה ,הנשמות

שאין שום תענוג או הנאה שמשתווים לו בעולם  ,שכר זה לפי מקורות חז''ל ודברי הנביאים הוא תענוג

מכיוון ששום איש שחי  ,שלנו. תענוג זה אינו ניתן לתיאור בשום הגדרות או תיאורים אנושיים

אלא  ,שלגוף אין שום כלים לחוש אותו ,מפני שהוא תענוג רוחני בלבד ,לא זכה לחוות אותו ,בעולמנו

 דווקא ורק כאשר הנשמה נפרדה מהגוף.

 

 ה. חשיבות האמונה בעולם הנשמות.

וני מחשבה רצינית תביא את האדם אל ההכרה שקיים המשך לחיי האדם גם לאחר מותו. זה לא הגי

רק בשביל חייו הזמניים והחולפים  ,שהקב''ה ברא את האדם שהוא פאר היצירה האלוקית בעולם

 שבעולם הזה.

ללא שום סבל או צער? , מדוע זה לא הגיוני? וכי יש בעולם שלנו אדם שכל חייו עברו עליו בנעימים

בחוכמתו לייצר בני אדם וגיבור בוודאי לא ישתמש בכוחו ו חכם ,עליון, שלם הקב''ה שהוא כוח רוחני,

 בעולם הזה. רק בשביל חיים בעיתיים

מביאים אותנו להכרה  ,ההכרה שחיינו בעולם הזה רחוקים מלהיות מושלמים וחסרי סבל וצער

ועולם זה הוא העולם שבו החיים הם , שכנראה קיים עולם אחר שאליו מגיע האדם לאחר מותו

 חיים מלאים עונג ואושר. והאדם חי בהם, אין בהם עוד סבל וצער ,שלמים

מסייעת  ,ההכרה שהחיים שבעולם הזה הם קצרים ומאוד חלקיים מכלל חיי הנצח שהוא עתיד לחיות

לאדם להתמודד עם הסבל והצער הקיימים בעולם הזה. ההכרה שהצער והסבל בעולם הזה הם רק 

אכזבה וייאוש ומסלקת ממנו  ,נוטעת באדם תקווה ושאיפה לעתיד טוב יותר ,זמניים וחולפים

 במצבים שונים.

 

 ו. מטרת בריאת האדם.

שעל פי ההגיון ועל פי היהדות עיקר המטרה של בריאת האדם איננה החיים שלו  ,כבר כתבנו על כך

 בעולם הזה.

ברא את האדם רק כדי שיחיה בעולם הזה המלא בסבל ובצער. על  ,לא הגיוני שהקב''ה הטוב והחכם

 ,אינו אלא פרוזדור שעוברים בו כדי להגיע אל הארמון שהוא העולם הבאכן לפי חז''ל העולם הזה 

שרק בו תמצא נשמתו של האדם רק אושר וסיפוק ללא צער וסבל. מדוע אם כן נברא האדם לחיות 

תקופה בעולם הזה? מדוע לא ברא הקב''ה את האדם מתחילת בריאתו בעולם הבא? מצאנו בחז''ל 

כלומר היה  ,שאילו נוצר האדם בעולם הבא בלבד ,האחת היא שתי תשובות לשאלה הזאת. הסיבה

היה האדם מרגיש בעולם הנצח הרגשה של אי  ,ניברא ישר אל ההנאה ואל התענוג שבעולם הבא

 אלא כחסד שעשה עימו הקב''ה. ,מכיוון שהנאתו לא באה לו בגלל שעמל בשבילה, נוחות



81 
 

וניתנות להם כמתנת  ,ת חינם שלא עמלו עליהםאינם יכולים ליהנות ממתנו ,רוב מוחלט של בני האדם

 ,בראו אותו תחילה בעולם הגשמי ,חסד. על כן כדי שתהיה הנאתו של האדם שלמה בעולם הנשמות

 כדי שיעמול על מדרגתו הרוחנית בהתמודדות הקבועה שיש לו עם יצריו החומריים שבעולם הזה.

שהיא עצם  ,אה הרוחנית בעולם הבאהסיבה השנייה היא שכדי שהאדם יהיה זכאי לקבל את ההנ

הוא צריך להיות קצת דומה לשכינה במידות  ,וכדי שיוכל להיות קרוב לשכינה ,היותו קרוב לשכינה

הוא רק  ,והמקום היחיד שבו יכול האדם לעמול ולהשוות מידותיו למידותיו של הקב''ה כביכול ,שלו

 העולם הזה הגשמי.

 

 סיכום

ולכן היא גם מאמינה שיש עולם של נשמות שאליו  ,בנצחיותה של הנשמההיהדות מכירה ומאמינה 

כיוון שלא הגיוני , מסתלקת הנשמה כאשר היא מסתלקת מן הגוף. באמונה הזאת יש הרבה היגיון

שהקב''ה ברא את האדם רק בשביל מצבו בעולם הגשמי החולף והזמני. עולם הנשמות הוא גם 

 או חס וחלילה לקבל עונש על כך. , התנהגותו בעולם הזה המקום שבו אדם יכול לזכות בשכר על

  



81 
 

 ערך ניצול הזמן

 שלומי מימון

 

רבי אברהם אבן עזרא אומר : "בן אדם למה תדאג על הדמים ולא על הימים כי הדמים אינם עוזרים 

 והימים אינם חוזרים".

 המאמר היא לברר מהו ערכו של הזמן ומהי גנות הבטלה.מטרת 

או שמא יש  ,מהן הדרכים המעשיות לנצל את הזמן באופן יעיל, והאם יש מקום לעיסוק בתחביבים

 בכך משום ביטול תורה ?

 

   ערך הזמן

 ניצול הזמן. חוסר הרבה אנשים מסתובבים בעולם ומרגישים חסרי סיפוק על ההספק שלהם בגלל

האנשים האלה שלוים ורגועים.נוח להם לישון ולהתבטל כל היום אבל כשנפקחות עיניהם הם נפקחות 

לא רק במובן הפיזי אלא גם במובן הרוחני. הם מרגישים צער גדול על הזמן שאבד. הבעיה היא 

 שהפעולה הזאת חוזרת שוב ושוב והם עושים את אותה טעות כל הזמן.

גיש שהערך הזה משמעותי מאוד בשבילי במיוחד בתקופת המכינה בחרתי בנושא זה משום שאני מר

 שיש לנו הרבה דברים להספיק בזמן מועט.

פעילויות והרבה דברים  ,בתקופת המכינה אנחנו נפגשים הרבה עם הערך הזה בכך שיש שיעורים 

ולנצל שאנחנו צריכים לשמוע ולהספיק בזמן מועט מאוד, ובגלל זה צריך להשתדל להיכנס לשיעורים 

 את הזמן כמו שצריך ולא להתבטל כל היום ואז להגיע לסוף שנה ולראות שלא הספקנו כלום.

" כל אחד מאיתנו אמור להספיק הרבה דברים בזמן מועט אם זה הזמן קצר והמלאכה מרובה"

כל נקודת זמן מקבלת . זוגיות,לימוד תורה ועוד דברים שאתה עושה בהם מעשים משמעותיים, עבודה

 בטלה.  למאוד רצינית לכן עלינו לנצל את הזמן כראוי ולא לבזבז אותו  משמעות

מים אינם עוזרים והימים אינם חוזרים" כסף דמים כי הי"למה הינך בוכה על הדמים ולא בוכה על ה

 . אפשר להחזיר ואילו ימים אי אפשר להחזיר לכן יש לנצל את הזמן כמו שצריך ולא לשקוע בבטלה

מד למות. חבריו וידידיו התפללו עבורו וקיבלו החלטה לתרום לו זמן מחייהם. מעשה באדם שחלה וע

המארגנים של ההחלטה פנו  .האחד שנה "והקמצנים" מביניהם תרמו שבוע ,האחד תרם שלש שנים

לחפץ חיים וביקשו את תרומתו לתדהמתם הסכים החפץ חיים לתרום שניה אחת בלבד מחייו, החפץ 

מופתעים והסביר להם "אתם יודעים כמה יקרה שניה אחת בחיים?כמה  חיים זיהה על פניהם שהם

 אחת"?.  האפשר להספיק בשניי

 אנחנו מבינים מהסיפור הזה כמה חשוב הזמן כמה חשובה אפילו שנייה אחת!!

 

 בגנות הבטלה 

 . ברור לכולם שהבטלה היא שלילית

הבטלה " אומרתכפי שראינו קודם גם מי שעצלן חש כאב על הזמן שאבד לו. המשנה במסכת כתובות 

מתבטל ולא עוסק בעשייה חיובית עלולה  כשאדם" 1.עמום מביא לידי חטאשעמום והשמביאה לידי 

                                                           
1

 כתובות פרק ה 
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אנשים משחיתים רכוש ציבורי וזה גם יכול  לתפוס את מקומה עשייה שלילית לדוגמא: מרוב שיעמום

 לבוא לידי ביטוי במחשבות רעות שגורמות לך לחטוא.

האדם נברא לעמול לפעול ולהועיל לעולם ולמלא את  -" אדם לעמל יולדנימוק נוסף נאמר באיוב "

 . החיים בתוכן

לא לנצל את איבוד זמן הוא למעשה איבוד התוכן שבחיים לדוגמא: אדם שהתרגל לחיי בטלנות ו

כל הזמן יחפש את השעות של המנוחה ובסופו  ,שיצטרך לעבוד הוא לא יהיה רציני בעבודהכהזמן גם 

על שדה איש עצל קשיים כלכליים. כמו שנאמר במשלי "של דבר עלול למצוא את עצמו מפוטר ולהיכנס ל

" ם וגדר אבניו נהרסהעברתי ועל כרם אדם חסר לב והנה עלה כולו קימשונים )קוצים( כסו פניו חרולי

 אנחנו רואים פה שהעצלות מביאה את האדם להפסדים ונזקים.

 

 איך לנצל את הזמן בצורה יעילה ?

וכן תמצא כל מעשיהם של הצדיקים תמיד " וכך אומר הרמח"לנאמר על צדיקים שהיו מהירים 

 ."2במהירות

עיניו וירא והנה שלשה אנשים ניצבים עליו, וירא וירץ  וישאלדוגמא על אברהם אבינו נאמר " 

..וימהר אברהם האוהלה אל שרה ויאמר מהרי...ואל הבקר רץ אברהם...ויתן אל הנער . לקראתם

 ."וימהר

אנו רואים בפסוקים אלו איך אברהם מיהר לעשות הכנסת אורחים... ועוד נאמר על צדיקים אחרים 

 . רותכמו רבקה שעשו מעשיהם תמיד במהי

אנחנו לומדים מכך שכל מעשיהם של צדיקים במהירות, "אשר לא יתנו הפסק זמן לא אל התחלת 

יסוד זה של הזריזות מרכזי במכינה ומרכזי מאוד בצבא: למשל  –המצווה ולא אל השלמתה..." 

לנצל את הזמן וצריך במכינה יש שיעורים מהבוקר ועד הערב ככה שכל הזמן יש במכינה מה לעשות 

אחרות...ואילו בצבא אנו רואים שבכל מה שאנחנו עושים יש  תשיעורים מדסים או פעילויוניסה לבכ

 . זמנים ובכך מנצלים כל שנייה ושנייה בצבא

צריך לנצל את השניות הקטנות וכך נצליח לעשות המון חסד, ולא לשכוח לעשות הכל בזריזות כמו 

 הצדיקים שלא ממתינים ומחכים. 

כדברי ונרצה לעשות את הטוב -ע על הרצוןתשפי הפעולה החיצונית, ה דברים בזריזותאם נעש ,גם אנחנו

". הקדוש ברוך הוא עושה עם האדם טובות בכל עת הפעולות נמשכים הלבבות אחריספר החינוך: "

מעת הלידה ועד היום האחרון שלנו בעולם  ,הקדוש ברוך הוא עושה עימנו נפלאות גדולות ובכל שעה.

צריך שאדם ירבה להסתכל ולהתבונן בדברים האלה כל פעם לחשוב לעצמו את הדברים הטובים 

 שהקדוש ברוך עשה עימו.

כאשר ירבה להסתכל ולהתבונן בדברים האלה ככה הוא ירבה להכיר לעצמו חובה רבה אל הקדוש 

אלה לא יתעצל ויתרפה מעבודתו כי הקדוש ברוך הוא ברוך הוא המיטיב לו ועל ידי האמצעים ה

היטיב וכך נוכל להכיר לו טובה ואתה יכול להוקיר לו טובה על ידי קיום מצוותיו ותודה לשמו וכך 

 תנצל את הזמן בצורה יעילה.

שיכין לעצמו תוכנית ובכך הוא שואף  מי שרוצה לנצל את הזמן שלו על ידי סדר העדיפויות שלו צריך

 ת הזמן צריך מטרה,מה אתה עושה מחר. לנצל א
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 מסילת ישרים , בדרכי קניית זהירות 
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צבא ואז לפני המכינה שנת אדם צריך להציב לעצמו מטרות וסדר עדיפויות. למשל כשאתה הולך ל

כלים שיעזרו לך בהמשך וחיזוק המידות בניית ערכים  ,בכך אתה מנצל את זמנך ללמוד תורה ,מתגייס

שימה יומית של דברים חשובים שצריך החיים. בשביל שנוכל לנצל את הזמן כראוי צריך להכין ר

 . זמן כראויה תאלעשות, ולהתמקד בדברים האלה וכך נוכל לנצל 

אפשר גם לנוח אבל לא  ,אדם נולד בשביל מאמץ " באנו לעולם בשביל לעבוד בשביל להתאמץ בחיים"

 להגזים ולהתבטל כל הזמן.

 

 האם תחביבים ומנוחה נחשבים לבטול תורה ?

האם יש פסול לפי  אך השאלה מהי בטלה? .חשיבות ניצול הזמן ובגנותה של הבטלהעל  כתבנועד כאן 

התורה ביציאה לנופש, במנוחה, בעיסוק בתחביבים שונים או שמא כל רגע פנוי צריך להיות מנוצל 

 ללימוד תורה ומצוות?

אלא על אין תחילת דינו של האדם  3יודעים אנו את חומרת עוון ביטול תורה וכבר אמר רב המנונא

דברי תורה. מצד שני האדם זקוק למנוחה ולאוורור. כל אחד מוצא את הדרך המתאימה לו אם זה 

 שמיעת מוזיקה טיול או משחקים שונים.

רוצה להחכים ולהעשיר את ידיעותיו, לקרוא ספרים למשל, האם התורה אוסרת זאת? הכמו כן אדם 

שאלה ונותן מקום לתרבות פנאי על פי התורה מתייחס ל, 4הרב מיכאל אברהם במאמרו בין זמן לפנאי

אך יחד עם זאת מדגיש את הערך והמצוה להשתדל לנצל את הזמן הפנוי לתלמוד תורה. כמובן לא 

וביכולת ההתמדה שלהם. גם אצל אותו אדם יש תקופות שונות ומצבים  םכולם שווים בכישרונותיה

חייל בצבא צריך  :למשל .תורה ולעיתים פחותים יש לו את היכולת יותר להשקיע בלימוד עיתל ,שונים

להשתדל לקבוע עיתים לתורה אבל מצד שני החייל זקוק לאיוורור לעשות דברים שישחררו אותו 

 . מהלחץ הצבאי

לימוד תורה צריך להיות בעדיפות ראשונה של ניצול הזמן הפנוי שהרי ללא לימוד תורה נגרר האדם 

 יים ואחרי דברים בטלים.אחרי החומריות ונסחף אחרי הנאות הח

 . יש מקום להנאות ולתחביבים לפי התורה אך אין לשקוע בהם יותר מדי על חשבון לימוד תורה

אינו דומה המבזבז  .כמובן לעיתים יש עיסוקים שאומנם אינם לימוד תורה אבל הם בעלי ערך ותועלת

 . חיוביאת זמנו בשש בש לאדם המטייל בארץ ישראל או קורא ספרים בעלי תוכן 

אם הוא כל היום שקוע  . לדוגמא:ניתן ללמוד רבות על אופיו של האדם מעיסוקיו בשעות הפנאי

וכדומה  בבטלה אז הוא פסיבי לא יודע להעסיק את עצמו ולעומת זאת אדם שהוא יוצר, בונה, כותב

 הוא אדם בצלם אלוקים אדם אקטיבי.

 

מסביר העקדת יצחק )רבי  "אתמול כי יעבורכי אלף שנים בעיניך כיום " הפסוק בתהילים אומר:

יצחק עראמה( שהחיים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו שקולים כאלף שנה בעיני הקדוש ברוך הוא ואנו 

אלא שאנחנו מחשיבים את התקופה הזאת  ,יכולים להספיק ולהגיע לתוצאות גדולות של ניצול הזמן

 . זמןכרגע, מבזבזין את הזמן ואומרים שלא הספקנו כי אין 

 

 ולמלא אותו בתורה ובעשייה חיובית. -יהי רצון שנזכה להעריך את הזמן היקר
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 לשון הרע

 יקיר ממו

 הקדמה

בחרתי בנושא שמירת הלשון כי זהו נושא מאוד חשוב, וכולנו לצערנו נכשלים בו. בגמרא במסכת בבא 

רובם בגזל וכולם בלשון הרע ". הגמרא שואלת:"סלקא דעתך "מיעוטם נכשלים בעריות  בתרא נאמר

 . כולם בלשון הרע"? והגמרא עונה: "אלא באבק לשון הרע"

 

 טעם אסור לשון הרע

יש הסבר מאוד הגיוני לאיסור הזה. לשון הרע גורם לסכסוכים ומריבות בין בני האדם, ואפשר 

מוסרי. לא ראוי ולא מוסרי  –החילוני  להסתכל על זה לא רק בהיבט הדתי האוסר, אלא גם מההיבט

לדבר על אדם מאחורי גבו, מבלי שיוכל להגן על שמו הטוב. לעיתים לשון הרע הנאמר על אדם מזיק 

 לו יותר מנזק שנעשה לרכושו. 

כפי שנאמר "ארור מכה רעהו בסתר". ואין לך "מכה רעהו בסתר" יותר ממי שמדבר על חברו לשון 

 הרע מאחורי גבו.

הרע גורם לשנאה בעם ישראל. כאשר אדם מדבר לשון הרע הוא עובר מספר עבירות. בין שאר לשון 

העבירות הוא עובר על: "לא תלך רכיל בעמך", הוא עובר גם על "השמר בנגע הצרעת",וכן הוא עובר 

על:"לא תשנא את אחיך בלבבך", ועל: "ואהבת לרעך כמוך". יש מקרים שבהם הוא עובר גם על: "לא 

 גם על "לא תרצח".  ב", ובמצבים קיצוניים הוא יכול לעבורתגנו

 . לדוגמא: אדם מדבר לשון הרע על חברו, ובגלל דיבורו חברו איבד את פרנסתו. זה סוג של גזל

איסור לשנוא אותם, וכן אין לעם  על גויים מותר לדבר לשון הרע, כי אין שאיפה לאהוב אותם,ואין

ישראל שאיפה שתהיה אחדות בינו לבין אומות העולם,בין השאר מכיוון שאחדות יכולה להוביל 

להוביל לעבודה זרה ושכחת  לעבירות נוראיות כמו חתונה והתבוללות יחד עם הגויים, שזה יכול

 הקב"ה. לכן על פניו אין איסור לשון הרע על הגוי.

ן העולם יהודי לא חייב לדבר לשון הרע על גוי וגם לא כדאי לדבר עליו, כדי שלא יתרגל אבל מצד תיקו

                  לדבר לשון הרע וזה יהיה שגור בפיו.

 

 דיבור לשון הרע על רשע גמור

לגבי רשע גמור אומרת התורה שמותר לדבר עליו לשון הרע, שהרי התורה כתבה: "לא תשנא את 

בסתר" וכיוון שהרשע אינו "רעך" ואינו "אחיך"  רעהוהיא כתבה: "ארור מכה  בלבבך", וכן אחיך

לעניין שמירת תורה ומצוות, נראה שאין איסור לדבר עליו לשון הרע. אולם צריך לדעת מיהו רשע 

גמור האם כל אדם שלא שומר כראוי תורה ומצוות, נקרא רשע גמור? האם כל "החילוניים" בימינו 

ים לעניין זה? השאלה נובעת מכך שייתכן שההגדרה "רשע" קיימת רק כאשר דינם כרשעים גמור

מסביבו יש הרבה צדיקים, וגם הוא חונך להיות צדיק, ואף על פי כן החליט לצאת לתרבות רעה. אולם 

בימינו שרוב החברה היא חילונית ייתכן שבמצב הזה לא ניתן להגדיר אף אדם בהגדרה "רשע", ולכן 

 לדבר עליו לשון הרע. ייתכן שאין היתר
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 שיכול אדם לעבור עליהם כשהוא מדבר לשון הרע. האיסורים

רבי ישראל הכהן מראדין, מחבר הספר "שמירת הלשון" והספר "חפץ חיים", מדרג את הדיבור 

האסור של לשון הרע, בשלושה שלבים, לפי חומרתם, מהקל אל הכבד, וכולם נכללים לדעתו באיסור: 

   בעמך"."לא תלך רכיל 

 הדירוג הוא:

אדם שטוען דברים והולך מזה לזה, ואומר כך אמר פלוני עליך, כך שמעתי על פלוני שעשה לך, אף על  .7

 פי שהוא דובר אמת ניתן לומר עליו שעבר על איסור רכילות.

לשון הרע, שאדם מספר בגנות חברו, אף על פי שזה אמת. לדוגמא: פלוני כל הזמן רב עם אחים שלו,  .4

                    י כל הזמן כועס על ילדיו.פלונ

 מספר בגנות חברו ענייני שקר. לדוגמא: פלוני כל הזמן אוכל בשירותים והדבר לא נכון. .1

 לאווים שאדם יכול לעבור עליהם כאשר הוא מדבר לשון הרע: 77החפץ חיים מונה בספרו 

                         "לא תשא שמע שווא" כלומר לא להעביר שמועות רעות. .א

   "השמר בנגע הצרעת" כלומר להימנע מלשון הרע כדי שלא תבוא עליו צרעת. .ב

"לפני עיוור לא תיתן מכשול" בין אם מדובר במספר שמכשיל את האחרים, ובין אם מדובר בשומע  .ג

 שמכשיל את המספר.

המניע שלו "השמר פן תשכח ה' אלוקיך" מאדם המספר לשון הרע על חברו נוהג בגאווה, מכיון ש .ד

 לספר רע על האחר בא כדי להעיד על עצמו שהוא טוב יותר. אדם המתגאה שוכח את אלוקיו.

"לא תחללו את שם קדשי" בלשון הרע אין תאווה גשמית שצריך להתגבר עליה, ולכן אדם המדבר  .ה

לשון הרע בעצם מורד ופורק עול מלכות שמיים בלי שום הנאה. ונשאלת השאלה: והלא אנו יודעים 

שלשון הרע ורכילות זוהי הנאה גדולה? אפשר לענות על כך שאדם במצב רוחני גבוה כפי שהתורה 

דורשת, לא ימצא שום הנאה בלספר גנות על חברו, ולכן אם עושה זאת יש בכך משום מרד בהקב"ה 

 ולכן זהו חילול ה'.

ה פניו כאילו "לא תשנא את אחיך בלבבך" אם מספר בגנות בן אדם אך בפניו של אותו אדם מרא .ו

 רגילות זהו איסור.

"לא תקם ולא תטר" אדם שיש לו שנאה לחברו בגלל איזשהו מעשה שנעשה לו על ידו או בגלל חפץ  .ז

 שלא רצה להביא לו ובתמורה הולך האדם ומפיץ את גנותו של המסרב. 

 ר זה."לא תהיה אחרי רבים לרעות" אם אדם מדבק עצמו באנשי רשע ובעלי לשון הרע עובר על איסו .ח

                                                       "ולא יהיה כקרח וכעדתו" אדם שעל ידי לשון הרע מחזיק במחלוקת ומגדל אותה. .ט

"לא תונו איש את עמיתו" התורה אוסרת עלינו לצער כל אדם בישראל, על ידי לשון הרע אנו מצערים  .י

                                                אם הדברים מגיעים אליהם.

"לא תשא עליו חטא" אדם שיש לו בליבו כעס על חברו צריך לומר לו באופן אישי בעדינות ורק  .יא

  שניהם ולא לפני אנשים שלא יתבייש.

"לא תחניפו את הארץ" אדם הרוצה להתחנף לאדם ובעקבות זאת הוא מסכים לכל אמרותיו  .יב

  על לאו זה.ומקשיב לדיבורו על אנשים עובר 
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 מתוכם אציין שמונה.מצוות עשה בהם אדם עובר בזמן דיבור לשון הרע: 61

"זכור את אשר עשה למרים ה' אלוקיך בדרך" מרים דיברה על משה רבינו בינה לבין אחיה הקדוש  .א

 לקתה בצרעת.בצנעה ולא בגנותו ומשה רבינו לא הקפיד עליה ובכל אופן 

 "ואהבת לרעך כמוך" כמו שאותו אדם לא רוצה שידברו עליו כך האדם לא אמור לדבר על חברו. .ב

 לא דן אותו על כף זכות. ה"בצדק תשפוט עמיתך" כאשר אתה מדבר לשון הרע את .ג

"הוכח תוכיח את עמיתך" בן אדם שמספר לשון הרע על חברו ויודע שיוכל למנוע את זה צריך  .ד

 ספר על מעשיו.להוכיח את המ

"ובו תידבק" אדם צריך להידבק בתלמידי חכמים וצדיקים ולא באנשים שרוב מעשיהם זהו דיבור  .ה

 לשון הרע.

"ומקדשי תיראו" שאדם מדבר לשון הרע בבית מדרש עובר על מצוות עשה שצריכים לשמור את  .ו

 המקדש.

 ו לכבד את הכהן."וקדשתו" אם אדם מדבר על כהן לשון הרע עובר על מצוות עשה שיש עלינ .ז

"את ה' אלוקיך תירא" אדם שמדבר לשון הרע מראה שאין לו מישהו מעליו ואין יראת שמיים בליבו  .ח

                                  ולא מפחד מהקב"ה.

אם פגם וקלקל חס ושלום בדיבורו, על ידי העוונות "נפש החיים: ר' חיים מוולוז'ין כותב בספרו 

ן הרע, וכיוצא בזה או שאר עוונות התלויים בבחינת הרוח, ונתקלקל בזה בחינת הבאים בדיבור בלשו

הרוח, והגם שאין בחינת הרוח ניכרת כלל, כי לא מצאנו בתורה עניין הכרת רק מבחינת הנפש, 

עם כל זה על ידי העוונות התלויים בשרשם מבחינת הרוח, ומקלקלו ופגמו ומגביר  ונכרתה הנפש...""

                   ."1כוח הטומאה רחמנא ליצלןלעומת זאת את 

 

   האם יש איזו בעיה בדיבור הרע על עצמך?

 ר לדבר לשון הרע על עצמך, שהרי הוא לא עובר על שום דבר,וסאיהחפץ חיים סבר בתחילה, שאין 

. בעיהרים, ולכאורה אין עם זה שום כביכול הוא לא מוסיף שנאה ולא גוזל, ולא יכול לגרום לעוד איסו

לאחר שקרה מקרה שבו החפץ חיים הלך בדרך ועלה על כרכרה, לאחר ששאל החפץ חיים לאן הוא 

מגיע, ענה לו בעל הכרכרה אני מגיע אל החפץ החיים הגדול והחכם, ושיבח אותו ליד החפץ חיים בלי 

עצמו לדעת שזה הוא, ניסה החפץ חיים למתן את השבחים והתחיל לספר דברים לא כל כך טובים על 

ואמר לו איך יש לך זכות לדבר על בן אדם כל כך  כשבעל הכרכרה שמע דברים אלה נתן סטירה לנוסע

גדול בישראל, כשבא בעל הכרכרה למחרת היום וראה את החפץ חיים פניו החווירו כרע על ברכיו 

ימוד החפץ חיים ענה לו שלא רק מוחל לו, אלא אף מודה לו שלימד אותו ל .ובדמעות ביקש סליחה

                                               .חדש, בגלל מקרה זה, שאסור לדבר לשון הרע על עצמו

 

 סיכום:

שיש לה כל כך הרבה השלכות ושעוברים על  במאמר זה למדנו על העבירה החמורה "לשון הרע" ראינו

בתורה ובעזרת ה' לא נדבר לשון המון לאוים בזמן דיבור לשון הרע. אני מקווה בעזרת ה' שכולנו נעלה 

 הרע ונדבר רק דברים טובים בפינו.

  

                                                           
1

 נפש החיים שער א' פרק ח' עמוד ס''א 
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 יהדות תימן

 איתמר מנצור

 

 בחרתי במאמר זה עקב רצוני להתחבר למורשת משפחתי.

בלדי, ואני שם לב שהשינוי בנוסח הבלדי לעומת כל קהילות ישראל האחרות  -אני מתפלל בבית כנסת תימני 

 מעניין אותי. מקורות ההבדלים גם הם מעניינים אותי. 

 ראשית עליי לברר ולהסביר את שמות של קבוצות יהדות תימן.

 :הקדמה

חיו יהודי תימן באורח חיים דתי  ,פי נשרים"מראשית התיישבותם בתימן ועד זמן גאולתם בימינו "על כנ

 ם בתימן סייעו לכך.ימוחלט, ותנאי החיים הכללי

על אף הסתגרותה של ארץ תימן, הסתגרות שנמשכה כמעט עד לימינו, מצאו יהודיה תמיד דרכים לקשור 

ו יהודי ואף פעם לא נשארו מנותקים מהם לגמרי. בין השאר מצא קשרים עם המרכזים של היהדות שבגולה,

רמב"ם וצאצאיו. עד היום הם ניזונים מן התימן קשרים גם עם המרכז היהודי שבמצריים, ובייחוד עם 

  הרעיונות וההוראות שבספריו ומתשובות צאצאיו.

חינוך הילדים בתימן לא חרג אף פעם מתחום אותה הצורה, הידועה לנו מספרות התלמוד והמדרשים. בכל 

ימד תורה בחדר אחד לילדים בגילאים שונים. יתר הידיעות נרכשו בבית ובבית קהילות תימן היה "מארי" של

לפחות לקרוא. במשך כל הדורות  הכנסת, ואחרי כן בחיי העבודה. צורת חנוך זו הספיקה שכל גבר יהודי ידע

 לא נעשה שום ניסיון לשנות צורת חינוך זו או לשכללה.

למניינם(. בתחילה הקפידו העולים על  7884התרמ"ב )עלייתם של יהודי תימן לארץ ישראל החלה בשנת 

מנהגיהם ועל אורחות חייהם גם בארץ, כבארץ מוצאם, ואולם במשך השנים נמצאו כאלה שמסיבות שונות 

 סיגלו לעצמם כמה מנהגים של בני עדות מזרח אחרות.

 

 פירוש המילים שאמי ובלדי

פירוש המילה "בלדי"  השאמי הוא מאזור צפון תימן."צפוני", כלומר מקור המנהג  פירוש המילה שאמי הוא

 הוא "מקומי", כלומר המנהג של יהודי שאר האזורים של תימן.

מקובל שכאשר מדברים על סידור תימני סתם, הכוונה היא לנוסח הבלדי, וכאשר רוצים לדבר על סידור תפילה 

 שאמי, מציינים בפירוש שמדובר בסידור תפילה שאמי.

 הבלדי נקרא "תכלאל", ואילו הסידור השאמי ניקרא "בית יעקב".סידור התפילה 

מלבד שני נוסחי תפילה אלו יש מקצת מיהודי צנעא שנקראים "דרדעים" שנוהגים בתפילתם להכניס מספר 

 שינויים בסידור בלדי.

 

 . כמה מההבדלים הקיימים בין נוסח התפילה השאמי והבלדי

ואילו בסידור הבלדי  ה מאוד לנוסח הסידור של היהדות הספרדיתהסידור של הנוהגים כמנהג השאמיים דומ

 . יש הרבה דברים שונים מאוד מהסידור הספרדי

 להלן כמה מהדברים המיוחדים והשונים במנהגי הבלדים: 

"למשומדים אל תהיה  במקום "למינים ולמלשנים אל תהיה תקווה" שבברכת המינים, אומרים הבלדים

תקווה". בקדיש דרבנן מוסיפים הבלדים את הקטע שמתחיל במילים "דעתיד לחדתא לעלמא". בתפילת מוסף 

הקהל אינו מתפלל תפילה בלחש אלא רק שליח הציבור אומר את התפילה בקול רם. רק את התפילה "אלוהי 

ם עלינו לשבח, אלא מסיימים בשני נצור לשוני" אומרים כולם בלחש. בתפילת מנחה הבלדים לא אומרי

מזמורים מספר תהילים "ה' קראתיך חושה לי" )פרק קמ"א( ומזמור "משכיל לדוד בהיותו במערה תפילה" 

)פרק קמ"ב ( ואחר כך אומרים "רבי חנניה בן עקשיא" ומסיימים בקדיש דרבנן. אין אומרים קדיש לפני תפילת 
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אומרים הבלדים תחילה את המזמור: "למנצח על הגיתית ערבית. לאחר תפילת שמונה עשרה של ערבית 

מזמור לדוד" )תהילים פרק ח'( ורק לאחר מכן הם אומרים את המזמור: "שיר למעלות אשא עיני אל ההרים 

מאיין יבוא עזרי", שאותו אומרים גם רוב הקהילות האחרות. אחרי שני מזמורי תהילים אלו אומרים "רבי 

 רבנן ועלינו לשבח. אצל הבלדים הכהנים אינם נוטלים ידיהם לפני נשיאת כפיים. חנניה בן עקשיא", קדיש ד

 גם בקריאת התורה והפטרה יש מנהגים מיוחדים לבלדים. להלן כמה מהם:

כאשר קוראים בשני ספרי תורה או יותר, כמו למשל שבת וראש חודש, שבעת ימי הפסח, או אם חל ראש חודש 

אדר בשבת שאז מוצאים אפילו שלושה ספרים, לא מוצאים ביחד כמה ספרי תורה אלא מוצאים את הראשון 

רים אותו להיכל וקוראים בו, ומחזירים אותו להיכל ומוציאים את השני וכן כאשר גומרים בשני מחזי

 ומוציאים את השלישי. 

העולה לתורה נוהגים בניו, נכדיו, אחיו הקטנים, בני אחיו, בני אחיותיו, וחתניו לוקחי בנותיו, לעמוד במקומם 

בשעה שהוא קורא בתורה. בארבע שבתות בשנה מעלים בכוונה דווקא ילדים קטנים לעלית שישי. השבתות הם 

אזינו. אצל הבלדים פרשות "חוקת" ו"בלק" מחוברות תמיד לקרוא אותן באותה פרשות ויחי, יתרו, קורח, וה

הרב או החזן בנעימה יפה פרקים מספר  שבת. הבלדים אף נוהגים שבכל שבת לפני אמירת עלינו לשבח קורא

 "מנורת המאור". 

 

 השפעות של קהילות חיצוניות על מנהיגי התפילה של יהודי תימן.

והדפיסו גם סידורים, הגיעו סידורים מודפסים רבים לקהילות תימן. כיוון שבתימן כאשר המציאו את הדפוס 

לא היה דפוס וחסרו להם סידורים, נוצר מצב שסידורים מודפסים בנוסח יהדות המזרח הספרדים חדרו 

סידורים אלו התפשטו בעיקר בחלקים הצפונים של  לקהילות תימן והביאו אליהם את הנוסח הספרדי. אולי

ות תימן ולכן היהודים המשתמשים בסידור הספרדי בתימן מכונים שאמיים. לעומת הנוסח השאמי, יהד

הבלדים נשארו נאמנים לנוסח התפילה שהתקבל אצלם מהרמב"ם. הריכוז הגדול ביותר של יהודי תימן 

 הבלדים היה באזור צנעא וכן באזורים שהיה להם קשר רוחני עם היהודים שחיו באזור צנעא.

 

 וםסיכ

כל ימי גדלתי במורשת יהודי תימן כמנהג הבלדי. הרבה שנים הייתי בטוח שכך נוהגים בכל קהילות ישראל. 

בכתיבת המאמר הזה גילתי שהרבה מהמנהגים שעליהם גדלתי נוהגים רק אצל היהודים הבלדים ואינם 

 נוהגים כלל בשום קהילה אחרת.
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 שמירת נגיעה

 דניאל מעטוף

 

ואל אישה בנידת טומאתה לא תקרב לגלות " 1)בתורת כהנים( בפרשת אחרי מות -מקור האיסור

איש איש אל כל שאר בשרו לא תקרבו " אין לי אלא נידה מניין לכל העריות ? תלמוד לומר: "ערוותה

 ".לגלות ערווה

 ים:רמכאן למדנו שני דב

שהאיסור אינו אלא רק לקיים חיי אישות עם העריות אלא יש גם איסור בנגיעה של קירבה. דבר  .א

 זה נלמד במדרש מהמילים "לא תקרב". 

האיסור הוא לכל העריות כגון אשת האחר, גם אם אינה נידה, וכגון נידה גם אם היא פנויה  .ב

 ואפילו אם היא נשואה לו.

ות, קיים איסור מן התורה אך האם קיים איסור גם במגע עם ברור לנו שבקיום יחסי אישות עם הערי

שאינו יחסי אישות? מהמדרש הנ"ל למדנו שגם בכך יש איסור מהתורה וכך כותב הרמב"ם  אישה

הוזהרנו מלהתענג באחת מכל העריות ואפילו בלא ביאה, כגון החיבוק והנישוק ]ספר המצוות[ "

קרבו לגלות ערווה" כאילו אמר: לא תתקרבו וכיוצא בהן מפעולות שאדם נהנה מהן. "לא ת

 ".אליהם,קירבה המביאה לגלות ערווה

מדברי הרמב"ם האלה אנו לומדים שלדעתו כל קירבה אל אישה שהיא ערווה בשבילו שיש בה הנאה 

הרמב"ן ]בהשגותיו על ספר המצוות[ . יש בה איסור מן התורה גם אם לא חי איתה חיי אישות ממש

סובר שכל קירבה של הנאה אל אישה ערווה אם אין בה יחסי אישות אינה אלא חולק על הרמב"ם ו

איסור דרבנן. טענתו של הרמב"ן מתבססת על כך שבגמרא לא אמרו בשום מקום שזהו איסור מן 

 התורה, עובדה זו מוכיחה שלדעת חכמי הגמרא מה שדרשו בספרא מן התורה אין כוונתם 

רה אלא שבגלל המילים "לא תקרב" ראו חכמים צורך לאסור לומר שכל נגיעת חיבה היא איסור תו

ראינו אם כך שכל איסור נגיעה בערווה לדעת הרמב"ם הוא מן  מדרבנן כל נגיעה של חיבה בערווה,

פסק כדעת  2ערוךהתורה ואילו לדעת הרמב"ן נגיעה שאין בה יחסי אישות היא רק מדרבנן. בשולחן 

 הרמב"ן

 

 הדין בנגיעה שאינה של חיבה

הוזהרנו מלהתענג ראינו שלדעת הרמב"ם איסור הנגיעה בערווה הוא מן התורה אולם ממה שכתב: "

כל שחיבק ונישק דרך תאווה ונהנה  3וגם ממה שכתב הרמב"ם "באחת מכל העריות ואפילו בלי ביאה

 יוצא שמדובר דווקא בנגיעה לשם חיבה ותאוה. ,בקירוב בשר, הרי זה לוקה מן התורה"

נשאלת השאלה  חיבהאסורה וזה כולל כל הנגיעות של  חיבהנו נקודה זו שנגיעה לשם לאחר שבירר

צריך אדם להתרחק מהנשים " כותב: 4האם נגיעה שאינה של חיבה מותרת? השולחן ערוך אבן העזר

מאוד מאוד ואסור לקרוץ בידיו או ברגליו ולרמוז בעינו לאחת מהעריות ואסור לשחוק עימה להקל 

להביט ביופיה ואפילו להריח בבשמים שעליה אסור, ואסור להסתכל בנשים  ראשה כנגדה או

מדברי  ."שעומדות על הכביסה ואסור להסתכל בבגדים צבעוניים של אישה שמא יבוא להרהר בה

                                                           
1

 ויקרא י'ח ט' 
2

 אבן העזר סימן כ' סעיף א' 
3

 בהלכות איסורי ביאה כ'א א' 
4

 סימן כ'א אבן העזר 
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השולחן ערוך אנו לומדים שלא רק נגיעה לשם חיבה אסורה אלא אף להסתכל, לרמוז ובעצם כל דבר 

ברוב רובם של המקרים  .עה שאינה של חיבה הענין מורכב משני חלקיםלעניין נגי .המגרה את היצר

גם אם הנגיעה אינה של חיבה הרי היא מגרה את היצר. והיא גורמת לאדם להתעורר מבחינה יצרית 

כאנשים החיים בעולם אנו רואים שאנשים שנוגעים רבות בנשים גם אם  .הן בזמן הנגיעה או לאחריה

לחיצת יד דבר זה גורם להם להיכשל לעיתים בעניינים יותר חמורים, זו רק טפיחה על השכם או 

צריך ואילו אנשים שנזהרים לא נכשלים בעניינים חמורים יותר. כפי שכבר ציטטנו את השולחן ערוך "

וכבר לימדונו חכמים שכל המסתכל באצבע של אישה להנות  ,"אדם להתרחק מן הנשים מאוד מאוד

גיהנום על אחת כמה וכמה הנוגע ביד אישה. אך לעיתים במיעוט של  ממנה אינו מנוקה מדינה של

המיעוט של המקרים מצוי שאישה שאינה מודעת כלל להלכות צניעות מגישה את ידה ללחוץ יד כפי 

המקובל בעולם המערבי והאדם שלא יגיש לה יד יגרום לעלבון גדול מאוד לאישה. בסוגיה זו יש 

ד אך אם יש אפשרות להתחמק ולא להעליב מובן שזו האפשרות המקלים ואומרים שמותר ללחוץ י

המועדפת. ישנם מקרים שהאישה זקנה מאוד ואין שום חשש של חיבה שאפשר גם להקל. בעניין זה 

אביא סיפור מעניין על הגאון הרב עובדיה יוסף כאשר הוא היה רב ראשי לישראל עקב תפקידו נאלץ 

כאשר ירדה מהמטוס הגישה את  84-משלת אנגליה בשנות הלקבל את פניה של מרגרט תאצ'ר ראש מ

ידה למקבלי פניה ואנשים לחצו את ידה חוץ מהגר"ע יוסף שלא הסכים ללחוץ את ידה, לאחר מכן 

היא נפגעה וראתה בזה זלזול ואנשים שהיו לידה הסבירו לה שאצל רבנים יהודים לא לוחצים ידיים 

לרב ולבקש ממנו את סליחתו על כך שהיא פגעה בו.  לנשים כאשר שמעה זאת ביקשה להעביר מסר

הרי לנו שכאשר אדם מקפיד בענייני צניעות ומשתדל שלא לסמוך על היתרים אם עושה כך לשם 

שמים יצא לו טוב מכך. עוד היתר הוא כאשר אישה חס ושלום נמצאת במצב של פיקוח נפש ואם אדם 

" לא תעמד על דם רעך. לדוגמא, אדם שעובר על "יכול להצילה הרי פשוט וברור שמחויב הוא להצילה

אם הוא רואה אישה שטובעת בנהר ויכול להצילה ולא מציל אותה מטעמים של חסידות הרי זו לא 

 חסידות אלא טיפשות ואיסור מוחלט.

 

 חינוך לצניעות

" כפל המילה יתרחק מאוד מאודעל פי ההלכה צורת התבטאות של השולחן ערוך מופיעה בביטוי "

מאוד" מופיעה פעמים נוספות בכמה נושאים שונים כמו למשל שוחד, ענווה, וגאווה. כפילות זו "

חכמים פסקו סייגים רבים בנוגע לנושאים  האדם להימשך אחר אותם מידות ולכן נובעת מפני שטבע

אלה כמו למשל איסור נגיעה והסתכלות בנשים. איסורים אלה אינם שונים מהפרדת כלי חלב ובשר 

לכן אין כלל היתר להסתכל בתמונות לא צנועות לשם הנאה ולהיגרר אחרי  .סור אכילת עוף בחלבואי

יצר הרע הוא מאוד חזק  ,היצר הרע וכל מיני פיתויים מסוג זה. אומנם בגיל התיכון וגם מעבר לו

גם אדם שכבר מצליח להתנקות מעבירות אלו  ,וההיתרים שהיצר של האדם מחפש גדולים ועצומים

אם פגע בך "לנו הוא:  נותניםלעיתים נכשל בסייגים ובכל מיני נפילות מעין אלו. הפיתרון שחז"ל 

שאם יבוא לו הרהור יסיע ליבו לדברי תורה שהיא  5. והרמב"ם כתב"מנוול זה משכהו לבית המדרש

אין וכבר כתב הרמב"ם בפרק כ"ב הלכה י"ח, " .תראיילת אהבים ויעלת חן,אך מצווה זו היא קשה ביו

. אמרו "לך דבר בכל התורה כולה שהוא קשה לרוב העם לפרוש, אלא מן העריות והביאות האסורות

בוכה " חכמים בשעה שיצאו ישראל על העריות בכו וקיבלו מצווה זו בתרעומות ובכיה, שנאמר

ישה מעבירה זו קשה ועלינו להשתדל מאוד אנו רואים עד כמה הפר ."למשפחותיו על עסקי משפחות

                                                           
5

 הלכות איסורי ביאה פרק כ"א הלכה י''ט 



91 
 

לנסות ולהימנע ככל הניתן וגם אם לפעמים יש נפילות אל לנו להתייאש וליפול עוד ועוד בעבירה אלא 

עלינו להפנים ולהבין שיצרים אלו הם בריאים גדולים וחזקים וייעודם חשוב מאוד אך עלינו לנווט 

 אותם על פי התורה, שבע יפול צדיק וקם.
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 חלומות

 אלמוג מרדכי

 הקדמה

הוא חוויה חזקה מאוד עד כדי כך שחז"ל פסקו שאף על פי  ,לעיתים ,בחיינו אנו נוכחים לדעת שחלום

שאין אפשרות להתענות בשבת בשום אופן )חוץ מיום כיפור(, ישנו סוג תענית אחד שמותר להתענות: 

 תענית חלום.

 אם אדם חלם חלום בליל שבת יכול להתענות בשבת. 

 מובן מכך שיש משמעות מאוד גדולה לחלום.

 

 האם בחלומות יש אמיתות:

במסכת ברכות נ"ז, ע"א נאמר: "חלום אחד משישים לנבואה", נלמד מכך שיש משמעות לחלום, 

 ישים בטל(.שבדינים אחרים לדוגמה: בבשר וחלב אחד מש -אומנם משמעות קטנה )אחד משישים

  על פי מאמר זה יש משמעות לחלומות ואמיתות לחלומות, אך משמעות זו בטלה ברוב.

כלומר חלומות סתם  "וכי חלומות שווא ידברו"?: מסופר על שמואל שלאחר שחלם חלום טוב אמר

נחלמו? הרי לא סתם בן אדם חלם דווקא את החלום הזה, חייב להיות לו פירוש! אך לאחר שחלם 

ע אמר:"חלומות שווא ידברו!", כלומר לעיתים ייחס משמעות לחלום ולעיתים לא ייחס חלום ר

 משמעות.

 ,נגמרה הנבואה ופסקה בת הקולאנו מוצאים התייחסות לחלומות גם בזוהר הקדוש, בראשית רלח:"

אבל בדברי חז"ל מצאנו לכאורה דברים הפוכים כגון:"חלומות שווא ידברו", . "משתמשים בחלום

 ".1אין מראין לאדם אלא מהרהורי ליבו: "עוד למדנו חלומות זהו דבר סתמי וחסר משמעות.כלומר 

 כלומר מה שאדם יחשוב במשך כל היום ויתעסק בזה ויעסיק את ליבו זה גם מה שאדם יחלום בלילה.

 מאמרי חז"ל בנושא חלומות לכאורה סותרים זה את זה, ואין דעת מאמר זה כדעת מאמר השני.

שלחז"ל דרך הבנה אמצעית, כלומר לפי חז"ל חלק מהחלום מתקיים וחלקו אינו  יראפשר להסב

 מתקיים.

חז"ל אף מפתיעים ומחדשים שישנם מצבים שעדיף לאדם לחלום חלום רע מאשר חלום טוב, כי 

כשאדם חולם חלום רע הוא חוזר בתשובה ומצטער ומתכפרים עוונותיו, אך כשחולם חלום טוב שמח 

 מחה זו מבטלת את החלום.ובטוח בדרכו וש

עוד מאמר חז"ל שקשור לדברים הקודמים שחלום רע בסופו של דבר משתלם יותר מחלום טוב 

 שכתוב:"לאדם טוב אין מראים חלום טוב ולאדם רע אין מראים חלום רע".

פתרון החלום ייפתר לפי מה שהאדם יפתור בעצמו, -"כל החלומות הולכין אחר הפה")ברכות נ"ה,ב'(

 לחלום טוב פתרון החלום יהיה טוב יכוון לחלום רע יהיה פתרון החלום רע. יכוון

 

  מסכת ברכות דף נ"ה עמוד ב':

 הגמרא מביאה הרבה דוגמאות לסימנים שמראים בחלום:

 רואה שלום/לימודי תורה. -אדם הרואה באר בחלומו 

  סימן לשלום. –אדם הרואה נהר/ציפור/סיר גדול 

                                                           
1

 ברכות נ"ה, ע"ב 
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  לחכמה. סימן –אדם הרואה קנה סוף 

  סימן ליראת שמים. –אדם הרואה דלעת 

  סימן לעושר. –אדם האוכל שור בחלומו 

  סימן לאדם שעולה לגדולה. –אדם שחולם שרוכב על שור 

לאורך כל הגמרא מודגש שהחלום הולך אחר הפיתרון, כלומר סימן הוא סימן בפוטנציאל לטוב ולרע. 

 יהיה טוב, אך אם נפתור לרע חס וחלילה יהיה רע. אם נפתור לטוב בעז"ה

מוזכרת תענית חלום, לעניין תענית בשבת כפי שהזכרתי בתחילת המאמר:"מותר  2בשולחן ערוך

יש אומרים שאין להתענות תענית חלום בשבת אלא על  להתענות בו תענית חלום כדי שיקרע גזר דינו.

בזמן הזה אין להתענות תענית חלום בשבת אין אנו חלום שראהו תלת )שלוש( פעמים. ויש אומרים ש

 בקיאים בפתרון חלומות לידע איזה טוב ואיזה רע.

חכמינו אמרו )שנמצא בספרים קדמונים( שעל שלושה חלומות מתענים בשבת ואלו הן: הרואה ספר 

רים הרואה קורות ביתו או שיניו שנפלו. ויש אומ תורה שנשרף, הרואה יום הכיפורים בשעת נעילה,

הרואה אפילו יום כיפורים אפילו שלא בשעת נעילה. ויש אומרים הרואה שקורא בתורה, ויש אומרים 

הרואה שנושא אישה )והא דרואה שיניו שנפלו, דווקא שיניו, אבל הרואה לחייו שנפלו חלום טוב הוא 

ם עליהם דימו אותו היועצים עליו רעה, ונראה לו שהחלומות שאמרו בפרק "הרואה" שהם רעים, ג

 מתענים בשבת."

אך מעיר החפץ חיים )ר' ישראל מאיר מראדין( בעל המשנה ברורה: ואף באלו השלושה אין להתענות 

בשבת אלא אם כן התענית עונג לו כגון שנפשו עגומה עליו וכשיתענה ימצא נחת רוח, אם הוא אדם 

  שלא נפקד בחלום רע אין לו להתענות.

 

 האם צריך התרה? –הנודר נדר בחלום  חלומות:ולסיום שאלה הלכתית בנושא 

 והשוואה בין נידוי לבין התרת נדר.

מסופר על אישה שחלמה שהיא מקשיבה להרצאה על בשר, ניגש אליה המרצה ושאל אותה האם היא 

 נודרת לקחת על עצמה לא לאכול בשר יותר?

 ענתה לו שכן, וענתה אמן!

אלה יש דין והלכה פשוטה לעניין הנודר נדר בחלום, "שאינו כלום ואינו צריך ש כתב הרא"ש ז"ל:

שאין הנדר תקף לבן אדם, שבחלום אין לאדם לא פה ולא לב ועוד מוסיף הרא"ש ז"ל ואומר אם 

תרצה להשוות בין אדם שחולם לאדם שבוהה בהקיץ. גם אדם שבוהה בהקיץ נודר נדר, אין הנדר 

 בו שווים.תקף שליבו ופיו לא שווים וכך בחלום אין הפה ולי

נידוי -אבל כתוב בש"ס: שישנו רק עניין אחד לקיים ולנהוג על פיו שראה וזה נפסק בלי כל מחלוקת

 נדרים ח',א':" אמר ר' יוסף נדוהו בחלום צריך י' בני אדם להתיר לו.." אדם בחלום.

 שהחלום הוא כעין נבואה, יש לדאוג מן הפורענות. -מסביר התוספות)שם(

 חלום אין לדאוג לגביו חוץ מאשר נידוי בחלום כיוון שזה נשלח לו מן השמיים. יוצא לפי הר"ן בכל

 ולכן אין ללמוד על דין נדר בחלום כמו דין התרה שבנידוי שכן מן השמיים נידוהו מה שאין בנדר. 
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 זהירות בדרכים

 סגרון דורון

 

 הסיבה שלי לכתיבת מאמר בנושא זה נובעת מכמה סיבות :

היא מפני שרובנו קיבלנו רישיון לפני כשנה וחצי ואנו עדיין לא מספיק "משופשפים" הסיבה הראשונה 

ואנחנו  בכביש ואנחנו מרגישים מספיק טוב כדי לעשות שטויות כמו :"דריפטים" "פתיחות" וכו'

 . מושפעים רבות ומתלהבים מהסביבה ורוצים למשוך תשומת לב

היה להגיע לגרימת מוות לי ולחבר ששהה איתי הסיבה השנייה היא בגלל שניצלתי ממקרה שיכול 

וחצי לפנות בוקר נרדמתי על  5ברכב בזמן חזרה מהים בלילה. הייתי עייף כשחזרתי הביתה בסביבות 

ההגה וממש שנייה לפני שהתנגשנו במעקה בטיחות בצד שמאל התעוררתי והפניתי את ההגה ימינה 

 . י לתת כמה 'טיפים' לנהיגה בטוחהלכיוון הכביש ורציתי שלכם זה לא יקרה. לכן באת

 

 השאלה הראשונה שעולה היא למה צריך להיות זהיר בכלל בכביש ? 

 .4474ערכתי השוואה בין הרוגי מלחמות לבין מספר ההורגים בכביש נכון לשנת 

. תאונות 72,742-מספר התאונות בדרכים שנחקרו ע"י משטרת ישראל עם נפגעים הגיע ל 4474בשנת 

 תאונות עם פצועים קל 71,422, תאונות עם פצועים קשה 7175תאונות קטלניות, 145שמתוכן 

פצועים קשה )וחלקם מתו מפצעיהם לאחר  7,618נהרגו  154אנשים. מהם  48,482בתאונות אלו נפגעו 

 . פצועים קל עד בינוני 46,429כמה ימים( 

 . נפגעי חרדה 244-הרוגים וכ 71היו , 4448לעומת זאת במבצע עופרת יצוקה בשנת 

 

 מהי התייחסות התורה לזהירות בדרכים ?

 . בדיני רוצח בשגגה ורוצח במזיד לדוןהתורה מאריכה 

והוא לא שונא על רוצח בשגגה נאמר שהאדם לא שנא את ההרוג מתמול שלשום ורק במקרה פגע בו "

, אך מצד שניהפוגע מצווה ללכת לעיר מקלט שהיא ממלטת אותו מ"גואל הדם"  ".לו מתמול שלשום

 ,אך אם האלוקים זימן לידו מכשלה כזו היא מכפרת לו על הריגתו שאמנם היתה בטעות מוחלטת.

 . הרי זה סימן שצריך לכפר על עוון זה

רוצח בשגגה ואם המקדש כשנהג שחס וחלילה דורס אדם אחר והורגו הרי דינו , לכאורה, אפשר לומר

יש הורג בשגגה הרמב"ם בפרק ו' הלכה ב' כותב " מקלט.היה קיים היה צריך לרצות את עונשו בעיר ה

בימינו אין ערי מקלט  ".והעלמה גמורה וזהו שנאמר בו :ואשר לא צדה ודינו שיגלה לעיר מקלט וינצל

 . אך נהג כזה צריך ללכת ולהתייעץ עם גדול בתורה כיצד עליו לכפר על העבירה שנעשתה על ידו

נהג שלא , נהג שמתנהג בכביש בפראות, נהג ששתה אלכוהול א:, יש גם סוגי נהגים אחרים לדוגמאך

אם נהג כזה פוגע והורג חס ושלום אדם אחר אין לו דין של רוצח בשגגה. אלא . מציית לחוקי התנועה

דין מיוחד של רוצח קרוב למזיד כלומר לא מזיד ממש, שמתחייב סקילה )מזיד ממש שחייב סקילה 

 הרוג אדם מסוים והרגו(.מדובר באדם שהתכוון בכל כוחו ל

יש הורג בשגגה ותהיה השגגה קרובה לזדון והוא שיהיה בדבר כמו פשיעה או " :3על נהג פושע זה נאמר

שהיה לו ליזהר ולא נזהר ודינו שאינו גולה מפני שעוונו חמור אין גלות מכפרת לו ואין ערי מקלט 

אם מצאו גואל הדם בכל מקום  קולטות אותו שאינן קולטות אלא את החייב בגלות בלבד לפיכך
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כלומר נהג כזה גדול עוונו מנשוא צריך דרכי כפרה מיוחדים בזמן בית המקדש היו  ".ופטור-והרגו

חומרת מעשהו אינה ניתנת לכפרה  אלא מרוב חומרה,, לא בגלל שפטור מוציאים אותו מעיר המקלט.

 כי "עיר המקלט לא תעזור". 

 . מוכח מהמקרה שאין הפגיעה באשמתויש עוד סוג נהג, נהג זהיר מאוד ש

ויש הורג ותהיה השגגה קרוב לאונס והוא שיארע במיתת זה מאורע " :4אלא באשמת הנפגע שנאמר

-ודינו שהוא פטור מן הגלות ואם הרגו גואל הדם, פלא )נדיר( שאינו מצוי ברב מאורעות בני האדם

 ".נהרג עליו

 

 כיצד נזהרים בכביש ובנהיגה?

נהיגה בשכרות היא הנהיגה הכי מסוכנת והענישה כלפי נהג  –לא לנהוג תחת השפעת אלכוהול  (6

יום במקרה  14-הנוהג בשכרות היא הקשה ביותר. מקנס גבוה, שלילת רישיון והחרמת הרכב ל

ללא נפגעים ועד ישיבה בכלא בגין גרימת מוות ברשלנות או הריגה במקרה של פגיעה בעובר 

 . אורח

רבים מהנהגים ההורגים מצאו את מותם או את המשך חייהם על כיסא  –כשעייפים  לא לנהוג (2

גלגלים ומטפל צמוד בגלל שנרדמו על ההגה והתנגשו בקיר. הטיפ הכי טוב לנהיגה זה לקנות לפני 

נהיגה ארוכה מסטיק או גרעינים. אפשר לנסוע עם עוד מישהו וכך להעביר את הנסיעה בשיחה 

 . ווכאשר תתעייף תתחלפ

רובנו קיבלנו רישיון לאחרונה ופתאום אנחנו מתעניינים עד איזו  –לא לעשות שטויות בכביש  (3

קמ"ש ועשיית דריפטים בכיכרות או פניות.  4-744מהירות הרכב מגיע או כמה זמן הרכב מגיע מ

 . רק בשלוש שנים האחרונות 754-כמות ההרוגים בקרב נערים בגלל שטויות כאלו הגיעה לכ

קרה לכם שהתקשרו אליכם או שלחו לכם הודעה בזמן נהיגה  -סק בכלום בזמן נהיגהלא להתע (4

ומתוך סקרנות והתעסקתם בפלאפון בזמן הנהיגה, או שהתעסקתם בהחלפת תדר ברדיו דבר זה 

 . מסוכן מאוד. תשתדלו לא להתעסק בכלום אלא רק בנהיגה

 

  

 לידי ניסיון של נהיגה מסוכנת. אני מאחל לכולנו שניסע בדרכים ישרות ונקיות ולא נגיע 

 

              

 .דורון סגרון
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 יציתצ

 אביתר עודד

 

מצוות ציצית היא אחת מתרי"ג מצוות שבתורה. על פי מצווה זו מי שיש לו בגד בן ארבע פינות 

פתילים, קבוצה אחת בכל  חייב שבבגד יהיו קשורות ארבע קבוצותהוא "כנפות", בשעה שהוא לובשו, 

 פינה מארבע פינות הבגד.

 

 טעם המצווה

כתוב בתורה בחומש במדבר ט"ו ל"ח "ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם". מצווה להטיל ציציות בבגד 

 ארבע כנפות, כלומר ארבעה פינות מרובעות. שיש בושלובשים 

במניין החוטים  אה לקיומן,סגולה מיוחדת יש למצוות ציצית היא מזכירה את מצוות ה' ומבי

הכריכות והקשרים של הציצית מצויים רמזים לשמו של הקדוש ברוך הוא ולתרי"ג מצוות התורה 

ועוד שמונה חוטים וחמישה קשרים  644ציצית בגימטרייה )נמורלוגיה( באותיות אלף בית =  (671)

 יותנובמשך כל היום בה את מצוות ציצית אנו יכולים לקיים .מצוות שיש בתורה 671סה"כ תרי"ג 

 לובשים טלית קטן.

בימינו לא מצויים בגדים בעלי ארבע פינות, לכן נהגו ללבוש בגד מיוחד המכונה "טלית קטן", כדי 

 שיוכלו לקיים את המצווה. בנוסף, נהגו להתעטף בשעת התפילה בטלית גדולה מיוחדת מעל כל הגוף.

"...אשר קדשנו במצוותיו וציוונו להתעטף בציצית", בעוד שבשעת לבישת הטלית הגדולה מברכים 

נהגו שלא לברך ברכה זו, מכיוון שלדעת חלק מהפוסקים צורת  ,הרי בשעת לבישת הציצית הקטנה

"...וציוונו על מצוות  עליה לברך נהגו בחלק מקהילות ישראל לבישתה איננה נחשבת "עטיפה", אלא

 ציצית".

 

 מצוות תכלת

 רת "עשיית הציצית", יש חיוב שאחד מהפתילים יהיה בצבע תכלת.בפסוק התבאר כי במסג

לפי המסורת, צבע התכלת צריך להיות מופק מחילזון ימי ספציפי. בראשית התקופה המוסלמית 

. בהלכה נקבע מכיוון שלא הכירו עוד מהו החילזון הזה  בארץ ישראל פסקה לחלוטין הצביעה בתכלת

 כלומר מצוות הציצית מתקיימת גם אם אין בה פתיל תכלת, כי "התכלת איננה מעכבת את הלבן",

 ללא חוטי תכלת. גם ולכן נהגו ללבוש ציציות

סיונות לגלותו ילזון, ובדורות האחרונים נעשו מספר ניבמשך הדורות נשתכחה המסורת על זיהוי הח

וב ר ".ארגמון קהה קוצים"מחדש. הדעה המקובלת במחקר היא כי התכלת הופקה מחלזון בשם 

שתאשר או שתסתור את הדעה  פוסקי ההלכה לא נוקטים עמדה בנושא, מאחר שאין מסורת ברורה

תכלת מחלזון זה. עמותת "פתיל תכלת" עוסקת  להטיל חייבו למעשה לא המקובלת במחקר, ולכן

 מתרבים והולכיםכיום לכן ובהפצתו, ו ארגמון קהה קוצים", מה"חילזון  בהפקת הצבע תשנ"במשנת 

 ם פתיל תכלת בציציותיהם.המטילי

בתורה שבעל פה נמסר, כי החיוב הינו לקשור ארבעה פתילים )פירוש המילה "ציצית" הינו קווצת 

צמה היא ציצית שער הראש( שזורים בארבע כנפות של  -חוטים המשתלשלים בקצה כלשהו, לדוגמה 

בעל פחות מארבע כנפות, פטור בגד בעל ארבע כנפות זוויתיות או יותר. בגד בעל קצוות מעוגלות, או 

  מציצית.
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בהלכה נקבע כי יש להשחיל את ארבעת חוטי הציצית בחור בכל כנף ולכפלו לשנים, כך שישנם שמונה 

(, ולאחר מכן לקשרם בקשר כפול ומהודק. את  ש" מָּ  חוטים )אחר מהם ארוך יותר מחבריו ומכונה "שָּ 

שרים קשרים נוספים. ישנם מנהגים שונים השמש מלפפים לאחר מכן סביב החוטים האחרים, וקו

חוליות לפי מנהג התימנים )לפי  71בליפופים ובקשירות, אך שלושת המקובלים שבהם הם: של 

ליפופים )לפי מנהג האשכנזים(, או בני  7,8,77,71ם שכתוב בהמשך( ושל ארבעה סדרים בני "הרמב

שאצל  , אלאהגים לרב כמו הדעה הראשונהאך גם הספרדים נו .ליפופים )לפי מנהג הספרדים 5,6,5,74

, בסך הכול יש חמישה קשרים. כפולים בכל ליפוף ישנו קשר(, וביניהם ובסופם קשרים הספרדים

סדרים )"חוליות"(  71 -ל  7לדעת הרמב"ם אין צורך לקשור קשרים כפולים כלל, אלא יש לכרוך בין 

תחיבת השמש בכריכה. כמו כן יש להשאיר בין כריכות וכל חוליה נקשרת בפני עצמה על ידי  1של 

"חוליה" לחברתה רווח קטן. דעה זו רווחת בקרב יהודי תימן אלא שהם מוסיפים קשר כפול לפני 

 הכריכות.

 סיכום

מצוות הציצית היא ההזדמנות שלנו להביא לידי ביטוי את חיבתנו למצוות, שהרי אדם שאין עליו בגד 

ת עשה של ציצית. למשל אם אדם לא נוטל לולב ביום הראשון של חג של ארבע כנפות אינו מבטל מצוו

הסוכות או אינו אוכל מצה בליל הסדר הוא מבטל מצוות עשה מן התורה. ואילו לגבי מצוות ציצית 

התורה לא ציוותה אותנו לשים עלינו בגד של ארבע כנפות כדי שנתחייב בציצית. התורה אמרה שרק 

נפות אנו חייבים להטיל בו ציצית. לכן כאשר אנו שמים על עצמנו בגד של אם יש עלינו בגד של ארבע כ

ארבע כנפות רק כדי להטיל בו ציצית, כאשר כל המטרה היא שנזכה במצווה שאילו רצינו היינו 

נפטרים ממנה מבלי לבטל מצוות עשה מן התורה. אדם המתנדב לקיים מצווה שיכל להיפטר ממנה 

צוות עשה מן התורה, בוודאי יקפיד לקיים את כל המצוות שהתורה מבלי שיהיה בכך ביטול של מ

 חייבה אותו. 
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 תפילין

 שלו עמירה
 

במשנה אין מסכת על תפילין אך  .הנחת תפיליןהציווי על ארבע פרשיות שבהן מוזכר ישנם בתורה 

 .בגמראוכן גם  נושא התפילין מוזכר במקומות פזורים במסכתות

 
 וקשרתם לאות על ידך והיו לטטפתמצוות תפילין היא מצווה מהתורה כמו שנאמר בפרשת שמע "

וקשרתם אותם לאות על ידכם והיו לטטפת "והיה אם שמעו תשמעו" נאמר  " וכן בפרשתיךיבין עינ
ה כי בפרשה והי ואחרונה "והיה לך לאות על ידך ולזיכרון בין עיניךובפרשת קדש לי " "בין עינכם

 ."והיה לאות על ידך ולטטפת בין עיניך"יביאך 
 

. א(קבלת מלכות ה' בעולםשלושה נושאים: פרשיות אלו שמונחות בתוך התפילין מסכמות  ארבע

ובעצם שימור  )אכילת מצה הקרבת קורבן פסח, )קידוש הבכורות, עבודת ה' (. גב(קבלת עול מצוות

 .התורה לדורות הבאים
. למחוזות היותר מתאימים צם אפשרות להעביר את הקדושה ואת עבודת ה'פדיון הבכורות הוא בע

שלנו  בעולם המחשבה ,התורה ניתן להסביר את מצוות הנחת תפילין כתקשורת למסרים עליונים של
נמצאנו למדים שבכל רגע ורגע שהתפילין  .כנגד תפילין של ראש והן בעולם המעשה כנגד תפילין של יד

 .בעולם ה' משועבדים בכוחנו ובמחשבתנו למלכותעלינו אנו בעצם 
אנו מניחים את התפילין בדרך כלל בבוקר אבל מצוות תפילין לפי האמת היא כל רגע ורגע במהלך 

  מצוותן להיותם עליו כל היום אבל מפני שצריכים גוף נקי שלא יסיח" 1כתב השולחן ערוך. היום

ומכל מקום  .זהר בהם נהגו שלא להניחם כל היוםבהם ושלא יסיח דעתו מהם ואין כל אדם יכול לה

סעיף ג':קטן היודע לשמור  .צריך כל אדם להזהר בהם להיותם עליו בשעת קריאת שמע ותפילה

לשתי " .דווקא בן יג'שנים ויום אחד-רמ"א-תפיליו בטהרה...חייב אביו לקנות לקנות לו תפילין ולחנכו
 בגלל גודל קדושתן ששם ה' י בזמן הנחת תפילין,הלכות אלו נימוק משותף והוא הצורך בגוף נק

 .עליהם
לכאורה במחשבה . אפשר להסביר לפי זה שאדם שעושה עוונות וחטאים וכעת מעוניין להניח תפילין 

 ראשונה היינו אומרים קודם תתקן את חטאיך ואחר כך תניח תפילין אבל חז"ל אומרים
כמובן ככל שיטהר את עצמו יותר ויותר כך  טהר מחשבתך לקראת הנחת תפילין ואז תניח אותם.

 .ערכה של המצווה יעלה
 

 מדוע התפילין מרובעות ושחורות צורתם של התפילין:

הלכה למשה  "תפילין בין של ראש בין של יד הלכה למשה מסיני שיהיו מרובעות" 2בובשולחן ערוך כת

דווקא על  .על הסיבה מדועמשה רבנו ממה שלמד מהקב"ה ואיננו עומדים  מסיני כלומר רק למדנו
מצווה  הצבע השחור של בתי התפילין מדייקים רוב הראשונים שזה לא הלכה למשה מסיני אלא

")יש דעות שגם השחרת את הבתים היא הלכה למשה עור הבתים מצווה לעשותו שחורלכתחילה "

 .הלכה למשה מסיני שיהיו הרצועות שחורות מבחוץ סימן ל סעיף ג' )מסיני
שירה: אם נדייק בפסוק נמצא שהקשירה מדברת רק על היד ואילו התפילין של ראש סיבת הק
 מתוארים

כתכשיט טוטפת אם נעמיק בהסבר זה ניתן לומר שאת עולם המעשה שלנו שהוא כנגד היד צריך 
  לקשור אותו

  לעבודת ה' אבל בראש שזה עולם המחשבה בלשון תכשיט מחשבות הקדושה נחות על הראש כאשר

 .מקדש את עצמוהאדם 

 

                                                           
1
 אורח חיים סימן ל"ז סעיף ב' 

2
 ל"טסימן לב' סעיף  
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 סיכום
  היום למדנו שמצוות תפילין היא מצווה מרכזית בתורה שכל איש בישראל מחוייב לעשות אותה

  אני אישית מרגיש לפחות זמן מועט ביום ובזה משעבד את עצמו לאביו שבשמיים במעשיו ובמחשבתו.
מחשבות להתכונן לקראת שלמדתי כיצד מניחים תפילין בדרך הטובה ביותר ובאיזו גישה ובאילו 

 .הנחת תפילין
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 מסירות נפש על שמירת מצוות

 סהר פלבני

 אהבת החיים 

מצוות שאומרת לאדם עליך לחיות אבל כאשר התורה בספר ויקרא  תורתנו הקדושה אין מצוות עשה מתריגב

מדברת על המצוות מופיע ביטוי בסוף ההסבר על המצוות "וחי בהם" אשר מפורש על ידי מסכת יומא שהכוונה 

שערך החיים דוחה את כל המצוות שבתורה. דוגמא: לכך שאסור להתמהמה בחילול שבת לחולה שיש בו 

 סכנה. 

 

 פש? מהי מסירות נ

וגם כך  3שאדם מוכן למסור את נפשו למען ערך עליון, לדוגמא: הגמ' במסכת סנהדרין פירושהמסירות נפש 

על גילוי עריות או שפיכות דמים או עבודה זרה עליו למסור את נפשו ולא  רנפסק להלכה שאדם נדרש לעבו

 לעבור על עבירות אלו אפילו בצנעה )ואפילו שלא בשעת השמד(. 

ינו את המשמעות של מסירות נפש ברצוני לשאול האם אדם יכול למסור את נפשו על מצוות לאחר שרא

מסויימות שאינם מוגדרות בהלכה כדבר שחייבים  למסור עליו את הנפש? לדוגמא: אם מכוונים על אדם 

והדבר  –אקדח ומאיימים עליו שאם לא יחלל שבת יהרגו אותו. האם מותר לן להיהרג למען השבת או אסור לו 

 חשוב כהתאבדות? 

 ".כל מי שנאמר בו ועבר ואל יהרג ונהרג ולא עבר הרי זה מתחייב בנפשוהרמב"ם קובע נחרצות בהלכה ד' "

תוספות ה". כלומר יוצא לפי שיטת ואם רצה להחמיר על עצמו אפילו בשאר מצוות רשאיכותב " 4אולם תוספות

 שאדם יכול למסור את נפשו על כל מצווה ומצווה.

מים ורואה שהדור פרוץ בכך כתב בנימוקי יוסף...אם הוא אדם גדול וחסיד וירא ש 5הכסף משנה על הרמב''ם

למדו ליראה את ה' ולאוהבו בכל יי לקדש את ה' ולמסור עצמו אפילו על מצווה קלה כדי שיראו העם ואשר

 ליבם.  

 

 חיוב מסירת נפש 

למדו אותם את תורת יפקידים אצל חכמי ישראל שמסופר על מלכות רומי ששלחה שני  6במסכת בבא קמא

בכל תורתכם ואמת היא חוץ ממקרה של  ישראל ולאחר שקראו שנו ושילשו אמרו לחכמי ישראל שדיקדקנו

שור של ישראל שנגח בשור של כנעני פטור ואילו שור של כנעני שנגח בשור של ישראל בין תם ובין מועד משלם 

נזק שלם ולא מובן לנו כי אם רעהו דווקא אפילו שור של כנעני שנגח בשור של ישראל יהיה פטור ולא יהיה 

 ודים למלכות. חייב נזק שלם ודבר זה אין אנו מ

אותו הרי ש ,ונשאלת השאלה מדוע חכמי ישראל כאשר לימדו את חכמי רומי את התורה לא שינו במקרה זה

 ?"מעשי בתלמי..." ששם כן שינו מפני הסכנה 7מקרה עלול לגרום סכנה לעם ישראל כמו שכתוב במסכת מגילה

שה וכל המשנה נחשב ככופר בתורת והתשובה על כך היא שברמת העיקרון אסור לשנות שום דבר מתורת מ

משה ואותו מקרה ממסכת מגילה היתה יכולת לשנות משום שבאותו מקרה היה כעין רוח הקדוש שנתנה 

. מכאן למדנו, שגם אם יש סכנה, שהרי הרומאים יכולים על דין כזה מן התורה להחליט על גזרות 8לשנות

 בת מסירות נפש לכאורה!קשות נגד עם ישראל אין משנים דבר מן התורה, ויש חו

                                                           
3

 א"ד ע"סנהדרין דף עמסכת  
4

 ב"ז ע"מסכת עבודה זרה דף כ 
5

 ד', הלכות יסודי התורה פרק ה' 
6

 דף לח ע''א בבא בתראמסכת  
7

 דף ט' עמוד א'מסכת מגילה  
8

 מהרש"ל ים של שלמה 
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על מעשה של קמצא ובר קמצא אשר בעל הסעודה הזמין את קמצא אוהבו  9מאידך גיסא מסופר במסכת גיטין

ובמקום להזמין את קמצא הזמין את בר קמצא שונאו וכאשר בר קמצא הגיע לסעודה בעל הבית סילקו בבשת 

בר ו והקיסר לא האמין, ולכן ים מורדים בפנים ובגלל אותה בושה בר קמצא הלך לקיסר ואמר לו שהיהוד

קמצא אמר לו שהוא יוכיח זאת על ידי כך שהקיסר יביא לו קורבן והיהודים לא יקריבו אותו. בדרך להקרבת 

הקורבן בר קמצא הטיל מום בקורבנו של הקיסר וכאשר בר קמצא הגיע לבית המקדש הכהנים גילו שיש בו 

אפשר להקריב את הקורבן ומצד שני אם לא יקריבו את הקרבן בר מצד אחד אי  ?מום והתלבטו מה לעשות

אבל רבי זכריה בן אבקולס חשש  ,חכמים פסקו להקריב משום שלום מלכות .קמצא ילך לקיסר וילשין עליהם

שיאמרו  בעלי מומים קרבים למזבח ואז חכמי ישראל אמרו בוא נהרוג את בר קמצא שלא ילך למלכות וילשין 

אל האם מי שמטיל מום בקודשים יהרג? בסופו של דבר שיחררו את בר קמצא ולא הקריבו את אז רבי זכריה ש

הקורבן. מתוך כך בית המקדש נחרב והגמרא מסכמת שענוותנותו של רבי זכריה בן אבקולס החריבה את 

ן אנו המאירי מסביר מכאן אתה למד שכל שהוא מוחזק להלשין מלכות על הציבור מותר להורגו. מכא ביתנו...

 רואים שיש מצב שלפעמים יש אפשרות לשנות משום פיקוח  נפש ולא כמו שרבי זכריה בן אבקולס אמר. 

דעת המאירי שמותר לשנות אם יש סכנת  ,לסיכום אנו רואים שיש שתי שיטות בנוגע לשינוי בתורה בגלל סכנה

 נפשות  ודעת המרש"ל שאסור לשנות. 

 

 בין התאבדות למסירות נפש

 המשחיתיםהמתאבדים עם חגורת הנפץ -ינו עדים לשתי תופעות מנוגדות, מצד אחדיומת מגן הבמלחמת ח

חומת מגן של לוחמינו אשר מסרו את  -הארץ חמס מפניהם" מצד שני הלהרבות הרג "כי מלאכדי נפשם וגופם 

 נפשם למען הגנת העם והארץ. 

את במילים נוקבות: "אני מרגיש מצד אחד גדי עזרא הי''ד במכתבו האחרון ביטא את הקוטביות המופלאה הז

אבל מצד שני אין דבר שאני רוצה יותר מלצאת למבצע  בית ומשפחה.. להקים..מ אין דבר שאני רוצה יותר...

ויקחו בחשבון שכל שיעשו זאת נכה אותם במקום  כדי שלא יחשבו לעשות פיגוע.. הזה ולהכות בנבלים האלה..

 אני מוכן להיות המחיר הזה". מוכנים לשלם את המחיר..ונהיה  הכי כואב שיכול להיות..

ישנם העומדים מן הצד אשר אינם מבינים את דברי האמת הפשוטים הללו. הם משווים בין ההתאבדות שלהם 

 לבין המסירות נפש שלנו. 

' התאבדות של הפלסטינאים שונה מן מסירות הנפש של עם ישראל. אצלם זה על מנת להרוס ''לזרוע'להרצון 

 הרס וחורבן, ואילו אצלנו )עם ישראל( על מנת להציל חיים, ולתת תקווה לכל הבריות באשר הם. 

 

 סיכום

 . למען דבר גדוללמדתי שמסירות נפש היא שאדם מוכן למסור את נפשו 

נפגשתי עם שני סיפורים בגמרא אשר מבטאים שני צדדים על מסירות נפש וראיתי שזה לא כל כך פשוט למסור 

 את הנפש, בשני המקרים. 

בצבא אשר מובדלת בצורה ברורה של חיילינו מסירות הנפש של ולאחר מכן הדגשתי את החשיבות 

 מההתאבדות המחבלים. 

 ת הנפש,מי יתן ונלמד ממאמר זה את חשיבות מסירו

 ומאידך את חשיבות החיים.

 

                                                           
9

 א"נ"ו עדף גיטין  
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 בעיות מוסריות והלכתיות בתחום הרפואה

 אריאל פנחסי

 איסור הזרעה מלאכותית מתורם יהודי לאישה יהודיה נשואה.

בספר "תורת הרפואה" של הרב הגאון שלמה גורן ז"ל, עוסק הרב בשאלות רבות הנובעות מהצורך של 

אנשי הרפואה לפתור שאלות הלכתיות ומוסריות הקשורות לתחום עיסוקם. הרב גורן פוסק בספר זה 

ב שיש איסור לצקת זרע באישה יהודיה נשואה מתורם יהודי שאינו בעלה, מחשש של גילוי עריות. הר

וכך אמר  1ןגורן מבסס את פסיקתו על דברי התנא רבי אליעזר בן יעקב בתוספתא של מסכת קידושי

התנא רבי אליעזר בין יעקב: "הרי שבא על נשים הרבה ואינו יודע על איזו מהן בא, וכן היא שבאו 

עליה אנשים הרבה ואינה יודעת מאיזה מהן קיבלה, נימצא )יכולה להיות מציאות( אב נושא את בתו 

ומלאה הארץ ": ואח נושא את אחותו, ונתמלא )יכול ליקרות שיתמלא( העולם ממזרים, ועל זה נאמר

. רבי אליעזר בין יעקב אמר בדבריו אלה, שהפסוק המזהיר אותנו ממצב שבו הארץ תתמלא 2"זימה

על מציאות שבה גברים באים במשך חייהם על הרבה נשים, ואינם זוכרים או  רזימה, מדבר בין השא

יה עם הרבה אישה אחת חיה במשך חי הרושמים לעצמם על איזה נשים הם באו, וכן על מציאות שב

גברים, ואינה זוכרת או רושמת מאיזה גברים היא התעברה. מדוע המצב הזה מוגדר על ידי רבי 

אליעזר בין יעקב כמצב שבו הארץ מלאה זימה? כיוון שבמצב כזה יש סיכוי גדול שאיש עיבר הרבה 

שותף, ואף הנולדים מהתעברויות אלו אינו יודע שיש להם אב מ ונשים, ואף אחד מבניו או מבנותי

אביהם אינו זוכר עובדה זאת. ואף אישה שחיה עם הרבה גברים ואינה זוכרת מי הם אותם הגברים, 

שנולדו לאותם הגברים מנשים אחרות. חוסר ידיעה זו  םאינם יודעים מי הם אחיהם ואחיותיה ילדיה

גרום לנישואין של עלול לגרום לנישואין של אח עם אחותו, שאינו יודע כלל שהיא אחותו, וכן יכול ל

 אב עם בתו שאינו יודע כלל שהיא בתו.

, לאסור לצקת זרע מתורם יהודי לרחמה ןהאמירה הזו של הרבי אליעזר בן יעקב הביאה את הרב גור

מהזרע הזה, אינו יודע מי הוא אביו  דשל אישה נשואה יהודיה, שהרי גם במצב הזה העובר שייוול

   ,יהביולוג

ו שנולדה לאביו הביולוגי, מפני שהוא אינו יכול לדעת שהיא אחותו. מצב ויש חשש שישא את אחות

שבו אח נושא את אחותו, בין שהוא יודע שזו אחותו ובין שאינו יודע, מרבה ממזרים בישראל, ואסור 

 ו ילדים ממזרים בעם ישראל.דליצור מציאות שתאפשר מצב כזה, שבו ייוול

לאישה נשואה אין ביציות, ויש לה רחם תקין, לקחת באותו הספר התיר הרב גורן ז"ל במקרה ש

יהודיה אחרת, להפרות אותה בזרע של הבעל, ולשתול ביצית מופרית זו בגופה של  הביצית מאיש

האישה, כדי שתתפתח ברחמה תשעה חודשים והיא אף תלד אותו, הרב גורן התיר השתלת ביצית 

בודדים כשצריך לפתור  םחרת, רק במקרימופרית של אישה נשואה אחת, ברחמה של אישה נשואה א

בעיה קשה של עקרות, וצריך להביא "שלום בית" במשפחות שבגלל העקרות המשפחה עלולה 

. הרב שלמה אבינר שאל את הרב גורן מדוע במקרה של הזרעת זרע של איש יהודי בגופה של סלהיהר

שבעתיד יתחתנו אח עם אישה שנשואה לאיש אחר, הוא אסר מחשש שמעשה כזה יכול לגרום לכך 

אחות, ואילו בהשתלת ביצית מאישה אחרת הוא התיר ולא חשש למצב שבו העובר הזה יגיע להינשא 

 לאחיו ולאחיותיו, שנולדו מהאישה שממנה נטלו את הביציות.

 

                                                           
1

 תוספתא קידושין פרק א הלכה ד', ומובאים גם במסכת יבמות דף ל"ז עמוד ב' 
2

 ויקרא י"ט, כ"ט 
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 לשאלתו של הרב אבינר השיב הרב גורן תשובה שיש בה שני חלקים:

בגופה של אישה אחרת, יש ספק הילכתי גדול במקרה של השתלת ביצית מופרת של אישה אחת  .א

שמהביצית המופרית שלה הוא  תלמי מתייחס העובר האם הוא נחשב כבן של אימו הביולוגי

התפתח, או שהוא נחשב כבן של האישה שברחם שלה הוא התפתח תשעה חודשים, והיא אף 

הראשונים תוליד אותו. הרב גורן מביא לתשובתו מקור מפיוט שניכתב בתקופת ראשוני 

שהעובר הזה נחשב כבן של האישה שברחמה  3וכן מביא מדברי המהרש"א שבמפרשי התלמוד,

התפתח תשעה חודשים והיא ילדה אותו, ואינו נחשב כבן של אימו הביולוגית שתרמה את 

ולד מהביצית הזו, יתחתן עם אישה שנולדה ווצר מצב שבו האיש שיוהביצית. לכן גם אם י

ביצית, אין בכך איסור מכיוון שאינם אחים. הרב גורן מביא מקור נוסף מהאישה שתרמה את ה

)ולהלן תרגום חופשי של דבריו  4לשיטתו מתרגומו של רבי יונתן בן עוזיאל לספר בראשית

אחר מכן ילדה לאה בת וקראה את שמה דינה, כיוון שבהיותה בהריון לפני הולדת "ולעברית(: 

ממנה רק חצי מהשבטים )וכדי שלא יהיו יותר מחצי השבטים  דינה, היא התפללה לפני ה', שיהיו

מבני לאה, הייתה חייבת הלידה השביעית שלה להיות בת( כדי שגם מרחל אחותה יוכלו לצאת 

שני שבטים, כדי שהיא תהיה לפחות כאחת השפחות שגם להם נולדו שני שבטים. ה' שמע 

רחל. כך קרה שיוסף שהיה בתחילת  לתפילה שלה, והתחלפו העוברים שהיו ברחם של לאה ושל

ההיריון ברחם של לאה, עבר להמשך התפתחותו לרחם של רחל, ואילו דינה שבתחילת ההריון 

רואים מכאן שאף על פי  לרחם של לאה. הלהמשך התפתחות ההיתה ברחם של רחל עבר

של  שהתהוות העובר של יוסף הייתה מהביציות של לאה, כיוון שרוב התפתחותו הייתה ברחם

רחל, הוא נחשב בן של רחל ולא בן של לאה. דינה שתחילת ההתהוות שלה היתה מהביציות של 

רחל, כיוון שרוב התפתחותה היתה ברחם של לאה, היא נחשבת בת של לאה. מכאן מוכיח הרב 

גורן שלדעת רבי יונתן בן עוזיאל עובר שנוצר מביצית של אישה אחת, אבל התפתח ברחם של 

נו נחשב כבנה של האישה שתרמה את הביצית, אלא נחשב כבן של האישה אישה אחרת, אי

שברחם שלה הוא התפתח. הרב גורן מוסיף שכיוון שרבי יונתן בן עוזיאל הוא גדול תלמידיו של 

יכולה ההלכה להיפסק על פי דעתו. על כן גם אם יקרה מצב שבו העובר שנולד  5רבן יוחנן בן זכאי

איסור, כיוון  עובר שנולד מהאישה שתרמה את הביצית, אין בכךמתרומת הביצית, יתחתן עם 

שאינם נחשבים כאח ואחות. ואף על פי שיש הרבה חולקים וסוברים שהם כן נחשבים אח ואחות, 

כדאי הוא התנא הגדול רבי יונתן בן עוזיאל לסמוך עליו בשעת הדחק כמו במקרה של עקרות 

ב שבו נולד עובר מתרומה של ביצית, שבמקרה קשה שמערערת את שלמות המשפחה. לעומת המצ

כבן של זו שילדה אותו ולא כבן של  הזה אפשר לסמוך על דעת רבי יונתן בן עוזיאל, שהוא נחשב

שתרם זרע, הילד שנולד מהזרע הזה ניחשב לכל  זו שתרמה את הביצית, הרי שבמקרה של גבר

מי אביו הביולוגי, הוא יתחתן עם בת הדעות כבנו של התורם, ויש חשש שמפני שהבן הזה לא יודע 

 לדו להם יהיו ממזרים.ושל אותו אדם, והילדים שיו
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 פרק ל' פסוק כ"א 
5
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שמבעלה נלקח הזרע של הפרית  בהשתלת ביצית מופרת של אישה אחרת ברחם של האישה .ב

הביצית יוכלו תמיד בני הזוג לברר מי היא אותה האישה שתרמה את הביצית ולמנוע מהבן 

אותה האישה. אולם כשמדובר בהזרעה מלאכותית מגבר זר שלהם מלהתחתן עם הבת של 

ברחמה של אישה שאינה אשתו, לעולם אין דרך לברר מי הוא בעל הזרע, ולכן לא יוכלו למנוע 

 מצבים שבהם הבן הזה יתחתן עם אחותו מאביו מבלי שידע שהיא אחותו.

 

 סיכום

פרות בזרע הבעל ביצית של אישה לדעת הרב גורן יש אפשרות להתיר במקרים מיוחדים ובודדים, לה

יהודיה אחרת כדי לשתול ביצית מופרת זו ברחם של אשתו. ואילו להפרות אישה שנשואה לגבר עקר 

בזרע של גבר אחר, אין להתיר בשום מקרה משום שבמקרה כזה לכל הדעות ילדיו של אותו אדם זר, 

 י אחים ואחיות במצב כזה.הם אחים של העובר שהוא תרם לו את זרעו, ויש חשש גדול לנישוא
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  ילדים בחינוך גבולות

 פריד אביחי

 

 מגיל. חיינו מאורח נפרד בלתי חלק יש שלהם, הגבולות זה ה''מהקב שקיבלנו הגדולות המתנות אחת

 בגרותי בשנות אני גם.  הלאה וכן בבית מההורים, ס"בביה מהמורים, גבולות תחת היינו קטן

 כיוון. עצמי בפני שהצבתי בדרישות לעמוד שלי והיכולת לעצמי הגבולות בהצבת רבות התלבטתי

 האדם של המוסריות תכונותיו לפיתוח הכרחי ותנאי ערכי אדם לקיום הבסיס שזהו לי שנראה

 .מסוימת התנהגות לאיזו מהאדם דרישה שום אין השב בהפקרות ולא גבולות בתוך לחיות ביכולתו

, החינוך גבולות את מעט אגדיר שבו מאמרי את כך על ולכתוב לעצמי לברר בחרתי זאת הבנה מתוך

 .וילדנו עצמנו את יותר טוב נחנך כך שמתוך רצון ויהי להגביל כמה עד, בהם הצורך

 ילדים בחינוך בגבולות גישות שלוש

 כפי אותם לקבל רצוןו לילדים גדולה אהבה ומתוך והילד החניך של בטובתו רואה ראשונה גישה

 הגבלה שכל מחשבה מתוך, הגבלה ללא, ניתוב ללא, חופשית בצמיחה שדוגלת גישה ישנה. שהם

 האדם זו לגישה. פסולה חיצונית כפייה כל, הבריאה ובהתפתחותו הילד של בקישוריו יפגעו וצמצום

 עדיפים זו לגישה כישלונות לו יהיו אם גם. שלו בחירותיו מתוך, חיובית בצורה ורק אך להתפתח צריך

 יהיה הילד את שיבנה המרכזי הכוח. מרצונו לא שהם הצלחות מאשר שלו שהם הכישלונות

 את איך ילמד האדם והסביבה ההורים על תצפית מתוך, בו שניתנו הטובות והיתרונות הקישורים

 מאפשרת שאינה כיון בשלילית נתפסת בהגדרתה התערבות כל, חיובית בצורה להוציא שבו היתרונות

 נותנת שהיא הרב בחופש החיוב מן הרבה זו בגישה הרבה שיש כמובן .במיטבו עצמו את לבטא לאדם

 .בצדה גדולה סכנה גם אך, לילד

 מוותרת היא שכך כיון, מסוימת התנהגות מהאדם ודורשת מצפה היא, בתוצאות עסוקה שנייה גישה

 עם להתמודד ויצטרך החופשית בחירתו מתוך בחיים דרכו את יבחר האדם שבו התהליך כל על

 מסוימות תוצאות מהאדם ותביא שתדרוש כפייה כאן תבוא אלא, הזה שבעולם והמורכבות הקשיים

 שנאה הילד אצל תתפתח אבל יפות תוצאות נקבל זו שבגישה כמובן. החופשי ברצונו התחשבות ללא

 הוא התבגר הילד שכאשר מצב להיווצר יכול .בה בחר לא שהוא כיון עצמו של להתנהגות והתנגדות

 שנכפו הערכים על יוותר הוא שכאשר המחנך או ההורים י''ע עליו שכפתה מהכפייה יסלוד כך כל

 העובדה בגלל רק להזדהות יכל כן שהוא חיובים ערכים הרבה על יוותר הוא הזדמנות באותה, עליו

 ואיננה עליו קשה גבולות הצבת ולכן חופשי אדם להיות האדם של טבעו. עליו נכפו אלה שערכים

 . לו מתאימה

 חובת בספרו ד''הי מפיסצנה ור"האדמ ירבהס( משלי)" דרכו פי על לנער חנוך" – שלישית גישה

 תהליך אינו החינוך א''ז החינוך בדרך הולך להיות הנער את להביא היא החינוך שתכלית התלמידים

 חופש שבין המתח בתוך האדם בניית של תהליך אלא ערעים, יעדים, גבולות הצבת של פעמי חד

 התפתח הוא שבלעדיהם הכרחיים תנאים לו יש אחד שמצד לצמח נמשל האדם זה במובן. לגבול

 הצמח אם גם אך. זקוק הוא להם ומינרלים חום, אור, מים כמו ימות ולבסוף התנוון אף ואולי ויצמח

 של באופן נואנבר במהותנו, האדם גם כך .ימות אוה לגדול מרחב לו נשאיר ולא אלה כל את יקבל

 שלנו הקיום מתנאי אחד זה עם אך שלנו החיים את ידינו במו לבנות, לבחור היכולת של במובן חופש

 הוא החינוך בתחום השונים התפקידים בעלי כל או מחנך או הורה ולכן שבנו במוגבלות הכרתנו הוא
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 יעדים האדם בפני להציב הצורך לבין האישי והפיתוח הבחירה ,התמרון מרחב של הצורך בין לאזן

 .  בבחירתו שלא לו שניתנו

 לחנך גם צריך שלו הבחירה חופש עם לחיות גם אך עצמו את להגביל שצריך בדרך מאמין אשר אדם

 הילד ברצון התחשבות עם גבולות י''ע שלו הילד את יביא כךידי  שעל, זו בצורה שלו הילד את

 לא הדרגה ועם ממש קטן מגיל להעשות צריכה בחינוך הגבולות שימת. ואמיתיות יפות לתוצאות

 על להסביר זאת עם וביחד המחנך או ההורה בקשת של מיאוס לידי הילד את להביא לא כדי גבוהה

 איך בעצם לנו מראה השלישית הגישה. הגבולות אותם עם שלם יהיה הילד ובכך מגבילים ולמה מה

 את מגביל גם שההורה בכך ביד יד הולכות הן ואיך לילד חשובות שהם הגישות בשני התחשבות ישנה

 גבולות עצמו על לקבל בעתיד וידע עצמי לחינוך גם יגדל הילד ואותו, ברצונו מתחשב וגם שלו הילד

 . חיוב בגבולות שרואה כיון החניך או ההורה ללא' אפי

 

 סיכום

 שלילית אמירה בתור והגבולות החוקים מערכת כל על מסתכל הייתי  למכינה הגעתי שלא עד

 זכיתי במכינה המעמיק הלימוד מתוך. שלי והשאיפות הרצונות את ומקטינה הגבולות את שמצמצמת

 למצוות במחויבות לעמוד הקושי למרות. היום בהם שמח ואני טובים הם שהגבולות להבנה להתקדם

 .                                  ומוגבל מצומצם ערך ולא מוחלט ערך לי יש בזכותם שרק מבין אני מוחלטים ולערכים

 ...הבאים והדורות ילדינו את ובכך עצמנו את טוב יותר לחנך' ה בעזרת שנזכה
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 הכעס

 שגיא צברי

עליו ואעמיק  בחרתי לכתוב על מידת הכעס כי יש לי נטייה לכעוס וקשה לי לשלוט בו, אז אם אכתוב

 בו אני מקווה שאדע לגבור עליו.

 )מילון אבן שושן(. הגדרת המילה כעס

 רגז, חמה, התמרמרות קשה על מישהו. .7

 צער,יגון. .4

 אם כעס הוא דבר רע אז למה הוא נברא?

יש  ".כל הכועס כעובד עבודה זרהשהוא איסור חמור ו" אפילו הכעס,שום דבר בעולם לא נברא לשווא,

 . 1של קדושה ושל חיים, שהרי הקב"ה בעצמו זועם בכל יום ורגע באפובכעס ניצוצות 

למשל, אם אדם רואה עוול נעשה למישהו, זה טבעי שיכעס ויזעם על כך, אך גם הכעס הזה שהוא 

 צודק, צריך סינון.

דוגמא: ילד קטן שפגע באחיו. עם כל הצער על האח הפגוע והחף מפשע, צריך להבין שהאח הפוגע 

לכן אין לזעום עליו,אלא להתאזר בסבלנות עד שתושלם  רשע, פשוט אינו שולט על יצריו. שובב, ולא

 מלאכת החינוך.

 

 מדוע חכמים משווים בין כעס לעבודה זרה?

כלומר: בזמן כעסו נשלט האדם כמעט באופן  ".כל הכועס כל מיני גיהינום שולטים בו" אמרו חכמינו:

באותה שעה של מצוקה יכול האדם לפגוע בקרובים לו מוחלט ע"י כוחות עצומים של הרס, שכן 

 הכל!.בשעת כעס מסכן ההרס את  אישה, ואפילו בעצמו. משפחה, ילדים, הורים, -ביותר

 שברוב רובם של המקרים אינו מועיל ורק מזיק, פוגם בנשמה ויוצר אוירה מורעלת. עהכעס הוא פגע ר

 רצח!שכעס מוביל לאלימות מילולית ופיזית עד כדי -ידוע גם

הכעס מנסה לפעול על המציאות בדרך שאין לה קשר עם המציאות,ודבר זה נקרא אצלנו "עבודה 

אדם הנמצא במצב של תסכול וקיפוח עקב עימות  זרה", עבודה שהיא זרה למציאות בה היא פועלת.

וגם אם אינו מצליח  להתגבר על המצב", יש דרכים לכך. אנו אומרים:" נסה -פתאומי עם מצב מסוים

להתגבר, אין זו סיבה לבעוט באיזה חפץ, כי הבעיטה אינה עוזרת ורק מזיקה, אלא יש צורך לעכל 

זאת עם עצמו. וכיוון שמרגיש צורך לעשות משהו, הוא נותן לאגרסיביות בתוכו להתפרץ. ולפי זה 

מדברי הרמב"ם מתברר שלא מה  ים מתגלה כלפי חוץ.הכעס מוגדר כאגרסיביות פנימית שלפעמ

והוא אינו שולט  ,המצב שולט בו -שמתגלה בחוץ מדאיג, אלא דווקא מה שמתרחש בפנים. אצל הכועס

 הרמב"ם כותב שכלפי חוץ יעשה עצמו ככועס כלפי הילדים, לצורך חינוכם. על המצב.

 

 בהם המצבים שטוב לכעוס

-, ויש שרואים בכך דרך טובה ומועילה משום שאחרי פריקת הכעסהכעס משחרר מתח פנימי ותסכול

אך סכנה גדולה טמונה בשיטה זו מכיוון שיכול בכעסו להזיק  ניתן לפתוח דף חדש. המתח הפנימי,

ייתכן שיש לאדם לחץ דם גבוה, או בעיה בריאותית אחרת  צריך לבדוק מדוע אנו כועסים.ו לאחרים,

                                                           
1

 עא ה. ברכות, 



000 
 

גורמי הכעס הם: גאווה, חוסר בתקשורת  יחפש את הסיבות בנפשו. וחשוב שיתייעץ עם רופא ורק אז

 ופינוק יתר, מודעות לגורמים אלה תקל עלינו להתמודד עם מידת הכעס.

 

 סוגי הכעס

 יש שני סוגי כעס:

 כעס מתון ומיושב. .7

 כעס רתחני. .4

 לדברים שקורים. אלא  משמעות הכעס המתון והמיושב הוא התעוררות לשנות, התנגדות עצומה

אי השלמה עם הרע שקורה. באמצעות כעס זה יש -שהתנגדות זו מסודרת עפ"י השכל. עניינה

 לשנוא את הכעס הרתחני המשועבד למערכות הרגש.

  הכעס הרתחני המערבב את הדעת ופוסל את כל היתרונות הגדולים של האדם, היחידי"

זר" שולט בו, -"אל עליו.. הכועס אינו האדם עצמו,אלא משהו זר, האגרסיביות שולטת "והציבורי

נבואתו -חכמתו מסתלקת ממנו, ואם נביא הוא-אם חכם הוא והוא מבטל את כל מעלות האדם.

 דבר זה דומה לשיכור, שגם הוא מעין עבודה זרה, בהיותו נשלט ע"י רגשותיו. .2מסתלקת ממנו

ו ואז כל בכוסו בכיסו ובכעסו". בשעת השכרות, שכלו מסתלק ממנ -"בשלשה דברים ניכר האדם

פראותו מתפרצת. אדם שאין בו פראות יכול בפורים קצת להשתכר, אך אדם פראי אסור לו 

 להשתכר.

 

 מהו ההפך מכעס?

שהאדם אינו נסער מבחינה פנימית,  ".דברי חכמים בנחת נשמעים"-המידה ההפוכה לכעס היא הנחת

וכל אשר לאיש יתן " מר:השקט הנפשי מעניק בריאות, וכבר נא אלא נמצא בנחת, ברגיעה תמידית.

זאת אומרת אדם שכועס הכעס משפיע על הנפש שלו והיא מתקלקלת ומביאה איתה . "בעד נפשו

 מחלות לגוף האדם.

בכעסו של האדם הוא מבזה את  כאשר אנו מתבוננים במידת הכעס רוצים אנו בוודאי להתרחק ממנה.

 ובתבונה זוכה להערכה ויוצא נשכר מכך. ואילו האדם הנוהג באיפוק,בהגיון עצמו ומייסר את עצמו.

לאחר שקראנו והעמקנו בנושא הכעס והבנו שהוא דבר רע עד מאוד, ויכול להזיק לא רק לעצמנו אלא 

 גם לאנשים חפים מפשע, מגיעה השאלה החשובה.

 

 האם ניתן להתגבר על הכעס?

הרוצה לתקן מידה  להתגבר על הכעס זו מלחמה שלמה, שאי אפשר לתמצת אותה, זהו תהליך שאדם

 זו צריך לעבוד בשביל זה.

 צריך לתכנן מראש את כל האירועים, הרי הכעס אינו בלתי צפוי, כמעט -מבחינה התנהגותית

ך להגיב אי ובגלל זה צריך לחשוב בינך לבין עצמך, תמיד הוא נגרר ממאורעות שחוזרים על עצמם.

כמו בצבא, שהחיילים  פעמים ביום.וצריך לחזור על הכנה זו כל יום ואפילו כמה  בכל מצב,

זה הכלל, לתכנן את האירועים ולא  מקבלים מאה פעמים אותו תדריך כדי שיהיו תמיד מוכנים.

 להיגרר אחריהם.
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כמו כן, אם מרגישים שהכעס מתחיל לעלות לראש, יש לנתק מגע מהמצב שנמצאים בו. משום 

וונת אליו מראש, כמו שאמרנו, אלא שהכעס לרוב אינו מתפרץ באופן פתאומי, ובמיוחד אם התכ

ולכן כשמרגישים זאת, צריך לנתק מגע מן המצב שאתה נמצא בו,  הולך וגובר לאיטו עד שמתפרץ.

 לעבור לחדר אחר, לעסוק במשהו אחר ולהירגע.

 צריך להקדיש מחשבה רבה לנסות להבין את הזולת שמרגיז אותנו, להבין -מבחינה הכרתית

צריך להבין שיש אנשים שונים, פרצופים שונים, דעות שונות  ט שונה.שהוא אינו רשע, אלא פשו

ככל שמקדישים  כמו שלפעמים אנו מרגיזים את האחר,כך גם האחר מרגיז אותנו. ורגשות שונים.

 זמן למחשבות כאלה נעקר הכעס מעיקרו.

 כל הכל הבל", ואין להתייחס ברצינות יתירה ל-אחד מתיקוני הכעס הוא לדעת ש"הבל הבלים

 שיש לך הזדמנות למחול ולסלוח. כאתגרההפך מכך, יש לראות זאת  מיני צרות שעושה לך הזולת.

שכמו שהוא מוחל לחברו, אפילו  .3"המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו" -אמרו חז"ל

ה, שלא מגיע לו את המחילה הזו, כך גם ימחלו לו מן השמיים אפילו שלא מגיע לו, מידה כנגד מיד

 ובמידה שאדם מודד, כך גם מודדים לו.

 אסור לך להתייאש מעצמך ולחשוב שתישאר כעסן לנצח, אפשר להתגבר על כל המידות הרעות.

ונתן ה' ובמיוחד בארץ ישראל שהאוויר של ארץ ישראל מסוגל לסלק את מידת הכעס, כמו שכתוב: "

 בגלות יש לב רגז ולא בארץ ישראל. שם, שרק 5מפסוק זה הוכיחו חז"ל ".4לב רגז שםלך 

 

אסיים בסיפור על ר' נחמן מברסלב שסיפר לתלמידיו, כי מטבעו היה כעסן גדול אך עבד על עצמו 

והתרגל לשבור את הכעס עד שזכה להתהפך מקצה לקצה )ממידת הכעס למידה הנחת(, וגם נגד מי 

ה לעקירת הכעס ולמידת הסבלנות, הוא גילה שמה שזכ שהציק לו עד מוות לא חש שום שנאה כלפיו.

היה בזכות ביקורו בארץ הקודש, וביאר שמסיבה זאת כל כך נתאווה משה רבנו להיכנס לארץ ישראל 

 כי שם זוכים להסתגל למידת ארך אפיים. –

שנזכה בעזרת ה' לעבוד על המידות שלנו ובפרט על מידת הכעס שהיא מידה חשובה ומסוכנת עד 

 מאוד.

 ן מברסלב שהתרגל בשבירת הכעס עד שזכה להתהפך ממנה מקצה לקצה.ושנלמד מר' נחמ

 

 כבוד!-מקד"צ קמ"ל

 מקווה שנהניתם והפנמתם! 

 שגיא צברי.
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 עישון סיגריות על פי ההלכה

 אור צוברי

 

בחברה עישון נתפס כבגרות שהרי ן להראות שהוא כבר גבר, והתחלת העישון אצל צעיר נובעת מרצ

וכבר הגדיר החפץ חיים שעישון ראשיתו גאווה. מכיוון שעישון אינו צורך חיוני לאדם, בוודאי שיש בו 

משום בזבוז כסף למי שיוכל לחדול מלעשן ובוודאי שלא להתחיל בזה. כבר הוכיחו הרופאים שיש 

ונשמרתם מאוד לנפשותיכם" מידה מסוימת של סכנה בעישון שברורה לכל, פשוט שאסור מדין "

 גם היה אסור. ,ואפילו אם לא היתה כזאת סכנת נפשות אלא רק נזק בריאותי

הואיל והיות גוף בריא ושלם מדרכי ה' הוא לפיכך צריך האדם להרחיק כתב הרמב"ם בהל' דעות: "

דים יש הטוענים שהיזק העישון אינו ודאי, והרבה מעשנים כב ".עצמו מדברים המאבדים את הגוף

 זה.לספק בדבר אך יש בדבר זה ספק נפשות ולכן אין להיכנס  הם בריאים עד סוף ימיהם.

 

 מדוע העישון אסור על פי התורה?

רק כעבור  אלאבאופן ישיר ומיידי אי אפשר לאסור את העישון על פי דין תורה מכיוון שאינו מזיק 

לעישון מרובה יש סכנה . אולם, כל סיגריה לחוד אינה מזיקה אלא רק הפעולה המצטברת שנים.

 וודאית.

 

 אילו נושאים הלכתיים קשורים לעישון?

פעמים רבות רבנים פרסמו את הסכנות שבעישון על פי ההלכה, וכן גם רופאים. החפץ חיים כתב כבר 

בדורו שאסור לחלשי כוח לעשן משום "ונשמרתם" ובדורו עדיין לא הובהר כל הנזק הנגרם על ידי 

פעמים יצא הרב יעקב רקובסקי רב בית החולים הדסה להזהיר נגד סכנת העישון. הכלל כמה  עישון.

 שיש להימנע מעישון.  מכאן הוא העולה

השמר ממנו שנאמר: השמר לכל מכשול שיש בו סכנת נפשות, מצוות עשה להסירו והרמב"ם: "כותב 

ל פי ההלכה והדיון הוא על על כל פנים לכל הדעות היחס לעישון הוא שלילי ע ."לך ושמור על נפשך

  .1דרגת השלילה

 

 עישון ביום טוב ושבת מותר?

היתר העישון ביום טוב אינו כל כך פשוט ובוודאי יש להיזהר מחשש כיבוי שאסור להפיל את האפר 

שבראש הסיגריה שיש בו ניצוצות דולקים וכן לפעמים אדם דוחק לסיים את השבת, מפני שהוא להוט 

 .ובשבת בודאי שאסור לעשן על הקודש מלהוסיף מחוללעשן והוא נמנע 

 

 האם מותרת ההנאה מעישון?

בין המעשן לסיגריות. באמצעות כמות  הקושי להפרד מעישון הוא ההנאה שבעישון היוצרת תלות

הסיגריות וסוגן. רמת הניקוטין נותנת לו את ההרגשה הטובה המתאימה לו וכך יוצא שהמעשן נמצא 

ברמה של הנאה שהוא יוצר לעצמו וזוהי רמת התמכרות חזקה מאוד שאין במשך שעות היום 

ית לפסיכיאטריה מגדירה את ההתמכרות אכדוגמתה בשאר ההתמכרויות. אף שהחברה האמריק
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מוחו של המעשן שונה באופן איכותי ממוחו של הלא מעשן. הסיגריה  ,לניקוטין כהפרעה התנהגותית

כל רפיון והשחתה ם כיום. רבי שמשון רפאל הירש זצ"ל כתב "היא הרוצח הגדול ביותר הנמצא בעול

כתב כי "הזנחה מהצלת נפשו, הוא גם כן  ". וכן החזון אישהקל שבקלים בצידה. היא רציחה חלקית

עבירת שפיכות דמים", אם כן ההנאה הבאה לאדם מעישון הסיגריות שהוא גורם המוות בטרם עת 

 הו דשפיכות דמים. מספר אחת, כמוה כהנאה הבאה מאביזריי
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 בחירת בת זוג

 מיכאל ציון

 

 הקדמה

 במאמר זה אכתוב אודות בחירת בת הזוג שבע"ה בעוד כמה שנים נזכה להכיר.. 

 

 בחינה שכלית אובייקטיבית

בהרמוניה עפ"י ההיגיון הבריא של האדם, אדם ירצה בת זוג שתהיה דומה לו מפני שכך יתפקדו 

הרי שזהו רצונו הטבעי של האדם להיות בסביבה שמתאימה לו. לעומת זאת  ,ובאותו קו מחשבה

 השונות יוצרת ניגוד ומתח מפני שכל אחד מושך למקום אחר, כי כל אחד ילחם על האידיאולוגיה שלו.

מון חילוקי לדוגמא: אם אדם ירצה לחנך את בנו בדרך תורנית ואשתו רוצה בדרך חילונית, יווצרו ה

דעות בניהם ועקב כך הילד יפגע! מפני שכל אחד משך לכיוון שלו ואין החלטה מסוימת באיזה דרך 

 הילד הולך.

אבל שונות באופן קל ולא בצורה חריגה יכולה לפתח את מערכת היחסים ולהרחיב את קו המחשבה 

 של בני הזוג.

אבל חשוב מאוד שיהיה דמיון בדברים אנו צריכים בת זוג שתהיה גם דומה לנו וגם שונה מאיתנו 

 הבאים:

 

 או השוני העיקרייםתחומי הדמיון 

הפרש גילאים גדול מידי לא טוב לקשר מפני שתמיד יהיה אחד יותר נמרץ ואקטיבי עם כוחות -גיל.7

זה המשיא  -:"אל תחלל בתך לזנותה 1נפש גדולים ובניגוד לזה המבוגר כבר פסיבי כמו שחז"ל לימדונו

 קן"ביתו לז

 לרוב האנשים קשה לשנות את הרגליהם ולכן הבדלי המנטליות יוצרים מתח. –מנטליות .4

שבאה  העקרת בית מול איש ההבדלי מנטליות קשים לגישור לדוגמא:אדם שמקובל בביתו שהאיש

מחברה מודרנית עם הרגלים יותר חופשיים ולא פרימיטיביים, ואין כאן אידיאולוגיה אלא הרגלים 

 שמאוד קשה לשנות.

 ני יכול להביא לקרע גדול בין בני הזוגוחיל / דתי פער בהשקפת העולם כמו:-תרבות והשקפת עולם.1

 לא טוב שיהיה הבדלים ניכרים בכוח החשיבה.-אינטליגנציה.2

 

אדם צריך להגדיר את הדומים לו מבחינת: גיל, מנטליות, תרבות, השקפת עולם לסיכום:

עדיף שלא לקחת סיכון ולהתחתן עם בת הזוג שלא מתאימה לו בצורה חריגה בנושאים  ואינטליגנציה.

בתיאוריות הדומות מפני ששונות  להגזיםהנ"ל מפני שזהו מרשם כמעט בטוח לכישלון, מצד שני אין 

גם מבחינה מציאותית וגם מבחינה אידיאלית מפני שהיא מביאה להעשרה הדדית  ת רצויה.מסויימ

 של האישיות.

 

 אהבה ממבט ראשוןממשיכה הרגשית שנרקמת ה

                                                           
1

 מסכת סנהדרין ע"ו א' 
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אסור לאדם לקדש אישה עד שיראנה שמא אם לא יכירנה קודם נישואיו עימה, יראה בה דבר מגונה "

בני הזוג, חשוב מאוד שנקודת התחלתם תהיה מתוך כדי להקל על עבודת האהבה בין ". 2ולא יאהבנה

אין מדד למשיכה הרגשית זה תלוי בבני הזוג ואדם צריך להכיר את  משיכה הדדית, משיכה רגשית.

 מספיק בשבילו. ,עצמו ולהחליט אם הרגש ההתחלתי שיש לו

 אולם, למרות זאת לאדם אסור להיסחף וללכת רק אחרי הרגש, מפני שלא יראה את הדברים

החשובים שצריך למצוא בבת הזוג. צריך ללכת בדרך האמצעית, מצד אחד אין לזלזל ברגש וצריך 

שתהיה חיבה הדדית בין בני הזוג בטרם יחליטו להינשא. מאידך, אין להמתין לאהבה בוערת ובוודאי 

 אסור להיסחף אחר הרגשות ולקחת אישה שלא מתאימה. 

זה, צריך שבני הזוג יהיו מאוד דומים באופיים, ואף  בשביל שיתקיים מאמר -"אהבה ממבט ראשון"

 על פי כן כדאי להמתין. החלטות מסוג זה לא מחליטים בחופזה!

 

  "3ת ואומרת, בת פלוני לפלוניאקול יוצ-ארבעים יום קודם יצירת הוולד, בת"

  ?איך אנו יודעים אם פלונית באמת מיועדת לנו

ניסר ובא הקב"ה , 4דחהיו מחוברים בי הוהאישינו, האיש פרצופין דהי-אדם הראשון נברא דו :תשובה

 .שלנו ולגלות אותו בניהם ומאז ועד היום יש לנו אתגר לחפש את החצוי

ארבעים יום קודם יצירת הוולד בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני הרמב"ם מסביר את מאמר חז"ל:"

ליטול את אפשרות הבחירה מן האדם, שהרי  אין הכוונה: בספר שמונה פרקים, פרק שמיני " לפלוני

 טובה לו הקב"ה לא יחליט בשבילו לשאת אשה .וזה תלוי בבחירה - יש בבחירת אישה מצווה ועברה

 ים תלוייםיעודים האלוקיההכרזה הזו היא מעין הבטחה אלוקית. כשם שכל הי  או שאינה טובה לו.

  .מעשיו במלואה לפי הת ויכול לקבלבבחירה החופשית, אדם יכול להחמיץ את המתנה האלוקי

כהלכה מתוך שיקול שכלי ומוסרי נכון, יתברר שזו שיבחר לו היא בת זוגו מן  את בת זוגו אם יבחר

ת, יתברר למפרע והשלילינטיותיו מתוך היסחפות אחר  בחוסר אחריות האישאם יבחר  .השמיים

  !שאין זו מי שהקב"ה ייעד לו

בשל תאוות מין ולבסוף נהפכה אהבתו לשנאה! והתברר שהיא לא  חשק בתמר אמנון לדוגמה:

אלא המון  ,רק בבת הזוג המיועדתאך ושהצלחת הנישואין לא תלויה , אסור לנו לשכוח. 5מיועדת לו

 ו!תלוי בעבודה שלו, כדי שהנישואין יצליח

 

 שיקולי בחירה מפורטים

איזו היא דרך טובה ו במסכת אבות:"המידה החשובה ביותר היא לב טוב עפ"י מה שלמד -לב טוב.7

שידבק בה האדם... ר' אליעזר אומר לב טוב אמר להם רואה אני דברי ר' אלעזר בן ערך מדבריכם 

דרך משל אם יאמרו לאדם מותר לך לברר רק דבר אחד על הבחורה המוצעת . "6שבכלל דבריו דבריכם

 השאר יסתדר.לך יברר אם היא בעלת חסד, אם יש לה לב טוב יש תקווה שכל 

                                                           
2

 קידושין מ"א א' 
3

 'סוטה ב' אמסכת  
4

 א, א'"ס ברכות 
5

 'טו-שמואל ב', יג פס' א' 
6

 ב' י"גמסכת אבות  
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כמו שכותב ה"כלי יקר" על מאמר חז"ל "כל זמן שעיניה יפות כול גופה אינו צריך בדיקה כלומר אם 

לכלה יש עין טובה אין צריך לבדוק דברים נוספים. כמו שמצינו באליעזר עבד אברהם שנשלח לבחור 

אמרה שתה וגם אישה ליצחק הוא מציב מבחן:"והיה הנערה אשר אומר אליה הטי נא כדך ואשתה ו

 גמליך אשקה" אין כאן ניחוש בלי היגיון אלא יש כאן קשר הגיוני בין מעשה זה לבחירת הנערה.

במה היא  עפ"י מה שנפסק בשולחן ערוך "שלעולם ישא אישה בת תלמיד חכם" -בת תלמיד חכם. 4

ועוד  תורה. ברור לנו שילדים שחונכו בבתים של תלמידי חכמים קיבלו חינוך של באמת יותר עדיפה?

: שדרך הנישואין עם הבת של תלמיד חכם, אדם שלא זכה להיות תלמיד 7טעם נוסף עפ"י הרמב"ם

 חכם זוכה להיכנס למשפחת החכם ולהתקשר לעולמו.

כל היהודים שווים אין משמעות לעובדה שהאחד הוא בן עדה זו ובת זוגו עדה  -בת עדה אחרת. 1

לוקה של השבטים התחתנו שבטים אחד עם השני! כמו אחרת אפילו בזמן שהתקיימה בישראל הח

במדבר רבה י' ה' ובמיוחד קל וחומר בימינו, במנוח, שאביו היה מדן ואמו מיהודה כמו שרשום 

שהחלוקה השבטית נעלמה, אין להמציא הבדלים חסרי משמעות בין עדות אומנם אסור לשכוח את 

מנהגי המשפחה. לעיתים נישואין עם בת עדה  המסורת כמו שכתוב במסכת חולין צ"ג ב', ויש לשמור

 אחרת מעשירים את מנהגי המשפחה.

בט"ו באב בנות ירושלים יוצאות במחולות ובכרמים ואומרות: בחור  -נישואין לשם יופי או ממון. 2

שא ענייך וראה. יש אומרות: תן עיניך בממון, יש אומרות תן עיניך ביופי ויש אומרות תן עיניך 

 ת משפחה( )גמ' תענית ל'(.במשפחה )הקמ

ממון ויופי אלו דברים שחולפים עם הזמן וברגע שלא יהיו, האהבה תרד מפני שזוהי אהבה התלויה 

 לשם זה הוא מתחתן איתה(. רק בדבר )כל אלה אסורים אם

 

 חוסר ידיעת העתיד המקצועי

מתחתנים עם האדם יותר מזה,  גם אם אדם מחליט על עתידו אין זה וודאי שההחלטה שלו תתגשם.

באהבה שאינה תלויה בדבר ובלתי מותנית, ואין זה  ,מתחתנים עם בן הזוג כמו שהוא ולא עם מקצועו!

אומנם יש צורך להבחין לפני שמתחתנים אם האדם שממולנו עומד בשתי  משנה מה הוא יהיה בעתיד.

אין זה משנה מה העיקר הוא שהאדם יהיה צדיק וישר! ו רגליו במקום טהרה או במקום טומאה.

 עיסוקו.

 

 לסיכום

כל אחד יבחר מה טוב לו ובמה שחפץ ליבו בין אם זה השונה או הדומה וכל אחד יחליט איזה משקל 

 לתת לעמדת הרגש לעומת השכל ושנזכה שנמצא את הזיווג שהכריזו עלינו פלוני לפלוני.

 

ורק לא לשכוח את העיקר, שחיי נישואין טובים ואיכותיים ובעלי תוכן מקבלים אך ורק על ידי 

 עבודה קשה ועמל בחיי הזוגיות. 

 

                                                           
7

 הלכות דעות ו' ב' 
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 קנאה

 נאור רחמני

 מבוא

לפני שנתחיל להתייחס לנושא עצמו, יש מקום לשאול איך בכלל ניתן לצוות על אדם לא לרצות דבר  

 שאינו נישלט.  גיש רגש שקיים בו. לכאורה זהו דברמסוים ולדרוש ממנו כי לא יר

האבן עזרא בספר שמות בפרק כ' פסוק יא ביחס לדיבר "שלא תחמוד" מעלה את השאלה כיצד ניתן 

 יחמוד. הרי זה רגש פנימי רצון חזק שלכאורה לא ניתן לשליטה. לבקש מאדם שלא

כפרי שראה את בת המלך ואת יופייה וחשק בה אבל להאבן עזרא מיישב קושי זה באמצעות משל 

ולכן ככול שההכרה תהייה ברורה שהדבר הוא בלתי אפשרי  בליבו אינו חמד בה, כי ידע שזה לא יתכן.

 שאדם יכול לשלוט על רצונותיו הפנימיים ביותר. ולו רק בגלל שהקב"ה ציוה, הרי

 

על פי דברים אלו ניתן להבין כי אדם יכול לשנות את מידותיו ולשלוט על רצונותיו הפנימיים ומעתה 

 תמודד עם רגש הקנאה הנמצאת בו.הננסה להבין כיצד על האדם ל

 בראש ובראשונה ננסה להגדיר מהו יסוד הקנאה.

. ללמישהו אחר, זהו יצר שאין לו סוף מאחר שלעולם לא יהיה לאדם הכו הרצון שיהיה לך דבר שיש

שהוא גם משדרג את איכות חייו  אולכן כשאדם מתקן מידה זו לא רק שהוא מתקן את רצון בוראו אל

 במידה ניכרת.

 

 למה בכלל הקב"ה ברא את מידת הקנאה?

 קנאה היא יצר שברא ריבונו של עולם באדם, כדי שהאדם ילחם נגדו כמו שאר היצרים. 

נשאלת השאלה למה בעצם הוא ברא בנו יצרים רעים? הרי הוא יכל לברוא אותנו כמו המלאכים שהם 

בלי יצרים. הקב"ה עשה זאת למען קידוש ה', שהוא רוצה קידוש ה' של המלאכים, וקידוש ה' של בני 

 ה לא אותו דבר.האדם וז

ם נגד יצריו, וכך שהוא לוחם בהם הוא מתגדל ומתחזק וקידוש ה' של בני האדם, שהוא צריך ללח

אדם הכובד את יצרו, ניתן במתנה " בדתו. כמו הציטוט  של הרמב"ם במאמר ב"שמונה פרקים":

 לריבונו של עולם".

 

 לחם בקנאהההדרך ל

אחרים, וזה בעזרת השכל. על ידי השכל והבנתו אנו אדם מנצח את יצר הקנאה כמו שמנצח יצרים 

ממיסים את היצרים. דרך זו נלמדה מן המקרא מהגמרא ועד היום לגדולי האחרונים. הגמרא מסביר 

 שככל שהאדם יהיה טיפש פחות, יהיה לו יצר הרע פחות.

ה הגמרא גם מסבירה שכל מידותיו הרעות של האדם מוציאות אותו מן העולם הבא, אך הקנא

 מוציאה את האדם גם מן העולם הזה.

ממה שיש לו  תספר מסילת ישרים גם מדבר על הקנאה בכך שאומר שהמקנא טיפש, שבמקום ליהנו

הוא מקנא במה שיש לחברו, כך שהוא לא נהנה בכלל ממה שיש לו. יש משל לדבר שהייתה הפייה 

הטובה מחלקת משאלות ואמרה לאדם כל מה שאתה רוצה בחייך אתן לך, אבל דע לך שכל מה שאתן 

אפילו  אתן לחברך פי שניים. אחרי מחשבה רבה אמר לה האדם אני מבקש שתוציאי לי עין אחת. ,לך

אם האדם הקדיש מחשבה לדבר והבין את זה שהוא מקנא, אך מה לעשות זה לא עזר שהבין את זה. 

 עליו להקדיש עוד מחשבה ועוד מחשבה לדבר עד שיעזור לו.
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בנוסף לאמור לעיל ככול שאדם יתמלא אמונה כי מה שהקב"ה נותן לו זה הדבר הראוי והטוב בשבילו 

מתוך הבנה שמה שיש למישהו אחר מתאים וטוב עבורו ומה שיש לי  הרי שלא יקנא במישהו אחר, וזה

 ראוי ונכון וטוב בשבילי.

 

  קנאה של ילדים

ין יקנאה בין ילדים קטנים נובעת מכוחות השכל, משום שכוחות השכל של ילדים קטנים הם עד

וד לא חלשים יחסית. לכן אם נספר לילד קטן כל מה שרוצים אז הוא "יבלע" את זה, כי שכלו ע

יתפתח ואין לו כוחות ביקורת בשכל. גם שכלו אינו חזק מספיק כדי לגבור על הנטיות הטבעיות. 

תרון בשבילו. משום כך לא צריך להיבהל אם זה קורה לילד קטן, זה טבעי שהוא לא מצאנו פ כלומר,

 יקנא.

 לדוגמא: יבוא ילד קטן שנולד לו אח קטן חדש ואמר: אולי נזרוק אותו לפח?

 אומרת לו: איך אתה אומר דברים כאלה? הוא חמוד.האם 

 הילד אומר: הוא לא חמוד הוא פוי!

 האם אומרת לו: הוא פוי! תסתכל איך הוא חמוד.

 הילד אומר: הוא פוי!

 האם אומרת לו: אתה פוי!

רים לו: אם ההורים יענו ככה לילד הוא לא ידבר יותר. אם הילד יאמר שהוא מקנא ואביו ואמו אומ

ומר את זה וכו' אז הילד לא ידבר יותר. ובעקבות זאת לא נוכל לעזור לו כי אסור, זה לא יפה ללא זה 

 הוא יסתיר את הרגשות שלו מפנינו.

 

 איך גורמים לילד שלא יקנא?

לבדו אז אין לו במי לקנא. ההורים  יהיה במילים פשוטות אדם מקנא כאשר יש אחרים. אבל אם הילד

לילד כאילו הוא ילד יחיד. ולא לעשות השוואות של תיראה את החדר של אח שלך  סצריכים להתייח

איזה מסודר הוא ושלך כזה מבולגן. ההורים צריכים לאהוב ולכבד את הילד, ולא לאהוב ע"י כך 

שאומרים לו שאנחנו אוהבים אותך מאוד ותיראה אנחנו קונים לך ומכבסים לך וכו'. הילד עצמו 

 ותו או לא.מרגיש אם אוהבים א

 זה לאהוב אותו כמו שהוא.  -"לאהוב מישהו"

 לקנות ילד בחנות ילדים, הייתי קונה את אותו הילד שיש לי בדיוק.   יזה אילו יכולת -"לאהוב ילד"

צריך גם להעריך את הילד, הילד מרגיש אם הוריו אוהבים אותו בגלל שהוא שלהם ונולד להם שזה 

שלו לטוב וגם לא לטוב, ואז הוא מעריך  תבגלל התכונות הייחודיו דבר לא נכון. צריך להעריך אותו

את עצמו ולא מקנא באחיו הקטן שנולד. ילדים מרגישים אם מעריכים אותם כמו שהם. נדגים זאת 

באמצעות סיפור. שאלו פעם פדגוג אחד: מכל התלמידים שלך, איזה תלמיד אתה אוהב ביותר? אמר: 

אפשר להיות עם -ני נמצא איתו באותו רגע, כי אז אני רק איתו. איאני אוהב ביותר את התלמיד שא

אחת. זה לא כך, אלא -אחת, כמו איזה מנהל גדול המכתיב לארבע מזכירות בבת-אלף ילדים בבת

 עכשיו הוא עם הילד הזה וכל האחרים לא קיימים עכשיו.

עוסק בדבר מסוים הוא  ומר כי זוהי בעצם הנהגה כוללת הנקראת "בכל דרכך דעהו" שכשאדםניתן ל

הוא והספר  רק ,מרגיש שהקב"ה איתו בכל דבר. כשהוא מתפלל הוא רק מתפלל, כשהוא לומד

נמצאים ולא שום דבר אחר וכשהוא נימצא עם מישהו רק האדם הזה קיים ושום דבר אחר לא קיים 

 ולם ביחדבאותו רגע. אנו היום חיים בעולם שאנחנו מנסים לעשות הכול במכה אחת, לדבר עם כ



011 
 

)שיחה ממתינה, אדם יכול לדבר עם מישהו ולענות למישהו אחר במחשב באותו זמן(. חסר לנו 

 מהתכונה להיות עם מישהו לבד ורק איתו.

דבר זה ניקרא בהלכה "העוסק במצווה פטור מן המצווה". כלומר, כשאדם עושה מצווה אחת, עליו 

 לחשוב כאילו אין מצוות אחרות.

 לסיכום

אים יה והכבוד מוצווה היא מידה לא טובה עד כדי כך שנאמר בפרקי אבות "הקנאה והתאמידת הקנא

 את האדם מן העולם".

זה הדבר הטוב  ,בכדי להתמודד עם מידה זו, על האדם להתמלא אמונה שכל מה שבורא עולם נותן לו

 ש לו.עבורו, וממילא אדם כזה לא יקנא בחברו ואף יוכל לשמוח בשמחתו ובדברים הטובים שי

והלוואי שנזכה לאהוב איש את אחיו כמה שיותר ונזכה לקיים את מצוות "ואהבת לרעך כמוך", וכפי 

 שאנחנו שמחים בשפע ובטוב שבא לנו נשמח בשפע ובטוב שבא לחברינו ולכל עם ישראל.
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 ועונש -שכר

 דורון שלום

 

ישנם כמה שאלות על המושג או מתוך המושג שכר שכר ועונש. אחד הנושאים הגדולים ביהדות זה 

ועונש. בכמה מקומות בתורה רואים מפורש שישנה הבטחה של שכר כתמורה על קיום 

 המצוות/שמירת התורה. 

 :השאלות שנשאלות

 האם שכר ועונש קשור לאמונה בקדוש ברוך הוא? (7

בא כלומר האם מדובר על האם השכר והעונש שהתורה מבטיחה הם בעולם הזה או בעולם ה (4

 שכר גופני או שכר רוחני?

 האם ישנה מהות עמוקה בשכר ועונש או שזה פרס או נקמה של ה'? (1

 כיצד עניין השכר ועונש מסתדר עם אימרת חז"ל "שכרן מצוות בהאי עלמא ליכא"? (2

 

מטרה  כדי לענות על שאלות אלו צריך להבין ששכר ועונש אינו נקמה של ריבונו של עולם אלא ישנה

 הכנה לתשובה.וכפרה על עוונותיו  ,בשכר ועונש , המטרה העיקרית של שכר ועונש היא תיקון לאדם

שכר ועונש זוהי אחת מההנהגות האלוקיות כדי להביא את האדם אל ייעודו הסופי. אל תכלית 

בחר הבריאה. זוהי הנהגה שבאה על גבי הנהגה יסודית שאומרת שישנה בחירה חופשית ולכן אם אדם 

לעונש מתוך כך יוצא שהאמונה בקדוש ברוך הוא נדרשת  -ראוי הוא לשכר ואם בחר ברע -בטוב

 אמונה באחת מהנהגותיו שהיא שכר ועונש.

 

  לם הזה או בעולם הבא?יש שכר ועונש בעו

ישנה מחלוקת בין הרמב"ם לבין הרמב"ן בתשובה לשאלה זו. לפי הרמב"ם שכר ועונש זה דבר רוחני 

מדובר על רוחני וגופני ביחד. כלומר לדעת הרמב"ן השכר יהיה לאדם , הרמב"ן שכר ועונש בלבד ולפי

  בעונג נצחי העונש הוא ההפסד של עונג זה.

לשיטת הרמב"ם מתעוררת שאלה מה היא כוונת התורה שכתבה על שכר ועונש גופניים על שמירת  

 התורה או לחילופין על אי שמירת התורה?. 

שאנו אומרים בכל יום "והיה או שמע תשמעו לכל מצוותי..."  "ונתתי מטר  לדוגמא: הפסוקים

ארצכם בעתו יורה ומלקוש..."  "השמרו לכם פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים..."  

"וחרה אף ה' בכם ועצר את השמים ולא יהיה מטר"  כלומר כתוב במפורש שקבלת הגשם תלויה 

 בקיום המצוות .

לשיטת הרמב"ם: שבפסוקים אלו אין בהם הבטחה של שכר וענש אלא מדובר על סיוע  ניתן לענות

בהסרת כל ההפרעות כדי שלאדם יהיה המשך יעיל יותר של שמירת המצוות בפרט והתורה בכלל ואין 

גם לדעת הרמב"ן אין הייעודים הגשמיים  בכך גם עונש אלא לקיחה של הסיוע ההגברה של ההפרעות .

גם  ם שכר ועונש וכשכותב על שכר גופני מתכוון לשכר שבא לגוף אחר תחיית המתים.שבתורה נחשבי

 הרמב"ן יסכים לאימרת חז"ל ,שכר מצוות בהאי עלמא ליכא".

עוד שאלה שניתן לשאול האם שכר ועונש הכתובים בתורה הינם מוסכמים או טבעיים כלומר האם  

ות או שזה החלטה משפטית מהעליונות התגמול זוהי תוצאה טבעית שנוצרת ובאה ממעשי המצו

שקובעת גבול מתאים לכל מעשה . כדי להמחיש מהן עונש טבעי אביא דוגמא:אדם שאוכל מאכל 
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דוגמא לעונש מוסכם אדם  מקולקל כתוצאה מכך הוא מתייסר בבריאותו על ידי כאבי בטן וכדו'.

 שגנב ונתפס לאחר מכן קיבל עונש לשבת בבית סוהר.

 

 ביחס לשאלה זו:יש שתי גישות 

 גישה ראשונה: דעת השל"ה הקדוש תגמול זהו עניין טבעי שבה כתוצאה ממעשיו של האדם. 

מדבריו יוצא שכך ברא הקב"ה את העולם שקבע שכל מעשה שהאדם עושה יקבל האדם את התגמול  

 שמתאים לאדם עצמו.

 גישה שנייה: אך לדעת הרמח"ל בתגמול יש שתי הבחנות אחד משפט עליון 

)כך הקב"ה קבע בעולם( הגוזר גמול מתאים לכול מעשה וגם מציאות טבעית שנגרמת/נמשכת 

  מהמעשה.

מלבד היות עניין זה נמשך על המשפט והדין הנה הוא מיוסד  על פי המציאות הרמח"ל שכותב ש "

הנברא, שהמעשים הטובים מעצימים באדם בגופו ובנפשו מציאות שלמה ומעלה והפכם המעשים 

וגזר החסד העליון שימצא לו צרוף והוא כלל הייסורים  –מעצימים בו מציאות עכירות וחסרון הרעים 

 "., ששם ית' בסגולתם להסיר מאותו אדם העכירות ההוא , ישאר זך ובהיר מוכן לטובה בזמן הראוי

 ואמנם, כפי שיעור העכירות כך יהיו הייסורים שיצטרכו לצרופו.

ל אמצעי ניקוי וטיהור, והיא פועלת בצורה מדוייקת ומקבילה כלומר הקב"ה יצר מערכת שלמה ש

לשיעור הזוהמה שהצטברה באדם בעקבות מעשיו, וכך גם עונג המקביל למידת ההארה שהצטברה 

 באדם עקב מעשיו הטובים. 

 .הרמח"ל בהמשך דבריו בספר "דרך ה'" מביא דעה ששכר ועונש זה שכר גופני

בגדי שש ורקמה ושוכן באוהל שן ומשתמש בכלי כסף וזהב  "אוכל ושותה מאכלות טובות ולובש

וכדומה". את אלו שחושבים כך מכנה הרמח"ל "הערבים הטיפשים האווילים", ואומר את דעתו שאין 

בשכר טובה אצלנו בעולם הזה רק מפני שאנו בעלי גוף וגוויה וכל הדברים האלו צורכי הגוף הם ואין 

א רק בשביל צורך הגוף כדי שהאדם יוכל להתקיים אבל שאין הנפש מתאווה להם וחומדת אותם אל

גוף כל הדברים האלה בטלים. ממשיך הרמח"ל הטובה הגדולה שתהיה בה הנפש בעולם הבא אין שום 

דרך בעולם הזה להשיגה ולידע אותה שאין אנחנו יודעים בעולם הזה רק טובת הגוף ולזה האדם 

ין האדם לקבל בתור שכר גדולה מאוד ואין לה ערך מתאווה בעולם הזה אבל אותה הטובה שעני

בטובת העולם הזה כלומר כיוון שבעולם הזה האדם שקוע רק בגשמיות אינו יכול לתפוס את השכר 

של העולם הבא ורק בתור נמשל משתמשים בהבטחות של העולם הזה כפי שאומר דוד המלך "לולא 

על פסוק זה  שאין כוח באדם להבין את טובת האמנתי לראות בטוב ה' בארץ חיים". הסבירו חכמים 

העולם הבא  ואדם לא יכול לדעת את גודלה ואת היופי שבה אלא קדוש ברוך הוא לבד ושכל הטובות 

 שמתנבאים בהם הנביאים לעם ישראל אינן אלא לדברים שבגוף שנהנים ישראל לימות המשיח.

בל טובת חיי העולם הבא אין לה שום בזמן שבעולם הזה תשוב הממשלה לעתיד לבוא לעם ישראל א 

ערך ודמיון ולא הביאו לדמיון הנביאים כדי שלא יקטינו אותה בגלל שאנחנו גשמיים כפי שאומר 

ישעיהו הנביא "עין לא ראתה אלוקים זולתך יעשה למחכה לו" כלומר שזו טובה שלא ראתה אותה 

קים לאדם שמחכה לו אמרו אפילו עין של נביא לא ראתה אותה אלא אלוקים עשה אותה האלו

חכמים "כל הנביאים כולן לא ניבאו אלא לימות המשיח אבל בעולם הבא "עין לא ראתה אלוקים 

 זולתך".

 

  סיכום
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 ראינו במאמר מעט מתוך הנושא הגדול שיש בתורה שכר ועונש, העליתי כמה נקודות מרכזיות בנושא: 

 שכר ועונש זהו מרכיב חשוב באמונה בקדוש ברוך הוא. .א

 מצד הקדוש ברוך הוא לא תמיד "שכר ועונש" זה במובן הפשוט שאנו כבני אדם מבינים. .ב

הרבה מהפרשנים מפרשים שעיקר התגמול בעוה"ז הוא אמצעי שנוכל לקיים תורה ומצוות  .ג

 בצורה קלה יותר.

 

שנזכה לקיים את התורה ומצוות מתוך רצון לחיבור לריבונו של עולם ולא רק מצד חשבונות של 

שכר כפי שמובא במסכת אבות "אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב על מנת לקבל פרס אלא  קבלת

 הוו כעבדים המשמשין את הרב שלא על מנת לקבל פרס ויהי מורא שמיים עליכם".  
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 מוזיקה

 רונן שלום

 

מעט מתולדותיה של המוזיקה במאמרי זה אנסה לבחון את התופעה של המוזיקה בעולם, ולברר 

 היהודית.

מימדים עיקריים  שלושהראשית עלינו לבחון ולנסות לחלק את המוזיקה למספר מימדים, ישנם 

 שבהם המוזיקה מתבטאת:

 גופנו נענע על ידי ריקוד תנועות גוף ומחיאות כפיים. ,כלומר שאנו שומעים מוזיקה ,המימד הגופני

 ו את הרגשת אושר,עצב,כעס,שמחה.שמביא לנ - רגשיהישנו את המימד 

 א נקודת האיכות של המוזיקה, לדוגמא: נקודת געגוע .וצד יותר גבוה ה -המימד האיכותי 

 הרבדים. שלושתלפי זה מבינים שבבית המקדש הייתה מוזיקה בכל 

 

 ל עמנו.ת יהודית שמבט היסטורי נושא זה מנקודת אנסה לפתוח

במצלתים, נבלים וכנורות לעבודות בית האלוהים על ידי המלך כל אלה על ידי אביהם בשיר בית ה' "

. " 1אסף ידלתון והיימן, ויהי מספרם עם ישראל מלמדי שיר לה' כל המבין מאתים שמונים ושמונה

זוהי רק דוגמא אחת מעשרות מקורות המוכיחים שעבודת ה' בבית המקדש מחויבת בצירוף של 

 המוזיקה.

 

 מהי מוזיקה זו?

את האמת שאנחנו כיום לא יודעים איזו מוזיקה זאת הייתה, מוזיקה זאת נשכחה עלינו לומר 

לחלוטין, בהיותנו יהודים מאמינים איננו סוברים שדבר זה במקרה קרה אלא ההשגחה אלוקית 

 שסידרה שישכחו את המוזיקה הזאת. 

מה )מוזיקה ניתן לומר סברה שמוזיקה זאת נשכחה על מנת שלא ישתמשו בה בדברי חול ובדברי זי

 זאת תחזור בביאת המשיח על ידי נבואה או השראה (. 

על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו בזוכרנו את ציון "  תהיליםקל"ז בתימוכין להסבר זה נביא ממזמור 

שיר מנו שובינו דברי שיר ותוללנו שמחה שירו לנו וכי שם שאל ועל ערבים בתוכה תלינו כינורותינ

ני לחיכי אם ושיר ה' על אדמת נכר אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני תדבק לשמציון איך נשיר את 

 " לא אזכרכי אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי

הלויים יוצאים עם כינורות מבית המקדש לבבל תולים את הכינורות על עצי הערבה שוביהם דורשים 

לשיר את שיר ה' על אדמת נכר מהם, הלווים לא מוכנים  תמהם שישירו את שיר ה' בשביל ליהנו

כלומר הם לא מוכנים להשפיל את שירת הקודש בענייני חול וטומאה ומזמור זה מוכיח לנו ששירים 

 אלה היו שירים מיוחדים ולא סתמיים .

מיוחדים על המוזיקה שהייתה בבית המקדש. המשנה  םאומנם השיר נשכח אך נשארו לנו תיאורי

חסידים ואנשי מעשה היו מרקדים בפניהם " בית המקדש השני:מתארת את נגינת הלווים בזמן 

ובנבלים  תבאבוקות של אור בידיהן ואומרים לפניהם דברי שירות ותושבות והלווים בכינורו

ובמצלתיים ובחצוצרות ובכל שיר בלא מספר על חמש עשרה מעלות היורדות מעזרת ישראל לעזרת 
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" )מסכת ם לווים עומדים בכלי שיר ואומרים שירההנשים כנגד חמש עשרה מעלות שבתהילים שעליה

 סוכה(

 

שלא לנגן בכלי שיר ובכל מיני זמר " מובא שלאחר חורבן בית המקדש גזרו חכמים: 2במסכת סוטה

 . 3", ומצטט זאת השולחן ערוךוכל משמיעי קול של שיר לשמח בהם

שעומדים ושוכבים בכלי שיר יש אומרים דווקא מי שרגיל בהם כגון המלכים "מוסיף על כך הרמ"א: 

, מוסיף השולחן ערוך ואסור לשמעם מפני החורבן ואפילו שיר על יין אסורה "או בבית המשתה

 שנאמר בשיר לא ישתו יין, 

וכבר נהגו כל ישראל לומר דברי תשבחות או שיר של הודאות וזיכרון חסדי הקדוש ברוך הוא על  

 היין,

 ה כגון בבית חתן וכלה הכל מותר" . מוסיף על כך הרמ"א "וכן לצורך מצוו

 

. הרי המוזיקה היא סמל חרב בית המקדשבזמן ש הסבר לאיסור זה הוא שהאדם לא יכול לשמוח

לשמחה ולהרמוניה ואנו לא במצב של הרמוניה שהרי אין את שכינת ה' והעולם לא מתפקד למטרתו 

הכוונה  ת.או "מושכי בקר" מותרהאמיתית. יש  לציין שהגמרא מביאה שזימרה של "מושכי ספינות" 

היא לאנשים שבשביל לעבוד עבודה ביחד צריכים ביחד להניף או למשוך והמוזיקה עוזרת להם, 

 מותר, משום שזו מוזיקת רקע ולא לשם שמיעת מוזיקה בלבד.

א בעצם לא לשם שמחה אלא לשם מטרות אחרות כגון נתינת מרץ או יבימינו חלק מן המוזיקה ה

או מוזיקת רקע במעליות ולכן יש להתיר מיני מוזיקה כאלה אך גם במוזיקה לשם חשק לקניות 

מוזיקה דווקא שמחה, נהגו ישראל להקל וההסבר להקלה זאת שהמוזיקה שחכמים מתכוונים היא 

 נהגו להקל. ולכן של מלכים מוזיקה על יין,

 

אה למלא את המחסור לדכדוך חס וחלילה והמוזיקה ב סיש להוסיף שהאדם המודרני יכול להיכנ

 גדולה להיות בשמחה" .  הללא מוזיקה חסרה לאדם שמחה וכבר אמר רבי נחמן מברסלב: "מצוו .הזה
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 פוליטיקה

 שלמה שם טוב

 

 הקדמה

-י-ל-ו-לפני שאברר את הקשר בין פוליטיקה ליהדות, אקדים ואכתוב מספר מילים להסברת המושג פ

 ה !!! -ק-י-ט

 

 מה היא פוליטיקה?

פוליטיקה היא מלשון המילה "פוליס" שמשמעותה "עיר" ומקורה של המילה עיר, ביוונית הוא מלשון 

הפוליטיקה מסמלת הרבה אנשים ומתוך כך הרבה דעות  ,לענייננו .המילה "הרבה"

מתרחשת תופעה של התנגשות רב של אנשים,  ואינטרסים...ומכאן שבכל מקום שיש מפגש בין מספר

אינטרסים ודעות, ובמילה אחרת מתרחשת "פוליטיקה" הפוליטיקה יכולה להיות במוסד חינוכי, 

 במפעל, בישוב, בעיר, ובמדינה...

וכן היה רבי יהודה אומר" תורמים בצלים מבני המדינה על " 1במשנהכבר ה נזכרת המילה פוליטיק

הכופרים הכוונה היא )בצלים מהכפר( אבל לא מן הכופרין על בני המדינה שמפני שהוא מאכל 

, "פוליטיקין הם אנשים חשובים בני פלטרין של מלכים"מברטנורה,  . מפרש ר' עובדיה"פוליטיקין

ודבק  שכבר בתקופת המשנה אנשים שגרו בעיר היו חשובים יותר, ומפונקים יותר,מכאן אפשר ללמוד 

בהן הביטוי פליטיקין )בני העיר( נמצא כאן שבכל חברה אנושית רוחשת לה פוליטיקה לפעמים באופן 

לה פוליטיקה, היא רכשה עוצמתי, ולעיתים באופן מינורי, גם כאשר שררה חברה עם שלטון התורה 

ו שישנה פוליטיקה בעולמנו, השאלה היא האם הפוליטיקה הזאת תהיה נקייה ללא ולכן ברור לנ

התורה ברצונה הכללי רוצה לטהר את האדם ככל  שקרים, ללא חומדנות, ללא פגיעות, ללא גאווה.

שניתן אם החברה היתה מתנהגת על פי חובות התורה ועיניה היו נשואות לשמים הפוליטיקה הייתה 

אזי הרפש והליכלוך של רצונות , אם החברה לא מתנהגת על פי חוקי התורהנקייה וטהורה, אך 

אפלים של קבוצות אנשים שונות "ילכלכו את הפוליטיקה" וישחיתו כל חלקה טובה בחיים 

החברתיים, ואף האישיים של האדם. יש הרבה גווני בינים, יש פוליטיקה שהיא בדרך כלל נקייה, אך 

מכל מיני פעולות שנעשות בפוליטיקה, ויש פוליטיקה שהיא לא נקייה לעיתים מורגש "ריח לא טוב" 

 אך מצליחה להתעלות על עצמה מידי פעם ולכלול גם דברים חיוביים ואין לדבר שיעור במדויק.

 

 איזו סמכות ניתנת לפוליטיקה לפי התורה? ואיזו סמכות ניתנת בימינו?

שלטון שלטון מלוכני. ושלטון נשיאותי רוחני, :משני סוגים היה בנוי שלטוןהמראשית ימי עם ישראל 

קיבל את מרותו באופן  אדם מורם מהעם בהדרתו וחוכמתו, ,זה הוא שלטון של נשיא נשיאותי רוחני

רבים  תיתרונו .הנהגה זו יש יתרונות וחסרונות. לחלק מהשופטיםומוחלט. לדוגמא: שמואל הנביא 

מאוד, שאיפותיו של אדם זה הם רוחניים. אין לו צורך בכסף וזהב, רצונו להיטיב לעם ולהחזירו 

מוסדות נוכחים בטהרת כוונותיו, החיסרון. בתשובה שלימה, העם נשמע מאוד למנהיג הרוחני, כאשר 

, אין המדינה אינם מסודרים, אין צבא מסודר. בשעת מלחמה רץ העם ומתגייס בערבוביה מוחלטת

מוסדות שילטון המעוררים כבוד אצל העם, לדוגמא: חייל פרשים, ארמון, דגל,וכדומה...כנראה שזו 

 הסיבה גם שבזמן הנהגתו של שמואל הנביא,דרש העם לקבל על עצמם מלך, "ככל הגויים"
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כפי שהזכרנו יתרונותיו הגדולים הם, צבא מאורגן למקרה של מלחמה שלטון מסודר  שילטון המלוכה

מצעדי כבוד. החיסרון הבולט  סמל לכבוד לאומי, ארמון, דגל, ,עושה צדק באופן ממוסד בין האנשיםה

הוא שהשילטון עובר בדרך כלל בין אב לבנו, כאשר מדובר בשמואל או דוד או שלמה, יש נחת רוח 

ה יכול לעשות מעשי נבל ,והיו כאלה ,אך כאשר קם מלך רשע .גדולה למעלה וגם העם ברובו מרוצה

אפשר, או שקשה להתנגד למעשים אלו, לכן שלטון המלוכה הוא שלטון בעייתי ומסוכן, אומנם -ואי

היא מלכות מיוחדת. כפי שנאמר על שלמה "וישב שלמה -אנו מתפללים להשבת מלכות בית דוד, אך זו

 על כיסא ה'" מלכות המקפלת בתוכה גם הנהגה רוחנית. 

שמקורו מאומות העולם, אומנם בתורה יש הרבה דוגמאות  בימינו אנו משתמשים בסגנון דמוקרטי,

רבים. מצד שני -לדוגמה: אחרי רבים להטות, או כדברי חז'ל יחיד ורבים הלכה כ של דמוקרטיה..

הדמוקרטיה היא לא בכל מחיר, "לא תהיה אחרי רבים לרעות", כלומר יש חוקי יסוד שהם חוקי 

חלט יצביע למיעוט הדבר לא יועיל אך מבנה המשטר ם עם ישראל ברובו המואהתורה הקדושה, שגם 

כמה בגויים תאמין, וסוג משטר זה על פניו שלימדונו חז'ל ח הדמוקרטי כאמור נלמד מאומות, וכפי

 נראה כמשטר הכי פחות גרוע..)כדברי צ'רצ'יל ראש ממשלת אנגליה לשעבר(

חשוב, היא מעין משחק וכמו  במסגרת משטר זה הפוליטיקה בין סוגי הקבוצות השונות תופסת משקל

שבמשחק עלינו להיות הגונים כך בפוליטיקה גם כאשר אנו רוצים מאוד אינטרסים מסוימים, עלינו 

 לנהוג ביושר..ובעזרת ה' שנזכה לפוליטיקה ישרה, נקייה, והגונה..

 ונזכה לראות את מלכות בית דוד עם ביאת המשיח במהרה בימינו. 
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 מה שבין הציונות הדתית לציונות החילונית 

 אליה שרעבי

 

 מהי ציונות?

 ראשית עליי לרשום כמה מילים על תולדות הציונות .

הציונות החדשה מוכרת לנו כהתעוררות לאומית של עם ישראל , שהמעורר הראשי שלה הוא בנימין זאב הרצל 

. 

וירה מתבוללת והאמין בטמיעה של היהודים בארצות מוצאם , כלומר הוא ראה ושחי באהרצל שהיה יהודי 

ווכח יהיה המום בתור כתב של עיתון אוסטרי לה את עצמו כאוסטרו הונגרי ויהדותו הייתה תפלה,

 באנטישמיות קיצונית מאוד של הצרפתים במשפט דרייפוס שבו נכח .

הודים ", "יהודי בוגד", הבין והפנים הרצל שפתרון ההתבוללות כאשר ראה הרצל שההמונים צועקים "מוות לי

והטמיעה נועד לכישלון מוחלט והפתרון לעם היהודי הוא הקמת מדינה יהודית שבה יחיו היהודים בבטחה 

 כלאום מכובד ושווה בין הלאומיות .

(, הכניס הרצל  79 -מתוקף השכלתו הרחבה של הרצל ומערבותו הרבה בעולם התרבותי של תקופתו )המאה ה

 לתוכניות המדינה שאותה שאף להקים מסרים ואמונות שהיו מאוד מקובלות בתקופתו .

את החוברת הראשונה על מדינת היהודים כתב הרצל על ספסל בעיר פריז . הרצל העיד על עצמו שבזמן כתיבתו 

 את החוברת , הדברים שכתב מילאו את כל ישותו והוא חי רק בשבילם ולמענם .

ברת זו חוללה "רעידת אדמה" בעולם היהודי של אז . ומשם עד כינוס הקונגרס הראשון הדרך הייתה קצרה חו

. 

לאחר הקונגרס הראשון הרצל קיים עוד מספר קונגרסים עד שנפטר בפתאומיות , אך תנועת הציונות שהקים 

 עלתה ופרחה .

 ל והציונות :שתי תגובות מרכזיות היו לעולם התורה והאמונה לעלייתו של הרצ

תגובה ראשונה: רבים מגודלי ישראל וכן המון רב של אנשים יראי שמיים הגיבו התנגדות להתעוררות זו, שהרי 

לא הגיוני שבשורה של תחייה בעם ישראל תגיע ע"י אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות ומושפעים מאוד 

חלטת הקונגרס הציוני "שלציונות אין ה. "הוסיפה אש למדורת ההתנגדות "מהתרבות של העמים אשר סביבם

 דבר עם הדת".

: גם רבים מגדולי ישראל וכן אנשים רבים שהתפעלו ושמחו והחליטו לעודד באופן פעיל את תנועת תגובה שניה

התחייה הזאת , שאומנם הקימו אותה יהודים שאינם שומרי תורה ומצוות אך הם רוצים לקיים מצווה אחת 

בנוסף רוצים להציל את עמנו , על כן יש להצטרף אליהם ולהיות שותפים עימם גדולה שהיא יישוב א"י ו

 במטרתם הטובה .

ראוי לציין , שרבים מגדולי ישראל לא הזדהו לא עם התגובה הראשונה ולא עם התגובה השנייה , אלא חיכו 

 לראות "כיצד יפול דבר" . 

פריקה ששם החילון לא הגיע , כאשר שמעו על )כל הנאמר פה מדובר על יהדות אירופה ואילו יהדות צפון א

 תנועת התחייה הזו שמחו מאוד והתייחסו אליה כסימני גאולה . (

 

 

 

 הציונות הדתית לציונות החילוניתההבדל במטרות בין 

כמו שנאמר כבר הרצל החליט להקים את התנועה הציונית לאחר שהגיע למסקנה שאין פתרון למצוקת 

 "י מדינה משלהם שיחיו בה כמו עם רגיל במשפחת העמים.היהודים בגולה אלא רק ע

ע"כ הרצל שם לעצמו מטרה להקים תנועה שתגרום לכך שיהיה לעם היהודי מדינה משלו , כאשר המטרה 

 הקמת מדינה יהודית היא לעשות את עם ישראל עם חופשי בארצו .
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 עוד .הציונות חרטה על דיגלה ,חירות , חופש , שוויון , עצמאות מדינית ו

התנועה הציונית לא דיברה על חזון הנביאים המנבאים שעם ישראל יחזור ביום מן הימים להיות עם של 

 הקב"ה ויקים מדינה וממלכה שאת אופיה , תכניה , המשפט , היושר והצדק שבה יהיו אלוקים .

ה' ראו בתנועת  לעומת זאת אנשים וקבוצות בעם ישראל שהמשיכו לקיים במסירות את התורה ולהאמין בדרך

תחייה זו עניין עם השלכות הרבה יותר גבוהות ומרחיקות לכת . אנשים אלא אמונים על דברי התורה וחז"ל 

וראו בכך התחלתא דגאולה , כלומר תחילת חזון הנביאים שבא להם מאת ה' מתחיל להתרקם מול עיניהם 

 ממש .

,מקלט לעם ישראל והקמת מדינה שהיהודים  פשוט הוא הדבר שהם הסכימו לרוב מטרות הציונות החילונית

יהיו בה השולטים ולא הנשלטים וכך לא יאלצו לסבול עוד את חרפת הגלות מכל המשתמע מכך , אך בנוסף 

לכך יש בהקמת מדינה זו סיכוי אדיר להשבת שכינת ה' לא"י , עם ישראל יחזור לקיים ישב בארצו שזוהי כבר 

ה לקיים את המצוות התלויות בארץ שבגלות כמעט כבר נשכחו , בהמשך מצווה מרכזית בתורה , ובנוסף יזכ

 בית המקדש יבנה וכל התקוות של עם ישראל יתגשמו על הצד הטוב , הטהור , והזך שקווינו לו .

הרב קוק זצ"ל שאומנם לא השתייך לתנועה הציונית הטיב להגדיר זאת במשפט מפורסם "מדינת ישראל יסוד 

 כיסא ה' בעולם" .

ציונות החילונית והציונות הדתית שילבו כוחות והלכו ביחד אך תמיד הציונות הדתית הייתה "גלגל חמישי ה

בעגלה" , ההרגשה של הציונות הדתית לעומת הציונות החילונית של נחיתות של מסייעים לכוח המרכזי שהוא 

יודעים על רבנים גדולים שהם  הציונות החילונית . עם זאת בשורשי שורשיה של הציונות עוד לפני הרצל אנו

החלוצים הראשונים של תרגום התקווה שנשאה את עמינו אלפיים שנות גלות למונחים מעשיים . חלק 

 מהרבנים הם : הרב צבי הירש קלישר , הרב אלקלעי , הרב עקיבא יוסף שלזינגר ועוד .

נות הדתית נלוותה אליה , לכן ההשגחה העליונה כנראה נתנה את ההצלחה המעשית לציונות החילונית והציו

כאשר מעיינים בהחלטות הקונגרסים הציוניים הראשונים שומעים החלטות שמזוהות יותר עם הצד החילוני , 

לדוגמא : "הציונות אין לה דבר עם הדת" . הציונות הדתית ניסתה לשנות ולהשפיע שהמהלכים לשיבת עם 

פדה על שמירת שבת , הקפדה על כשרות בקבוצות הציוניות , ישראל לארצו יהיו לכיוון יותר דתי , כגון : הק

 אישור להקמת ישובים דתיים ע"י מימון של הסוכנות היהודית וכו' .

כאשר הרצל הציע את אוגנדה בתור מקלט לעם הדווי והסחוף כמקלט ליהדות רוסיה אשר סבלה מאוד מעוני 

ובעצם סתרו את מטרתם העליונה של הקמת ומפוגרומים , אנשי המזרחי )ציונות דתית( תמכו בהחלטה 

 והחזרת השכינה לא"י , אך יש ללמד עליהם זכות כי ראו בהצעה זו "עזרא ראשונה" ליהדות ולעם ישראל.

ההפתעה באה מכיוון לא צפוי דווקא אנשי חיבת ציון שחיו ברוסיה "שברו את הכלים" ואיימו שאם ההצעה 

מהתנועה הציונית . בסופו של דבר אע"פ שהיה רוב להצעת אוגנדה תתקבל וייזנחו את רעיון א"י הם יפרשו 

נפלה ההצעה עקב בעיות ארגון וחוסר התאמה , זוהי הייתה גם תחילת נפילתו של הרצל אשר חלה ונפטר 

 בפתאומיות .

אנו מאמינים שההשגחה מנהלת את ענייני העולם ולכן הצעת אוגנדה נפלה אבל התנועה הציונית זכתה 

נכשלו רק תנועה זו  44-כבירה , הצלחה שהיא פלאית כיוון שכל התנועות המהפכניות של המאה הלהצלחה 

 הצליחה במטרתה ומעבר לה .

אנו לא שוכחים את המטרה העליונה שבעזרת ה' תגיע החזרת עם ישראל לדרכי התורה , לאביו שבשמיים , 

 ולם .לאביו שבשמיים ,בניית בית המקדש ומלכות דוד שתביא גאולה לע

 


