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 הקדמה

 

 חז"ל אומרים: "כל העוסק בתורה מבפנים תורתו מכרזת עליו מבחוץ". 

 

 בשני אופנים מכרזת התורה על העוסק בה:

האחד הוא שיראו בהתנהגותו, במידותיו, בנימוסיו בעדינותו, ביושרו, במשאו ובמתנו, בקידוש ה' 

שבמעשיו, ביחסו לחבריו ולמשפחתו, עד שהבריות אומרות פלוני שלמד תורה מה נאים מעשיו. 

 בבחינת "כל העוסק בתורה בלילה, חוט של חסד משוך עליו ביום".

 כריז עליכם באופן הזה.אנו בטוחים בכם, שתורה שלמדתם ת

 

האופן השני הוא שיצאו מתחת ידיו דברי תורה ערוכים ומתוקנים במקצועות התורה השונים, פרי 

 שקידתו ועמלו בתורה.

 

תלמידי מחזור י"א, הרבה נתייגעתם בתורה בשנה שהייתם במכינה, והרבה נתייגעתם בתורה 

 כשבאתם לכתוב מאמר לחוברת המאמרים הזו.

 

כי חדוות היצירה שכל כך מילאה אתכם בכתיבת המאמרים, תוסיף ותאיר בחייכם.  אנו מקווים

 שתרבו לחוות חדוות יצירה וסיפוק בכל מעשי ידיכם.

 

"כי בשמחה תצאו ובשלום תובלון, ההרים והגבעות יפצחו לפניכם רינה, וכל עצי השדה ימחאו 

 כף" )ישעיהו נ"ה, י"ב(

 

גייסים בסוף שנת הלימודים, שיכולים להעיד על עצמם הפסוק הזה נאמר גם עליכם, אלה המת

שהייתה להם שנה עשירה של יצירתיות, התפתחות, שינוי והעצמה אישיותית. וגם על הממשיכים 

לשנה ב' שכבר חוו כמו חבריהם סיפוק יצירתי רב בשנת המכינה ושהרגשת השמחה שבחדוות 

 היצירה תלך ותתגבר בשנתם השנייה במכינה.

 

 לום ולשמחהצאתכם לש

 הרב בן ציון קופלד
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 מו"ר הרב חיים דרוקמן    

 נשיא המכינה             
 

 תלמידי המכינה היקרים!ל

 

 

 הנני שמח לברך אתכם לסיום שנת הלימודים במכינה.

 

 האמת היא שהשנה הזאת היתה ברכה גדולה עבורכם.

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

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

 היום גדולים הרבה יותר ממה שהייתם לפני שנה. 

 

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

 וששם שמים יתאהב על ידכם.לצה"ל, שתמשיכו להתקדם ולעלות, 

 

 

 

  



 בעזרת ה'

7 
 

 

 עו"ד אל"מ )במיל'( רמי בובליל 

 יו"ר אגודת ידידי המכינה הקדם צבאית

 

 

 לבוגרי המכינה הקדם צבאית קרית מלאכי היקרים,

 

 

קניתם חכמה, בינה, דעת וקשת בכתלי המכינה תחת הנהגתו של ראש המכינה הרב בעז שרמן, צוות 

 לה והמזכירות.הרבנים, המדריכים וצוות המנה

 

האדרתם את קרנה של המכינה, נתתם נחת לבני משפחותיכם, הטמעת הערכים שקיבלתם במכינה 

 יעמדו נר לרגליכם לאורך שנות חייכם, תוך יישום ערכים אלה בצה"ל, במדינת ישראל ובכלל.

 

 

 שאו ברכה,       

 

 

רמי בובליל, אל"מ 

 )מיל'(

 עו"ד ונוטריון

יו"ר אגודת ידידי 

 נההמכי
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 דברי הורי גיל בדיחי הי"ד

 אבנר ויעל בדיחי

 לחניכי המכינה היקרים

 

 אנחנו שמחים לברך אתכם לקראת סיום השנה המיוחדת שבחרתם לעצמכם.

 

 אנחנו רוצים לתת דגש בדברי הברכה שלנו למעשה הבחירה.

 

 אנשים עושים בחירות רבות בחייהם, אך לא תמיד נותנים את הדעת למהות הבחירה.

 פעמים הבחירה היא פשוטה. ללכת בתלם. כמו שכולם עושים, ללא מחשבה. ל

 גם אני. –גם אני, חברי משתמטים  –כולם מתגייסים 

  

 אנחנו מרגישים שהבחירה שאתם עשיתם, להפוך ולהיות תלמידי המכינה, נבעה מרגש פנימי,

 שיודע שהשנה הזו תהיה שנת מפתח עבורכם.

 

ידיעה סמויה. הנפש יודעת, אך האני החיצוני לא תמיד מודע. ואתם  הידיעה הזו, היא על פי רוב
הסכמתם למעשה ההצטרפות למכינה, ובכך גיליתם אומץ לב. אומץ להתמודד עם אתגרים לא 

פשוטים, מכל מני סוגים, החל מהפנמה של סדר יום, מלימודים אינטנסיביים, מהתחלקות 
 ות עם שינויים פנימיים שהחלו לבצבץ בתוככם.בפרטיות שלכם עם עוד חניכים... ועד להתמודד

 

 אתם היום אנשים שונים משהייתם בקיץ שעבר.

 

 אנחנו מאחלים לכם שתהינו מהאני החדש שלכם, שתראו עוד שנים ארוכות את פירות השנה הזו.

 

 דרך צלחה לכם באשר תבחרו

 

 שלכם

 יעל ואבנר בדיחי
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 מצות עשה מהתורה –מדינת ישראל 

 חיים דרוקמן שליט"אמו"ר הרב 

 מצות ישוב הארץ

ם ָבּה" מצוה אותנו התורה: נג( )במדבר לג,בפרשת מסעי  ץ ִויַשְבתֶּ ת ָהָארֶּ ם אֶּ ם ָנַתִתי  ,ְוהֹוַרְשתֶּ ִכי ָלכֶּ

ץ ת ָהָארֶּ ת ֹאָתה ,אֶּ שֶּ היא, יצוה אותם שישבו  מצות עשהעל דעתי זו " מעיר הרמב"ן במקום: ."  ָלרֶּ

ובהוספותיו לספר המצוות לרמב"ם  ."'די הוא נתנה להם, ולא ימאסו בנחלת בארץ ויירשו אותה כ

ל יתברך ויתעלה -שנצטוינו לרשת הארץ אשר נתן הא" מנסח הרמב"ן את גדרי המצוה: )מצוה ד(

 "...שממהמן האומות או ל זולתנולאבותינו, לאברהם ליצחק וליעקב, ולא נעזבה ביד 

 מרכיבים: מצוות ישוב ארץ ישראל מורכבת משני

 שלטוןמצווה לדאוג לכך שארץ ישראל תהיה תחת  –" ולא נעזבה ביד זולתנו מן האומותא. "

 ישראל ולא תחת שלטון של עם אחר.

שני מרכיבי  ולא תהיה שוממה. מיושבתמצוה לדאוג שארץ ישראל תהיה  –" או לשממהב. "

ץ ִויַשְבתֶּ המצוה מופיעים בפסוק: " ת ָהָארֶּ ם אֶּ ץ: ")שם(" ם ָבּהְוהֹוַרְשתֶּ ת ָהָארֶּ ם אֶּ  –" ְוהֹוַרְשתֶּ

ם ָבּהשהארץ תהיה בידנו, תחת שלטוננו, "  שאנחנו ניישב אותה. –" ִויַשְבתֶּ

ואל תשתבש ותאמר כי המצוה הזאת היא המצוה " למען הסר ספק מוסיף הרמב"ן ומדגיש:

דם ולא ביד זולתם מן במלחמת שבעת עממים... אין הדבר כן... אבל הארץ לא נניח אותה בי

מצות יישוב הארץ היא מצוה " ...מצות עשה לדורות... אם כן היא בדור מן הדורותהאומות 

 ואינה חלה רק על כיבוש הארץ שבימי יהושע מידי שבעת עמי כנען שישבו בה. לדורות

כאמור, למצוה זו שני מרכיבים, כאשר המרכיב הראשון שלה הוא שלטון עם ישראל בארץ. 

ש של שלטון ישראלי עצמאי בארץ הוא אך ורק באמצעות מדינה, ואם כן, מצוה אותנו מימו

  !מדינההתורה לא רק שניישב את הארץ, אלא שגם נשלוט בה, כלומר, שתהיה לנו 

קיום מצוות יישוב ארץ ישראל בשלמותה, על שני מרכיביה, מתקיימת רק ִעם יוצא אפוא, כי 

 .ישראל, היא "מדינת ישראל"קום מדינה ריבונית יהודית בארץ 

יש לציין כי מצוה זו של יישוב הארץ, הכוללת שלטון עם ישראל בארצו, מתקיימת בין אם השליט 

במדינה הוא צדיק כדוד המלך וכשלמה בנו ובין אם הוא רשע כירבעם בן נבט וכאחאב בן עמרי. 

וכשלמה, אך יש לדעת ודאי שאיננו משתוקקים למלך כירבעם או כאחאב, אלא למלך צדיק כדוד 

 כי המצווה תתקיים בין כה וכה, אפילו אם חלילה, השלטון הוא כשל ירבעם ואחאב.

 

 ערי יהודה בחורבנן

 א( )מועד קטן כו,כדי לתפוס את הערך המהותי של שלטון ישראל בארצם, נעזר בדברי הגמרא 

אמר " וירושלים חרבות:בעניין חובת קריעת הבגד לאות אבלות, כאשר יהודי רואה את ערי יהודה 

"ָעֵרי ָקְדְשָך אומר:  –רבי חלבו, אמר עולא ביראה, אמר רבי אלעזר: הרואה ערי יהודה בחורבנן 

ם  ,ִצּיֹון ִמְדָבר ָהָיָתה"אומר:  –ירושלים בחורבנה  ."וקורע ט( )ישעיהו סד, ָהיּו ִמְדָבר" ְירּוָשַלִ

ר ִהְללּוָך ֲאֹבֵתינּו אומר:  –בית המקדש בחורבנו  וקורע. )שם( "ְשָמָמה "ֵבית ָקְדֵשנּו ְוִתְפַאְרֵתנּו ֲאשֶּ

יהודי הרואה את ערי יהודה  וקורע. )שם, פסוק י( ָהָיה ִלְשֵרַפת ֵאש ְוָכל ַמֲחַמֵדינּו ָהָיה ְלָחְרָבה"
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חרבות צריך לקרוע את בגדיו לאות אבל, ממש כבן הקורע אחר מות אב ואם, האבל גדול והצער 

 עצום.

מהי הגדרתו  –, דן במשמעות החורבן א( ,אורח חיים תקסא)רבי יוסף קארו, ב"בית יוסף" 

המדויקת של החורבן? לו היו שואלים אותנו, מן הסתם היינו עונים שחורבן משמעותו הרס 

 ושממה. הבית יוסף מעלה שתי אפשרויות:

, אבל אם יש בהן ישוב, ן ישוב כללבהדקאמר, דהיינו שהן חרבות ואין  "ערי יהודה בחורבנן"והאי 

 היה נראה לכאורה דאין צריך לקרוע. –אף על פי שהן בידי גויים 

 .וכן עיקרבחורבנן מיקרי,  –, אף על פי שיש בהן ישוב בידי גוייםואפשר, דכל שהן 

האפשרות הראשונה מבינה כי חורבן משמעותו אי קיום ישוב יהודי בנוי, לפי זה, כל עוד קיים 

אינו נחשב כחורבן ואין חיוב קריעת אבלות  –יהודי בנוי, אף על פי שהוא תחת שלטון נכרי  יישוב

 במציאות כזו, שהרי הישובים בנויים ויהודים חיים בהם.

 –אך כל עוד השלטון הוא בידי נכרים  –האפשרות השנייה היא שאמנם קיים יישוב יהודי בנוי 

 זוהי מציאות של חורבן ועל כך יש לקרוע.

 – לאומיכאשר הישוב הרוס וחרב וחורבן  –טכני תי אפשרויות שונות של חורבן לפנינו: חורבן ש

 כאשר הגויים שולטים במקום.

כלומר, יכולים להיות ישובים יהודיים  –מכריע הבית יוסף שהאפשרות השנייה היא העיקר 

 –מטופח למכביר  ביהודה, בנויים לתלפיות, לכל תושב יש במקום דירה לתפארת, גן רחב מסביב

זהו חורבן! חורבן עליו יש לקרוע קריעה לאות אבל. איננו קורעים על  –אך כל עוד הגויים שולטים 

החורבן הטכני, על חורבן מעין זה ניתן להתגבר, ניתן לבנות מחדש את הנהרסות. אנו קורעים על 

 , על שלטון הנכרים במקום.החורבן הלאומי

ת חדש"(, כבר איננו מסתפק כלל מהו חורבן, הוא מכריע מיד הב"ח )ה"בי ,רבי יואל סירקיש

 כהכרעת הבית יוסף, שהכוונה לאפשרות השנייה:

כל שיד האומות דקאמר, היינו אפילו יש שם ישוב,  "ערי יהודה בחורבנן"הוא, דהאי:  ופשוט

 ...בחורבנן מקרי –שולטת עליו 

 .סק"ב( )שם,יו והמשנה ברורה אחר א( ,תקסא)כך הכריע גם המגן אברהם 

בחורבנן", מדוע אין קורעים גם על ערי ישראל,  יהודהואם כן, נשאלת השאלה: מדוע דוקא "ערי 

 כאשר נוכרים שולטים בהם?

 עיקר המלוכה: "...והטעם, דשם א( )הלכות ארץ ישראל ג,תשובה לכך מובאת ב"פאת השולחן" 

של גויים זהו חורבן! אך לא על כל  כל מקום בארץ ישראל שנתון לשלטון –של ישראל היתה..." 

חורבן קיימת חובת הקריעה, רק במקום שתחושת החורבן חזקה ביותר יש לקרוע. תחושת 

החורבן הקשה ביותר היא במקום שבו עיקר מלכות ישראל הופיעה וכעת שולטים שם גויים, שם 

חובת   שם גם קיימת –תחושת הכאב היא הקשה ביותר, שם החורבן מוחש ממש, ועל כן 

 .1הקריעה

יוצא אפוא שגדר החורבן הוא חוסר שלטון ישראל בארצו, על חורבן כזה, אם הוא ביהודה, יש 

אין חובת  –לקרוע קריעה, בעוד שבמקרה שערי יהודה הרוסות אך השלטון עדיין ביד ישראל 

 קריעה, הקריעה נקבעה על החורבן הלאומי ולא על החורבן הטכני.

_______________________ 
1
ֵדר   ה על מת: חובת הקריעה על מת קיימת או בשעת יציאת נשמה או כשלוקחים את המת זה קיים גם בדיני קריעגֶּ

הקריעה החיצונית היא ביטוי לקריעה אז קורעים קריעה,  –כאשר הלב כאוב ביותר, כאשר הצער גואה  –לקבר 
 .שבלב
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זאת אין הבדל כלל אם המלך הוא חזקיהו הצדיק שעשה הישר בעיני ד',  יש לשים לב כי מבחינה

או אחז אביו שהרשיע לעשות. רק בשביל לשבר את האוזן, נעמוד על ההבדל בין חזקיהו המלך, 

 :(ב ,סנהדרין צד)אשר הרביץ תורה בישראל, עד כדי כך שאמרו חז"ל על תקופת שלטונו 

עם הארץ, מגבת ועד אנטיפרס ולא מצאו תינוק ותינוקת,  בדקו מדן ועד באר שבע ולא מצאו...

 ...איש ואשה, שלא היו בקיאין בהלכות טומאה וטהרה

 :(ד-ב מלכים ב טז,)לעומתו, אביו, אחז המלך, היה רשע גדול, כפי שמספר הנביא 

ְשִרים ָשָנה ָאָחז ְבַמְלכוֹ  ן עֶּ ְך ַמְלֵכי ִיְשָרֵאל  .יו ְכָדִוד ָאִביוֹלהָ -א  ד' ְוֹלא ָעָשה ַהָּיָשר ְבֵעיֵני ... בֶּ רֶּ ְך ְבדֶּ ַוֵּילֶּ

ר הֹוִריש  ִביר ָבֵאש ְכֹתֲעבֹות ַהּגֹוִים ֲאשֶּ ע  ת ְבנֹו הֶּ ַוְיַזֵבַח ַוְיַקֵטר ַבָבמֹות  .ֹאָתם ִמְפֵני ְבֵני ִיְשָרֵאלד' ְוַגם אֶּ

 .ְוַעל ַהְּגָבעֹות ְוַתַחת ָכל ֵעץ ַרֲעָנן

סיפים שהוא פקד לסגור בתי כנסיות ובתי מדרשות כדי למנוע גידול תלמידי חכמים חז"ל אף מו

 .ה"ב( ,י"ירושלמי סנהדרין פ)במטרה להסיר את גילוי השכינה מישראל 

מבחינת חובת הקריעה: כל עוד השליטה ביד  –אך למרות ההבדל העצום בין שני מלכים אלו 

יננו מעוניינים במלך רשע כאחז, אנו רוצים במלך חובת הקריעה איננה קיימת. כמובן שא –ישראל 

צדיק כחזקיהו בנו, אבל חובה עלינו לתפוס נכונה את המשמעות האמיתית של שלטון ישראל 

 בארץ.

למדים אנו מכל זה, כי מאז חורבן הבית ועד ה' באייר התש"ח, היתה ארץ ישראל בגדר "חריבה" 

טו בה. אך מה' באייר התש"ח, עם תקומתה של ואפילו במקומות הבנויים שבה, כיון שגויים של

ארץ ישראל נבנתה, ובזה מתקיימת מצות יישוב ארץ ישראל, על שני מרכיביה:  –מדינת ישראל 

ץ" ת ָהָארֶּ ם אֶּ ם ָבּהשלטון ישראל בארץ; " –" ְוהֹוַרְשתֶּ  יישוב הארץ. –" ִויַשְבתֶּ

 

 תשעה באב בזמן הבית

החודשים ומקדשים אותם על פי עדים המעידים לפני בית  בימים עברו, היו קובעים את ראשי

הדין על שראו את פני הלבנה מתחדשים. בתחילה, היה בית הדין מפרסם את קידוש החודש 

באמצעות לפידים שהודלקו על ראשי ההרים. אמנם, משקלקלו המינים והדליקו לפידים בימים 

ים על מנת להודיע לישראל על קידוש לא נכונים במטרה להטעות את הציבור, החלו לשלוח שליח

 . )ראש השנה ב, משנה א(החודש 

שליחת שליחים בימיהם היתה פעולה לא פשוטה כלל, משום כך, השליחים נשלחו אך ורק 

בחודשים בהם היה צורך הכרחי שהעם ידע מתי בדיוק חל ראש החודש. המשנה במסכת ראש 

 חים ומדוע:מפרטת על אילו חודשים נשלחו השלי ג( )א,השנה 

על אלול מפני ראש  ,על אב מפני התענית ,על ניסן מפני הפסח :על ששה חדשים השלוחין יוצאין

על כסלו מפני חנוכה ועל אדר מפני הפורים וכשהיה בית  ,על תשרי מפני תקנת המועדות ,השנה

 .המקדש קיים יוצאין אף על אייר מפני פסח קטן

 ך המשנה!במבט ראשון קיימת, כביכול, סתירה בתו

, כאשר ההכרח המוביל לשליחת השליחים עבורו, הוא משום אבבתחילת המשנה מוזכר חודש 

תענית תשעה באב, כדי שידעו כולם מתי להתענות. אולם, בהמשך המשנה, ממש בסופה, מוזכר 

שבזמן שבית המקדש קיים היו יוצאים אף על חודש אייר, מפני פסח קטן. יוצא אפוא, שבזמן 

על  אףחודשים )כך משמע מהלשון: "יוצאין  שבעהש היה קיים, היו יוצאים על שבית המקד

והלא,  גם בזמן שבית המקדש היה קיים, עדיין היו מתענים בתשעה באב!זאת אומרת,  –אייר"( 



 בעזרת ה'

12 
 

תענית זו היא על חורבן בית המקדש! כיצד ייתכן שיתענו על חורבן בית המקדש בזמן שהבית 

 עצמו עומד במקומו?!

על אב,  ולאניתן לומר שכוונת המשנה היא שכשבית המקדש היה קיים היו יוצאים על אייר  אמת,

כך שתחילת המשנה תהיה נכונה רק לזמן שבית המקדש חרב וממילא אין מקום לומר שיתענו 

 בתשעה באב בזמן שהבית בנוי.

ן בית שני היו אמנם, הרמב"ם לא הבין כך. בפירושו למשנה זו הוא כותב בצורה מפורשת שאף בזמ

 מתענים בתשעה באב:

 ...והיו מתענין תשעה באב ...לא היו מתענין לא עשירי בטבת ולא שבעה עשר בתמוז ובבית שני

 מתקשה מאוד בדברי הרמב"ם: רעא( )שו"ת התשב"ץ ב,רבי שמעון בן צמח דוראן 

מתענין  ובפירוש המשנה להרמב"ם ז"ל ראיתי דברי תימא, שהוא מפרש שם שבימי המקדש היו

מפרש לה אף  – "על אב מפני התענית"באב ומתניתין דעל ששה חדשים שלוחים יוצאים דתנן: 

 בזמן שבית המקדש קיים ואי אפשר לפרש כן... ונראה שמה שכתב הרב ז"ל בזה הוא טעות סופר.

לדעתו, הבעייתיות שבדברי הרמב"ם כה קשה, עד שהוא מעדיף לומר שלא ייתכן שכך כתב 

 פלה בדבריו טעות סופר!הרמב"ם ונ

 ננסה אנו לעיין בדברי הגמרא ולברר מהי באמת שיטתו של הרמב"ם.

דנה מדוע בחודשים תמוז וטבת אין יוצאים שליחי בית הדין  (ב ,יח)ראש השנה הגמרא במסכת 

, בעוד )צומות י"ז בתמוז ועשרה בטבת(להודיע על קידוש החודש, למען ידעו העם מתי להתענות 

ש אב יוצאים, כפי שראינו במשנה לעיל. רב חנא בר ביזנא בשם רב שמעון חסידא שבראש חוד

 מדייק בלשון הנביא זכריה:

צֹום ָהְרִביִעי ְוצֹום ַהֲחִמיִשי ְוצֹום ַהְשִביִעי ְוצֹום ָהֲעִשיִרי ִיְהיֶּה  :ְצָבאֹותד' "ֹכה ָאַמר  :מאי דכתיב

ָהבּו" ְלֵבית ְיהּוָדה ְלָששֹון ּוְלִשְמָחה ּו ת ְוַהָשלֹום א  מֶּ  :קרי להו – (יט זכריה ח,)ְלֹמֲעִדים טֹוִבים ְוָהא 

 !"ָששֹון" ו"ִשְמָחה" :ם", וקרי להו"צוֹ 

הנביא קורא לימי התעניות גם "צום" וגם "ששון ושמחה", כלומר, יש זמן שהם צום ויש זמן שהם 

 אימתי: –ששון ושמחה 

 הכי קאמר: ,אמר רב פפא

מתענין, רצו  –רצו  :אין שמד ואין שלום. צום –יש שמד . יהיו לששון ולשמחה –ום בזמן שיש של

 אין מתענין. –

 רב פפא מסביר שקיימות שלוש אפשרויות:

 תאריכי התעניות הם "ששון ושמחה". –א. במציאות של שלום 

 חובת התענית קיימת. –ב. במציאות של גזירת "שמד" 

 הדבר תלוי ברצונם של ישראל. –זרת "שמד" אין שלום ואין ג –ג. מצב ביניים 

הגמרא מבינה שהמשנה עוסקת במצב של תענית הנתונה לבחירת העם, היינו, תענית רשות, על 

 תענית מעין זו אין מוציאים שלוחים להודיע על ראש חודש.

שואלת הגמרא: אם כן, מדוע על ראש חודש אב יוצאים שלוחים? הלא גם בו מדובר לכאורה על 

כלומר,  ."הואיל והוכפלו בו צרות – שאני תשעה באב"רב פפא: ית בחירה ורשות? עונה תענ

כשאין שלום ואין גזירת שמד,  –בתשעה באב עם ישראל קיבל על עצמו לצום גם במצב הביניים 

 מה שאין כן בטבת ובתמוז.
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ם גזירות כאשר הגויים כופים את ישראל להמיר את דתם או גוזרים עליה –המושג "שמד" ידוע 

 שונות כנגד קיום התורה ומצותיה, אך מה משמעות המושג: "שלום" כאן?

 ראשוני הראשונים העלו שתי אפשרויות:

". לדעת רש"י, "שלום", פירושו, שאין יד הגויים תקיפה על ישראל –רש"י מסביר: "'שיש שלום' 

 שעם ישראל משוחרר משעבוד הגויים, יש לישראל שלטון עצמאי בארצו.

 .2..."שבית המקדש קייםכלומר, כל זמן  –ו חננאל הסביר באופן אחר: "'בזמן שיש שלום' רבנ

 , מצביע על מקור שיטת הרמב"ם בגמרא שלפנינו:)בחידושיו לסוגייה זו(אמת -השפת

כשהמלכות ביד היינו  –יהיו לששון ולשמחה  "בזמן שיש שלום"ונראה דמפרש, דהא דאמרינן: 

ל כשהיו כפופין תחת יד אומות )דהיינו בימי מלכות פרס ובימי יון( , כדפירש רש"י. אבישראל

 גם, דמשמע ד"אף על אייר", ובזה אתי שפיר לשון "רצו מתענין"אפילו בזמן המקדש הוא בכלל 

 על כל אלו דלעיל היו יוצאין.

אמת מסביר כי הרמב"ם הבין את המושג "שלום" כשיטת רש"י,  היינו, כאשר השלטון ביד -השפת

כשישראל שולטים בארצם הצומות הופכים למועדים ואין מתענים בהם.  –שראל. כשיש "שלום" י

רוב תקופת בית שני היו ישראל נתונים תחת שלטון זר, בתחילה תחת שלטון הפרסים ולאחר מכן 

 תחת שלטון היוונים.

למרות משום כך סובר הרמב"ם, שגם בתקופת בית שני היו ישראל צמים ומתענים בתשעה באב, 

שבית המקדש עמד על תילו, כהנים בעבודתם, לויים בשירם וישראל במעמדם, צמו ישראל והתענו 

על חורבן שלטון ישראל בארץ. מדבר זה יש ללמוד להעריך נכונה את משמעותו הערכית של שלטון 

 ישראל בארצו.

 

 חזרה מלכות לישראל

, קודם שמתחיל בפירוט ק ג(" פרוחנוכה )הלכות "מגילההרמב"ם, בתחילת הלכות חנוכה 

 לברר על מה נקבעו ימי חג אלו? ב(-)הלכות אהמצוות, הוא מקדים 

בבית שני, כשמלכו יון, גזרו גזרות על ישראל ובטלו דתם ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצות 

ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם ונכנסו להיכל ופרצו בו פרצות וטמאו הטהרות, וצר להם לישראל 

 ד מפניהם ולחצום לחץ גדול.מא

לפנינו תיאור של הדיכוי הגס והאכזרי אשר דכאו היוונים את ישראל באותם זמנים קשים, הן 

 מבחינה פיזית, אך בעיקר, מבחינה רוחנית.

להי אבותינו והושיעם מידם והצילם וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים -עד שריחם עליהם א

העמידו מלך מן הכהנים וחזרה מלכות לישראל יתר על מאתים והרגום והושיעו ישראל מידם ו

 שנה עד החורבן השני.

בתקופת  –הרמב"ם מציין שני מרכיבים בחנוכה. המרכיב הראשון הוא: "חזרה מלכות לישראל" 

החשמונאים פרקנו עול זרים, ארץ ישראל שבה להיות תחת שלטון ישראל, בעוד שעד תקופה זו 

המרכיב השני הינו נס פך השמן, אותו מזכיר הרמב"ם בהלכה השנייה  היתה תחת שלטון נכרים.

 בפרק זה.

_______________________ 
2
ל: או כשעם ישראל מכאן נוכל ללמוד עיקרון חשוב לימינו: קיימות רק שתי אפשרויות אמיתיות לשלום עבור ישרא 

שולט בארצו או כשבית המקדש קיים, אך אם אין בית מקדש,  ושליטה על חלקים מארץ ישראל מועברת, חלילה, 
 זה בודאי לא יכול להיות שלום אמיתי. –לגויים 
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מכאן ניתן להכיר את החשיבות הרבה שמייחס הרמב"ם לשלטון ישראל בארץ, כאשר המרכיב 

 הראשון בחג החנוכה, הוא "חזרה מלכות לישראל".

  דבר נוסף נוכל ללמוד מדברי הרמב"ם, עיקרון חשוב לתקופה בה אנו חיים.

אילו הרמב"ם היה כותב רק: "וחזרה מלכות לישראל", היינו יכולים לחשוב שהשמחה הגדולה 

היא משום שמלכות ישראל ש"חזרה למלוך" היתה מלכות שבראשה מלכים צדיקים, כפי שכתב 

שהיו החשמונאים "חסידי עליון", אנשי קודש, כהנים  י( ,בראשית מט)בפירושו לתורה הרמב"ן 

יוונים ומסרו נפשם על מנת שעם ישראל יוכל לעבוד את ד' בשלימות. אך צדיקים שלחמו ב

, יתר על מאתים שנההרמב"ם אינו מסתפק במילים אלו, הוא מוסיף כי "חזרה מלכות לישראל 

עד החורבן השני", הרי שכל תקופת שלטון ישראל מאז ועד החורבן היא חלק מסיבת קביעת חג 

הרי יודעים כי אמנם מלכי החשמונאים הראשונים היו  החנוכה. אמנם, דבר זה מפליא, אנו

צדיקים גדולים, אך ממשיכיהם לא הלכו בדרכם. תוך שנים ספורות הפכה המלכות החשמונאים 

למלכות של צדוקים, המתנגדים לחז"ל ולתורה שבעל פה. יתירה על כך, אחד מאותם המלכים 

)קידושין מרא, עשה מעשים נוראיים שמלכו באותה תקופה היה אלכסנדר ינאי, אשר, כעדות הג

. ובכל זאת קובע הרמב"ם ב( )בבא בתרא ג,והוא הדין למלך הורדוס  א( א; סוטה מז, סו,

שהמרכיב הראשון של חנוכה הוא ההודיה על חזרת המלכות לישראל. מכאן אנו למדים שיש ערך 

 לעצמאות ישראל, גם כשאיננה שלמה, גם כשיש בה פגמים וחסרונות.

פק שהרמב"ם הכיר היטב את השלילה שהיתה בהמשך מלכות החשמונאים, שהרי הדברים אין ס

 :ג( )א,מפורשים בגמרא, ובכל זאת נביא את דברי הרמב"ם עצמו, בפירושו על המשנה ביומא 

והמלכים לא היו הולכים , כמו שידעת, שהיו בו כל העניינים בלתי מושלמים...אבל במקדש שני, 

 ...אף על פי שאינם ראויים לכךוהיו מעמידים כהנים גדולים בכח  ,לפני המסורת הישרה

אף על פי כן מדגיש הרמב"ם: "וחזרה מלכות לישראל יתר על מאתיים שנה, עד החורבן השני" 

והמרכיב הראשון של קביעת חנוכה הוא להודות לד' על כך. בכל מצב עדיף שלטון ישראל בארצו 

 על שלטון של גויים.
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 וד התורהערך לימ

 הרב בעז שרמן

 

את התורה לחלק משמעותי  שים" מחייבים אותנו לעשה תורתך קבע" 1דברי שמאי במסכת אבות

להמתין לזמן שבו יהיה לנו פנאי באורח חיינו, התורה אינה יכולה להיות מונחת בקרן זווית ו

החיים באופן  , מתוכה ובעזרתה אנו מביטים על2עסוק בה. התורה צריכה להיות קבועה בתוכנול

אלי  והשלם שלהם, ובכך אנו מביאים לידי ביטוי את כל רבדי החיים האנושיים והרוחניים יהאיד

 .כולוושל עם ישראל  יחידתנו כישל כל אחד מא

כיצד מגיעים ובונים תפיסת עולם כזו? לומדים! לומדים את התורה, על כל חלקיה. אך לפני 

את משמעות וערך לימוד התורה. זהו אינו לימוד  שניגשים ללימוד התורה, יש צורך להבין

אינטלקטואלי, חוויתי, מוסרי רגיל, אלא חוויה ועמל משמעותיים, שבהבנתם נעסוק במאמר 

 שלפנינו. 

 

 מדוע אנו לומדים תורה?

לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו : "3לימוד התורה הינו ציווי שנאמר במקורו ליהושע .א

כל איש "להלכה:  4לו פונה לכל אחד מעם ישראל. וכך פוסק הרמב"ם", ובכליומם ולילה

מישראל חייב בתלמוד תורה, בין עני בין עשיר, בין שלם בגופו בין בעל יסורין בין בחור בין 

חייב  -שהיה לזקן גדול שתשש כוחו, אפילו עני המחזר על הפתחים ואפילו בעל אישה ובנים

לימוד תורה הוא  לילה שנאמר והגית בו יומם ולילה".לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום וב

גם אם יש  ., גם ללא הבנת משמעות ועומק הציווימצווה ולכן כל אחד מאתנו מחויב בה

גדולים, לימוד תורה צריך להיות חלק מסדר יומו של כל יהודי. זהו המימד קשיים ועיכובים 

 מכך. הראשון של תלמוד תורה, אך נראה שבלימוד תורה יש יותר

נולדנו לעולם העשייה. עולם שבו לא רק ממתינים למתנה ולשפע "5אשר ברא אלוקים לעשות"  .ב

האלוקי, אלא עמלים ופועלים על מנת להגיע אל היעד המצופה. לכל דבר, גם לדבר הרוחני 

ביותר קיימים כלים מעשיים כדי שהוא יוכל לבוא לידי ביטוי באופן גלוי. כוח הדמיון שהינו 

ץ את גבולות העולם הזה, גם הוא מדמיין דרך הכלים שהאדם מכיר בעולם הזה. כח הפור

ולכן גם עבודת ה' והקשר לריבונו של עולם, זקוקים לו כלים מעשיים, כדי שאותם כוחות 

ורגשות יבואו לידי ביטוי באופן נגלה. המצוות, הן הכלים המעשיים שמבטאים את עולמנו 

בות של דקדוק בכל פרטי המצוות והלכותיהן. שרק בידיעת הפנימי ביחסנו לה', ומכאן החשי

ובהכרת כל פרטי המצוות, ניתן לקיימם באופן מדויק ונכון. וכדי לדעת, צריך ללמוד. ולכן 

_______________________ 
1
  פרקי אבות א', ט"ו 
2
 פרוש הראשון על המשנה שםרש"י ב 
3
 יהושע א, ח' 
4
של התורה לתלמוד תורה הוא ללמד תורה לאחרים שנאמר "ושננתם לבניך" ולכן  הלכות תלמוד תורה, א' ,ה' הציווי 

הוא הציווי שנצטווינו ללמוד חכמת התורה וללמדה וזהו הנקרא תלמוד תורה ג' מגדיר הרמב"ם: "...-בהלכות א'
ידיעה והבנה  אין ף" ומכאן נובעת המצווה לדעת תורה שהרי לא ניתן ללמד באופן ראוי אוהוא אומרו ושננתם לבניך

 של החומר הנלמד.
5
 בראשית ב, ג'. 
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מי שלא לימדו : "6לימוד תורה חשיבותו בכך שהוא מביא לידי מעשה. וכך כותב הרמב"ם

תם ושמרתם לעשותם", וכן אתה אֹ ר שנאמר "ולמדתם אביו, חייב ללמד את עצמו כשיכי

". כלומר לא ניתן מוצא בכל מקום שהתלמוד קודם למעשה, מפני שהתלמוד מביא לידי מעשה

 לקיים את המצוות בלי להכיר ולדעת אותם ולכן חשוב ללמוד תורה.

זוהי תכליתו  -" התלמוד גדול כשהוא מביא לידי מעשה7גדול תלמוד שמביא לידי מעשה"

 ומטרתו. 

ותלמוד תורה, אע"פ שהוא מביא לידי מעשה המצוות כולן, מכל מקום, : "8כותב הרב קוק

חלילה לומר שערכה של תורה איננה כ"א הכשר למעשה המצוות, אבל היא עליונה וחשובה 

בקדושתה בפני עצמה, עד שאפילו כשלומדים מה שאי אפשר לקיים בכלל אין שיעור למעלת 

פנים מן הלימוד שאפשר לקיימו במעשה, שהרי זה נחשב הלימוד ההוא, ועוד הוא גדול באיזה 

ת ג"כ עשייה, כדאמרינן "כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת..." ואין שיעור למעל

כי היא בעצמה עליונה ם שום יחס לעניינים מעשיים, התורה של הלימוד בדברים שאין לה

שמעלת לימוד התורה, גם ". מדברי הרב לומדים א לא מביאה לידי מעשהמכל, גם כשהי

 כשהיא לא מביאה לידי מעשה היא גדולה וחשובה. ואם כן מה היא אותה חשיבות גדולה?

בשני יצריך, ביצר טוב  -בכל לבבך: "9על הפסוק "ואהבת את ה' אלוקיך" דורשת הגמרא .ג

". כלומר צריך לאהוב את ה' לא רק ביצר הטוב אלא גם ע"י היצר הרע. יותר מכך, וביצר הרע

וירא אלוקים את כל אשר כשריבונו של עולם מסיים את כל מעשה בראשית אומרת התורה "

" מהו הטוב מאוד? דורשים חז"ל "הנה טוב" זה יצר הטוב "והנה טוב 10עשה והנה טוב מאד

. כלומר ליצר הרע יש תפקיד בחיינו. שאילולא יצר הרע לא בנה אדם בית 11מאד" זה יצר הרע

ד ולא נשא ונתן וכדו'. היצר הרע נברא בעולם לא רק כדי שנלחם בו ולא נשא אישה ולא הולי

אלא שניתן לו את המקום הראוי והנכון לו בעבודת ה' שלנו. זו תורה גדולה! לדעת לקחת דבר 

שבבסיסו הוא יכול להיות רע ולמתק אותו ולהשתמש בו לעבודת ה', דבר זה צריך סיוע ועזרה 

בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה במלאכה קשה זו. " גדולים. לימוד התורה הוא המסייע

והנה יצר הרע באמת חזק הוא באדם מאוד, ומבלי : "13"והרמח"ל מוסף ואומר12תבלין

לא וידיעתו של האדם, הולך הוא ומתגבר בו ושולט עליו ואם יעשה כל תחבולות שבעולם 

..." כח לימוד וליוואה שנבראה לו שהיא התורה.. לא ידע ולא ירגיש בתגבורת חפייקח הר

הלוואי, " 14התורה מכוון את האדם לכוון הטוב והנכון יותר. בחריפות מבטא זאת המדרש:

 ".למוטב ו ותורתי שמרו, שהמאור שבה מחזירןאותי עזב

דבר נוסף בעניין זה הוא, כשהאדם עוסק בדבר חיובי, טוב, מועיל ומקדם, אין לו פנאי לעסוק 

ת. אם הכוחות החיובים שבה הם הבולטים והדומיננטיים, ברע. וכך גם נפש האדם היא אח
_______________________ 

6
 רמב"ם הלכות תלמוד תורה א', ג'. 
7
 גמרא קידושין מ', ע"ב 
8
אל הרב קוק, מבוא לשבת הארץ, פסקה ט"ו. ושם הרב משווה בין מצוות תלמוד תורה למצוות יישוב ארץ ישר 

המצוות התלויות בארץ, אם כי גם זה בא לידי וקדושתה, שיש לה ערך בפני עצמה ולא רק כדי שיוכלו לקיים בה את 
ביטוי בה. בדומה לכך, מצוות תלמוד תורה. הרב עונה בכך לשאלת הרדב"ז בעניין הפקעת המכירה בשנת השמיטה, 

 יוצא שאין מצווה לדור בארץ בשמיטה, והרב משיב שקדושת ארץ ישראל עליונה מעל המצוות המעשיות התלויות בה. 
9
 ע"א מסכת ברכות נ"ד, 
10
 בראשית א', ל"א 
11
 ז' -בראשית רבה ט, ו' 
12
 גמרא, קידושין ל' ע"א 
13
 מסילת ישרים פרק ה' 
14
 פתיחתא דאיכא רבתי 
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הרי שכוחות החולשה והשלילה פחות באים לידי ביטוי. לכן כשאדם לומד תורה ממילא אין 

" מהיות טוב אל תקרי רע: "15מקום ממשי לכוחות הרע לבוא לידי ביטוי. וכך אומרת הגמרא

 כשעוסקים בטוב אין מקום לרע שבנו. 

שלוש משמעויות של ערך לימוד התורה. הראשון הוא קיום מצוות תלמוד  עד כה נפגשנו עם

תורה, השני הוא שעל ידי הלימוד אנו יודעים מה לעשות ולשמור את המצוות בדקדוקיהן 

והשלישי הוא הערך הנפשי של לימוד התורה בכך שהוא מסדר ומאזן את הכוחות השונים 

ו רק אמצעי להשגת מטרה אחרת אלא יש לו שנמצאים בתוכנו. אך נראה כי לימוד תורה אינ

 ערך בפני עצמו, עמוק ומשמעותי יותר.

עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמר משמרתי מצותי חקותי על אברהם אבינו כתוב: " .ד

" מובן מהפסוק הזה שאברהם שמר את מצוות ה'. אך מהיכן ידע והכיר אברהם את 16ותורתי

לא לימדו ורב לא היה לו ומהיכן למד את  אב": 17התורה שעדיין לא ניתנה? אומר המדרש

התורה? אלא זימן לו הקב"ה שתי כליותיו כמין שני רבנים והיו נובעות ומלמדות אותו תורה 

". כלומר הכליות לא הם אלו שלימדו אותו תורה. הכליות מייצגות את ההבנה וחכמה

דרש להדגיש שהתורה הפנימית של האדם, את הרגישות והפנימיות "מוסר כליות". כוונת המ

הייתה בעומק אישיותו של אברהם, ואברהם ברמתו הרוחנית הגבוהה, ידע להופיע ולחיות 

. וכך בכל אחד מאתנו התורה חבויה ונמצאת בעצם אישיותינו. 18את מה שחבוי בתוך תוכיותו

וכיוון שבא לאוויר העולם, בא הגמרא מספרת שכל עובר בבטן אמו לומד את כל התורה "

" ואנו נשאל אם מלמד מדוע משכח ואם 19רו על פיו ומשכחו את כל התורה כולהטוסמלאך 

משכח מדוע לימד את כל התורה? אלא לומר לנו שהתורה נמצאת בתוכנו. מהותה, ערכה, 

נשמתה, הדרכותיה הכל מצוי בטבע שלנו וכשאדם לומד תורה הוא נפגש עם עצמו, עם 

עין גילוי עצמי במובן העליון של האות המיוחדת החלקים היותר גבוהים שבו, הלימוד הוא מ

של כל אחד מאיתנו בתורה. לימוד התורה מאפשר לי לחיות את החיים הפנימיים, הישרים, 

 והאמיתיים שלי. יש כאן נאמנות לכל רבדי אישיות האדם, גם העמוקים ביותר. 

מסרה למשה אנו רגילים לקרוא לחמשת החומשים שלנו בשם תורה. כלומר אותה תורה שנ .ה

רבנו היא זו התורה שאנו מצווים ללמוד ולהגות בה תמיד. אולם המושג תורה הינו גבוה מעל 

", התורה 20גבוה מחמשת חומשי התורה שניתנה לנו. "התורה קדמה לעולם תתקע"ד דורות

היא התשתית, האידיאל האלוקי והרעיון הנשגב שעומד ביסודם של כל העולמות, וכך כותב ר' 

ולכן התורה הקדושה, ששרשה העליון נעלם הוא למעלה מעלה גם מאצילות לוז'ין "חיים מוו

ין כלהו. ומתוך קודשו יתברך וקוב"ה ואורייתא חד, היא הנפש והחיות ונהירו ושרשה דעלמ

_______________________ 
15
 בבא קמא, א' ע"ב 
16
 בראשית כ"א, ה' 
17
 נעשו שתי כליותיו כשתי כדים של מים  בראשית רבה ס"א, א' ובמקום אחר בבראשית רבה צ"ה,ג' הביטוי הוא " 
 ".עות תורהוהיו נוב     

18
 וכך גם האדם הראשון, לפני החטא, חי חיים אידאליים וכל פנימיותו באה לידי ביטוי בחיים. אך לאחר החטא היה    
     –" זה ספר תולדות האדםצריך ספר הדרכה שיוביל אותו לחיים מתוקנים יותר. כך מבאר המלבי"ם את הפסוק "    
 בראשית, ה', פ"א. שנאמר דווקא לאחר חטא האדם הראשון     
19
 גמרא נידה ל', ע"ב  
20
 גמרא פסחים נ"ד ע"א 
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כך כאשר רבש"ע בורא את העולם הוא מסתכל בתורה ובורא את העולם, בכל מילה ומילה 

 ".21דברים והמעשים של העולמות הם בתורהועושה לעומתה אומנות משום שכל ה

אנא נפשי  –"אנכי  –" דורשת הגמרא נוטריקון 22אנכי ה' אלקיךעל הפסוק בעשרת הדברות "

" כלומר הקב"ה את נפשו כתב והביא לעם ישראל, התורה וה' הם אחד, זו 23כתיבת הבית

שלנו בצורה הנשמה האלוקית שהיא גבוהה מכל העולמות, והיא מופיעה בחלקיותה בעולם 

של תורה שבכתב שניתנה לנו בסיני. ולכן כשאדם לומד תורה, הוא מתחבר לקב"ה בעצמו 

ומופיע אותו בעולמות. כל מילה, כל אות ובוודאי שיעור או פרק זמן ארוך של לימוד תורה. 

 . 24עשה רצונך כרצונו -איזה ערך משמעותי ונשגב יש בלימוד תורה, ממש

רכים שונים של לימוד תורה, ויש לשייך אותם בעיקר לעולם היחיד עד כה נפגשנו עם חמישה ע

והפרט בעם ישראל. אולם לתורה וללימודה יש משמעות לא רק לפרט אלא לכלל ישראל, 

 לאנושות, ולקיום העולם כולו.

על מנת שתהא קורא בהם  כתב ותורה שבע"פ "כרתי איתך ברית"תורה ב: "25במדרש כתוב .ו

..." התורה היא ביטוי לקשר היציב הוא יודע שאתה מבטל הבריתכך. אבל אם המרת אותם 

והחזק בין ישראל לקב"ה, ברית חזקה "מורשה קהילת יעקב" אל תהי קורא מורשה אלא 

". קשר הארוסין הוא 26וארשתיך לי לעולםמאורסה, מלמד שהתורה ארוסה לישראל שנאמר "

קשורה וחבוקה לעם ישראל בקשר קשר של שמחה, טהור ללא רווח וכולו נקי, כך גם התורה 

בל ינתק. הקשר של התורה לעם ישראל שונה מכל חוק אזרחי שינוי מהותי. וכך כותב הרש"ר 

מוצאו של כל חוק נובע מן העם ואילו בישראל הדבר להפך, העם  ,הנוהג שבעולם: "27הירש

משמשים  נובע כתוצאה מהחוק האלוקי, חוק התורה הא העושה אותנו לעם. בכל אומה ולשון

החוק והדת כאמצעים לפתוח חיי הפרט והכלל, ובעוד שאצל היהודי אין הפרט והכלל רואים 

. "כלומר התורה איננה מערכת חוקים שבאה קיום החוקבתכלית כלשהיא לעצמם כי אם 

לארגן בצורה הטובה ביותר את סדרי החיים של העם, אלא ההפך הוא הנכון, כל סדרי החיים 

ישראל, צריכים להוביל לכך שהתורה תתקיים ותופיע בעולמות כולם,  ומהלך חייו של עם

ואף "ובכך עם ישראל נהיה לעם ומגיע לייעודו ותפקידו. התורה היא החיים של עם ישראל 

"  ולכן כאשר אדם לומד 28אנו כל חיינו אינו אלא בתורה  דכתיב כי היא חייך ואורך ימיך

 תורה ומגלה במוחש שישראל ואוריתא חד".תורה הוא מחזק את הקשר בין עם ישראל ל

הא למדת " 29הקומה הנוספת היא, שלימוד התורה נותן חיים לכל העולם כך כותב המדרש

שהעולם לא נתייסד אלא על התורה, והקב"ה נתנה לישראל שיתעסקו בה ובמצוותיה יומם 

על נפש החיים " ובולילה שנאמר "והגית בו יומם ולילה.. שבשביל שומרי התורה העולם עומד

מקצה עד קצה פנוי ח"ו אף  והאמת בלתי שום ספק כלל, שאם היה העולם כולו,מוסיף כי "

כל העולמות העליונים  רגע אחד ממש מהעיסוק וההתבוננות שלנו בתורה כרגע היו נחרבים

_______________________ 
21
 נפש החיים שער ד' פרק י' 
22
 שמות כ', פ"ב 
23
 גמרא שבת ק"ה ע"א 
24
 פרקי אבות ב', מ"ד 
25
 שמות רבה מ"ז, ג' 
26
 שמות רבה ל"ג, ז' 
27
 במעגלי השנה ב' עמוד רכ"ב. 
28
 מהלך על שפת הים... תנחומא כי תבוא, ב, ושם המדרש מתאר את השועל שהיה  
29
 תנחומא בראשית, א' 
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." כלומר 30והתחתונים.. כל חיותם וקיומם של כל העולמות, הוא רק ע"י הבל פינו והגיוננו בה

ישראל לומד תורה הוא לא רק בונה את חייו באופן הנכון אלא העולם כולו מתקיים  שעם

 בזכות הלימוד. כשעם ישראל חי לאור התורה, כל המציאות במקומה. 

 

  סיכום

אריח על גבי לבנה. במשור היחיד, לימוד  ביררנו את ערכו של לימוד התורה, במהלך המאמר 

" ויותר מכך, הלימוד עצמו תלמוד תורה כנגד כולםת "התורה הוא עשיית מצווה חשובה בבחינ

 מביא לידי מעשה, לידיעה ולעשיה של כל דקדוקי מצוותיה של התורה. 

גם תיקון פנימי, סידור של כוחות האדם באופן הראוי והנכון ביותר, כולל את אך בלימוד התורה 

ביא אותו לידי ביטוי ויותר יצר הרע. כשאדם לומד תורה, הוא מגלה את עצמו את החבוי בתוכו ומ

 מכך, נפגש הוא עם דבר ה' המקורי העליון ומגלה אותו בעולמות שלנו.

לימוד התורה הוא ביטוי לקשר העמוק בין ישראל, התורה והקב"ה, ונותנים בכך  -במישור הכלל

חיים לאנושות כולה ולעולם בכללו. ומכאן מובן מדוע כל רגע שאדם יכול ומסוגל ללמוד תורה, 

 צריך להגות בה. 

אדם הלומד תורה, מקבל שכל של תורה, הבנה עמוקה לחיים, הסתכלות אידיאלית בה צריך 

התורה נותנת לאדם חיים ואושר  –ללכת. "עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר" 

עשה תורתך אמיתיים וכשנלמד אותה ונתמיד בה, היא בוודאי תהיה חלק מאתנו ממש בבחינת "

 ".קבע

 "!כי הם חיינו ואורך ימינונזכה לעשות השתדלות גדולה ללמוד תורה כמה שניתן "ש

 

  

_______________________ 
30
 נפש החיים שער ד' פרק י"א 
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 ריבוי מצוות ולימוד תורה -"לפיכך הרבה להם תורה ומצוות" 

 הרב שלום חבשוש

 הקדמה

המנהג ממפורסמים הם מאוד דברי ר' חנניה בן עקשיא  לחלקנו מסופו של שיעור,  ולחלקנו 

רבי חנניה בן עקשיא אומר רצה הקדוש ברוך הוא : "1רק ממסכת אבותלאומרו בסופו של לימוד פ

לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות שנאמר 'ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה 

 ". ויאדיר'

תנו לעם יבהסתכלות על המשנה, השאלה שמתבקשת היא, שש מאות ושלוש עשרה מצוות נ

, לפי שלכאורה יש בה סתירה פנימית: "רצה שהו קושי יש איז משנה זוב .ישראל זהו מספר גדול

על  עולמצוות הם התורה ומצוות", שהרי התורה ו הרבה להםאת ישראל לפיכך  לזכותהקב"ה 

האדם, ואדרבה, היינו חושבים שאם היה רוצה הקב"ה לזכות את ישראל היה לו להמעיט 

 ת!מעליהם את עול התורה והמצוות כדי שיוכלו לקיימם ביתר קלו

 

גם אם אנו מבינים שעשיית המצוות מקרבת אותנו לקב"ה, האם זו הדרך היחידה? לכאורה    

לימוד תורה  גם נותן את יצירת קשר עם  הקב"ה, ניתן לומר שאולי אף יותר ממצווה, כפי שאומר 

שלמה "כי נר מצווה ותורה אור", מצווה  היא רק כמו נר בעוד שהתורה היא אור ממש!!! אם כך 

אלה העולה מדוע לא להסתפק בתורה? מדוע יש גם מצוות? ואם אכן אי אפשר לתורה  בלא הש

 מצוות, מדוע  יש מצוות רבות כל כך??

 

 מהי בעצם "מצווה"?כדי לענות על שאלות אלו עלינו להבין  

 

 כבכל משנה גם על  משנה זו ישנם הסברים של ראשונים שונים:

   

קרי ימע -שיא אומר רצה הקב"ה לזכות את ישראל כו' בן עקא רבי חנני" 2מסביר הרמב"ם

האמונה בתורה כי כשיקיים אדם מצוה מתרי"ג מצות כראוי וכהוגן ולא ישתף עמה כוונה מכוונת 

העולם בשום פנים אלא שיעשה אותה לשמה מאהבה כמו שביארתי לך הנה זכה בה לחיי העולם 

אי אפשר שלא יעשה אדם בחייו אחת מהם  הבא. ועל זה אמר רבי חנניא כי המצות בהיותם הרבה

על מתכונתה ושלמותה ובעשותו אותה המצוה תחיה נפשו באותו מעשה. וממה שיורה על העיקר 

הזה מה ששאל ר' חנניא בן תרדיון 'מה אני לחיי עוה"ב', והשיבו המשיב 'כלום בא מעשה לידך', 

ות צדקה על דרך שלמות ככל מה כלומר נזדמן לך לעשות מצוה כהוגן, השיבו כי נזדמנה לו מצ

לצדק את ישראל, למען כי  -שאפשר, וזכה לחיי העוה"ב. ופירוש הפסוק 'ה' חפץ למען צדקו' 

  ".'יגדיל תורה ויאדיר'

. הקב"ה נתן לנו שש מאות י"צינור" שמקשר את האדם לעולם הנצחכמו  כלומר: המצוה היא

צח. אנו זכינו שיהיו לנו שש מאות ושלוש ושלוש עשרה "צינורות" שמחברים אותנו עם עולם הנ

עשרה דרכים ושבילים שמקשרים אותנו אל עולם הנצח. והמצוות מתייחסות לכל תחומי החיים, 

_______________________ 
1
 מכות פ"ג משנה ז' 
2
 מכות פ"ג טזפירוש המשניות על  
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". ועל כן אי אפשר שאדם בחייו לא המצות מלוות אותך: "לכל מקום שתלך 3וכמו שאומרים חז"ל

 עולם הבא.יקיים איזו מצוה כלשהי מתוך כל אלו, ועל ידה יזכה לחיי ה

דרש ר' שמלאי: שש מאות : "4את היסוד הזה מהגמרא על המשנה הנ"ל במכות ניתן לראות 

ושלוש עשרה מצוות נאמרו לו למשה. שלש מאות ושישים וחמש לאוין כמנין ימות החמה ומאתים 

וארבעים ושמונה עשה כנגד איבריו של אדם... בא דוד והעמידן על אחת עשרה, דכתיב: 'מזמור 

. ה' מי יגור באהלך מי ישכון בהר קדשך? הולך תמים ופועל צדק ודובר אמת בלבבו, לא רגל לדוד

על לשונו לא עשה לרעהו רעה וחרפה לא נשא על קרובו, נבזה בעיניו נמאס ואת יראי ה' יכבד נשבע 

להרע ולא ימיר, כספו לא נתן בנשך ושוחד על נקי לא לקח עושה אלה לא ימוט לעולם'... כתיב: 

עושה אלה לא ימוט לעולם'. כשהיה ר"ג מגיע למקרא הזה היה בוכה, אמר: מאן דעביד להו '

הוא 'לא ימוט' אבל אם  לכולם לכולהו הוא דלא ימוט, הא חדא מינייהו ימוט )מי שעושה להם

אלה? 'עושה אלה' כתיב, אפילו בחדא  כלִימֹוט(! אמרו ליה: מי כתיב עושה  חלקעושה רק 

: אפילו ע"י דבר אחד האדם יכול לזכות ל"לא ימוט לעולם", להיות מחובר ". כלומרמינייהו

 לעולם הנצח, לזכות לחיי העולם הבא.

 

כדי שיהו מקבלין שכר במה " -"לזכות את ישראל: "5רש"י על המשנה מפרשריב"ן, חתנו של 

זהרות על שמונעין עצמן מן העבירות, לפיכך הרבה להן. שלא היה צריך לצוות כמה מצוות וכמה א

". כלומר: רש"י שיקבלו שכר על שפורשיןשקצים ונבלות, שאין לך אדם שאינו קץ בהן, אלא כדי 

, רק לזכות אותנואלא להיפך להכביד עלינו, חלילה, םג"כ מסביר שאכן ריבוי המצוות אין עניינ

כלל,  שמנמק זאת מצד אחר. שהרי ישנן כמה עבירות שבין כה לא היינו מעלים על דעתנו לעשותם

 ע"י שהוזהרנו מלעשותם נוכל לקבל מעתה שכר על פרישה זו.אולם 

 שאי אפשר שיהודי לאאותנו מצד יכולת העשיה, א"כ הרמב"ם הסביר שריבוי המצוות בא לזכות 

 מצד הפרישה הטבעית מדברים מסויימים יעשה מצוה אחת כראוי בכל ימי חייו. ורש"י הסביר

 עליהם. שמקבלים עליה שכר מפני שהוזהרנו

 

'מי מנה עפר יעקב'. בוא וראה כמה מצות ישראל עושין בעפר. א"ר : "6אומרים חז"ל במדרש

 מאיר: הפחות מישראל אינו עובר לו יום שאינו עושה את המצות, וחשבון הוא אלא שלא נטריח

אין לך אדם מישראל, ואפילו דוגמאות אלא שלא נאריך(". כלומר:  עוד )ר"מ אומר שאפשר לתת

  בחייו כמה מצוות באיזשהו תחום. ות שבישראל, שלא מקייםהפח

 

כל זה ביחס לחשיבות ריבוי המצוות, אבל עדיין ניתן לשאול האם אין חשיבות לימוד התורה 

 יותר?? הגדול

 –" אלו דברים שאין להם שיעור... ותלמוד תורה כנגד כולם: "7המשנה אומרת ביחס למצוות 

 גם שיעורים במצוות, אבל תלמוד תורה עולה על הכל!!!כלומר יש חשיבות במצוות ויש 

   
_______________________ 

3
 דברים רבה פרשה ו אות ג 
4
 מכות דף כד ע"א 
5
 מכות דף כג ע"ב 
6
 ילקוט שמעוני פרשת בלק רמז תשסו 

7
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ניתן לכאורה לחזק קושיא זאת, ולראות שיש ערך ללימוד ללא עשיה   8מעיון במסכת סנהדרין

 כלל: 

בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות, ולמה נכתב? דרוש וקבל שכר... עיר הנידחת לא היתה "

וקבל שכר... בית המנוגע לא היה ולא עתיד להיות, ולמה  ולא עתידה להיות ולמה נכתבה? דרוש

". ישנן מספר מצוות שאין להן ביטוי מעשי וכל מטרת הכתיבה שלהן נכתב? דרוש וקבל שכר

בתורה היא כדי לדרוש ולקבל שכר. כלומר, יש בתורה מציאות של לימוד לשם הלימוד,יתכן 

תוצאה מעשית, מדוע לא כל  התורה נכתבה  ת עשייה. אם הלימוד עצמו חשוב ללאכוונלימוד ללא 

לשם הלימוד בלבד? אם תלמוד תורה כנגד כל המצוות ואפשר להגיע לאותה תוצאה על ידי לימוד 

 בלבד,"דרוש וקבל שכר",אם כן מדוע צריך מצוות?

 

מספרת על ר' טרפון והזקנים שהיו מסובים בבית נתזה בלוד ונשאלה בפניהם  9הגמרא בקידושין

עדיף, תלמוד או מעשה? לאחר דיון ומחלוקת ענו כולם  "גדול תלמוד שמביא לידי  שאלה מה

מעשה" במבט פשוט תשובה זאת נראית כתשובה מתחמקת , מדוע אין תשובה ברורה מי עדיף? 

הגמרא במסכת בבא קמא מביאה את המימרא הזו  ומניחה שמעשה עדיף, אם כך, מדוע נקטו 

 מעשה עדיף, מה הסיבה לכך? החכמים שתלמוד גדול ? ואם אכן

 

 השאיפה היא הכנסת התורה לחיים עצמם

 בכדי לענות על שאלות אלו, עלינו להבין קודם את חשיבות לימוד התורה.

ע"י התורה האדם מתקרב לקב"ה בצורה הגדולה ביותר. ספרים רבים נכתבו  )ויכתבו( בנושא זה 

דם לבעלי החיים ואולי אף פחות וחלש : בכל ענייני הגוף דומה הא10נביא רק תמצית מהמהר"ל

מהם, מה שמבדיל את האדם בצורה מהותית מהבהמות הוא השכל. ההשלמה של האדם היא 

כאשר המאפיין אותו, השכל , ידבק בשלמות. התורה היא שכל אלוקי, היא השיא לקרבת 

 מידת שלמותו שלכך מידת ההתקרבות לאלוקים ומימלא  וכמידת הדבקות בתורהאלוקים, 

האר"י  ז"ל כותב שמקור התורה הוא מעל כל העולמות, משורש אצילות הקב"ה, קשה  האדם.

להגיע לעומק כוונתו אבל ברמה הפשוטה אנו מבינים  שדביקות בתורה מקרבת אותנו מאוד לה'. 

אם היינו מלאכים חסרי גוף מטרתנו הייתה לדבוק רק בתורה ועל ידי התורה להגיע לקרבת 

ית. אבל אנו שחיים בעולם הזה, עולם בו גם הגוף דורש את מקומו זה לא האלוקים המקסימל

 מספיק.

שמדבר על היחס  בין  אידיאל ברמה המופשטת לבין צורת  ההתגלמות  11לרב קוק  ישנו מאמר

שלו בעולם הזה. למרות  הפער הקיים בין המציאות לאידיאל  אי אפשר להישאר רק  עם החלום 

גדול ביותר אין ערך אם הוא לא מתבטא בפועל. אנו חיים בעולם של אלא  אדרבה, גם לחלום ה

עשייה, עולם שבו צריך להוריד את החלומות אל החיים הממשיים וליישם אותם. ההכרח ליישם 

אידיאלים אינו כח המציאות אלא המטרה שלנו, זו איננה רמה של בדיעבד  אלא של לכתחילה. 

בעולם הזה צריך ליישם את הקדושה חשוב מאוד, אבל מוד התורה כדבר מופשט  הוא גדול ויל

_______________________ 
8
  סנהדרין דף עא' ע"א 
9
 קידושין דף מ' ע"ב, בב"ק יז' ע"א 
10
 תחילת תפארת ישראל 
11
 "נשמת הלאומיות וגופה" -זרעונים 
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, צריך להפנים את השכל האלוקי במעשים וברגש. בעולם הבא צדיקים יושבים ונהנים העליונה

 מזיו השכינה, אבל בעולם הזה צריך גם לעבוד, להביא את השכינה למעשים, לחיים הממשיים.

התורה היא כמו אור,אור אינסופי, אבל לאור ההבנה הזו  ניתן לתרץ את השאלות שפתחנו בהן. 

. אור לא יכול להיתפס באויר, האור צריך עצם )פיזיקלי( שישא ויקרין אחיזה במציאותאור צריך 

אותו, העצם הזה הוא ה"נר מצווה", מעשה המצווה שמביא לידי ביטוי את האור הגדול הגנוז 

כולם", אי אפשר לה בלא מעשה  בתורה. עם כל גודלה של התורה שאכן "גדול תלמוד תורה כנגד

וזוהי כוונת החכמים "גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. קשה  לשאול  מה עדיף, תלמוד או מעשה , 

אנו לומדים  מהחכמים שישבו בבית נתזה בלוד לא  צריך את שניהם!!ולאחוז רק באחד מהם, 

 עשה. רק שאי אפשר לקיים מצוות בלי ללמוד, אלא גם אי אפשר  לתלמוד בלא מ

השאלה שעדיין נותרה היא לגבי אותם מצוות שלפי חלק מהתנאים לא היו ולא עתידים להיות וכל 

מטרת כתיבתם בתורה היא לדרוש ולקבל שכר? גם בהם יש פן מעשי, אמנם אין במציאות בן 

סורר ומורה, אבל אם דורשים את הפרשה אפשר ללמוד ממנה כלים חינוכיים. אפשר ללמוד 

צונית של המצוות אלה  ולהשליכם על  החיים היום יום.  אולי ניתן להסביר שזוהי מהתוצאה הקי

וללמוד מהמצווה  לדרושוקבל שכר",  לא רק ברובד של הפשט אלא  "דרושכוונת הגמרא  במילים 

 כללים מעשיים..   

  

 המצוות  הם החיות  וההשלמה לכוחות הגוף

לכל הרגשה והרגשה נתן הקב"ה תורה : "12אחרמבארים לנו את היסוד הזה גם במקום  גם חז"ל

מה לעשות ומה לא לעשות. ללב 'לא תתורו'. לעינים 'אחרי עיניכם'. לאזנים 'לא תשא שמע שוא'. 

לפה 'לא תאכל כל תועבה'. ללשון 'לא תשא את שם וגו', 'ולא תשבעו ולא תשקרו', 'לא תענה'. 

. לרגלים 'לא תלכו אחרי אלוקים אחרים'. הרי לידיים 'אל תשת ידך'. לערוה 'לא תנאף', 'לא תזנה'

מלמד ללב 'ושמתם את דברי אלה על לבבכם'. לעינים 'פן תשכח את  -אלו לא תעשה... ומה לעשות 

הדברים אשר ראו עיניך'. לאזנים 'שמע ישראל'. ללשון 'שננתם'. לידיים 'פתוח תפתח את ידך'. 

בנים'. לרגלים 'בכל הדרך אשר צוה... תלכו'. כשם לערוה 'פרו ורבו' ואמר 'קחו לכם נשים והולידו 

והתחתונים מה לעשות כך ציוה לכל הרגשות האיברים של האדם מה  הבריותשהקב"ה גזר על 

 ".לעשות

אמר לו הקב"ה: : "13" דורשים חז"ל"ָכל ַעְצֹמַתי ֹתאַמְרָנה ה' ִמי ָכֹמָךובמדרש תהילים על הפסוק 

בראשי אני כופף וקודה בתפלתי,  -ני אשבחך בכל אבריי דוד, מה אתה עושה לי? אמר לו א

בשערות ראשי אני מקיים 'לא תקיפו פאת ראשכם', ועוד אני מניח תפילין בראשי, בצוארי אני 

מקיים מצות עטיפת ציצית, בעיני אני מקיים 'וראיתם אותו', בפי אני מהללך, שנאמר 'תהלת ה' 

נה שפתי תהלה', בזקני שנאמר 'ולא תשחית את פאת ידבר פי', ובשפתי אני מהללך, שנאמר 'תבע

זקנך', בלשוני שנאמר 'ולשוני תהגה צדקך', באפי בהשתחויה, שנאמר 'וישתחו לאפיו ארצה', 

בגרוני שנאמר 'נחר גרוני', בלבי שנאמר 'בלבי צפנתי אמרתך', בחזה שימת ציצית כנגד הלב כל זמן 

ה אשר אנכי מצוך היום על לבבך', מאחריי שאני קורא את שמע, שנאמר 'והיו הדברים האל

ומלפניי השלכתי הטלית, שתי כנפות לאחור, ושתי כנפות לפנים, יד ימין אני כותב ומראה בה 

טעמי תורה, יד שמאל אני קושר בה תפילין של יד, ובה אני אוחז ציציותי בזמן קריאת שמע, 

_______________________ 
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 מדרש תדשא פרק ט ד"ה לכל 
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תורה, הצפרנים בהם להסתכל אור חוטמי להריח בה במוצאי שבתות, אזנים בהם אני שומע טעמי 

להבדלה, מעיי שנאמר 'ותורתך בתוך מעי', קרביי שנאמר 'וכל קרבי את שם קדשו', כליותי 

שנאמר 'אף לילות יסרוני כליותי', מילה מילה ופריעה, ברכיי כריעת ברכיים בתפלה, בברכיי אני 

ת חליצה, רגל שמאל קודם נעשה סינדיקנוס )סנדק( לילדים הנימולים על ברכיי, רגל ימין מצו

". א"כ מבואר כאן באריכות שלכל לשלש פסיעות, לכך נאמר 'כל עצמותי תאמרנה ה' מי כמוך'

ישנם מצוות השייכות לכל איבר יוצא ש –משערות ראשו ועד כפות רגליו  -איבר מאיברי האדם 

 ומדריכות אותו כיצד להשתמש בו באופן הראוי.

באדם ישנה הדרכה אלוקית מה לעשות ומה לא  שברא  כוחכלומר: אנו רואים שלכל איבר ו

לעשות. לכל איבר וכוח שבאדם ישנן המצוות שמתייחסות אליו במיוחד. המשמעות של כל זה היא 

. המצוה באה להדריך אותנו איך  כל לתקן ולרומם אותושכל מצוה באה להשלים איבר מסויים, 

וא"כ ריבוי המצוות אינו חלילה כדי להכביד ר. איבר יתבטא וישמש למטרה שלשמה הוא נועד ונוצ

, כדי לזכות אותנו, שנלמד מה אנו צריכים לעשות כדי לתקן ולהשלים את או להעניש אלא להיפך

 .עצמנו. וצריכים לקיים את כל המצוות לשם שמים, והשכר הוא עד אין תכלית 

 

 לסיכום

יתנו לנו הרבה מצוות  על מנת ריבוי המצוות, נ -זה גם משלים את הרעיון שעסקנו בתחילה

שהתורה תתגלה בפועל בגוונים רבים, כדי שנוכל  להתחבר לקב"ה  בכל פן ומעשה של חיינו  לכן 

אנו צריכים הרבה מצוות , הקב"ה לא נתן לנו רק "צינור" אחד דרכו אנו יכולים להתקרב אליו,  

" , כל פעולה שאנו עושים מביאה וזו השלמת לימוד התורה  כל  רגע ורגע מחיינו  מכיל "צינורות

עימה דרך חדשה לקרבה לה. ריבוי המצוות מאפשר לנו לקחת אל כל הגדולה והעומק שבתורה, 

את תילי התילים של ההלכות שהיה ר' עקיבא דורש, את הקדושה שנובעת מכסא הכבוד ממש, 

ת המצוות,  , לעולם של עשייה זה ביחס לחשיבוהמציאותייםולהכניס את הגודל הזה לחיים 

שנזכה כולנו להתקדם בעבודה היומיומית  שלנו ב"ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את כל 

דברי תלמוד תורתך באהבה"  מתוך נקודת הזכות שבעניין, כפי שלימדנו ר' חנניה "רצה הקב"ה 

 להם תורה ומצוות".הרבה את ישראל  לפיכך  לזכות
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 חיים רצון בלימוד דעת אלוקים

 1שרון גרינשטיין הרב

 הקדמה

לכל,  הגלוי שהענינים הנדונים בספרו אמתתםכתב החסיד ז"ל,  'ישרים לתימס'בהקדמה לספר "

 .2"אלא שנשכחים בטבע ההרגל של פרסומם ופשיטותם

זהו משפט חשוב מאד. המשפט הזה הוא של רמח"ל, אך הרב מציב אותו בפתיחה לחיבורו המקיף 

 ות, ובכך מצביע לנו על עיקר החידוש שיבוא בדבריו.הראשון בענייני אמונות ודע

יש ב'מוסר אביך' שלוש סיבות, שלושה הסברים מדוע "אמונה" היא סוגיה מסובכת, וכאן הוא 

 הראשון והחשוב שבהם. )בשניים האחרים לא נעסוק כאן.( 

 בפשטות, הדברים הבאים כאן יעסקו בעניין אחד, מכמה היבטים:

 במה היא שונה? מדוע? –וק בדעת אלוקים? אם כן האם יש דרך שונה לעיס

האם העיסוק הפנימי באמונה אפשרי בכל מצב נתון של האישיות, כגבוה כנמוך, או שהוא זכות 

 השמורה לבני עלייה?

 למה? מה חסרים החיים בלא דעת אלוהים ראויה? –ואולי מעל הכל 

נגדיה. נסקור תופעות היסטוריות ניגע בשאלות של אושר ועצבות, נקודת הצדקות המוחלטת, ומת

 רחוקות ועכשוויות, ונבין מחדש את עניינה של מידת הזהירות בחיינו.

 מושג מול תוכן –מהות הידיעה בחכמה ובאמונה  ויהי רצון שנדע לבחור בחיים.
 

 הנושא שלנו הוא הפער בין המושגים לתוכן.

של המושג. אנחנו יודעים  תוכןהו הבכל דבר שאנחנו לומדים ידוע מה הנושא, מהו המושג, וגם מ

 מה זה שור ובור בהלכה. גם במדעים, אנחנו יודעים מה זה עיגול. 

חשוב להגדיר, קודם כל, מה בדרך כלל פירוש המושגים 'יודעים' או 'לא יודעים'? האם 'לדעת' 

 פירושו שהכל מובן? הכל ברור, עד לפרטי הפרטים?

ו תמיד, בכל נושא, צריכים להוסיף ידע. אלא . אנחנהכלהאמת היא שאנחנו לא יודעים 

שהמושגים, המונחים של כל מושג, ידועים לנו. אפילו בהלכה, מושגים כמו: גירושין, נישואין, 

אנחנו יודעים מה זה. אנחנו לא יודעים מייד את כל פרטי הדינים, אבל אנחנו  –נזיקין, שבת 

 עה' אמיתית, גם אם לא שלמה.יודעים את המושג, והתוכן שלו ברור. זו ודאי 'ידי

 האם 'להבין' פירושו שיש לנו כבר שפה בכדי לתאר בה את מה שידוע לנו?

לא בהכרח. בכל החכמות, יש מקום אמיתי גם לידיעה שאין לה שפה ברורה, עדיין. למשל במדע, 

 אולי אנחנו לא מבינים חורים שחורים עד הסוף, אולי גם אין לנו שפה לתאר את המיקרו, או

 .3המקרו, אז יוצרים לזה שפה: תורת הקוונטים, למשל. השפה באה אחרי הידיעה, לטובת הידיעה

חסרון ידיעת הפרטים, ואפילו חסרון שפת ביטוי אינם נקראים, מבחינת הרב, 'אי ידיעה'. בפועל 

 בין המושג לתוכן. מהותיאולי אנחנו לא יודעים, אבל בכוח אנחנו יודעים. כך שבאמת, אין פער 

 אולי רק פער כמותי, של פרטים, או טכני, של שפה.

 

_______________________ 
1
 על פי שיעור של הרב אמנון ברדח 
2
 'מוסר אביך', א', א'. 
3
דעתו לתאר בעזרתה איזה במדע, אמנם פעמים רבות השפה המתמטית התיאורטית קיימת לפני שמישהו מעלה ב 

 דבר, אבל גם אז, לא קיומו של 'הסבר' המציא את הרעיון אותו הוא מסוגל להסביר.
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כאן, בענייני הלב, יש משהו אחר לגמרי. את המושגים אנחנו, כביכול, יודעים. לא צריך שילמדו 

כולם מכירים ויודעים. במדעים, המושג וגם התוכן שלו באמת  –אותנו מהם נפש, אהבה, יראה 

לא ידועים, והם המבוקש. יתכן מאוד שככל שנלמד  –ידועים. רק החומר, כלומר הפרטים, והשפה 

יותר את החומר תבוא גם השפה. לעומת זאת, באמונה, המונחים הרי ידועים, השפה כביכול, גם 

היא ידועה, נדמה שלכל היותר חסרים קצת פרטים, וזה כל המבוקש. אבל באמת התוכן לא ידוע. 

ידוע, לסגור וסתום בפנינו. במקומו נוצר  דווקא ההרגל והפשיטות עושים את התוכן האמיתי ללא

'תוכן מזוייף', מדומה, כביכול כמו בשאר מיני חכמות: עוד פרטים, עוד מידע, עוד דרכים לסדר 

 ולבנות את כל הכמות הזו. השאלה הידועה מה זה אמונה?

ר הלימוד ב"אמונה", אליבא דהרב, הוא הנושא כאן: איך יוצרים תוכן לדברים שאנחנו כב תוכן

יודעים אותם? זה יכול להישמע מוזר, אבל זו בדיוק הבעיה איתה הרב בא להתמודד: המוזרות 

הזו שאנו עלולים לחוש. אדם יכול לחשוב: מה חסר לי? הרי אני בקי, אולי גם חריף, יודע לבנות 

בניינים יפים, חזקים. יודע את האמת, מכיר עוד ועוד תפיסות, עמוקות יותר ויותר. מה יכול 

 היות יותר מזה?ל

הרב רוצה לגרום לנו להבין שבעולמות פנימיים, לא כמו בעולמות הידע החיצוני, ה'לימוד' הוא לא 

העושר הכמותי והמבנים המחשבתיים הנבנים באמצעותו. גם לא ההשפעה שכל הידע הזה משפיע 

של אותה  ברלוונטיות –לנפש ולתודעה. זהו דבר שונה לגמרי. הלימוד הוא במשמעות, ובעיקר 

 משמעות אליי.

נוכל גם להשתמש במילים: חומר, צורה ומקום. בכל החכמות החומר הוא הפרטים, המידע, 

והצורה היא השפה והמבנים שהיא בונה בחומר, וממילא תפיסת העולם שמושפעת מזה. המקום 

 . התנועה4שכל זה מתחולל בתוכו הוא הידיעה, ההתוודעות והפגישה הראשונית באותו מושג

 ההכרתית באה מן האדם.

באמונה, המקום הוא "המקום ברוך הוא", שהוא מקור התודעה עבורנו. לא אנחנו בונים רעיונות 

של אמונה מחלקיקי ידיעות פזורים, שכן מרחבי ההכרה שלנו וכל מה שבהם ניתנו לנו מאת ד', 

חר הוא לשוחח כחלק מהותי ממה שברא במציאות. זוהי כבר שפה, אחת מתוך כמה שפות שבהן ב

עם בריותיו, כלומר לברוא אותן ולקיים אותן. לכן, באמונה, הפרטים והידע, וגם השפה המבנית, 

 כולם נחשבים לצורה עבור החומר. והחומר מהו?

 החיים הם החומר.

 
 היסוד השיפוטי המוסרי5

 :6הרב מדבר על זה בהרבה מאוד מקומות. נראה את דבריו במאמר 'יסורים ממרקים'

האותיות בלבדן, זאת וישבות הנפשית הגסה, על דבר מציאות התוכן האלוהי, בעצם המלים התה"

עצמת מכאובים לגאול את האדם מהיא שמחפירה את האנושיות. והכפירה באה כעין צעקה 

הפתגמים למאור הרעיון והרגש, עד שהיא ומבאר צרה נכריה זו, להעלותו מחשכת האותיות 

מוסריות. יש לכפירה זכות הקיום הארעי, מפני שהיא צריכה ה מוצאת מקום לעמוד גם במרכז

_______________________ 
4
 אפשר לומר שזהו מימד דמיוני. ר' למשל אוה"ק א', רכ"ט. 
5
  
6
 'אורות' עמוד קכ"ו. 
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להסיר את  –נתדבקה באמונה מאפס דעת ועבודה. זוהי כל תעודתה במציאות שלעכל את הזוהמא 

 ".ולןכצורות המיוחדות מהמחשבה המהותית של כל החיים, ושורש כל המחשבות ה

 

האותיות בלבדן, ו, בעצם המלים שבות הנפשית הגסה, על דבר מציאות התוכן האלוהייהתיה"

זה בדיוק מה שאמרנו פה: את המילים אולי אנחנו יודעים,  זאת היא שמחפירה את האנושיות".

התפישה שלנו היא שאנחנו יודעים אותן. יודעים מה זה אלוקים, אהבה, יראה. אבל בעצם לא 

 יודעים כלום, כי התוכן מסתתר, המשמעות של הדברים מסתתרת.

," הכפירה עצמת מכאובים לגאול את האדם מבאר צרה נכריה זומבאה כעין צעקה "והכפירה 

הפתגמים למאור ו"להעלותו מחשכת האותיות  נות,באה את הדבר הזה להרוס, את הדבר הזה לפַ 

צריך להבין משהו חשוב כאן, ולא להיות פתי:  כל מה שלה כבר יש, ולו עדיין אין.הרעיון והרגש," 

לא קורה באופן שהכפירה גם היא ריקה כמו הקודש, אלא שהיא כל כך התהליך הזה בקודש 

מעצבנת את הקודש: 'אתה חשוך, סוגד לאותיות', 'אתה בלי רגש, מחוסר דמיון' עד שהוא מפתח 

את הדמיון, את  שהיא, יש לה באמתאת כל זה. לא, המציאות היא שהכפירה עושה את זה ע"י 

במילים 'מאור הרעיון והרגש'. אבל המשפט החשוב ביותר  הרגש, אולי גם את ההבנה. זו הכוונה

. זו אולי מוסריות"ה"עד שהיא מוצאת מקום לעמוד גם במרכז  כאן הוא דווקא המשפט הבא:

 הנקודה הכי בעייתית פה. את המשפט הזה נבין יותר בהמשך.

ה מאפס נתדבקה באמונש"יש לכפירה זכות הקיום הארעי, מפני שהיא צריכה לעכל את הזוהמא 

צורות המיוחדות מהמחשבה המהותית הלהסיר את  –דעת ועבודה. זוהי כל תעודתה במציאות 

זה המשפט שמגדיר את הבעיה. 'הצורות' פה זה  ולן".כשל כל החיים, ושורש כל המחשבות 

 צורות הן דֹוגמות. –המושגים, המילים. 'צורה' היא איזה מבנה, תבנית. במילים אחרות 

 :7ב בכל מקום, לכן יש לזה הרבה מקורות. למשל, בעבודת אלוקיםזה נמצא אצל הר

נובע " שבין המושג "דת" אצל כל עם ולשון ובין המושג "עבודת אלוהים" אצל ישראל," ההבדל"

למה לא?  "לא מצד עצם אמירת הענין של האמת המטפיסית הנשואה בדבר האחדות האלהית,

שכן ביטויים ומונחים,  "אמר גם מכל עם ולשון,שזה דבר שיוכל לה" הרב אומר במפורש, משום

גם רעיונות, כולם ידועים. את זה אפשר לקחת, כמו מה שנקרא הברית החדשה, או אסלאם. הם 

לקחו מאתנו משהו. המושגים ידועים, את זה אפשר לקחת. אלא ממה נובע ההבדל בין עם ישראל 

והשאיפה  ,אהבת היושר והצדק הית הפנימית שלוונה האלככי אם מצד הת" לאומות העולם?

זה קשור למה שהוא קרא קודם 'מרכז  ".זםוהיים הללו ברום עואלים האליהאמיצה לאיד

ההבדל בין עם ישראל לאומות העולם קשור לנקודה הזו: לא המילים, מילים גם הם  המוסריות'.

הבת האמת המלאה א"זהו תוכן פנימי,  ,"הית הפנימיתוונה האלכהת"יכולים לומר, אלא מצד 

לה, וביחוד בחייה והשלם והמאיר המתיחד עם אור השלום וחפץ התעלותו לעד, בחיי האומה כ

 ".שלזה צריך סגולה נטועה וקבועה בנפש הלאומית בעצם טבעה ,הלאומיים

 יבאר לנו את מושג המוסריות שבכפירה שהודגש קודם. 8מה שהרב יסביר בהמשך

חזיקו את הצורות, ונאחזו בהם. יש להם צורות בראש, מדובר כאן על הקלקול שנוצר כשאנשים ה

אפשר  –מבנים רוחניים. אבל החיים כבר לא שם, החיים עברו. יש צורה מול חומר. את הצורה 

להחזיק, אפשר להעביר בירושה, צורות עוברות מדור לדור. החומר, לעומת הצורה, הוא החיים. 

_______________________ 
7
 'עקבי הצאן', קמ"ז. 
8
 שם קמ"ח. 
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כי חשוב לנו הוא הביטוי 'מוסר'. כלומר, לא רק בכלל זה באים גם הרגש, הדימויים, ואולי מה שה

כושר  –מה מרגישים ומה מדמים, אלא איפה כביכול נמצא היסוד המוסרי של האדם, שהוא 

 השיפוט של האדם. הרבה דברים התרחשו מתוך המוסר, כגון השואה.. 

של  נתפסות כאיזה סך –הרבה פעמים גם המילים 'מוסר', 'מוסר אידיאלי', 'מוסר הקודש' 

אמיתות שיש לאמץ ולהאמין בהן, וממילא להתנהג בהן. זו דוגמא טובה לטעות שעליה אנו 

מדברים: המוסר שאנו מדברים בו הוא לא תפאורה לחיים, אלא תנועת החיים. לא הנחייה הבאה 

 מבחוץ, אלא מעמקי חיים שהולכים ונובעים מבפנים, ומיישרים את החוץ.

 

 יתנעורים וזקנה בפרדיגמה האנוש

נביא דוגמא בולטת לזה: בעולם האלילי, בחברות מתורבתות )יוון, רומא(, היו נורמות שהיו 

בנויות היטב: משפט, סדר, צדק, זה לא משהו פרימיטיבי כזה. עבור רוב המין האנושי, התרבות 

 האנושית ההיסטורית היתה דבר טוב. העולם המודרני למד מהם איך לבנות תרבות. 

מבנה, מה שנקרא היום 'פרדיגמה': עקרון שכלי קוגניטיבי, רוחני, והוא  לחברות האלו היה

השורש של התודעה, כל השורש של התודעה מרושת באותו יסוד. זוהי איזו מהות, איכות תבונית, 

שכל יתר המימדים מגלים אותה. למשל, גם היום כשמחלקים את השלטון לשלושה מימדים: 

ביטוי לפרדיגמה אחת. לכן הרבה פעמים "יד רוחצת יד", כי שלושתם הם  –חוקה, משפט וביצוע 

 –שלושתם חושבים אותו דבר, הם רק חילקו ביניהם תפקידים. אותו דבר גם בתרבויות אחרות 

מזרח או מזרח תיכון, יש לכל אחד פרדיגמה. הצורה היא הפרדיגמה, המבנה הזה, והוא מקובע. 

חיים זורמים הלאה, וזה מה שפחות או יותר ירוקן לעומת זה, רגש החיים הוא יותר ספונטני. ה

מאתיים -את הצורה הקודמת מההוויה הפנימית שבתוכה, ופתאום הצורה תישאר לבד. לפני מאה

שנה היא היתה דבר חדשני, שנתן לחיים חידוש עצום, ופתאום הכל ממשיך הלאה, היא כאילו 

. הוא היה נעורי מאד, מלא כוחות מזדקנת. ככה זקנה מופיעה. המבנה הזה נעשה קשיח, נוקשה

והחיים, החומר,  –רעננים, היתה מהפכה, כולם התלהבו, הוא בנה ונתן רוח, ועכשיו הוא נשאר 

 ממשיכים הלאה.

כלומר, העמים התרגלו,  ,"ומה שהושגר שם שמים בין עמים רבים בסגנון דתי"זו כוונת הרב פה: 

ים האלוקיים חיו שם, אבל זה התקדם הלאה. כביכול, למבנה תפישה דתי. נכון שפעם האידיאל

הצורה, הסגנון, נשארו, אבל החיים התקדמו הלאה. כושר השיפוט של האדם כבר התקדם 

 .9למדרגה חדשה, איכותית יותר

'אידיאליים אלוקיים' זה לא רק מה הקב"ה רוצה, אלא איך אתה חי את רצונו, מה קורה בחיים 

נוצר פער בלתי נסבל בין הצורה האידיאלית לבין התוכן  אן. וכ10שלך בזכות המפגש בו, ברצונו

הי מעל הטהרה של האידיאלים והועיל ביותר להרחיק את המושג האל" החי שבהם, עד כדי שזה

היים, עד שיוכלו לצאת דוקא מתוך מושג הדת שלהם דרכי חיים לאומיים ופרטיים כאלה, והאל

כושר השיפוט. הכל חוזר תמיד לשם.  זה שוב המוסר,". שהם ממש הפך המוסר האידיאלי

האידיאלים האלוקיים מכילים גם צורה וגם חומר, אבל הצורה מתאבנת. העולם מחכה לצורה 

חדשה. הבעיה של התרבות איננה רק שבשם הדת מעמידים אורחות חיים לאומיים ופרטיים 

ת היסוד תחיּוִה של המוסר האידיאלי, שהוא  עניינו'בלתי מוסריים', אלא קודם כל שזה היפך 
_______________________ 

9
 אבל כעיקרון זה נכון גם ברגרסיה, כדלהלן.במקרה הזה של 'יסורים ממרקים', היא איכותית יותר.  
10
קצת בדומה לכך ש'דוגמא אישית' אינה מה ההורים עושים, ולא מה הילדים רואים שההורים עושים, אלא איך  

 תופשים הילדים את מה שהם רואים שההורים עושים. זוהי נקודת השיפוט. משל לסבר את האוזן.
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השיפוטי החי שברוח האדם. במקום שהחיות הרעננה והטהורה תדרוש מהמושג הדתי שלהם 

גמה הדתית מכתיבה דרכי חיים. זה הפך הטבע, וההמשך להיטהר ולהתעדכן, קורה ההפך: הדוֹ 

 ברור ובלתי נמנע.

ומיים עד שיוכלו לצאת דוקא מתוך מושג הדת שלהם דרכי חיים לא" זה מה שהרב אומר:

עד שאח"כ מוכרחת היא התרבות האנושית,  ופרטיים כאלה, שהם ממש הפך המוסר האידיאלי,

המושג " להפריד את מושג המוסר מעל מושג הדת, ,העולה ומתפתחת מצד עומק טבעו הישר

 –'מוסר' מייצג את החיים, את האידיאליסטים שחיו בתקופה של הרב, מה שנקרא 'הישוב החדש' 

לידי החלטה שאין שום  כא ג"ו"ונרגן מפריד אלוף", ולבסוף לב" 'הישוב הישן',מול הדת שהיא 

עד גמרה של " המוסר לא זקוק לדת, היא רק מאובן, "צורך כלל למוסר האנושי זיקוק של דת,

 ".שהדת מזקת את המוסר האנושי" " כלומר מסקנה סופית,,שיטה תחתונה

 

דה, הבעיה המרכזית של היחס לתכני האמונה נחזור לנושא שלנו, תחילת 'מוסר אביך'. הנקו

נעוצה בכך שאנשים מתרגלים למילים, למונחים, ואין גם ציפייה למשהו אחר או חדש שיבוא. 

במקום זה, מה שכן נמצא הוא דבר לא חי, לא מובן, נראה מת, מופיע בצורה ישנה כזו. לא נוגע 

 בנקודת החיים של הלומד.

לנו. הציונות היתה צורה אידיאלית. זה הלהיב ובנה, אנשים  ניתן עוד דוגמא, מאד אקטואלית

בנו מפעל שלם של מדינה, לאומיות.  –מסרו את הנפש. עלייה שנייה, שלישית, מדינה, מלחמות 

באיזשהו שלב נשארו רק סמלים. החברה התפתחה. לא נכנס לשאלה אם זה טוב או לא טוב. 

ית, היום הם במגמת הפרטה. ראש החץ היום הקיבוצים שהיו פעם ראש החץ של החברה הישראל

הוא, למשל, חברות היי טק, מימוש עצמי. זה נכון גם על החברה הדתית. לפני שלושים שנה היתה 

איזו מהפכה דתית, היתה התלהבות, זה משך הרבה. היו לזה מנהיגים: הרצי"ה זצ"ל והתלמידים 

אנשים מחפשים דברים אחרים. אפשר  שלו. גם כאן, האידיאולוגיה נשארה אבל התוכן נעלם, אז

 –לומר שזה טוב, שזה רע, אבל מה שקרה הוא שמה שִמילא אנשים, שנתן להם כח לעשות דברים 

זה כבר לא מעניין את עם ישראל. זו הבעיה בדברים רוחניים,  –ציונות או התנחלות 

תנה, ואם המושגים, רוחני הוא תמיד דינמי, מש תוכןבאידיאולוגיות, זה דבר שברור שיקרה. כי 

גמות, נשארים רק מושגים, מילים, דוֹ  –כלומר המבנים של תפישת אותו תוכן, לא מתאימים לזה 

 –ואנשים נמצאים במקום אחר. בסלנג שלנו יש את המילה "מקום". לכאורה זה לא 'מקום אחר' 

וד לפני אנשים חיים באותו מקום, אותה מדינה, אותם ישובים. אבל כן השתנה פה המקום. ע

שדנים אם זה טוב או רע, קודם כל נשים לב שזה קורה. נבין מה אנחנו רואים, מה פשר התופעה 

 החוזרת הזאת.

כשנושא העיסוק שלנו הוא תכנים ומהויות, ואנחנו רוצים לבדוק את היחס לאותם תכנים, אנחנו 

וא זה שבוחן צריכים לראות איפה האדם נמצא, והמדד שהרב העמיד פה הוא המוסר, המוסר ה

 , אלא זו אותה נקודה שיפוטית.11אותו. מוסר זה לא 'מּוֵסר'

בשביל לחדד יותר נאמר ש'יסוד מוסרי' הוא לא בהכרח בעל מובן חיובי. זה גם לא מחייב לומר 

שאנחנו תמיד מתקדמים אל החיובי. יש פה משהו בעולם הרוחני שלנו שהוא משתנה, דינמי, 

תעלות, או יכול גם לנוע לכיוון השני. הדגש הוא על דינמיות. מתקדם. הוא יכול להתפתח, לה

 היסוד הזה קשור מאד ליסוד הבחירי של האדם.

_______________________ 
11
 במובן של 'הטפת מוסר'. 
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 דעת נפולה –עצבות 

אדם יכול להיות חלק מרציונל שלם, שאיתו הוא יכול לנתח דברים, להסיק מסקנות חדשות, אבל 

אבל זו לא חשיבה אמיתית. חשיבה זה רק שינוי כמותי, לא איכותי. אולי הכמות השפיעה עליו, 

 אמיתית היא כזו שמשנה.

כל כך קשה להאמין שאפשר להשתנות. הרבה אנשים שואלים איפה הנקודה הזו נמצאת אצלם, 

הנקודה החיה, שממנה שואפים רוח חיים חדשים. אולי הם לא חשים בה, לא יודעים למצוא את 

טובת אחיזה "ממשית" במילים, בידע, הנוכחות שלה בתוכם, ועלולים לאבד את האמון בה ל

במושגים בהירים. אבל זה לא יעזור, הם ימשיכו להיות עצובים ולחפש אותה. הפלא הוא שהיא 

 נמצאת בעצבות, כדאי לחפש אותה שם.

הרב אומר שלפעמים המושגים הבהירים לא גורמים לאדם להיות שמח. דברים בהירים הכוונה 

. אדם אפילו יכול ללמוד תורה וזה לא גורם לו להיות 12יד רוחנילעולם רוחני, 'שכל בהיר' זה תמ

שמח. לא רק זה, זה אפילו גורם לו להיאנח. הוא עצוב. אבל מה עם זה ש"כל מה שהקב"ה עושה 

הכל לטובה", ו"אין עוד מלבדו", וכל מיני ביטויים כאלה שבאים לתאר שהכל אלוקות ושהכל 

וע בחומריות שלו. אולי הוא תלמיד חכם, השכל שלו טוב ונפלא? זה לא משמח אותו. הוא שק

-"דרכי בהיר, השכל שלו אומר "אין עוד מלבדו", אבל הוא עצוב. נראה לי שלזה הרב קורא:

חיים צריכה להיות מפולסת, ולא ידעו -רשעים שהם באפלה ואינם באים כלל לידי הכרה זו, שדרך

הכישלון הוא שבמבנה הדעת אצלו הכל עומד, הוא אפילו לא יודע מה מכשיל אותו, ו במה יכשלו".

נגרר ולא יוצר. עם כל זה שהוא "בצד הנכון", לפעמים אפילו הוא יכול להיות עוסק בתורה, 

במצוות, באידיאלים, אבל הוא לא נבנה פה, הוא לא בנה בתוכו כלום. הדעת החיה שלו נשארה 

שפיע ולא משנה לו. ומכיוון שאין דבר חיה בחומריות, הוא נתון בגסות החומרית שלו, לכן זה לא מ

יוצא  –תמיד יש לאדם דעת, גם כשהוא שקוע בחטא שם נתונה דעתו –כזה שאין לאדם דעת, רוח 

שהדעת שלו רחוקה ממושגיו הבהירים. דווקא היא החיה, בעצבות שלה, ולא השכל שלו. זה מה 

וך העולם שלו: הוא נאנח, שגורם לו להיות עצוב או להיאנח, מעגל קסמים שסוגר את האדם בת

וזה עוד יותר מגדיל את החולשה, מחזק את הדמיונות. הוא מרפה מהציור הקשה שלו וזה נרגע, 

 .13אבל בעצם זה ייאוש שיביא לו עוד ציור דמיוני חדש

 

 פירוק הדעת

. יש סיפור מפורסם על 14יש דרך לפתוח את המעגל הסגור הזה, הרב קורא לזה " לפרק את הדעת"

היצר הרע  –י יצחק מברדיצ'וב, שראה פעם שלכל מקום שהוא הלך, בכל דבר שהוא עשה ר' לו

היה איתו. לדעת הרב זה אולי הפוך: לא היה פה בכלל יצר הטוב, היה רק יצר הרע. יש פה מישהו 

ששופט בצורה לא נכונה, והוא מעולם לא השתתף בלימוד התורה שלך. כשאתה בכלל לא היית 

' במקומך... אם אדם הוא עצוב, זה מדד לכך שהוא לא למד תורה אף פעם, פה, הוא עבד את ד

_______________________ 
12
 ה קבצים', ג', קצ"ג.למשל: 'שמונ 
13
 'עין איה' ברכות, פרק ה', קט"ז, עיין שם. 
14
 שם, שבת פרק ח', כ"ה, עיין שם. 
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ולכן הוא עצוב, הוא עדיין חומרי, נמצא במעגל קסמים של חומרנות. אם אדם מחפש את הדעת, 

. הדעת היא מה שקובע איך האדם יעבד את כל הנתונים שלו כדאי שידאג לכך שזו תהיה הדעת

לו איזו צופן שמחליט איך לפענח את כל האותות שהוא מקבל. שהוא מקבל. יש מישהו ברקע שיש 

כשהוא אומר שהוא עצוב, זה דרך שלו לסמן שיש לו בעיה. שהוא נתון במעגל סגור של ייאוש ושל 

. הסיבה לכך 15ולהיות עצוב –עצבות. אדם יכול להגיע לחתונה, חתן וכלה, אפילו לרקוד עם ההדס 

 לפרק את הדעת שלו ולבנות אותה מחדש. היא שהדעת שלו בעייתית. הוא צריך

, לא עונה שזהו מי שלא יודע את כל המסכתות. הגמרא עונה 16הגמרא ששואלת מיהו "עם הארץ"

שזהו מי שלא אוכל חולין בטהרה. לכאורה מה הקשר? אנחנו הרי יודעים מה זה תלמיד חכם. 

ו אומר לו שהקודש זה אלא שהשאלה היא איך הוא שופט את המציאות, האם הצופן הפנימי של

העיקר? זה קודם לכמה מסכתות הוא למד. לכן תלמיד חכם אוכל חולין בטהרה: את מה שכולם 

עושים באופן טבעי, הוא עושה רק כשהוא טהור, רק בשביל הקודש. הוא אינו משועבד לטבע, 

 אפילו הנורמטיבי.

ואף. רשע יכול להיות מתכוון שרשע הוא רוצח או נהרשעים רק מתארים את החיים. הרב לא 

. הוא תלמיד חכם, אבל כל החיים שלו הוא רק תיאר את מה 17אותו אדם שיצר הרע שופט אותו

. הוא לומד כל הזמן דברים חדשים, אבל הצופן הפנימי לא השתנה. מתי הוא ייצא מגדר שיש

לא לא הכמות היא העיקרית, ארשע? כשהוא יפסיק לתאר את החיים ויתחיל לפלס את החיים. 

 איכות עיבוד הנתונים.

יש הרבה דרכים לזה. לדוגמא, לאדם צריך להיות חוש הומור כדי לפרק את העולם השכלי שלו. 

האדם מתרגל להבין שלא המבנים ההגיוניים שלו הם העיקר. הרבה פעמים זו רק "תוכנה". ברגע 

. 18והכי קשה שאדם מבין את זה, כבר מתחיל התהליך. הרב אומר שהתשובה היא הדבר הכי קל

ההבנה הרגילה היא שקל להחליט להיות בעל תשובה, וקשה לבצע. לדעתי זה הפוך: להחליט 

להיות בעל תשובה זה הכי קשה. אחר כך לבצע, זה אולי ייקח הרבה שנים, אבל זה הדבר היותר 

קל פה. בהחלטה שאני חי בעולם של הבנה ולא של מושגים ומילים, אני מתחיל להשתחרר 

 ומצליח להיות אדם שצועד, אדם ירא שמים.  מהסביבה

 

 חתימה

ש ָכל" ר ְבָידֹו נֶּפֶּ  ".ִאיש-ְבַשר-ָחי ְורּוַח ָכל-ֲאשֶּ

"מאי 'נפש כל חי'? וכי נפשותיהן של חיים הן מסורין בידו, והמתים אינן מסורין בידו? אלא אלו 

בן איש חי". אבל הרשעים,  הצדיקים, שאפילו במיתתן קרויין חיים, שנאמר: "ובניהו בן יהוידע

וכי  אפילו בחייהם קרויים מתים, וכן הוא אומר: "על פי שנים עדים או שלשה עדים יומת המת".

יש מת שהוא חייב מיתה אחרת? אלא רשע בחייו חשוב כמת, מפני שרואה חמה זורחת ואינו 

רך עליה. אבל מברך 'יוצר אור', שוקעת ואינו מברך 'מעריב ערבים', אוכל ושותה ואינו מב

הצדיקים, מברכין על כל דבר ודבר שאוכלין ושותין ושרואין וששומעין. ולא בחייהם בלבד, אלא 

_______________________ 
15
 שם. 
16
 שם ברכות, פרק ז', י"ז. 
17
 שם, פרק ט', רכ"א. עיין שם. 
18
 הקדמה ל'אורות התשובה'. 
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אפילו במיתתן מברכין ומודין לפני הקדוש ברוך הוא. שנאמר: יעלזו חסידים בכבוד, ירננו על 

 .19משכבותם"

אותו להיות פחות  ממש כפי שהאדם מסתובב בטבע שהוא פיזיקלי באופן מוחלט, וזה לא הופך

חופשי, כך אדם שמחליט להיות צדיק, פוגש חופש, ובכך פוגש את הקב"ה. הסדר של הטבע הוא 

חיצוני, ובפנים יש חופש. כל שקיעה דומה לזו שהיתה אתמול, ולמרות זאת אדם מתפעל ממנה, כי 

הצדיק הוא חי כל הזמן את האלוקות כחופש. חי חיים אלוקיים. המבט שרואה את העולם של 

אובייקטיבי של הרשע. בדבר שאדם חוטא הוא נענש: בגלל -כעולם סגור, הוא המבט המעגלי

שהוא בוחר ברשעות, כלומר מעצים את השעבוד שלו למנגנונים המעגליים של המציאות, הוא 

רואה בעולם רק את ההכרחים. מה שמשעבד זה היצר הרע, התחושה שאין מוצא, שאין אפשרות 

כך גם הקב"ה נראה כמו משהו כובל: כבר לפני חמש דקות הבנתי אותו, מה להשתנות. מתוך 

השתנה? האדם יכול לדעת המון מושגים ולא להבין כלום, כי הוא חי בתוך מסגרת כזו של עצבות 

 וייאוש.

אך  –מה שהרב מלמד אותנו בתחילת 'מוסר אביך' הוא שאדם יכול לחיות עם אותם מושגים 

 י. אפילו הידיעה הזו לבדה יכולה לעזור לו לבחור בטוב.לחיות אותם באופן חופש

הוא מלמד גם שלא משנה באיזה מצב אני נמצא מבחינת ההישגים הכמותיים, תמיד נקודת 

ההישג לא משעבד אותי. להיות -מוסרית היא בידי, לבוא למקום שהמושג-השיפוט הרצונית

את הזריחה של עכשיו. אמנם  אדם שתמיד בונה את עצמו, חי כל פעם מחדש, כפי שהוא חי

חיית אותה גם לפני עשר שנים, מבחינתה אולי לא השתנה כלום, אבל אתה חי כי אתה 

 .השתנית. החידוש הוא בך

 שנזכה..

 

 

 

  

_______________________ 
19
 מדרש תנחומא, פרשת וזאת הברכה, ז'. 



 בעזרת ה'

33 
 

 שאיפה אל השלמות –התקדמות בעבודת ה' 

 ישי מזרחי

 פתיחה

ם והחשיבות במאמר זה נראה את דרכי ההתקדמות של הכלל והפרט בעבודת ה', ההבדל ביניה

שבכל אחד מהם להשלמת האידיאל האלוקי. כמו כן ניגע בסוגיית דרכים להתקדמות, מהי הדרך 

 הנכונה? ואיך ניתן להתקדם? ומהם המניעים להתקדמות ואיך ניתן להתגבר עליהם.

 הקדמה

בכל יום אומרים אנו בתפילה )"עלינו לשבח"( "לתקן עולם במלכות שדי" שלוש פעמים ביום, 

ה הכל כך חזקה להגיע בסופו של דבר אל עולם שלם ומתוקן, הן בכלל והן בפרט, ההדגש

 התקדמות כללית של כל ישראל ופרטנית של כל אחד ואחד.

 

 ההתקדמות

מתורתנו הקדושה ניתן ללמוד על דרך ההתקדמות. ספר בראשית כבר בפתיחת הפסוקים 

תלשלות של סדר הבריאה הראשונים על יצירת העולם רואים אנו התקדמות מסודרת והש

 ובנייתה, מעולם של תוהו ובהו ועד לעולם מתוקן ומוכן לחיים.

בתחילה ברא הקדוש ברוך הוא את האור והחושך ואז את הרקיע, המים והיבשה ולאחר שהיה 

העולם מוכן לחיים ברא את הצמחייה ואחרי כן ברא את השמש והירח, אלו המאורות באו לתת 

רה מתוקנת חום וקור, אור וחושך. אחרי אלו ברא את השרצים, הרמשים, חיים בצומח שיגדל בצו

נזר הבריאה. רואים אנחנו את תהליך  –והעופות, ולאחר מכן ברא את הבהמות ולבסוף את האדם 

הבריאה מהברואים הפחותים עד לחשובים ביותר מהרמש ועד לאדם עצמו שבסוף הכל בא 

ותם אלוקים ויאמר להם אלוקים פרו ורבו ומילאו את לשרתו כמו שכתוב )בראשית כח( "ויברך א

הארץ וכבשוה ורדו בדגת הים ובעוף השמים ובכל חיה הרומשת על הארץ" התקדמות זאת ניתן 

 לראות בפירוש מהפסוקים.

 בראשית פרק א

 "ויאמר אלוקים ויהי אור ויהי אור" –פסוק ג 

 "ובין החושךין האור ויבדל אלוקים בוירא אלוקים את האור כי טוב " –פסוק ד 

 "למים ויאמר אלוקים יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים" –פסוק ו 

 "היבשה ויהי כן מקום ותראה-ויאמר אלוקים יקוו המים מתחת השמים אל" –פסוק ט 

תדשא הארץ דשא עשב מזריע זרע עץ פרי עושה פרי למינו אשר זרעו בו על הארץ " –א "פסוק  י

 "ויהי כן

 .."הלילה יהי מאורות ברקיע השמים להבדיל בין היום ובין" –ד "י פסוק

היום ואת  ויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים את המאור הגדול לממשלת" –ו "פסוק ט

 "המאור הקטן לממשלת הלילה והכוכבים

פני רקיע   ויאמר אלוקים ישרצו המים שרץ נפש חיה והעוף יעופף על הארץ על" –פסוק כ 

 "םהשמי

 "ויעש אלוקים את חית הארץ למינה ואת הבהמה למינה.." –ה "פסוק כ

 "ויאמר אלוקים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו" –ו "פסוק כ



 בעזרת ה'

34 
 

כלומר נוצר פה תהליך מסוים עד לבריאת האדם וחיותו שיוכל לחיות בתנאים המתאימים כמו 

  2שמביא את הברייתא  1שצריך. תהליך מסוג אחר של התקדמות ניתן לראות גם מדברי הרמח"ל

אמר רבי פינחס בן יאיר תורה מביאה לידי זהירות, זהירות מביאה לידי זריזות, זריזות מביאה 

לידי נקיות, נקיות מביאה לידי פרישות, פרישות מביאה לידי טהרה, טהרה מביאה לידי חסידות, 

לידי קדושה, חסידות מביאה לידי ענווה, ענווה מביאה לידי יראת חטא, יראת חטא מביאה 

. רואים אנו בדבריו שאדם צריך קדושה לידי רוח הקודש, רוח הקודש מביאה לידי תחיית המתים

לעבור שלבים מסוימים ולקנותם עד שמגיע לשלמות )רוח הקודש ותחיית המתים( כלומר עובר 

אט עד שמגיע לרמה הכי גבוה "רוח הקודש". משני -הוא תהליך שלם מורכב וארוך, ומתקדם אט

דוגמאות אלו שהבאנו ניתן לראות שכל התקדמות ובניה זהו דבר שאינו קורה בין רגע אלא צריך 

זמן, סבלנות והמון השקעה ורצון )כמו שראינו וחווינו במכינה שכל אחד ואחד עשה בו שינויים 

והתקדם ובשביל זה היה צריך שנה שלמה כדי לעבוד על מידותיו וממשיך בעבודה זו בכל חייו אם 

בצבא בעבודה בלימודים  ובחיי נישואים שאדם עובר התקדמות ובניה יחד עם אשתו שזה כמו  זה

"סכין המתחדדת בחברתה" כל אחד לומד על השני, ובזכות הצד האחר מתקן ועובד על מידותיו, 

וכך לאורך חייהם זוכים הם להתקדמות משותפת, ודווקא מן הקשיים יחד נוצרת בניה 

 של השני והתקדמות והשלמה אחד

 

 התקדמות הכלל, והפרט.

כמו שראינו לאדם בפרטי לוקח זמן להתקדם ועוד יותר לכלל שזהו עם ישראל כולו שתהליך של 

ציבור שלם אינו דומה לתהליך של יחיד, הבה ניתן דוגמא לכך: תפילת היחיד יכולה לעשות בין 

ת הציבור, הציבור כולו צריך רגע עם מעט הכנה וכבר מוצא עצמו היחיד בתפילה מה שאין כן תפיל

להיות מוכן ולהתכונן, עד שכולם מתאספים וכל אחד מגיע למקומו ועד שהחזן ניגש לתיבה ונוצר 

שקט בקהל רק אז עומדים הציבור בתפילה. וכל זה לוקח הרבה זמן אך גם התועלת והעוצמה של 

איטית כמו שכותב  התפילה חזקה וגדולה הרבה יותר. כלומר: ההתקדמות הכללית הרבה יותר

מורנו ורבנו הרב חיים דרוקמן בספרו "הגאולה קמעא קמעא" ששם מראה את תהליך הגאולה 

יסודית ארוך ואיטי ונבנה לאט לאט אך בסופו של דבר בגלל התהליך הארוך שנבנה בצורה מאוד 

זוכים אנו לגאולה, שזהו דבר עצום ופעמיים שאינו נתפס וקורה הוא רק על ידי  ועמוקה

 התקדמות הציבור.

אך מצד האמת מה שגורם להתקדמות הציבור הם המעשיים הפרטנים של כל אחד ואחד 

 מישראל, התקדמותו האישית של כל אחד שבסופו של דבר משפיעה על הכלל כולו ולהתקדמותו.

 

 איך גורמים להתקדמות עצמית זו. 

 ישנם שתי סוגי דרכים של התקדמות:

האדם לסור מן החטאים שבידו בכדי שיוכל להתקדם ומן המעשים על  –"סור מרע"  -הראשונה 

השלילים שמעקבים אותו מלהתקדם, שאם אדם לא עושה כן זהו מבחינת "טובל ושרץ בידו" 

כלומר האדם רוצה להיטהר בטבילתו אך מחזיק בידו שרץ טמא, איך יטהר? צריך הוא לזרוק 

 השרץ. 

_______________________ 
1
 לספר "מסילת ישרים ההקדמ 
2
 עבודה זרה כ,ב 
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ך להרחיק מעצמו את הגורמים המעקבים כמו לכן אדם שרוצה להתקדם בראש ובראשונה צרי

"החברה הרעה". נתקלים אנו בבחורים שרוצים לעשות שינו בחייהם אך החברה שאיתם הולכים 

מקשה עליהם וגורמת להם לבטים רבים אם ללכת לבלות איתם ואז יגיע בחור למקומות שידרדרו 

ם יותר חזקים מבחינה רוחנית בביתו ולהתחיל למצוא חברים חדשי ראת מצבו הרוחני, או להישא

 שזה לא פשוט ואפילו קשה בזמן זה של החיים. 

מפסידי הזהירות הם שלושה ואחד מהם הוא "החברה הרעה" ואלו דבריו:  :3כמו שכותב הרמח"ל

והמפסיד השלישי הוא החברה דהינו , חברת הטיפשים והחוטאים, והוא מה שהכתוב אומר 

'( כי הנה אנחנו רואים פעמים רבות אפילו אחר שנתאמת אצל ורואה כסילים ירוע. )משלי יג' כ

האדם חובת העבודה והזהירות בה, יתרפא ממנה או יעבור על איזה דברים ממנה כדי שלא ילעגו 

  .עליו חבריו או כדי להתערב עימהם

שמחברה זו מקבל מידות רעות ותכונות לא טובות וצריך להתרחק מהם, כמו כן ישנם דברים 

באדם עצמו שמונעים ממנו להתקדם, זה יכול להיות טלויזיה, אינטרנט שמאבדים זמן אישיים 

יקר מלבד הטכניים הלא טובים שיש שם . וכן על זה הדרך כל מיני מעשים שמכבידים על 

התקדמותו של האדם. דבר זה אפשר לראות גם בצד הסגולי שלו שכותב רש"י על תקרי ונטמאתם 

ם טמאים ומעשים לא טובים מטמטמים ליבו של האדם וזה מקשה בם אלה ונטמתם בם, שמאכלי

על ליבו והופכו לגס וכך נעשית עליו עבודת ה' וקיום המצוות כטורח לכן צריך הוא לעזוב אליו 

הרעות ולסור מהם,  וכך יוכל להתקדם. אבל על האדם לדעת שזהו תהליך, וחשוב מאוד שיפנים 

קן את מעשיו לפעמים בשביל מידה אחת דרוש זמן רב זאת. כי לא ביום ולא ביומיים אדם מת

לתקנה. לכן אין לאדם ליפול ברוחו אלא צריך להבין שזהו תהליך ובכל תהליך יש עליות וירידות 

ודווקא ירידות הם אלו שמרימות אותנו כמו שאומר דוד המלך בתהילים "כי נפלתי קמתי", 

זוכה לעליה ולתקומה. כמו שרואים אנו בארץ כלומר לולי שנפלתי לא קמתי שאדם על ידי נפילתו 

ישראל שאחרי שפל של שואה וירידה של עם ישראל לגלות אלפיים שנה דווקא אחרי נפילה זו 

 זכינו לתקומה, ולראשית צמיחת גאולתנו חזרה לארץ ישראל וקיבוץ גלויות לתוכה. 

" וישנם גם זמנים של לכן צריכים אנו להבין שההתקדמות רצופה מכשולים ולא הכל "הולך חלק

משברים וקושי, לכן צריך לדעת שכשאדם סר מהרע צריך לעשות זאת בהדרגה, בצורה בטוחה, 

ושירגיש נוח וטוב בכך ולא ילחץ ויחנוק את עצמו. כי לצערנו רבים מהצעירים רוצים להתקדם 

יך לסור ולסור מהרע בצורה מהירה אך לבסוף כושלים שמרגישים לחץ. ורבים נוטים לחשוב שצר

בפעם אחת ואי אפשר להתקדם צעד צעד. בשביל לחדד את העניין הביא סיפור למה כוונתי. 

שאלתי פעם בחור "מחלל שבת" האם יש בכך טעם שאדם מחלל שבת אך לא מעשן בשבת, או 

? תשובתו הישירה 5סגריות יעשן רק  52אדם שמפחית בעישונו בשבת מביום רגיל, במקום לעשן 

ם הרי עדין מחלל שבת הוא! ובכדי לברר לו  יותר המשלתי לו משל בשאלה, אדם הייתה מה פתאו

שנשרף ביתו וחלק מרכושו וכבר אבד, יאמר לעצמו היות וחלק מרכושי נשרף הניח לשאר  רכושי 

להשרף? קפץ הבחור ואמר מה פתאום! שיציל את מה שהוא יכול. שאם הוא לא עושה כך טיפש 

ה, אדם שמחלל חלק מהשבת האם יאמר לעצמו "אשרוף" את כל הוא, אמרתי לו כך הדבר הז

השבת כי כבר חיללתי חלק ממנה?, וודאי שלא , אלא מה שיוכל להציל יציל ולכן כמה שיוכל 

לשמור השבת ישמור שהרי ידועים דברי חכמים: שכר מצווה מצווה ושכר עבירה עבירה שמצוות 

 ו מדליק יש בידו סור מרע ומקיים מצווה וכן להפך. לחוד, ועבירות לחוד. ולכן על כל סיגריה שאינ

_______________________ 
3
 'במסילת ישרים פרק ה 
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מכאן לומדים ככל שיש באדם כוח להפחית ממעשיו הרעים יעשה כן שרק כך יוכל להתקדם. ולא 

יפחד שיצחקו עליו חבריו ויאמרו: אותו הבחור "אינו סגור על עצמו" שבסוף יזכה להתקדם. )דרך 

ת למהדרין, והכל התחיל מאותה סיגריה אגב לבסוף אותו הבחור שבסיפור הפך לשומר שב

שהחליט להפחית עד שהפחית בהכל(. מכאן לומדים אנו שההתקדמות היא דבר איטי וארוך ואין 

לפחד מכך אלא לתפוס אומץ ובטחון ולהתחיל לסור מהרע מהדברים הקטנים שנופל בהם ועד 

יוכל להתמודד איתם שיגיע בעזרת ה' לדברים הגדולים שמקשים עליו מאוד. וכך בהדרגה זו 

ולהעלימם וידועה היא אמרת חז"ל "מקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם יכולים 

לעמוד" כלומר: שאותו אדם שטעם טעם חטא והצליח לעזוב אותו ראוי להערכה רבה )ובוודאי 

 שגם הצדיק שלא טעם טעם חטא והצליח לשמור עצמו זהו דבר גדול(

 

 ה טוב"הדרך השניה היא "עש

  4על האדם להשתדל לעשות מעשים טובים כדי להתקדם כמו שרואים אנו בדברי הרב קוק

הצדיקים הטהורים אינם  כובלים על הרשעה אלא מוספים צדק, אינם כובלים על הכפירה אלא "

  מוסיפים אמונה, אינם כובלים על הבערות אלא מוסיפים חוכמה."

ה אלא דרך התמודדותם הייתה להוסיף בדברים כלומר: אינם היו מנסים לעצור את הרעש

חיוביים  ובכך לסלק הרשעה, וכמו שידועים דברי מורנו ורבינו הרב דרוקמן "מעט מן האור דוחה 

 חושך. –)אור תורה( שכך יכלו להתגבר על הרע  הרבה מן החושך" וצריך להוסיף אור

יו נרכש איפה על ידי לימוד אז איך מוספים אור? הוספת האור ותיקון האדם, מעשיו והליכות

התורה קיום מצוות ותפילה, שכך קונה כלים להתקדמות והתמודדות במצבי היום יום ובשגרה 

שאנו חיים בה יבוא השואל וישאל עד היכן מגיעה השקעה ורכישה זו של קיום המצוות ולימוד 

שמע באהבת התורה והתשובה נמצאת בתפילה שאנו מתפללים כל יום בוקר וערב לפני קריאת 

כי הם חיינו ואורך ימינו".  -והאר עינונו בתורתך ודבק ליבנו במצוותך" ובערב” -עולם, בבוקר

כלומר אין ללימוד התורה זמן קבוע אלא זהו אורך החיים שבכל זמן שיש באפשרותנו לקיים איזו 

ייה אותנו שהיא מצווה או לשמוע שיעור תורה וללמוד תורה צריכים אנו לעשות כן שזהו דבר שמח

כל יום ויום וזה מה שגורם המניע להתקדמותנו, וברגע שמפסיקים, חלה הידרדרות לאחור בלי 

רצוננו מפני שטבע האדם הוא בהמי רצונותיו הגשמים מקשות עליו את התקדמותו. כתוב במדרש 

ו יצר הרע עומד על האדם בכל יום לטורדו)לסלקו( מן העולם ולכן נתן לנו הקב"ה את התורה כמ

שכתוב בראתי יצר הרע בראתי לו תורת תבלין שעל ידי התורה והמצוות יכול להתמודד מול יצר 

הרע ובכך קונה כלים להתקדמות. וברגע שמפסיק מפסיקה גם התקדמותו, כמו אדם שרוצה 

להפעיל מכונה צריך לדאוג תמיד לשמנה שברגע שמפסיק לשמנה מפסיקה לפעול. כך גם האדם 

ורה פעם אחת או תקופה מסוימת וזהו, אלא צריך תמיד לשנן ולחזור ולא לא מספיק שילמד ת

תשכח ממנו ולא ידע איך להתמודד, שהרי לאדם לבד אין יכולת להתמודד לכן הקב"ה נתן לו 

התורה והמצוות שיוכל לחיות נכון בפרופורציות ולהתמודד בכל יום, ובמיוחד במציאות שאנו 

סובך ומבלבל. אך אין לנו להילחץ ולומר: מה אז נישב ונלמד חיים היום שהכל הרבה יותר קשה מ

הוא היה אומר: לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה ": 5רבי טרפוןכל היום כולו? כבר הקדים התנא 

_______________________ 
4
 ערפילי טוהר,לט 
5
 פרק שני, כב מסכת אבות 
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בן חורין ליבטל ממנה אם למדת תורה הרבה נותנים לך שכר הרבה ונאמן הוא בעל מלאכתך 

 ."דיקים לעתיד לבואשישלם לך שכר פעלתך ודע: מתן שכרן של צ

כלומר אין עלינו החובה לגמור את כל התורה, אך צריכים אנו לדעת לא לפרוש ממנה או להזניחה 

אלא בזמן שיכול אדם לעסוק בה יעסוק. "שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה" ומה שאנו 

שכתוב צריכים לזכור שהקב"ה רוצה את ליבנו בעבודתו ולא תמיד את הכמות שנלמד כמו 

שמא תאמר אני מרבה והוא ממעיט שנינו: אחד המרבה ואחד במסכת ברכות מדברי חכמי יבנה: "

כי . שיש לו שכר לממעיט כמו למרבה -הממעיט ובלבד שיכוון ליבו לשמיים". רש"י מפרש שנינו

הקב"ה רוצה את כוונתנו ואת רצוננו אפילו שאנו נופלים בתהליך ההתקדמות העיקר שלא 

אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם אל יתייאש מן משיך הלאה, )ברכות י'( "נתייאש ונ

כי יצר הרע מחפש את הייאוש לאחר החטא ולא את הייאוש עצמו. ומדוע? כי הייאוש " הרחמים.

מביא אחריו הרבה חטאים וחלקם באים לא בגלל התעוררות יצרית אלא בגלל הייאוש שרואה 

 ות עצמו חוטא, מה שבסוף גורם לייאוש גדול יותר, ומזה צריך להיזהר.שאין לו תקווה ובכדי לרצ

לכן צריך להיות שמח ותמיד להמשיך להתקדם קדימה שאפילו אם לא עושה מעשה טוב בפועל 

אלא רק יש לו רצון או מחשבה זהו כבר דבר גדול, שהרי ידועים דברי חז"ל מחשבה טובה הקב"ה 

ילו עשה את המעשה עצמו מה שאין כן במחשבה רעה. וזהו מצרפה למעשה. כלומר: נחשב לו כא

 כי המחשבה הטובה היא הרצון האמיתי של האדם ובזה חפץ באמת. 

 

 שילוב של שתי הדרכים )שיטות( בתהליך ההתקדמות.    

לאחר הדברים שכתבנו צצה לה השאלה איזה מן הדרכים היא הנכונה יותר, ובה צריך לתת יותר 

סור מרע ועשה טוב : "שהתשובה נמצאת כבר בספר תהילים בפסוק עצמו את הדגש? האמת היא

". ראה דוד המלך לכתוב את שניהם באותו הפסוק זה לצד זה כדי להדגיש שכל דפהובקש שלום ור

אחת מהדרכים חסרה בלעדי השניה, ותהליך ההתקדמות והבניה של האדם יהיה חסר ואינו 

 ו.מושלם אם לא יגע באחת משתי הדרכים הלל

 

 לסיכום

עלינו לדעת שאדם, בחור שרוצה להתקדם צריך לעסוק בשתי נתיבים אלו ואין אחד סותר את 

השני. וכמו שראינו במאמר את דבריו של הרב קוק )הצדיקים הטהורים וכו'( שלמרות שאדם 

חוטא ואינו סר ממש מדרך זו עצם זה שמגביר את הצד הרוחני שבו זה לכשעצמו מרחיק ומסיר 

דים השלילים והאפלים שנמצאים באישיותו וכך מתאפשר לו להתקדם. מצד שני חייב את הצד

הוא גם לפעול תמיד להעלמת תכונות ומעשיים שלילים אלו המעקבים אותו כמו שראינו "טובל 

ושרץ בידו" שאם לא כן חסר הוא בהתקדמותו ותמיד נמשך לאחור שעדין לא עזב החטא שנמצא 

 אצלו ונמצא במתח מתמיד. 

 

 סוף דבר

" שנזכה כולנו לשמור מצוות ה' ולהתקדם, ויכול הכל נשמע את הלוקים ירא ואת מצוותיו שמור"

אני לומר על עצמי ואני מאמין על כל הצוות כולו את אמרתו של רבי עקיבא: מכולם למדתי תורה, 

מרבותי אך מתלמידי יותר מכולם. שכל אחד מהתלמידים חווה התקדמות השנה אך גם 

ומאמין שגם שאר הצוות(  וזה בזכות התלמידים שלא פעם מלמדים על עצמנו דברים חדשים אני)
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בן טובים ובן רעים ומשמשים לנו ראי, שבזכותם רואים אנו את הכתמים שעלינו. שנזכה להסיר 

 הכתמים מעלינו ויבוא משיח צדקנו אמן.     
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 הספורט לפי היהדות

 דולב אברהם

 מבוא

ס היהדות לנושא הספורט מכיוון שאני מאוד אוהב לעשות ספורט ואף בחרתי לכתוב על יח

 . ומאוד חשוב לי לדעת מהו היחס של היהדות לנושא זה, מתעניין בנושאי הספורט

 

 חשיבות השמירה על בריאות האדם .א

 ויש לכך כמה סיבות:, היהדות מייחסת חשיבות רבה לצורך של האדם לשמור על גופו ובריאותו

שמירת . ששמירת הגוף בריא ושלם היא חלק מעבודת ה' שצריך האדם לעובדו 1הרמב"ם אומר

. הגוף ובריאותו יש להם ערך לפי הרמב"ם מכיוון שהאדם צריך גוף בריא כדי שיוכל לדעת את ה'

ולהתנהג ולהשתמש , על כן אדם צריך להרחיק את עצמו מדברים המסכנים את בריאות גופו

בפוסקים האחרונים מצאנו הסבר . ם את תקינותו ובריאותולצורכי גופו רק בדברים המשמרי

והוא שהקב"ה ברא את העולם בחסדו , נוסף לכך שהיהדות מייחסת חשיבות רבה לשמירת הגוף

הטוב שבבריאה נועד בין השאר לכך שהנבראים יוכלו ע"י . וברא אותו כך שיהיה בו טוב לנבראים

י הכרה זו יבואו בשמחה רבה ובנפש חפצה לעבוד וע", הטוב הזה להכיר גדולתו של הבורא יתברך

אם האדם מסכן את בריאות גופו הוא מבטא בכך שהוא . את ה' בקיום מצוותיו ובלימוד תורתו

ואף אינו מעוניין לעבוד את ה' בעזרת גופו הבריא ואף אינו מעוניין , אינו מחובר לרצון בוראו

 . בה כלפי הבוראוהרי כל זה הוא כפיות טו, לקבל שכר על עבודת ה'

כיוון שהספורט הוא אמצעי חשוב לשמירת בריאותו וחיזוק חוסנו הגופני של האדם הרי שיש בו 

 . ערך וחשיבות ע"פ היהדות

 

 דעתו של הרב קוק על ההתעמלות של צעירי ישראל בארץ ישראל בתקופתו  .ב

עוסקים בה ההתעמלות שצעירי ישראל " :2כותבבספרו "אורות" הרב אברהם יצחק הכהן קוק 

בארץ ישראל לחזק את גופם בשביל להיות בנים אמיצי כוח לאומה, היא משכללת את הכוח 

'ויהי דוד עושה משפט . . . הרוחני של הצדיקים העליונים העוסקים בייחודים של שמות הקדושים

ם ואמרו על כך חז"ל בסנהדרין מ"ט עמוד א' בלשון זו:"מה טע'. 3וצדקה לכל עמו ויואב על הצבא

משום דדוד  משום דיואב על הצבא, ומה טעם דיואב על הצבא? דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו?

 . "עושה משפט לכל עמו

בשנים האלו הייתה העלייה השנייה שבה . תרע"ד-הרב קוק היה הרב של העיר יפו בשנים תרס"ד

ם רבים במרחבי עלו חלוצים צעירים בעיקר ממזרח אירופה והיו גרים בעירו יפו והקימו ישובי

הרב קוק בהיותו הרב של יפו ושל המושבות החדשות היה בקשר עם אותם חלוצים צעירים . הארץ

הרב קוק ראה שחלוצים אלו משקיעים בטיפוח הכושר הגופני . שבאו בתקופתו לארץ כדי לבנותה

במשך . והוא זיהה במעשה הזה שלהם בשורה רעננה לתקומתו של עם ישראל בארצו, של עצמם

בבתי כנסיות , אלפיים שנות הגולה הצטמצם כל המעשה הלאומי של העם בד' אמות של הלכה

כך צורך -חקלאות וכלכלה אין כל, צבא, מכיוון שכאשר אין צורך לנהל מדינה, ובבתי מדרשות

_______________________ 
1
 א',  הלכות דעות ד' 
2
 אורות" עמוד פ' פיסקה ל"ד 
3
 ט"ז-ט"ו ,ח'שמואל ב'  
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כאשר עם ישראל מתחיל לחזור לארצו לשקם את הריסותיה . להשקיע בחוסן הגשמי והגופני

, על כן. די להצליח במעשה הזה הוא צריך להשקיע גם בחוסן הגשמי והגופניכ, ולחדש את יישוביה

באים אומנם לחזק בכך את גופם אך כיוון , צעירי ישראל החלוצים העוסקים גם בהתעמלות

שחלוצים הם בוודאי עושים הם את זה גם כדי שיהיה להם גוף חזק כדי שיוכלו להיות בנים 

צבא , מדינה, כדי לבנות לה ארץ, גם מבחינה גופנית צריך אומה חזקה. אמיצי כוח לאומה

אלא תפקיד , תקומתה של האומה הישראלית אינה רק כדי להמשיך ולשרוד כאומה. וכלכלה

תוכל , וככל שעוצמתה הגשמית והגופנית של האומה חזקים וגדולים יותר, אלוקי רוחני נועד לה

על כן ההתעמלות שחלוצי ישראל . יותר היא למלא גם את תפקידה הרוחני האלוקי בעוצמה גדולה

היא לא מעצימה רק את הצדדים הגשמיים הפרטיים או הלאומיים , עוסקים בה בארץ ישראל

אלא היא גם משכללת ומעצימה את הכוח הרוחני של הצדיקים העליונים העוסקים בעניינים 

סנהדרין  כדי לבסס את השקפתו מצטט הרב קוק גמרא ממסכת. האלוקיים הגבוהים ביותר

על . "4ויהי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו ויואב על הצבא" משמואל ב': המביאה את הפסוקים

, משום דיואב על הצבא "מה טעם דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו? הפסוק הזה אומרת הגמרא:

הגמרא אומרת כאן שיש . משום דדוד עושה משפט וצדקה לכל עמו" מה הטעם יואב על הצבא?

, הדדית בין חיזוק עוצמתו של הצבא ע"י יואב ובין החיזוק של דוד לעשות משפט וצדקההשפעה 

בגמרא זו רואים שהעוצמה של . כשהכוונה היא להביא לעולם בשורה גדולה של מוסר אלוקי

, מאידך. הופעת המוסר האלוקי בעולם ע"י דוד המלך יונקת מהעוצמה שמטפח יואב בצבא

ע יואב בעוצמתו הכוחנית של הצבא יונקת מהעוצמה של המוסר הגמרא אומרת שהעוצמה שמשקי

אולי הכוונה היא שהיכולת של יואב לייצר עוצמות צבאיות תלויה ביכולת . שמייצר דוד בבית דינו

כך גדולה -של דוד לייצר עוצמות מוסריות מכיוון שהעוצמות המוסריות שדוד מייצר הם מטרה כל

 . כוחות רבים בשיפור העוצמה הצבאית של צבאו שלמענה יש ליואב מוטיבציה להשקיע

הרב צוריאל בספרו "אורות הראי"ה" מביא את הציטוט הנזכר מהספר "אורות" ומספר . ג

הדברים הנזכרים עוררו התנגדות חריפה עד כדי כך שפורסמו מודעות , שכאשר יצא הספר לאור

 . גדולות נגד הרב קוק על קירותיה של ירושלים

ה את ונתו של הרב קוק כאשר כאילו השוויא בספרו עשר אפשרויות לבאר את כוהרב צוריאל מב

הערך של ההתעמלות שעושים חלוצי ישראל עם התרומה של הכוונות הקדושות והעליונות של 

 אנו נביא כמה מהסבריו:. הצדיקים והעליונים שבעם ישראל

 צריך שתהיה  בגלל הצורך הגדול של הופעת קדושה בעולם בזמן גאולתם של ישראל

 באומה הישראלית גם גבורה גופנית חזקה. 

  הרב קוק ראה מטרה מאוד חשובה לקרב אל היהדות כמה שיותר חלוצים צעירים

שהתרחקו ממנה. אחת הדרכים שלדעתו יכולה לקרבם אל היהדות היא לתת ערך 

להתעמלות שהם עושים. הערך הוא שההתעמלות שהם עושים יכולה להיות גם היא 

ה'. כאשר מטרת ההתעמלות שלהם נועדה להוסיף אומץ וגבורה באומה  עבודת

הישראלית שכאשר היא תיהיה חזקה תוכל להופיע בה קדושת ה' ואור שכינתו בגבורה 

 גדולה. 

_______________________ 
4
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  הרמב"ם במורה נבוכים חלק ג' פרק כ"ה כותב שהתעמלות הגוף מכל מיני סוגים היא

כל מי שמבין מעט ברפואה. הרמב"ם הכרחית לבריאותו של האדם. עובדה זו מודה בה 

מביא דוגמאות לסוגי התעמלות שונים כמו למשל משחק בכדור, היאבקות ועוד'. 

הרמב"ם מוסיף שאמנם יש אנשים טיפשים החושבים שדברים אלו הם משחקים 

בידוריים ומיותרים אך אצל החכמים יש להם חשיבות. לפי דבריו אלו של הרמב"ם, הרב 

 ת רבה נשען על הרמב"ם שהוא אילן גדול ומקובל על כולם. קוק המייחס חשיבו

 ":אין השכינה שורה אלא על חכם גיבור ועשיר ובעל הרב חרל"פ בדבריו על דברי חז"ל

". הסביר שהגבורה במאמר זה היא גבורה גופנית. הוא הביא ראייה ממשה רבנו קומה

כחה היא מכך שכתוב שהיה גדול הנביאים והיה גם גיבור גדול מבחינה גופנית. ההו

בתורה על משה רבנו שהקים את המשכן לבד. כתוב גם שקרשי המשכן היו בגובה של עשר 

מוסיף עוד  אמות, ומכאן שמשה רבנו היה גיבור גדול גם מבחינה גופנית. הרב חרל"פ

על כן  . ."ונתן ה' לך שם לב רגזהיה קללה של חולשה ועצבנות. "שבתורה כתוב שבגלות ת

ל הארץ אנו צריכים לחזק גם את גופנו החלש שיהיה גיבור, רענן, ורב אומץ בחוזרנו א

 שיוכל לקבל את רוח הקודש ששורה בארץ הקודש. 

 

גוף בריא אנו צריכים. התעסקנו הרבה בנפשיות. "":5הרב קוק כותב במקום אחר בספרו "אורות

יש לנו בשר קודש לא שכחנו את קדושת הגוף, זנחנו את הבריאות והגבורה הגופנית. שכחנו ש

הרב קוק כותב כאן שבתקופת הגלות עם ישראל הזניח את . "פחות ממה שיש לנו רוח הקודש

מרוב העיסוק . העיסוק בחיזוק הגוף של אנשיו והתעסק בעיקר בצדדים הרוחניים והנפשיים

לארצנו בחזרתנו , עתה. את בריאותו וגבורתו, ברוחניות זנחנו ושכחנו את קדושתו של גוף היהודי

 . ולבריאותינו הלאומית עלינו לחזור גם אל הבריאות והגבורה הגופנית

כשעם הקודש יהיה בריא וחזק בגופו, תתגבר ותתחזק " :6ספר "אורות"ועוד מוסיף הרב קוק ב

הקדושה בעולם. שילדי ישראל יהיו חזקים, בריאים ומוצקים, יהיה אוויר העולם קדוש וטהור. 

 . "ם מעלה את העולם כולו ברוחניותוכל תוכן גשמי של צדיקי

הרב קוק כותב כאן במפורש שהופעת הקדושה בעולם תלויה גם בחוזק הגופני ובבריאות של ילדי 

עוד הוא כותב שלא רק הצדדים הרוחניים של הצדיקים מעלים את העולם כולו ברוחניות . ישראל

 . אלא תורמים לכך גם החוזק הגשמי של הצדיקים

שיהודים יעסקו בפעילויות ספורטיביות , לו נראה שהרב קוק העריך והחשיב מאודמשני מקורות א

 . ובחיזוק הבריאות של גופם

 

   סיכום:

ראינו . אנו הבאנו שני מקורות עיקריים שמתייחסים לנושא. נושא הספורט ביהדות הוא נושא רחב

פעילות גופנית לשם שהרמב"ם מייחס חשיבות רבה לשמירת בריאותו של גוף האדם ומעודד מאוד 

אך הוא , גם הרב קוק מעודד מאוד את הפעילות הגופנית לצורך חיזוק בריאותו של האדם. כך

הקומה האחת היא שחיזוק גופו של אדם מעצים גם את . מוסיף על דברי הרמב"ם קומות נוספות

 אדם המשקיע מזמנו בפעילות גופנית צריך לשם כך להתגבר על העצלות. צדדיו הרוחניים

_______________________ 
5
 אורות קע"א, פסקה ח' 
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ההתגברות הזו מחזקת את כוחות הרצון ואת העוצמות הרוחניות . ועל הויתור העצמי, הטבעית

הקומה האחרת היא שהחלוצים הבונים את ארץ ישראל או אלו שמתגייסים לצה"ל בהיותם . שלו

הם מחזקים בכך את גופה של האומה כולה ובכך הם מחזקים גם את , מחזקים את כושרם הגופני

 . תעוצמתה הרוחני

והיא באה לסייג את , ברצוני לסיים את מאמרי בהערה שאף היא לקוחה מדבריו של הרב קוק

שלא יהיה עיקר עיסוקו של האדם , העיסוק בפעילות גופנית שלא תהיה בהפרזה ובהתמכרות

סידורי " כך כתב הרב קוק במכתב מחאה ששלח לקונגרס הציוני תרפ"ז:. בתחום הזה בלבד

שלנו מחזיק בהם בחיבה מופרזת, והדברים מגיעים עד כדי חילולי קודש הספורט, אשר הנוער 

פומביים ע"י משחקי כדור הרגל בשבתות וימים טובים, בהמון רב: באורח כזה שכל הסביבה 

    ". . . היהדותית מרגישה בזה צער תהומי ועלבון אין קץ
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 רושם ראשוני 

 דור אמזלג

 

אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש ראשוני )כדברי חז"ל "הנושא שבחרתי להתמקד בו הוא רושם 

"( בחרתי את הנושא בגלל שבדורנו אנחנו מקטלגים אחד את השני, בלי לשים לב, לפי המראה, 1בו

לפי הקנקן. היום החיצוניות יותר משפיעה בהתחלה על אם תהיה אהוב או אם תהיה מקובל או 

 האם תתקבל לעבודה וכדומה.

שפגשתם מישהו ושפטתם אותו על פי המראה החיצוני, אמרתם הוא נראה  בוודאי גם לכםם קרה

לא משלנו אז אני לא אתקרב אליו, ההוא נראה חנון אז אני לא אתחבר אליו. אבל לפעמים אחרי 

שאתה מכיר את הבן אדם אתה רואה שהוא חברמן מצחיק וכו.. ויש מצב שבעתיד אתם תהפכו 

 הרבה מניסיון.להיות החברים הכי טובים וזה קורה 

 

 יש הרבה חסרונות בקיטלוג )ברושם ראשוני( בכל מיני נושאים בחיים.

כמו: חנות מעוצבת ויפה שתמשוך אליה יותר קונים מאשר חנות רגילה שלא מעוצבת,למרות 

 שיכול להיות שהפריטים יותר איכותיים בחנות הפחות יפה.

כר יותר טוב ממוצר שנמצא בעטיפה עוד דוגמה:מוצר שנמכר בעטיפה יפה שמושכת את העין נמ

 לא מושקעת והוא לא בהכרח יותר טוב.

 

 האם יש יתרונות של הקביעה על פי הסתכלות חיצונית,הרי לא יתכן שתכונה זו נבראה לבטלה?

 יש כמה יתרונות..

 : הגנה ראשונית מפני החברה העלולה לפגוע בנו ולהסיט אותנו מדרך הישר.יתרון ראשון

בים שבהם צריך הכרות מהירה. למשל, בגיבושים על פי ראיה ראשונית נוכל : מציתרון שני

 להבחין מי יוכל לעזור לנו במהלך  הגיבוש וייתן לנו יותר מוטיבציה להצלחה.

זה יכול לעזור לנו גםכשאנחנו מחפשים מניין לתפילה אנו  נסתכל על החיצוניות כדי להבחין מי 

 חובש כיפה.

ין זמן לבדוק את כל המועמדים לעומק. וכאן הרושם הראשוני יכול : למעביד, איתרון שלישי

 לעזור לו בבחירת המועמד,בראיון העבודה.

 

בעקבות מה שכתבנו אפשר לראות שישנם יתרונות בהסתכלות החיצונית אך למרות זאת ישנם גם 

 חסרונות בדבר, כגון:

לפי החיצוניות ולא לפי  המבט הראשוני יכול להטעות אותנו בשיפוט האדם.נוח לאדם לשפוט

הפנימיות והדבר עלול לפגוע באותו אדם בלי שנרצה בכך. לפעמים גם אנו לא נרד לסוף דעתנו 

 בנוגע לפרטים מסוימים כמו:בחירת בית, אזור מגורים, בת זוג לחיים, מוצר בחנות וכו..

 וכמו כן עלול להפוך אותנו לשטחיים וריקים מתוכן.

 

 

 
_______________________ 

1
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 "אל תסתכל בקנקן.."השקפת היהדות על  אני רוצה להביא גם את

ניתן להביא דוגמאות רבות להתייחסות  של התורה לרושם ראשוני ולפנימיות אך במאמר זה 

 אתייחס לדוגמא אחת וממנה ניתן ללמוד לשאר הדברים.

" ורבי 2לכבוד ולתפארתהתורה מאריכה בתיאורים מפורטים על בגדי הכהונה היפים שנעשו  "

אולם כנגד זה המשנה  "תלמיד חכם שנראה רבב )לכלוך( על בגדו חייב מיתה"תב יוחנן בגמרא כ

 " המשמעות היא תסתכל לתוכן לפנימיות ולא לחוץ.  אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בוכותבת "

 לפי זה אנו רואים שיש סתירה בין שתי אמירות אלו! איך מיישבים בין הדברים?

 בעיה.סיפור עץ הדעת הוא המפתח לפתרון ה

קודם החטא היו אדם ואשתו עירומים. אך זה כלל לא הפריע להם. כי הגוף,כמו כל שאר הדברים 

שברא אלוקים בעולם, אין בו בעיה מצד עצמו. כאשר הוא תופס את המקום הנכון ומשמש 

 לתפקיד שלשמו נברא, הרי זה דבר נהדר ואין במה להתבייש.

 

ולך שבי אחרי הצד החיצוני,אחרי מראה העיניים רק כאשר האדם מתפתה לשמוע לעצת הנחש וה

אז מתחילה הבעיה. כעת יש סכנה  "..3ותרא האישה כי טוב העץ למאכל וכי תאווה הוא לעיניים"

גדולה. האדם עלול להתמקד בצד החיצוני ולהתעלם מן הצד הפנימי,הרוחני,האלוקי,זהו חסרון 

 גדול. בדבר כזה באמת יש להתבייש.

ות על הצד החיצוני כדי להגן על אדם מפני הנטייה להתמקד דווקא בו,ועל ידי זה לכן יש צורך לכס

לגרום לו לשים לב לצד הפנימי, שנמצא מתחת לפני השטח. לאישיות המסתתרת מאחורי הגוף 

 הזה.

-כמה עצוב לראות  אנשים שמציגים לראווה לעין כל, את הדבר הכי פחות חשוב באישיות שלהם

ה הדבר היחיד שיש לך להציע? אין לך אישיות,רגשות,מחשבות,מידות טובות? החיצוניות  כאילו ז

 אין לך נפש רגישה ונשמה אלוקית? האם אתה סתם קנקן ריק מתוכן?!

זהו התפקיד הראשון של הלבוש אך ישנו דבר נוסף.אחרי השלב הזה אחרי שהאדם ידע לשים לב 

כלפי חוץ את הערך והאיכות שקיימת לתוכן הפנימי, הלבוש משמש בתפקיד השני שהוא לגלות 

בפנים. זו הסיבה שבגדי כהונה צריכים להיות יפים כל כך. ושתלמיד חכם חייב להקפיד על לבוש 

 מכובד. מן הראוי שתהיה התאמה בין מה שבפנים למה שבחוץ.

 

. אחד "וראכותנות "אלא  "כותנות עור"בתורתו של ר' מאיר לא היה כתוב "ל מספרים לנו ש"חז

סברים לדבר הוא, שר' מאיר בא לומר לנו שה'עור' החיצוני תפקידו הוא לגלות לכל את האור הה

 הפנימי, את האיכות הקיימת בפנים וצריכה להתגלות כלפי חוץ.

 

מכאן אנו רואים שעל האדם להשקיע בעבודה פנימית ולסגל לעצמו מבט פנימי על דברים, אך לא 

 כאמור, יש את המקום הראוי. באופן שהוא בז לצד החיצוני, שגם לו,

תן בליבנו שנראה כל אחד את מעלת "יהי רצון שנזכה ללכת לאור דברי ר' אלימלך מליז'נסק:

 ."חברנו ולא את חסרונם

 

_______________________ 
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 לשאוף גבוה

 יצחק צחי בוחבוט

 

להתקדם ולשפר את עצמנו בכל תחום ותחום יש כוח המניע אותנו כוח זה  ,כדי להצליח בחיים

 .ןכוח הרצונקרא 

הגורם לנו לעשות דברים שלפעמים אפילו אנחנו לא  ,כוח הרצון הוא הדוחף אותנו קדימה

 מאמינים שאנחנו יכולים.

נוצרנו כך שכוח הרצון אצלנו פועל בצורה תמידית.  ,כוח הרצון קיים אצל כל אחד ואחד מאתנו

לפעמים הוא לא כל הזמן האדם מרגיש את הכוח הזה מתבטא אצלו אבל הוא קיים שם.  ,נכון

 בכל זמן בכל רגע בחיים האדם מונע על ידי כוח הרצון. ,שקט אך לפעמים הוא תקיף וחזק

אם כוח הרצון פועל אצלנו בצורה תמידית בין אם אנחנו מרגישים אותו או לא,  ,נשאלת השאלה

 ?יותאיך קיימים אנשים הנמצאים במצב קבוע בחייהם ללא רצון להתקדמות או מסתפקים בבינונ

אם לאדם אין רצון אין לו חיים. אין לו  ,ך לאמתו של דבר אדם לא יכול להתקיים ללא רצוןא

 סיבה אמיתית לחיות כי גם רצון לחיות לא יהיה לו.

 הוא רוצה להישאר באותו מצב. ,אלא גם כשאדם לא רוצה הוא רוצה לא לרצות

  :קיימות כמה סיבותאו רוצה להישאר בבינוניות  ,למצב זה שאדם רוצה לא לרצות להתקדם

 האדם מטבעו הוא עצלן ומסיבה זאת במקום לפעול ולהתקדם הוא מתעצל  – עצלנות

 ומעדיף להישאר במצב הקיים.

 לפעמים האדם מתייאש ולא מוצא או לא מחפש מספיק טוב סיבה כדי  – ייאוש

 להתקדם.

 אני  האדם לא מספיק מאמין בעצמו וביכולות שלו ואומר לעצמו – חוסר אמון עצמי" :

 בחיים לא אצליח".

 האדם לא יודע מה יהיה בעתיד ולכן מחשש שמא לא ילך לו כמתוכנן אז הוא  – אי וודאות

 מוותר מראש על הניסיון.

לא חסרות סיבות המעכבות את התקדמותו של האדם וגורמים לנו להסתפק במצב הקיים אבל על 

 ון שיש בו מלידה.ולממש את הרצ ,האדם לדעת לממש את הפוטנציאל הקיים בו

הרצון  ,אבל פה לא נגמרת העבודה. לא מספיק לאדם כוח הרצון לבדו האדם צריך גם להתאמץ

ואילו לאדם  ,והמאמץ תלויים אחד בשני. אם לאדם לא יהיה רצון אז לא תתממש שום פעולה

יהיה רצון אך הוא לא יתאמץ לממש אותו אז הפעולה לא תתממש והרצון יישאר בגדר מחשבה 

 לבד.ב

 

 :כדי לממש את כוח הרצון האדם צריך שיהיה בו כמה דברים 

 בעזרת חשיבה חיובית האדם יוכל למנף את עצמו יותר ולהגיע לדרגות  – חשיבה חיובית

 עליונות יותר בהתקדמות ובכוח הרצון.

 למצוא מטרה אמיתית שתוביל אותו לחיים טובים יותר ובריאים יותר. – שאפתנות 

 ה לאדם מוטיבציה )רצון אמיתי להתקדמות לא משנה במה הוא שתהי – מוטיבציה

 נתקל( לעשות את הדברים שהוא עושה בצורה הטובה ביותר ויציב לעצמו סטנדרט גבוה.
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 על האדם להגיע למצב של אמונה עצמית אמיתית להאמין בעצמו בלב  – אמונה עצמית

טוב בכול מצב גם אם שלם, לא לחשוב שהעולם יהיה כפי שהוא רוצה אלא שהאדם ירגיש 

 הוא לא מצליח לממש את הרצון שלו במלואו.

 האמונה האמיתית של האדם בעצמו מביאה אותו שלא משנה מה יהיה יהיה טוב.

 האדם צריך לבטוח בעצמו ולסמוך על עצמו שיש בו מעבר למה שהוא  – ביטחון בעצמו

רונות שלו וכך יגיע שידע מהן היתרונות שלו ומהן החס ,חושב, שהאדם לא ימעיט בערכו

 לגדולות.

 כשאדם רוצה משהו עליו להתמיד בו ולא לוותר רק כך הוא ישיג את מבוקשו. – התמדה 

 

 התקדמות ע"פ הפילוסופיה

אותו הכישרון הוא הדבר היחידי שבו האדם  ,לפי הפילוסופיה האדם נולד עם כישרון לדבר מסוים

 הדבר קבוע ואינו יכול להשתנות. ,יכול להתקדם

דוג': אם האדם נולד עם כישרון להיות נגר אז הוא יהיה נגר בסופו של דבר אין לו אפשרות ל

 לעסוק במקצוע אחר כי הכישרון שלו יוביל אותו לשם.

כל אדם נולד עם הכישרון הייחודי לו שבין אם הוא יעבוד על זה ובין אם לא הכישרון הזה זה 

בדבר שלא טבוע בו  ,א לא "כישרוני" בוהוא, אם האדם רוצה להתקדם בדבר אחר בדבר שהו

 מלידה אין לו אפשרות לעשות זה.

המכלול הזה הוא מה שילווה את  ,חוכמה ועוד.. ,כישרון ,תכונות ,האדם נולד עם מכלול מאפיינים

האדם לאורך כל חייו ואין לו אפשרות לשנות את זה רק לקבל את זה ולהתקדם במה שהוגדר לו 

 מראש.

 

 הדותהתקדמות ע"פ הי

אם אדם  :פירושו . צ( ,מנחת יצחק ח"ט"אין דבר העומד בפני הרצון" )יש משפט ביהדות האומר 

 .רוצה דבר עד מאוד ומתמיד ברצונו לכל אורך הדרך, בסופו של דבר הוא ישיג את מבוקשו

ליצור ולדעת שלאדם יש  ,הקב"ה מדריך אותנו בכל דבר בחיינו בדרך של ההתקדמות וחידוש

 יים להתמודד עם כל מכשול בדרך ושההתקדמות של האדם לעולם לא נפסקת.כוחות נפש

האדם צריך להשתוקק לעלות מעלה מעלה בתורה בהדרגתיות. האדם לא יכול לקפוץ עשרה 

שלבים בהתקדמות ולא רק בתורה אלא בכל דבר בחיים. אם אדם לא יעשה אותו בהדרגה הוא 

אבל אם האדם מתקדם בצורה  ,שהוא היה בו לא באמת יתקדם כי הוא יחזור למצב הראשוני

 נכונה לאט ובהדרגתיות כל פעם הוא כובש לעצמו מחדש עוד מדרגה ועוד מעלות רוחניות.

 :יש כמה דרכים שבעזרתם ניתן להתקדם ולהגיע למדרגות עליונות 

 "התורה מדריכה אותנו בכל דבר  –הכוונה להיות עמלים בתורה  –"1אם בחקתי תלכו

אפילו הקטן ביותר ואם נדע ללכת ולהקשיב לחוקי התורה נראה איך אנחנו  בחיים שלנו

 מתקדמים בכל תחום בחיים ובמיוחד בעבודת השם.

_______________________ 
1
 רא כ''ו, ג'ויק 
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 "על האדם לטהר את עצמו ואת הנשמה שלו ולא לשקוע יותר מידי  – "2קדושים תהיו

בחומריות כי החומריות ותאוות העולם מורידות את האדם למטה ומונעים ממנו 

 ולממש את תכלית חייו.להתקדם 

 בעזרת התפילה גם כשאדם נתקל בקשיים הוא פונה לקב"ה ומבקש ממנו  – תפילה

 שידריך אותו ויעזור לו להתקדם ולהתמודד עם כל הקשיים הניצבים אצלו בדרך.

  אדם צריך להאמין בקב"ה ולדעת שגם כשהוא לא מצליח להתקדם בדבר אשר  –אמונה

 הוא רוצה ידע שזה לטובה.

יאמר אדם אני לא יכול לעשות לבצע או למשש את המטרה אשר הוא הציב לעצמו או אין לי  אל

 ,את הכוחות הדרושים לביצוע ולמימוש המטרה שאין לי מספיק חוכמה או פוטנציאל להתקדם

 לכל אדם יש את האפשרות להתקדם ולהצליח.

לא כישרוני אלא ילד  לא ילד מיוחד ,כמו שאנחנו למדים מחנה הנביאה שביקשה מהקב"ה ילד

רואים שתפילתה ו ",3זרע מובלע בין אנשים .. לא חכם ולא טיפש"ממוצע כמו כל הילדים 

אל הנער הזה התפללתי ויתן לי ה' לי את שאלתי אשר "התקבלה שמה שהיא ביקשה היא קיבלה 

והילד הזה גדל והפך להיות אחד הנביאים הגדולים בתולדות העם היהודי  ,"4שאלתי מעמו

הילד הממוצע ככל הילדים הגיע למדרגות כאלה עליונות ומכאן נלמד ונתחזק  ,"שמואל הנביא"

 באמונה בעצמנו שגם אנחנו יכולים להגיע לכל מדרגה אשר נרצה.

 

 הבדלים בין היהדות לפילוסופיה

ההבדל בין המחשבה הפילוסופית לגישה היהודית היא שהמחשבה הפילוסופית אומרת שהכל 

שעל האדם להגשים את עצמו  ,מה שיש לאדם זהו הוא לא יכול לשנות את זהממנו והלאה 

אם האדם נולד כישרון או דבר מסוים רק בזה הוא יכול  ,ולהשתמש רק במקורותיו העצמיים

 להתקדם ואי אפשר לשנות את זה.

כמו  "לעומת זאת היהדות דוגלת בשיטה שעל האדם לחרוג מעצמו "אין הבור מתמלא מעצמו

יק לא יכול למלא את עצמו במים כך גם על האדם לצאת מעצמו וללמוד מהסביבה ועל ידי שבור ר

כך יוכל להתקדם לא בתחום אחד אלא בכל תחום אשר ירצה וכשאדם חורג מעצמו הוא על הדרך 

 גם מגשים את עצמו.

על  –" שהנברא בכוח עצמו אינו יכול להגיע למעלה משורשו ומקורוכמו שאומר הרבי מלובביץ : "

 האדם לגייס מעצמו כוחות להתקדמות ומימוש מטרה שהיא מעבר לעצמו.

היהדות אומרת לנו שלא משנה עם איזה כישרון האדם נולד או עם איזה מאפיינים או תכונות יש 

אלא בעזרת עבודה קשה והתמדה האדם יכול להצליח בכול תחום אשר הוא שואף אליו  ,לאדם

 אם הוא רק ירצה את זה באמת.

ון יש אנשים שיהיה להם יותר קל להתקדם בתחום מסוים כי יש להם יותר כישרון אבל אם הם נכ

לא יפתחו את הכישרון ולא יעבדו עליו זה לא שווה כי אדם שנולד עם פחות כישרון משלהם ועובד 

 עליו יכול להתעלות עליו.

_______________________ 
2
 ויקרא י"ט ב 
3
 ברכות ל"א, ב' 
4
 כ"ז שמואל א', א', 
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ת שלו ושיש דברים האדם גם צריך להיות ריאליסטי )=מציאותי( ולדעת מהן החסרונות והמגבלו

ועדיף שישקיע את כוחו ורצונו  ,שבגלל נתון פיזי כעזה או אחר האדם לא יכול להגיע למטרה

 במטרה שאליה הוא יכול להגיע ולהשיג אותה.

 

 סיכום 

האדם מטבעו הוא אדם בעל רצון בסיסי ורצון להתקדמות כמו תינוק שרק מתקדם בהתחלה לא 

לאדם תמיד יש אפשרות להתקדם ולעשות את מה שהוא רוצה  ,אח"כ זוחל ואז מתחיל ללכת ,זז

כי האדם בוחר לעצמו את החיים וגם אם אין לו את הכישרון מלידה הוא ילמד וישקיע ובעזרת 

שאיפה שהוא הציב לעצמו ולא משנה באיזה מכשולים הוא נתקל  ,עבודה קשה יגיע לאותה מטרה

 וכמובן ברצונו ובסיוע של ה'. ,בדרך

 

 האדם יוכל להגיע לכל דבר שהוא רוצה בחיים. ,ח הרצון ההתמדה והאמונהבעזרת כו
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 שמירת הלשון

 בלאי דסלין 

 

בחרתי לכתוב על שמירת הלשון כיון שתמיד הפריע לי שאנשים מדברים על אחרים דברים 

שליליים, כאשר האנשים שמדברים נגדם לא יודעים על כך ולכן לא יכולים להתגונן. בתורה 

". חז"ל הסבירו שמכה רעהו בסתר הוא המספר לשון הרע על 1ארור מכה רעהו בסתר"כתוב: 

 חברו.

 

שמירת הלשון הוא נושא גדול, יש בו הרבה מאוד הלכות, ויש בו הרבה פרטים. במאמר זה אכתוב 

על שני פרטים: א. האם מותר לאיש לדבר עם אשתו לשון הרע על אנשים אחרים. ב. האם לאדם 

 ון הרע על עצמו.מותר לדבר לש

 

 האם מותר לאיש לדבר עם אשתו לשון הרע על אחרים? .א

חז"ל אמרו שאשתו של אדם היא כמו גופו. הם התכוונו שראוי לאדם לכבד את אשתו כמו שמכבד 

את עצמו. אבל לעניין לספר לה לשון הרע היא כמו כל אדם, וכמו שאסור לספר לשון הרע לכל 

 אדם כך אסור לספר  לאשתו.

ואישה שמתחתנים צריכים לקיים ביניהם שיחות כל יום ולשתף האחד את השני בתוכניות איש 

שלהם, ברצונות שלהם, ובחוויות שעברו על כל אחד מהם במשך היום, כמו שני חברים הכי 

טובים. אם היה לאחד מבני הזוג קושי עם אדם מסוים, מותר לו לספר לבן הזוג שלו על הקושי, 

 ת שם האדם שאתו היה לו הקושי, אם הוא מספר עליו דברים רעים.אך אסור לו להגיד א

 

 האם מותר לאדם לדבר לשון הרע על עצמו? .ב

כאשר הנביא ישעיהו התחיל להתנבא, והקדוש ברוך הוא  התגלה אליו בפעם הראשונה, הוא נבהל 

הנביא  במילים אלו רצה".  2כי איש טמא שפתים אנכי, ובתוך עם טמא שפתים אנכי יושבואמר ."

להגיד שאינו מבין איך זה יכול להיות שה' מדבר איתו במצב ששפתיו ושפתי העם טמאות. הנביא 

ישעיהו אמר בפסוק הזה דברים רעים על עצמו, ודברים רעים על עם ישראל. חז"ל אומרים שה' 

כעס עליו על כך שדבר דברים רעים על עם ישראל, ולא התייחסו לכך שדיבר דברים רעים על 

ו. מכאן אפשר ללמוד שאין איסור לאדם לדבר דברים רעים על עצמו, עם ה'. אבל כאשר אדם עצמ

מספר דברים רעים על עצמו לאנשים אחרים יש איסור אחר, והוא שאסור לפרסם לאנשים 

". שממנו לומדים 3האשרי נשוא פשע, כסוי חטאאחרים את החטאים שלו. פסוק אחד אומר: "

". שממנו 4מכסה פשעיו לא יצליחים שלו. פסוק אחר אומר : "שאדם צריך לכסות את החטא

 לומדים שמי שמכסה חטאיו לא יצליח, כלומר לא ראוי לאדם לכסות את חטאיו. 

 

 
_______________________ 

1
 דברים כ"ז, כ"ד 
2
 ישעיהו ו,ה 
3
 תהילים ל"ב, א 
4
 משלי כ"ח,י"ג 
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 לסתירה זו יש שני הסברים. 

, שאם מדובר בחטא שכולם יודעים שהוא חטא, ראוי לאדם שיודה בו, כדי שיתבייש הסבר אחד

אחד לא יודע שהוא עשה חטא מסוים לא ראוי שיפרסם את החטא  ויחזור בתשובה. אבל אם אף

 שלו.

הוא, שכאשר אדם עשה חטא לאדם אחר, למשל, רימה  אותו, או שגנב ממנו, אז אם  הסבר שני

צריך עזרה של אחרים שיעזרו לו לבקש סליחה מהאדם שבו פגע, ראוי לו לספר להם על חטאו. 

זקוק לעזרת אחרים כדי לבקש סליחה, ולכן אין לספר  אבל לגבי חטאים שבין אדם למקום, אינו

 לאחרים.

 

 סיכום

באיסור לשון הרע יש הרבה הלכות והרבה פרטים בחרתי לכתוב על שתי נקודות. האחד שאיסור 

לדבר לשון הרע, קיים גם בין בני זוג נשואים, והשני שאין איסור לדבר לשון הרע על עצמו, אבל 

 ר לאחרים על חטאים שהוא עשה.ברוב המקרים אסור לאדם לספ
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 מידת הבטחון

 מאיר בן שטרית

 

מהות מידת הביטחון יש שלוש הגדרות. מרן החזון איש סובר.שהביטחון אין פירושו שלבטח ימלט 

מין הצרות שלפנינו וכול מה שקורה לנו זה לא וכן אלא מי שבוטח בה יודע ומאמין אין דבר כזה 

 יקרא ולא נינזק. סק בשמים שלא יקרא לנו שום דבר רע אז זה לאמקרה הכול מאת ה ואם נפ

 

בעל חובת הלבבות אומר שהביטחון בה' פירושו שלא יארע שום דבר פגע לאדם שבוטח בה' ורק 

טוב וחסד יהיו מנת חלקו ולמרות שהאדם יחשוב שאירע לו דבר רע אסון או צרה אין זה דבר רע 

כול מה שעביד רחמנא לטבא עביד ובסופו של דבר מעז יצא ורק טוב וחסד יהיו מנת חלקו משום 

 מתוק ומין הצרה הזאות תצמח לו טובה או שעונותיו ותכפרו לו ע"י עונש זה.

 

המהר"ל מפראג מבטיח שכול הבוטח ב"ה באמת לא יקרה לו שום דבר רע שום אסון ושם צרה 

הביטחון אמתית מעומק  משם שהקב"ה ירחם עליו אע"פ שלא ראוי לכך אם אכן תהיה לו מדת

הלב בזכות מידת הביטחון יצליח להינצל מכול פגע ומכול מחלה ומובא בזוהר הקדוש כי מי 

שבאמת בוטח בה' ומאמין איון שום בנאדם שיכול להזיק לו ואפילו אם אין לו מזל הק"בה ישפיע 

שבוטח בה'  לו מין העולם הבא שהוא מעל מזל בדרך זו הולך גם רבי ישראל מסלנט זצ"ל שמי

ומשתדל תמיד לעבוד אותו באמת ולקים את כול המצוות ונזהר כול החיים מלעשות עבירות 

ואפילו קלה ביותר לו ישנה אפשרות לבטוח בה' ולהאמין כי הקב"ה יחוס וירחם עליו בעת צרותיו 

בזכות מצוותיו ומעשיו הטובים שהוא עושה. אבל מי שאינו מסוגל לבטוח בה' ומי שלא נשמר 

מעוון צדקה ומדקדק במצוות ה לא ישמור עליו ראוי שמידת הביטחון תעורר עליו רחמי שמים 

 והאם אותו אדם בעל חטא זכאי שה' ישמור עליו ויציל אותו מצרות שהוא נכנס אליהם.

 

כל יהודי באשר הוא שם ולא משנה איפה הוא ומה הוא עושה יכול לצאת מכול צרותיו עי"י  זה 

אמת ובחוזקה ואין מידת הביטחון קשורה להתנהגות של מי שבוטח  בה' ואפילו שהוא בוטח בה' ב

רבים מכאובים לרשע והבוטח בה' חסד " 1רשע שבוטח בה' יוצא נשכר מזה וכן אמר דוד המלך

" ואפילו מי שרשע והוא בוטח בה' חסד יסבבנו שאע"פ שמי שבוטח בה' מגיע לו עונשים יסבבנו

 אמונה חזקה בה' הוא יוצא מזהוייסורים רבים ואם יש לו 

 

מעשה שהיה, הרש"ש זצ"ל התווכח עם רבי ישראל מסלנט שאם הביטחון בה' פירושו הוא שמה 

האדם בוטח הוא יקבל או לא הרשש סובר שהביטחון הוא לבטוח בה' לא משנה מה וצריך לדעת  

ה. לעומתו טוען רבי ש ה הוא מנהיג את העולם ואין בכוח שום אדם לשנות משהו בעינינו של הקב"

ישראל שמה שהאדם בוטח כן והיה ובאמצע  הוויכוח פנה רבנו הרש"ש לרבי ישראל מה יש לנו 

להתווכח יש לי רעיון פשוט להוכיח עם מי הצדק תבטח שיגע לך שעון זהב ואם יגע לך אתה 

רב הצודק ואם לא אני הצודק והנה כעבור כמה רגעים נכנס לבית המדרש יהודי אחד ואמר ל

_______________________ 
1
 תהילים ל"ב, י' 
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הייתי בעיר אחת וראיתי בחנות שעון זהב וישר אמרתי זה יהיה יפה בשביל הרב וזה מכובד מאוד 

 הסכים ואמר אכן צדקתה רבי.  

 

הבטוח בה חסד יסבבנו כתב רבי ומורי זכרונו לברכה רבי זונדל במכתבו לבנו היחד רבי אריה על 

לת הביטחון שבקב"ה עושה רצונו הכול תשליך יהבך על ה אל תקמוץ ואל תדאג בכלל שזוהי סגו

ובסוף הוא לא מקבל את זה אין זה משום שאין ביטחנו בה' כדי שיתגשמו רצונותיו ובסוף הוא לא 

מקבל לא בגלל שהוא לא בטוח בה' במלאו להפך אם הוא בטוח אז כול בעיותו יפתרו. היה פעם 

כיר בדרשה שמי שמאמין טייח שבא לדרשה של רבי ישראל ושמע שהרב דיבר על אמונה והרבה'ז

ה ידאג לו להכול הלך הטייח לביתו וחשב בלילה על זה ולמחרת קם ואמר שהוא מאמין עכשיו בה' 

באמונה שלמה והוא מפסיק לעבוד הלך לנסות את מזלו ומילא כרטיס לוטו והאמין שהוא יזכה 

סעודת מצווה  הלך וחזר לביתו והפסיק לעבוד שבוע לפני הזכייה הלך ותלה מודעה שהוא עושה

ומזמין את כולם לבוא לחגוג עימו ראה את זה הרב והתפלא שהוא באמת עושה את זה הלך אליו 

הרב ושאל אותו אם הוא מוכן למכור לו את כרטיס הזכייה תמורת עשרת אלפיים זהובים 

שהכרטיס שווה עשרים אלף זהובים ישר בלי לחשוב אמר לו הטייח שהוא מסכים ומכר לרב אמר 

 רב אם באמת הייתה מאמין לא הייתה מוכר לי את הכרטיס לו ה

 

 סיכום

הביטחון שלנו בה' אינו אלה רק מידה טובה שמאוד קשה לעבוד עליה זוהי מידה מאוד קשה 

וחשובה ואם נבטח ביטחון מלא בה' אז הכול יסתדר לנו בחיים וצריכים אנו להתרגל לומר שהכול 

קורה לנו תדע שזה רק כדי לחזק אותך בדברים שאתה  לטובה והכול מאת ה שאפילו אם דבר רע

חלש בהם ודברים אלה קוראים לך רק כדי להחזיר אותך לדרך הישר וצריכים אנו לדעת שלמרות 

כול הדברים הרעים שקורים לנו זה רק לטובתנו ואם בואו עלינו דברים רעים תדע שעכשיו 

למרות האמונה החזקה שלך בה'  צריכים לבוא דברים טובים כי מעז יצא מתוק ולפעמיים

קוראים לנו דברים לא טובים זה רק מראה לנו שהקב"ה אכפת מאיתנו והוא רוצה להחזיר אותנו 

 לדרך הטובה הוא מעורר אותנו בדברים האלה שקוראים לנו כדי שנחזור לדרך הטובה. 
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 שינה

 אדיר בניטה 

 הקדמה

אוהבים לישון יותר מדי שעות ואינם ישנים  בחרתי בנושא השינה מכיוון שהיום רוב בני הנוער

בשעות מסודרות ודבר זה גורם להם לאי סדר בשעות היממה ולכן רציתי לברר נושא חשוב זה על 

מנת לדעת מה יחס היהדות לשעות השינה האם השינה היא חלק מעבודת ה' ? האם השינה היא 

 חיובית או שלילית ? 

 

 הגדרת שינה ותפקידה

מצב פיזיולוגי הפוך ומחזורי המאופיין בפעילות ותגובה לגירויים בעוצמה  1הגדרת שינה היא

הנמוכה מעוצמת התגובה בזמן ערות. השינה תופסת קרוב לשליש מחייו של האדם, אך למרות 

 זאת ידוע עליה מעט יחסית. 

תפקיד השינה: פעולת השינה הצליחה להישמר לאורך האבולוציה משום שהיא חשובה 

 תפקוד. תפקידה של השינה אינם ברורים במלואם. להתפתחות ול

בעבר סברו שהשינה נובעת מהצטברות של רעלנים בעלי השפעה מרדימה אך תאוריה זו ננטשה. 

 הועלו כמה תאוריות ממחקרים שונים של מדעי המוח:  02של המאה  82החל משנות ה 

 השינה מסייעת בהפרשת חומרים חיוניים  -

 שינה עוזרת ללמידה  -

 שומרת אנרגיה  שינה -

 

 יחס היהדות לשינה

ערוך" -רואים אנו בעולם ההלכה שההלכה הראשונה שבה פותחים הפוסקים "הטור והשולחן 

יתגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו היא הקימה בבוקר כמו שכתוב בדיני השכמת הבוקר "

 " . 2שיהיה הוא מעורר השחר

הגבורה.   -אחד העיקרים הכי חשובים בעבודת ה'  ודווקא בזה החליט לפתוח השולחן ערוך שזהו

עיקר הגבורה היא נגד יצר הרע שמנסה להכשילנו ולנסות אותנו כל יום ויום במצוות ובמעשים 

ולכן עיקר ההתמודדות היא בבוקר שממנה נמשך כל היום. כמו שכותב השולחן ערוך שיהיה הוא 

ם הוא לפני שהאור יפציע וכן כותב שלכל מעורר השחר כלומר אינו צריך שהאור יעירו אלא יקו

היותר גם אם לא קם בשעה כזאת מוקדמת לא יאחר זמן תפילה ותפילה עם הציבור שבכל מקרה 

צריך גבורה בקימתו. כך גם ניתן לראות שיצרו מנסו אם יקום בשעות הבוקר המוקדמות שהקור 

לשבוע עוד משנתו עליו  גדול וילך להתפלל או בימות הקיץ שהשינה טובה לאדם ורוצה הוא

להתגבר ולא לשמוע ליצרו וצריך לחשוב הוא שאם היה הולך לשרת מלך בשר ודם היה נזהר 

בהשכמתו להכין עצמו בזריזות לעבודת המלך לקבל שכרו קל וחומר הוא בעבודת מלך מלכי 

המלכים. וזה העניין מראה לנו שהשינה קשה היא להתמודדות יום יומית וכשאדם משתמש 

_______________________ 
1
 מתוך ויקיפדיה ערך שינה 
2
   שולחן ערוך, אורח חיים סימן א' 
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נתו לתאווה ולסיפוק מפסיד שכרו אך מאידך גיסא אפשר לראות שהשינה היא זו שמחייה את בש

 האדם ונותנת לו כוח לעבודת ה' ועל זה נדון במאמר שלפנינו. 

 

 ? כמה שעות צריך האדם לישון ביממה

כותב "שביום ובלילה עשרים וארבע שעות" . מספיק לו לאדם שישן שליש מהן שזה  3הרמב"ם

ונה שעות, ואומר הרמב"ם ששמונה השעות יסתיימו כשיגיע אור היום כלומר שיצא יוצא שמ

 מתחילת שנתו ועד שתעלה השמש שמונה שעות.

 

 ?כיצד ישן האדם 

כותב שאדם לא יישן לא על הבטן ולא על הגב אלא על צידו,  בתחילת הלילה ישן על צד  4הרמב"ם

לישון ישר אחרי האוכל אלא יחכה אחרי  שמאל ובסוף הלילה ישן על צד ימין. ואדם לא ילך

 שסיים לאכול בין שלוש שעות לארבע שעות. 

 

 ?    האם מותר/צריך לישון ביום

" ואת זה אפשר שינה של שחרית מוציאה את האדם מן העולם" 5הפלא יועץ מביא מפרקי אבות

ינים של לראות בחברה שישנם אנשים ובחורים שיושבים עד השעות המאוחרות של הלילה בעני

שחוק וקלות ראש או אפילו בסתם דיבורים בינם לבין עצמם. גם אנשים מבוגרים יושבים על 

חשבונותיהם ועל עיסוקיהם עד השעות המאוחרות ואינם מחשבים את זמן קימתם ופוגעים 

במהלך סדר יומם בזה שאינם מתפללים עם הציבור, מפסידים קדיש וקדושה ופעמים שמפסידים 

מנה. ואם כבר מתפללים תפילתם נראית כקרעים קרעים שחוטפים תפילתם קריאת שמע בז

ומנסים להספיק ולהדביק את יומם ולצמצם את היום בגלל הפער של קימתם המאוחרת וכך 

נפגעת תפילתם וכל סדר יומם משתבש. ידוע שהיום מתחיל מן הלילה שכשאדם מתבונן ושם את 

קדמת, ידוע אף שקימתו תהיה מוקדמת וסדר ומהלך ראות עיניו ואת תשומת ליבו אל השינה המו

יומו יהיה תקין. מכאן אפשר ללמוד שהשינה מהלילה אל שעות הבוקר המאוחרות הורסות 

ומשבשות את התקדמותו של האדם.  אך, לעומת זאת, אם אדם רוצה לנוח מעט במהלך יומו 

הושענא רבה ובחג השבועות בשביל שיהיה לו כוח ללימוד התורה או לעסקיו כמו שאפשר לראות ב

שאדם ישן ביום כדי שיהיה לו כוח ללמוד בלילה. מכאן אנו רואים ולמדים שאם אדם הולך לנוח 

באמצע יומו )שנ"צ( בשביל שיהיה לו כוח לאלו הדברים דבר מבורך וטוב הוא. ואדם צריך לעשות 

יא תועיל ולא תזיק, עם עצמו את חשבון הנפש והשיקולים האישיים שידע באמת שהשינה הזאת ה

" )וזה הפרוש( שאדם צריך הווי מחשב שכר מצווה כנגד הפסדהכמו שהמסילת ישרים כותב "

 לבדוק תמיד במעשיו )שנתו( אם יש בכך תועלת או חיסרון ואם בסופו של דבר ירוויח או יפסיד. 

 

 האם השינה היא חלק מעבודת ה' ? 

 ל שינה? " האם זה כולוכל מעשיך יהיו לשם שמיםכתוב "

_______________________ 
3
 הלכות דעות פרק ד' 
4
 הלכות דעות בפרק ד' סעיף ה' 
5
 בות ג', י'פרקי א 
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שכל כוונות האדם יהיו לשם שמים כיצד זה בא לידי ביטוי בשינה? האדם  6השולחן ערוך מביא

הולך לישון כדי לחזק את גופו ולמה הוא מחזק את גופו כדי שיהיה לו כוח ללמוד תורה במשך 

 היום.  

 

 שינה זה דבר טוב או רע ?

 נה יש יתרונות וחסרונות .כמובן שכמו שלכל דבר יש יתרונות וחסרונות כך גם בשי

   מעלות השינה

 השינה היא חיונית כמו אויר, מים ומזון. -

 הגוף נח בזמן השינה, חיזוק הגוף ולא ישן להנאת גופו.  -

 בזמן השינה חלקים מסוימים במוח במנוחה. -

 השינה מחדשת את כוחותיו של האדם.  -

 השינה שוברת רעב וצמא, מחממת בקור ומקררת בחום.  -

 שדעתו תיהיה צלולה ללימוד.יישן כדי  -

 יישן בשבת בשביל עונג שבת.  -

 חסרונות השינה

 ביזבוז זמן, האדם לא מנצל את זמנו בעולם מספיק.  -

 ברגע של שינה מרובה הגוף לא פעיל ולא מעכל ולא שורף שומנים.  -

 אדם שישן יותר מידי, עייף יותר.  -

 לא מסודרות. אין לאדם סדר יום כמו שצריך אם ישן יותר מידי ובשעות  -

 בשינה, השכל לא פועל וקו המחשבה נהיה הרבה יותר איטי. -

 לעיתים, השינה היא סוג של בריחה מקשיי החיים.  -

 

 סיכום

במאמר זה ראינו את חסרונותיה ויתרונותיה של השינה. החסרונות אם משתמש בה להנאת גופו 

. יתרונותיה אם משתמש ולסיפוקו מפסיד את זמנו בעולם הזה ויכול להגיע ריק לעולם הבא

בשינה כאמצעי לעבודת ה' בידיעה שכל זמן שישן הדבר נותן לו כוח לעבוד את ה' ויכיר ויבין זאת 

בצורה אמיתית ימעיט בשינה. ויישן רק בשביל שיוכל להתקיים ולעשות את רצון ה' וכך יזכה הוא 

"הזורעים בדמעה ברנה לחיים מנוצלים מלאי תוכן ושכרו יהיה לצידו בעולם הבא כמו שנאמר 

יקצורו" על ידי כך שמתאמץ ומדיר שינה מעיניו יקבל גם שכר בעולם הזה והקב"ה יספיק בידו 

 לעשות הכל . 

 שנזכה כולנו לנצל את זמננו בצורה אמיתית וטובה לעבודת ה'.   

 

  

_______________________ 
6
 שולחן ערוך סימן רלא 
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 זהירות בדרכים

 אזמראו בקלה

 

 שידעו וגם בעצמי לדעת מאוד לי בוחשו אותי מעניין זהמפני ש .זהירותה בנושא בחרתי אני

 הגוף שמירת ,נפש שמירתבדומה ל .בחיינו זהירות על לשמור חשוב אך קשה כמה עד אחרים

 נכשלים רבים ולצערי עליו להתגבר שאדע מקווה אני ,בו עמיקאו עליו אכתוב אם. הדרך ושמירת

  .הםמ והשמירה התמודדות בדרכי ,זהירויות סוגי בכמה אעסוק זה במאמר, בו

 

 ?גופו על לשמור לאדם חובה האם .1

 וכן .חיים להציל כדי שבת לחלל אפילו ומותר שנחיה התורה רצון" 1בהם וחי" כתוב בתורה

 כמו .הדין את ייתן בכוונה לסכנה עצמו את שמכניס ויהודי "2לנפשותיכם מאוד ונשמרתם" :נאמר

 " 3אדרוש לנפשותיכם דמכם את ואך" :שכתוב

 

 ?סיכונים קיחתלל גבולות יש האם .2

 בטענה הנס על סומך ואדם נס לי יעשו ויאמר סכנה במקום אדם יעמוד לא לעולם:  בתלמוד נאמר

 כן ועל עצום הפסד וזהו יוזכויות חשבון על יהיה זה ,נס לו יעשו שאם כיוון"  ביטחון בעל"  שהוא

 ל"ז רבותינו שלמדונו הכללים לפי" לנפשותיכם מאוד ונשמרתם" ההמצוו את לקיים הוא צריך

 .למעלה שכתוב כמו לזוז ואין לסור אין ומהם

 הביא הוא ולכן ליפול עומד היה והבית ,בבית בכד יין לו היה הונא רב: בתלמוד שמסופר כמו

מכאן ניתן . נפל הבית היין את שהוציא ואחרי היין את להוציא היה יכול ואז תורה שילמד תלמיד

 .יין בשביל דםהא של ונפש את מסכנים כמה עד ללמוד

 

 ?הגוף על לשמור צריך איך .3

 .והרוחני הגופני בתחומים כמו היא השמירה

 אל לעולם 4שכתוב כמו הקודמות בתשובות שראינו כמו עצמו על שומר שאדם:  הגופני התחום

 לכל ראוי ולכן מזכויותיו לו מנקים נס לו עושים ואם נס ול עושים איןש ,סכנה למקום עצמו יכניס

 שינה נכונה שתייה נכונה אכילה ם"הרמב שכתב כמו .רבים בתחומים הגוף את שמורל נפש בעל

 בריאה נפש: שאומרים כמו .הגוף על לשמור כדי לעשות צריך אדם לוא כל ,נכון וספורט נכונה

 לשתות לא ,כבישב כיוון על ולשמור לאט לנהוג צריך הנייבב כשהכביש: דוגמא עוד .בריא בגוף

 חוקי על ולהקפיד הדרך תפילת להגיד ,המותרת במהירות לנהוג ,בכביש עירני תלהיו ,הנהיגה לפני

 .בכביש הנהיגה

 שהרי ,רע דבר ומכל העביר מכלולהישמר  לשמור חייב אדם הרוחני בתחום וכמה כמה אחת ועל

 בלילה הנעור( ד.ג אבות) הלל בית דברי על שעברת בעצמך לחוב היית כדאי טרפון לרבי 5אמרו

_______________________ 
1
 ויקרא י"ח, ה 
2
 דברים ד' ט"ו 
3
 ה,ט בראשית 
4
 א, ל שבת 
5
 יא, א ברכות 
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 מסילת" בספר רואים אנו וכן. בנפש מתחייב זה הרי ,לבטלה לבו ומפנה יחידי דרךב והמהלך

 על ומפקח מתבונן: כלומר ,ובעניינו במעשיו ונזכר זהיר אדם שיהיה הזהירות שעניין" ישרים

 .הטובים ודרכיו מעשיו

 ולכן שלהם המעשים את תוצאות חשבוןב לקחו ולא דברים עושים היו אנשים ירמיהו למשל

 לאו קדימה רצו תמיד הם .שלהם מעשיםל לב שישימו , כדישלו אנשיםה על כעס מאוד מיהויר

 אז" לה ומתפלל עצמו על שומר לא האדם אם .עושים בדיוק הם מה עצמם את לשאול לרגע חשבו

 קודם אדם חייב ולכן" לי מי לי אני אין אם" שכתוב במסכת פרקי אבות כמו עליו שומר לא" ה גם

 זאת וכשרואה ולפעול לעשות מצידו וצריך הנס על לסמוך שאין לנס לחכות ולא לעצמו לדאוג

 ולכלכלם יום כל מעשיו את לדון אדם כל על חובה ולכן .במעשיו ומסייעו עוזר אוה ה"הקב

 ".טוב ועשה סור מרע" שכתוב כמו הטוב אל ונמשך רע מעשות נישמר וכך בתבונה

 

 ?עצמו על לשמור אדם חייב כמה עד .4

 מפני זאת בכל ",נפשך ושמור לך השמר ורק" לנפשותיכם מאוד ונשמרתם: " שכתוב תלמרו

 כלומר .קונו עבודת לבטל יבוא שלא כדי ממוצעת במידה אלא מדי יותר עצמו ישמור לא ,סכנות

 זה .יקצר לא להאריך שאמור במקום להאריך לא לקצר במקום מידי, יותר אותו יטריד אשל

 אך וגם יבטח בה' שיסייע לו. מסוכנים למקומות להמשך ולא עצמו לע לשמור צריך אדם :הכלל

 לעשות יפחד שלא חמה בשעת כלומר קר או חםו בחוץשהוא  זה עקב מצוות לעשות יפחד שלא

 אחלה שמא להתפלל אלך לא יאמר לא, למשל .יבטל לא אך החמה מפני עצמו על שישמור .מצוות

 .נכונה בדרך גופו על ישמור ךא במניין תפילה יבטל ולא ילך אלא מהקור

 

 סיכום

 ודרכי הדרך וזהירות הגוף זהירות, הנפש זהירות:  כגון זהירות של סוגים כמה זה במאמר ראינו

 ונשמרתם" שכתוב כמו הסכנה למקום עצמו סימלהכנ שישמר צריך הגוף בזהירות םע .התמודדות

 שבהם ממעשים או מנסיונות מי ורוחו נפשו וירחיק שישמור הנפש בזהירות ."נפשותיכםל מאוד

 הזמן כלב המצווה על לשמור שנזקי לשמור לאדם מצווה או חובה אלו וכל .עבירה לידי יפול

 ....תעו
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 צדקה, מעשר כספים

 צחי גאשה

 הקדמה 

בחרתי בנושא זה משום שאני חושב על עצמי שאני צריך להשתפר בה ושיהיה בציבור יותר מודעות 

י כיום אנשים לא מקימים את המצווה במלואה ואפילו מזלזלים בה מבלי כ ,למצווה חשובה זו

 לשים לב .

 

 האם חייב אדם להפריש מעשר כספים ממה שהוא מרוויח? 

 מהו המקור של המצווה לתת מעשר ? .1

מהתורה ויש כאלה שאומרים שהחיוב מדברי חכמים יש הוא חלק מהפוסקים אומרים שהחיוב 

 .כספים הוא מנהג ולא חייב כאלה שאומרים שהמקור למעשר

ההלכה היא שמצווה יותר גדולה לתת חמישית מהכספים שאתה מרוויח לצדקה ומידה בינונית 

 .לתת עשירית מהרווחים ומי שנותן פחות מקיים את מצוות הצדקה כמו מידת עין הרע

איך לסיכום , עניין מעשר כספים צריך ונכון לתת צדקה דרך אנשים חכמים וישרים שיודעים 

לעזור לעניים וחכמים רמזו בכך שאמרו " עניי עירך קודמים " מתי שאפשר טוב שהגבאי צדקה 

יעבדו ביחד עם אנשי חינוך ועובדים הרווחה וכך יוכלו ביחד עם כל המשאבים שיש להם לעזור 

 באופן הנכון ביותר לעניים . 

 

 מהי מצוות הצדקה? .2

בבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון כי לא תאמץ את לצוות צדקה היא מהתורה שכתוב "מ

" לומדים מהפסוק הזה שצריך לספק את הצרכים פתח תיפתח את ידך לו די מחסורך שיחסר לו

של כל העניים ובגלל שיש הרבה צרכים לעניים ואי אפשר לספק את הצרכים של כולם ויש חשש 

 .שהכסף ילך לצרכים מיותרים לכן אסור לתת לו כסף אלא רק מצרכים

מי שיכול לתת צדקה ולא נותן לא רק שעובר ומבטל מצוות עשה הוא גם עובר על איסור , כמו 

 " . 1לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביוןשנאמר "

חכמים שוקלים את מצוות הצדקה כנגד כל המצוות ומי שנותן צדקה נדבק במידתו של הקב"ה , 

התורה הטילה על כולם את המצווה והעיקרון שלה מצוות הצדקה היא לא רשות אלא חובה ש

הוא לעזור ולתמוך באנשים שלא יכולים לקיים את עצמם ומי שלא מקיים מצווה זאת נחשב 

סרונות שיש בעולם כדרכם של עובדי עבודה זרה ד עבודה זרה כי הוא משלים את החכאילו עוב

אמרו " כל המקיים נפש אחת שהם לא מאמינים באפשרות לתקן את העולם , וחכמים הוסיפו ו

מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלא " . ע"י זה שאנחנו עוזרים לאנשים המסכנים 

אולה מתקרבת , כמו שאמרו חכמים ושלא יכולים לעזור לעצמם אנחנו מתקנים את העולם והג

 " .הגאולהגדולה צדקה שמקרבת את "

באי צדקה והייתה לגבאים קופה של צדקה והם היו כדי לקיים את מצוות הצדקה היו ממנים ג 

ך הקופה הזאת היו מפרנסים את עניי וגובים צדקה מכל אנשי הקהילה שמסוגלים לתת , ומת

 העיר .

_______________________ 
1
 דברים ט"ו, ז 
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 שמירת נגיעה

 אוריאל גולשן

 הקדמה 

על פי ההלכה יש צורך לשמור על מרחק בין גברים לנשים. אנו נברר מהי ההלכה בנידון, עד כמה 

 חיק ממגע בנשים, ואף ננסה לתת הסבר הגיוני לאיסור הזה. צריך להר

 מקור האיסור למגע בין גברים לנשים .          .א

". וכן כתוב שם עוד: ואל אישה בנדת טומאתה לא תקרב  לגלות ערותה: "1בספר ויקרא כתוב 

וב רק ". בשני פסוקים אלו יכלה התורה לכת2איש איש אל כל שאר בשרו לא תקרבו לגלות ערוה"

שיש איסור בגילוי הערווה. כיון שהתורה הוסיפה בשני הפסוקים גם את המילים: "לא תקרב" או 

"לא תקרבו", היא מלמדת אותנו, או לפחות רומזת לנו, שלא רק גילוי הערווה נאסר כאן, אלא יש 

 כאן גם איסור להתקרב אל הערווה בקרבה של חיבה כגון חיבוק ונישוק. 

ואל אישה בנדת טומאתה לא פר ויקרא, בספרא על פרשת אחרי מות כתוב: "במדרש ההלכה על ס

לומר: איש איש אל כל שאר   תקרב לגלות ערותה, אין לי אלא נידה, מנין לכל העריות? תלמוד

 " הספרא למד מהפסוקים הנזכרים שני דברים:בשרו לא תקרבו לגלות ערוה

ליו, אלא גם להתקרב אליה על ידי שהאיסור אינו רק ביחסי אישות עם האישה האסורה ע .5

 נגיעה של קירבה וחיבה יש איסור. 

שהאיסור אינו להתקרב רק אל אישה נידה, אלא לכל הנשים האסורות עליו. כגון אשת  .0

 איש,  אחותו, וכו".

נחלקו הרמב"ם והרמב"ן האם כוונת הספרא לומר שאיסור של חיבוק ונישוק לאישה האסורה 

 מהתורה או שאינו אלא איסור מדרבנן . עליו, הוא אכן איסור מן

הוזהרנו מלהתענג באחת מכל העריות ואפילו בלא ביאה, כגון החיבוק והנישוק : "3הרמב"ם כותב

". כאן כותב הרמב"ם שלדעתו האיסור להתקרב אל וכיוצא בהן מפעולות שהאדם נהנה מהן

קירבה של מגע מענג עם  האישה האסורה, אינו רק בקרבה של אישות ובעילה, אלא אסורה גם כל

הנשים האסורות, אפילו חיבוק ונישוק אסורים עימהן. כדי להוכיח את שיטתו מוסיף הרמב"ם 

". לא תקרבו לגלות ערווה כאילו אמר: לא תקרבו אליהם קירבה המביאה לגלות ערווהוכותב: "

ון הקרבה הרמב"ם מדייק בפסוק זה שהתורה אוסרת גם קירבה שרק גורמת לגילוי הערווה, כג

 של חיבוק ונישוק עם  האישה האסורה .

הרמב"ן בהערותיו על ספר המצוות של הרמב"ם, חלק עליו וסובר שאיסור הנגיעה באישה 

 האסורה עליו בדרך של חיבוק ונישוק אינו איסור מהתורה אלא רק מדרבנן . 

ליו אסורים מן כדעת הרמב"ם , שגם חיבוק ונישוק עם האישה האסורה ע 4רבי יוסף קארו פוסק

 התורה.

 

 

 

_______________________ 
1
  ויקרא יח', י"ט 
2
 ויקרא יח', ו' 
3
 ספר המצוות לרמב"ם מצוות "לא תעשה" שנ"ג 
4
 שולחן ערוך , חלק אבן העזר , סימן כ' סעיף א' 
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 הדין בנגיעה שאינה של חיבה. .ב

"הוזהרנו ראינו שלדעת הרמב"ם איסור נגיעה בנשים הוא מן התורה. לשונו של הרמב"ם היא: 

מלהתענג באחת מכל העריות ואפילו בלא ביאה כגון החיבוק והנישוק וכיוצא בהן, מפעולות 

 ."שאדם נהנה מהן

כול שחיבק ונישק דרך תאווה  ונהנה בקרוב בשר, : "5ד החזקה"וכן כתב עוד הרמב"ם בספרו "הי

 ". מדברי הרמב"ם שכתב שהאיסור מן התורה הוא רק כאשר "מתענג", הרי זה לוקה מן התורה

 או "דרך תאווה" או "נהנה בקרוב בשר", נראה שכאשר אינו נהנה בנגיעתו, אין אסור . 

ו כאשר היא בנדתה גם אם היא חולה, ויש כתב, שיתכן שאסור לבעל לטפל באשת 6הבית יוסף

 סכנה לחייה. 

דבר זה תמוה, משום שברור שבעל זה כאשר מטפל באשתו אינו נהנה מהמגע שלו בה, ולפי 

 הרמב"ם אסור המגע בנשים, הוא  רק כאשר נהנה ממגעו.

 שני פרשנים של השולחן ערוך נחלקו האם ההלכה כמו הבית יוסף.

יו וסובר שמותר לבעל לטפל באשתו שהיא נידה אם היא חולה ויש הש"ך )שפתי כהן( חולק על

 סכנה לחייה.

הבית שמואל סובר כמו הבית יוסף, שיש איסור לבעל לטפל באשתו החולה כשהיא נידה. בשו"ת 

כתב שאף הבית יוסף כתב זאת בדרך אפשר , כלומר אולי אסור, ולא פסק כך  7תורה לשמה

 למעשה.    

)חי עד לפני כשלושים שנה, והיה נחשב כאחד מגדולי פוסקי ההלכה בימינו(  הרב משה פיינשטיין,

סובר כמו שפתי כהן, שאין איסור נגיעה בעריות אם לא נהנה מכך, אם הנגיעה אינה דרך תאווה 

וחיבה. בדברים אלו הוא השיב לשאלה, האם מותר לנסוע ברכבת הדחוסה בגברים ונשים כאשר 

מבלי שהנוסע יבוא במגע פיזי עם נשים. תשובתו הייתה שכיוון שאין אין שום אפשרות לנסוע בה 

 במגע זה הנאה לנוגע, אין בכך איסור.

 אולם הרב פיינשטיין לא התיר נתינת יד לשלום לאישה, מכיוון שיש סיכוי שאכן ייהנה ממגע זה.

 סיכום דעת הרב פיינשטיין:

לנסוע באוטובוס או ברכבת  נגיעה בנשים באופן מקרי ולא מכוון מותר. על כן מותר .5

 שדחוסים בגברים ונשים.

ישיבה עם אישה על ספסל באוטובוס, אם אין מקום אחר, מותרת, כיוון שגם כאן המגע  .0

 אינו בכוונה.

נגיעה בכוונה באישה גם אם אינה כדי ליהנות ממנה, כגון: הושטת יד לאישה לשלום,  .3

         אסורה, כיוון שיש סיכוי שייהנה ממגע זה.        

 

 הסבר הגיוני באסור הנגיעה בנשים האסורות לו. .ג

הקב"ה ברא באדם עוצמה יצרית חזקה ומענגת מאוד, במגע שבין גברים ונשים. המטרה של 

עוצמה זו היא להעצים את הקשר והחיבור בין האיש ואשתו, וכן כדי לגרום לזוג שהתחתן כדת 

 ל האיש ואשתו והבאת ילדים לעולם. משה וישראל ליצור ילודה בעולם. העצמת החיבור ש
_______________________ 

5
 א' –ביאה כא' היד החזקה איסורי  
6
 יורה דעה , סימן קצ"ה 
7
 תורה לשמה סימן שצ"ד 
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ערכים אלו: הבאת ילדים לעולם והעצמת החיבור של האיש ואשתו, הן מצוות חשובות בתורה, 

 ומשום כך יש בהן קדושה עליונה. 

השימוש בעוצמה זו להנאה חולפת עם אישה האסורה עליו, מחללת, מבזה ומשפילה את 

 הקדושה שיש בעוצמה הזו.     
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 ''איזהו הגיבור הכובש את יצרו'' –גבורה 

 עודד גנים

 מהי גבורה ?

 גבורה מתבטאת בכמה אופנים:

 אשר מובנה הפשוט שלאדם יהיו שרירים. - גבורת הגוף .5

הרב קוק אומר שצריך גוף בריא, והרי הגוף הוא יצירה אלוקית ואת היצירה הזאת צריך לשמר 

כול לבנות אומה,ועם אנשים חלשים אי ולטפח אותה בכך שאתה מתאמן ומחזק את הגוף אתה י

אפשר לבנות אומה אנו זקוקים לאנשים שיודעים לעבוד ולהילחם ולא אנשים שנופלים מקול עלה 

נדף.ויש צד נוסף ויותר עמוק שמדבר עליו הרמב''ם שהרי אדם אינו יכול לעבוד את ה' ולדעת את 

ת, צריך גוף בריא וחזק כדי שיוכל ה' כשהוא חלש. כאשר הגוף חלש אי אפשר לעבוד את ה' בדבקו

 לשמור את הנשמה האלוקית כמו שצריך.

 שלא יהיה אדם פחדן אלא אמיץ לב.-גבורת הנפש .0

הפחד גורם יותר נזק מהדבר המפחיד בעצמו,הגבורה החזקה ביותר באדם הפרטי היא גבורת 

סימן שהוא  ( אדם שמפחד ואין בו גבורההנפש שהיא גם משפיעה על גבורת הגוף )הכל בראש 

              אומרת שצריך לפחד בדברי תורה מלחטוא ולקלקל.                                                                                    1חטא הפחד, הגמרא-חוטא,פחד הוא חטא

מפסיד אבל סתם פחד הוא חטא כל הדברים הטובים שבאדם נחסמים כשהוא מפחד, וחטא הפחד 

את כל הערך הרוחני של האדם, האדם צריך לדעת להבדיל בין פחד לזהירות, הזהיר עושה אבל 

 בזהירות, אך הפחדן אינו עושה כלום.

 שאדם לא יפחד מלחשוב ולהתבונן.-גבורת השכל או גבורת המחשבה .3

יש הרבה אנשים שמפחדים לחשוב מה יקרה אם... מפחדים להתמודד עם כל מיני מחשבות 

פחד  –יש מחשבה שלא זהה למחשבות שלהם הם סוגרים דלתות וחלונות ומסרבים להיפגש וכש

מלחשוב. אדם צריך לסלק את מחשבת הפחד על ידי בירור והתמודדות מתוך אומץ ובטחון בה'. 

כדי להגיע לגבורה כזאת אדם צריך לחזק את האמונה שלו בקב''ה ועל ידי אמונה חזקה אדם לא 

 ד ולהתגבר על הפחד.יפחד ויוכל להתמוד

גבורה רוחנית שמדגישה את צלם אלוקים שאדם מעל הצדדים החומריים  - גבורת הרוח .3

 והיצריים

הגבורה הכי גדולה היא גבורת הרוח = -גבורת הרוח היא גבורה מעל הגוף ומעל הנפש והמחשבה

יינו למשל " המשפט הזה מתייחס לכל דבר בחאיזהו הגיבור הכובש את יצרוהגבורה הקדושתית. "

כשאנחנו עצבניים או כשיש לנו כל מיני תאוות שקשה להתגבר עליהם,צריך לדעת לכבוש את 

היצר הזה צריך ללמוד להתאפק. אנחנו לא בהמות שבהמה עושה מה שהיא רוצה ורובצת כל 

היום,אנחנו בני אדם עם מוסר וערכים. יש לחשוב לפני שעושים משהו לומדים לדחות הנאות או 

יצרים. למשל יש חייל ששוכב במארב ולא פותח באש עד שהאויב יכנס בוודאות לתחום  כל מיני

אותו חייל נאלץ להשתמש בגבורה שבה יש התאפקות וריסון עצמי לא רגילים וזה -האש המוחצת

 קשה וצריך לעבוד על התאפקות וגבורה כזאת.        

 

 

_______________________ 
1
 ברכות ס 
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 מיהו הגיבור? 

 ". 3טוב ארך אפיים מגיבור, ומושל ברוחו מלוכד עיר"שנאמר:  2איזהו הגיבור הכובש את יצרו"

אדם מתון היודע להאריך את אפו ולהתגבר על כעסו הפנימי הוא עולה על גיבור מלחמה שיודע 

לשלוט ולנהל את המחשבות שלו  –להתגבר רק על אויביו החיצוניים. וכשאדם יודע למשול ברוחו 

 מאדם שנלחם וכובש עיר.הטובות והרעות ורגשותיו הפנימיות טוב יותר 

יש הרבה ראשי ממשלה ומנהיגים צבאיים שהם לא בהכרח האנשים הראויים ביותר להנהיג את 

המדינה. עדיף לבחור אנשים שהם מתונים מאריכים את אפם )שאין להם פתיל קצר( ויודעים 

 להתגבר על כעסם וכן מושלים ברוחם שהם יודעים לנהל היטב את מחשבותיהם ורגשותיהם.

אדם ארך אפיים היודע להישאר שלו ושקול דעת גם כשיריב עם חבריו בסופו של עימות הוא יזכה 

 להערכתם ויוכל להנהיג אותם יותר מאדם גיבור מלחמה המנסה תמיד לנצח בכל ויכוח.

לטובה, כשכולם נשברים ומתייאשים הוא מתגבר על רוח הייאוש ומושך את כולם 

וות והתענוגים של העולם הזה הוא מתגבר על רוח התאווה קדימה,כשכולם רודפים אחרי תא

ומשפיע על כולם להמשיך ולא לוותר. ההתגברות על היצר נותנת לאדם עוצמה פנימית וכך היא 

משפיעה גם כלפי חוץ בכך שאנשים חולקים לו כבוד ומושפעים ממנו הוא יכול להנהיג אותם ללא 

את אויביו במלחמה וזהו הגיבור האמיתי.                                                                      כל הפעלת כח בכך הוא יותר טוב מאדם שלוכד

הרמח''ל נותן סיבה נוספת לכך שעדיף ''מושל ברוחו מלוכד עיר''. האדם המגלה גבורה פיזית אינו 

ים על כן דווקא המושל מבטא בכך דווקא גבורה אנושית,כיוון שגבורה פיזית יש גם לבעלי החי

 ברוחו מבטא גבורה אנושית.

הכובש את יצרו זהו כח מיוחד באדם מפני שהוא בא מצד דעת החכמה שיש לאדם, בלבד. כלומר, 

היכולת של האדם לכבוש את יצרו ולהפעיל את כוחותיו לפי שפיטה מוסרית אלוקית היא גבורה 

 אנושית בלבד.

ולא איזה מעשה גבורה חריג וחד  –יומיומי, תכונה קבועה  כמו כן ,כיבוש היצר הוא מעשה תמידי

 פעמי –

 איך אני רוכש את הגבורה?

קודם כל צריך להתחיל בזה שאדם צריך להבין את ערך הגבורה אחרי שהוא יבין הוא ישקיע  .א

 מאמצים להיות גיבור.

ה כדי לרכוש את הגבורה אדם צריך אופי חזק,שידע להתמיד בדברים שיהיה לו כח התמד .ב

 והרגל.

אדם צריך להבין את הסכנות הכרוכות בכל דבר אם הוא יבין את הסכנות אז הוא יהיה חייב  .ג

 להתגבר עליהן.

כשאדם יודע שיש לו אחריות למשהו אז הוא חייב לעשות אותה.למשל  -תחושת האחריות  .ד

כשאדם צריך לקום בבוקר והוא שואל את עצמו אם לקום או להמשיך לישון והוא יודע שאם 

הוא ימשיך לישון אז לא יהיה מניין בבית כנסת ואף אחד מהחברים במכינה לא יקום אז 

שהוא לוקח על עצמו אחריות לקום ולהעיר אנשים לתפילה זה יחזק אותו לקום כל בוקר לא 

 משנה מתי הוא הלך לישון.

_______________________ 
2
 אבות ד,א 
3
 משלי טז,לב 
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ברים כדי לדעת להתגבר צריך להתחיל מהדברים הכי קטנים וכך לאט לאט אדם יתגבר גם על הד

 הגדולים והקשים ביותר.

 

 סיכום

 יש ארבעה סוגי גבורות:

 גבורת הגוף שצריך גוף בריא וחזק כדי לעמוד על משמר ארצנו, .א

גבורת הנפש שלאדם אסור לו לפחד סתם ככה כי כשהוא מפחד כל הדברים הטובים בו  .ב

 נחסמים והוא מפסיד את הערך הרוחני של האדם.

חושב על הפחד הוא פוגע בגוף ובמצב של מלחמה  גבורת השכל וגבורת המחשבה כשאדם .ג

או קטטה הגוף לא יגיב כי הגוף עושה מה שהראש אומר ועיקר הפחד המחשבי הוא פחד 

 להעמיק וללמוד את פנימיות התורה.

הגיבור האמיתי הוא זה שיודע להתגבר על היצרים שלו ועל התאוות שלו,על הכעסים  .ד

 שיודע לנהל את המחשבות. 

 

אוסיף נקודה מזווית אישית. בשבילי, גיבור זה ''עדינו העצני'' כמו דוד המלך שאמרו עליו:שהיה 

כאדם רגוע ושלו שלומד תורה ובשעה שיוצא –יושב ועוסק בתורה היה מעדן עצמו כתולעת 

 למלחמה היה מקשה עצמו כעץ.

די לרכוש את הגבורה גם היא גבורה. כ –היכולת לשלוט בעצמך ולהתנהג בכל מצב במידה הנכונה 

צריך תחילה להבין מהי גבורה, ובנוסף צריך שיהיה  כח התמדה והרגל ולדעת לקחת אחריות על 

 המעשים.                                      
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 מפעל הפיס  -הימורים 

 אלמוג דמרי

 

הלכתית. ועוד בחרתי בנושא זה משום שהוא נושא ממש מעניין ותמיד רציתי לחקור אותו מבחינה 

משום שהמון אנשים נפלו בהימורים, פירקו משפחות בגלל שהפסידו בהימורים וכול מה שדומה 

 לו.

זו מחלה ממכרת אני מבקש לשכנע, את כל מי שקורא מאמר זה שלא להתקרב לדבר הזה כלל, 

 שקשה מאוד לצאת ממנה!

  

 בנושא זה נאמרו הרבה מאמרים אך אנסה להתמקד בעיקרי הדין: 

 האם האיסור הוא מדרבנן? או מדאורייתא?ב. האם מותר להמר מבחינה הלכתית? . א .5

 האם מותר לשחק משחקי קובייה? .0

 האם קיים הבדל הילכתי בין סוגי משחקי הגורלות? .3

 

 מקור הדין

". הגמרא מביאה מחלוקת להסבר המשחק בקובייה פסול לעדותבמשנה במסכת סנהדרין כתוב "

 המשנה מדוע פסול לעדות?!

גזל מדרבנן משום שאותו אדם שהפסיד לא נתן  -רמי בר חמא: שזה נחשב "הסמכתא"דעה א': 

 את הכסף בלב שלם.

רב ששת אומר שזה לא נחשב ל"הסמכתא" מכיוון שהוא מודע שהוא הולך להפסיד את דעה ב: 

הכסף, לכן הוא מקנה את זה בלב שלם. והסיבה שפסול לעדות כי הוא אינו עוסק ביישובו של 

 עולם ]כלומר אותו אדם תולה עצמו בגורל ולא קם לעסוק בדברי מלאכה[

]הבדל הילכתי שיוצא מין אותם דעות[ לגביי אדם שעובד, ]עוסק ביישובו של עולם[  נפקא מינה

 וגם משחק בקובייה. לפי רמי בר חמא עדיין יהיה פסול לעדות כיוון שעדיין ניחשב לגזלן מדרבנן

 כשר לעדות משום שכן עוסק ביישובו של עולם. ואילו לדעת רב ששת יהיה

 

 כיצד נפסקה ההלכה?

המשחק בקובייה כגון אלו המשחקים בעצים או בצרורות או לדעת הרמב"ם בהלכות גזלה "

בעצמות וכיוצא בהן ועושים תנאי בניהם שכול המנצח ייקח מחברו סכום מסוים, הרי זה גזל 

קחת ממון חברו בחינם או דרך שחוק הרי זה גזלן... מדבריהם רבנן ואף על פי שברצון הבעלים ל

 " מדבריו מסיק הב"ח שהרמב"ם פוסק כדברי רב ששת.הכול אסור וגזל מדבריהם הוא

אבל מדברי הרמב"ם בהלכות עדות כתב הכסף מישנה ]הרב יוסף קארו[ שהוא פסק כשיטת רמי 

 בר חמא שפסול לעדות.

 

מפריחי יונים ביישוב פסולים... וכן המשחק " 1פסיקת ההלכה למעשה: לדעת השולחן ערוך

 ".בקובייה והיא שלא תהייה לו אומנות אלא הואיל ואינו עוסק ביישובו של עולם

_______________________ 
1
 שולחן ערוך חושן משפט 
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שהסיבה שמשחק בקובייה פסול לעדות משום שאינו עוסק ביישובו של עולם.  -הרמ"א אומר

הרמ"א יוצא שאין מדבריו יוצא שאם עוסק ביישובו של עולם כשר לעדות ]כדעת רב שש[ ומדעת 

 איסור לשחק בקובייה במקרה שהוא עובד בעבודה קבועה

" אבל ליתן מנה גדולה כנגד מנה קטנה ולהטיל גורל וכן גם בשולחן ערוך בהלכות שבת מובא... 

 עליהם אפילו בבניי ביתו בחול אסור משום קובייה! 

 ה ונחשב גזלן מדרבנןומשני הלכות אלו בשולחן ערוך אנו מבינים שיש איסור לשחק בקוביי

 פוסקי זמנינו: 

מכריע שלספרדים אסור להשתתף בכרטיסי מפעל הפיס וכן אין למכור  הרב עובדיה יוסף

 לספרדים כרטיסי פיס, ולאשכנזים יש על מה לסמוך.

בהתייחסותו לדעת הרב עובדיה לדעתו יש להתיר השתתפות בהגרלות  לדעת הרב אברהם שפירא

 מפעל הפיס גם לספרדים.

ראשית הוא מייחס חשיבות לכך שכלל עם ישראל ממלא כרטיסי לוטו ויש סיבותיו להקל הם: 

למצוא נקודת זכות להקל. ומשום כך אין חשש לגזל שחז"ל אסרו.רק שהפרס שעומד ליפול בגורלו 

של המשתתף בגורל מונח לפניו ועל הכסף שמונח מטיל גורל מי יקבל את הכסף שכול אחד מין 

יח כספו על שולחן הקובייה ואז יש ספק שכול אחד בטוח בליבו שכסף זה שלו המשתתפים מנ

המונח לפניו יוחזר לו בתוספת הרווח, ולכן בעומק הלב אינו בלב שלם ועדיין זה נשאר שלו ולכן 

 יש כאן חשש למי שיזכה בכסף. 

ה לא אבל בהגרלות מפעל הפיס שהכסף משולם לסוכנות המפעל, הקונה יודע בבירור שכסף ז

יוחזר אליו, אלא הסוכן יעבירו לסוכנות המקומית ויושם בבנק ואח"כ יעבירו ללשכה הראשית 

 ואין לקונה כול צפייה שכסף זה יוחזר אליו אלא המפעל וודאי זוכה לחלוטין.

וסברה נוספת, כיוון שהנהלת מפעל הפיס מוכרת תעודות הגרלה והתמורה היא עצמה שווה  -שנית

כי ניתן למוכרה לאחרים וגם ספרדי יכול למוכרה לאשכנזי, שלדעת הכול אין זה כסף, ויש לה ערך 

 בשבילו משחק של קובייה אסורה, אין זה דומה למה שהמחבר אוסר משום קובייה.

 הקל גם הוא לספרדים משתי סיבות:ולדעת הרב משה לוי 

 כבר נתן את הכסף למפעל הפיס ולא מצפה לקבלו חזרה  .א

 לבטוח בכישרונו שיזכה, כיוון שמדובר על גורל. ]לדעת הראבי"ה[כאן אין שום איסור  .ב

 

 סיכום

ראינו את מקור הדין של משחק בקובייה, דעות שונות בדין משחקי הגורלות וסוגיהם השונים 

 האם מותר או אסור. עד דעות אחרונים ופוסקי זמנינו.

 לו. ישנם צדדים לאסור וישנם צדדים להתיר, על כן יש שהחמירו ויש שהק

חשוב להדגיש גם אם מותר יש נזקים רבים להתמכרות למשחקים אלו, וכמה בתים נחרבו בגלל 

ההימורים. ויש לאדם לעבוד לפרנסתו, ולא לשים יהבו במשחקים למיניהם. וזה יכול להיות 

 תירוץ טוב לעצלנים שלא חפצים לעבוד.

, ווינר משום שזה מקור גם למקלים בענייני ההימורים יש להחמיר שלא לשים טוטו הערה:

 הפרנסה למשחקים המתרחשים בשבת וזה סיוע לחילול שבת. 
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 סיאנסים

 דניאל דנוך

 מבוא

 בחרתי בנושא ה"סיאנסים" מכמה סיבות.

בראש ובראשונה רציתי לכתוב ולפרסם את המאמר בשביל שכולם יהיו מודעים לאיסור שבדבר. אנשים 

 תיות והמוסריות שיש בקיום טקס הסיאנס.שעושים סיאנס לא מודעים לבעיות ההלכ

עוד סיבה שבחרתי בנושא זה היא שרציתי לחקור עוד קצת לעומק בבעיות ההלכתיות ובאיסורים שיש, 

מכיוון שסיאנס והעלאה באוב אלו נושאים שתמיד סיקרנו אותי ועניינו אותי, ותמיד היה לי דחף לעשותם 

 )כמובן שבסוף לא נשברתי ונמנעתי מכך(.

 

 מה זה סיאנס? –קדמה ה

טקס הסיאנס הוא טקס רוחני שבו מספר אנשים מנסים ליצור קשר עם נשמות של אנשים מתים ולקבל 

 מהם מסר מסוים.

 יש כמה סוגים שונים של העלאה באוב:

הוא אדם המכניס את עצמו למצב טראנס שבו הוא יכול לתקשר עם המתים או לקבל מהם  - מדיום (5

 מסרים.

 גרירת כוס על גבי לוח עם אותיות ומספרים בניסיון "לקרוא" מסרים מהמתים. - הטקס הקלאסי (0

בו קבוצת אנשים יושבים במעגל וקוראים בשם של מת ספציפי שוב ושוב עד לקבלת  - טקס קבוצתי (3

 סימן לנוכחותו.

 מדוע אנשים עושים סיאנס?

 ישנן כמה סיבות לאנשים שעושים סיאנסים:

ושים סיאנס ומעלים נשמה של אדם שמת זה משום שהם מתגעגעים אל : חלק מהאנשים שעגעגוע למת

אותו נפטר ורוצים לדרוש בשלומו ובעצם לחוש אותו בקרבתם. זה נותן להם אשליה שהאדם המת עדיין 

 איתם ולא עזב.

: יש עוד סוג של אנשים שעושים סיאנס וזה על מנת לצפות את העתיד, לשאול שאלות ידיעת העתיד

 נשמות המתים שהן כביכול יודעות את העתיד. ולהתייעץ עם

 : רוב הסיאנסים שנעשים הם מתוך שיעמום.שיעמום

בעצם מתגבשת קבוצה של אנשים שאין להם משהו יותר טוב לעשות בלילה וקובעים לקיים טקס סיאנס 

 כי זה כיף, כי זה מעניין ומעביר את השיעמום.

 

 אמיתי או דמיוני? -מחלוקת! סיאנס 

מסופר על ויכוח בין חכמי ישראל האם נפשות המתים יודעות בצערם של האנשים החיים.  1כותבמסכת בר

למסקנה, נפשות המתים יודעות בצערנו ומובאים סיפורים על רוחות המתים שמדברות זו עם זו ועל בני 

 אדם המדברים עם רוחות המתים.

שולחן יהא ערוך במקומו, מטה תהא  נר יהא דלוק במקומו,שרבי צווה לפני מותו "2ועוד מסופר בגמרא

" ופרשה הגמרא שאחרי מותו היה רבי נוהג לבוא אל ביתו כל ליל שישי, וכאשר השכנים מוצעת במקומה

 גילו את זה הוא פסק מלבוא כדי שלא להוציא לעז על צדיקים ראשונים שלא זכו לזה.

_______________________ 
1

 ברכות י"ח, ע"ב
2

 כתובות ק"ג ע"א
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רוש אל המתים ולקבל מהם הרמב"ן אומר שיש אמת בדבר ויש אפשרות לד -" לא תדרשו אל המתים"

". זאת אומרת 3תמים תהיה עם ה' אלוקיךמידע על העתיד. למרות זאת, אומר הרמב"ן, כתוב בתורה "

שעצם זה שטקס הסיאנס הינו אמיתי זה לא אומר שצריך לעשותו, ולהיפך, יש איסור בדבר! ודרישה אל 

ת כוח הנבואה. בכך שיש אפשרות א -המתים היא רק אמת קטנה שבאה להוכיח אמת גדולה הרבה יותר 

 לדבר עם נפשות של מתים יש הוכחה לכך שקיים דבר גדול יותר שהוא כוח הנבואה.

לעומת כל אלו, בא הרמב"ם ואומר שאלו דברי הבל ושטות וכל אלו הנמשכים לדבר אינם אלא חסרי דעת! 

תמים תהיה עם ה' וכל אלו שהלכו בדרך זו נטשו את דרך האמת וזאת הסיבה שהזהירה התורה "

אלוקיך", כלומר, דרישה אל המתים היא הבל הבלים ודברי שטות ולא ראוי שיהודי יעסוק בדברי שטות 

 אלא שיהיה תמים עם הקב"ה.

 

 אם כך, לשיטת הרמב"ם, כיצד העלתה בעלת האוב את שמואל?

 הרד"ק מביא שתי שיטות:

רך בעלת אוב להביא אדם שידבר מתוך מקום אומר שהכל שקר אחד גדול ומסביר שד רבי שמואל בן חופני

מחבוא בקול נמוך, והיא ידעה את הסיפור ששאול הרג את כהני ה', לכן היא שמה בפי המגיד את כל 

 הדברים הנאמרים בפרשה והוא אמר זאת בקולו של שמואל.

ו, כי אומר ששמואל באמת דיבר עם שאול דרך בעלת האוב, אבל לא היא החייתה אות רבי סעדיה גאון

רחוק הדבר מלהיות אפשרי שבת אדם תחייה את המתים, אלא מפרש רבי סעדיה גאון שהקב"ה החייה את 

שמואל כדי לספר לשאול את מה שהולך להיות לו בעתיד. ומכיוון שהאישה הייתה רגילה לדברי כזב 

ת שמואל והיתול אז בהתחלה היא שאלה את שאול כדרכה "את מי אעלה לך?" ולאחר שהקב"ה החייה א

ומסר לשאול את הדברים כתוב על בעלת האוב "ותזעק בקול גדול", כלומר היא נבהלה כאשר התרחש 

 משהו אמיתי.

גם הוא מסכים עם הרמב"ם שלא קיים דבר כזה סיאנס, אך הוא מפרש כך שכאשר שאול דיבר עם  הרלב"ג

 שמואל זה לא היה העלאה באוב אלא כוח נבואי.

 

 הלכה למעשה

ל הפוסקים ביצוע טקס הסיאנס הוא אסור בתכלית האיסור, מכיוון שכתוב "תמים תהיה עם ה' לפי דעת כ

 אלוקיך". זה לא משנה אם הסיאנס הוא אמיתי או דמיוני.

 

 סיפור אישי:

שנה, בשנת תשנ"ח, דוד שלי ערך טקס סיאנס עם כמה מהחברים הכי טובים שלו. במהלך הטקס  55-לפני כ

של אדם שנפטר לפני חמישים שנה והרוח של האדם הזה סיפרה להם על דברים הם הצליחו להעלות רוח 

שקרו לו ועל איך הוא מת. הוא סיפר שהוא היה בן אדם קשה יום ושיום אחד פשוט נמאס לו מהחיים 

האלו והא תלה את עצמו. בהמשך הטקס הרוח גילתה להם כמה דברים על העתיד של כל אחד מהם ואז 

אותו שאלה על העולם הבא ופתאום הרוח התעצבנה, כל המנורות בבית התפוצצו,  חבר של דוד שלי שאל

כל החלונות נפתחו ונסגרו, ממש כמו בסרט אימה! וברגע אחד חבר של דוד שלי, אותו אחד ששאל את 

השאלה, קיבל מכת חשמל בעוצמה של אלפי וואטים. הבחור אפילו לא היה קרוב לשקע חשמל. הוא 

 מת במקום.התחשמל מהאוויר ו

 סיכום

_______________________ 
3

 דברים י"ח, י"ג
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בסופו של דבר אני לא באמת יודע להגיד לכם אם יש דבר כזה סיאנס או לא. זאת האמת. באופן אישי אני 

נורא רוצה לעשות סיאנס בשביל להשקיט את הספקות שלי, אבל אני לא אעשה. ולסיכום אני ממליץ גם 

 לכם להתאפק ולא לנסות את זה.

 יך", וזה בדיוק מה שאני מתכוון להיות!כתוב בתורה "תמים תהיה עם ה' אלוק

 תהיו ברוכים אריות!!!

 דוד המלך -דמויות מהתנ"ך

 דניאל האג'יאן

 הקדמה

בחרתי דווקא בדוד המלך? דמותו של דוד היא דמות מאוד מרכזיתבתנ"ך שאפשר ללמוד ממנה  מדוע

היה לומד היה מתנהג הרבה בכל מיני דברים. למשל: שהיה גיבור חיל שניהל מלחמות ,ומצד שני כאשר 

עדינו בענווה ובצניעות גדולה כלפי רבותיווהופך עצמו לכלי המתבטל לפניהם. עלהכתוב בשמואל ב': "

לחמותיהםשל ישראל היה מקשה עצמו, כעץ וכאשר היה לומד " אומרים חז"ל שכאשר נלחם את מהעצני

 תורה היה מעדן עצמו כתולעת.

 

 קודות באישיותו של דודנ

וד המלך זכה יותר מכל אדם במקרא, יותר מן האבות ואפילו יותר ממשה רבנו לתיאור ד-אדם המעלה (5

תואר  יפהמאוד נרחב של מעשיו. דמותו של דודכפי שהיא עולה מן הכתובים: איש יחיד ומיוחד, 

מצד אחד, רגשני, ואיש ירא ה' מצד שני. דרך -קשה וקשוח  ואהוב, יודע לנגן ומשורר, גיבור חיל,

דוד הייתה מלאת עליות ומורדות. והיה נתון במצב שכל אדם אחר לא היה מסוגל לעמוד החיים של 

בהם, ונתנסה בניסיונות קשים ועמד בכולם )מרדפי שאול ,ומרד אבשלום בנו( רק באחד מהם נכשל 

)חטא בת שבע(. תמיד היה נשאר נאמן למשפחתו וליעדו, לא נטש את ה' בגלל מרדפי שאול, ומרד 

 ".4כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכלכמה דברים קשים שעבר. וראוי להגיד עליו: " אבשלום ועוד

לא דוד היה משבט יהודה. עליו ניבא יעקב בספר בראשית,בברכת יעקב ליהודה: "–מוצא משפחתו (0

". משפחתו של דוד ישבה באפרת ואביו היה מגדולי המקום, 5יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו

 ה גם מרות המואביה ובועז.משפחתו יצא

והוא אדמוני עם כאשר הובא דוד מן הצאן אל שמואל לצורך משיחתו אמר הכתוב:"-תואר ואהוב יפה (3

ברוך ")בחור יפה( שאול המלך אהב את דוד ואמר עליו את הכתוב בשמואל א': "6יפה עינים וטוב ראי

ל שאול המלך אהב את דוד אהבת ". גם יהונתן בנו ש7אתה בני דוד, גם עשה תעשה ,וגם יכול תוכל

נפלאתה אהבתך נפש. כמו כן, גם דוד אהב את יהונתן אהבת נפש וכמו שכתוב בקינת דוד על יהונתן: " 

".כל ישראל ויהודה אהבו את דוד,בנות ישראל שרו לו אחרי שהכה את גולית 8לי מאהבת נשים

מה שגרם לשנאה ולקנאה של  " וזה גם9הכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיוהפלישתי וכמו שכתוב"

 שאול כלפי דוד לאחר שהרג דוד את גולית.

דוד היה נגן מפורסם עוד מימי נעוריו וגם לפני שאול ניגן דוד בכינור,  –יודע נגן ונעים זמירות ישראל (3

כאשר שרתה על שאול רוח רעה כמו שכתוב בשמואל א' פרק י"ח פסוק י': "ותצלח רוח ה' רעה אל 

וך הבית, ודוד מנגן בידו כיום ביום". דוד הרבה לנגן והרבה לשיר ולהתפלל לה'. שאול ויתנבא בת

_______________________ 
4

 בראשית ל"ב כ"ט
5

 בראשית מ"ט, י'
6

 י"ב,שמואל א'ט"ז
7

 א' כ"ו, כ"ה שמואל
8

 כ"ו ,שמואל ב' א'
9

 ז' ,א' י"ח שמואל
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בספר תהילים שכתוב ברובו על ידי דוד, מראה כמה הוא מהלל את ה'. דוד ומזמוריו הפכו להיות 

כחלק מתפילות ישראל, וגם אומות העולם שמים בפיהם את מזמוריו בתפילותיהם. ולכן הוא נקרא 

 ת ישראל".גם"נעים זמירו

דוד היה עוד מימי נעוריו גיבור חיל באומץ לב ותושיה,כמו שאמור –גיבור חיל , איש מלחמה ומצביא (5

גם את הארי,גם הדוב בכתוב לפני שיצא דוד להילחם עם גולית,הוא דיבר עם שאול על אומץ לבו: "

אלא גם מפקד  ". החוש הצבאי היה טבוע בו מטבע ברייתו. דוד לא היה רק גיבור חיל10הכה עבדך

 מעולה ,ומצביא מעולה. 

 –היה מקים גדוד של צבא מאנשים, וגדוד זה עמד בנאמנותו לדוד. מצביא מעולה  -מפקד מעולה

שאינו מאבד את העשתונות לעולם ומאז שדוד מלך על כל ישראל ויהודה, הראה את כל כישוריו 

 הגאונים כמצביא על צבאות רבים.

ם גיבור מלחמה ביצר האדם. דוד היה חסיד, שהיה עושה מעשים לפנים דוד המלך היה ג –עניו וחסיד (6

משורת הדין והמנהג מבלי שיצפה לגמול עבורם. דוד גם לא שלח ידיו בשאול אף על פי שבמנהגי 

דפו. )כמו למשל מעשה המערה(. דוד שמר אמונים גם והאדם, ואף מצד הדין רשאי הנרדף להרוג את ר

ששלמה בנו ובנה יהיה מלך על ישראל(. דוד היה מודה בכישלון,ונוטל על לשבועתו, שנשבע לבת שבע,)

עצמו את האחריות למעשיו, ולומד מהם מוסר השכל)מעשה דוד ובת שבע שדוד הודה שחטא( וכן 

 ."ויאמר דוד אל נתן חטאתי לה': "11כתוב על דוד שהודה בחטאו

טיבה כך הגה ותכנן עוד מימי נעוריו כשם שדוד תכנן את ממלכתו ואת  –מניח היסודות לבית עולמים (7

את דבר מציאת מקום לה.על כן כשמלך דוד על כל ישראל וכבש את ירושלים, העביר אליה בעסק רב 

את ארון הברית , לכך נהפכה גםירושלים לעיר הקודש עוד מימי דוד, אלא שלא זכה לבנות את בית 

ן הנביא אומר לו שבנו של דוד יבנה את המקדש, בגלל כל המלחמות שלחם שידיו היו מלאות בדם. נת

כי ימלאו ימיך,ושכבת את אבתיך,והקמתי את זרעך אחריך אשר יצא בית המקדש כמו שאמר: "

". אבל דוד הכין חומרי בנין ותוכניות עבודה לבניין,ואף זכה לבנות מזבח 12ממעיך,והכנתי את ממלכתו

 לה' בגורן ארוונה היבוסי )בהר המוריה(.

, כמו שאמר דוד זכה לתואר הרם של "עבד ה'" כמו אבות האומה והנביאים –אלוקיםעבד ה' ואיש  (8

" עבד ה'. זכה דוד,שמיד כאשר נימשך למלך,צלח עליו רוח ועתה כה תאמר לעבדי לדוד: "13עליו בכתוב

ה )רוח הקודש ונבואה( דוד גם דבקבתורת שמואל הנביא רבו, וקירב אליו נביאים. חכמים הגדירו 

כלל כבעל רוח הקודש כלומר שרתה עליו שכינה, וגם קבל את תוכחות הנביאים בעת  אותו בדרך

 שנכשל )חטא בת שבע, וכן כשספר את עמו(.

לאחר שלמדנו על גודל אישיותו של דוד במגוון תחומיםועל צדיקותו הרבה, ומיזוג הצדדים  ,לסיום

 להיות למלך על ישראל. המנוגדים באישיותוכמו עדינות וגבורה. אנו מבינים מדוע ניבחר 

 

 שתי נקודות שאקח מדוד המלך ואשתדל ללמוד משהו לעצמי.

ראינו שדוד המלך היה גיבור.גבורתו התבטאה בין השאר בכך שהיה כובש את יצרו, היה שולט  .א

ברגשותיו ולא איבד את העשתונות לעולם. גם כאשר היה בסכנה גדולה שמר על קור רוח, כאשר נתן 

משל כבשת הרש, דוד הודה בחטאו והיה מוכן לשלם את כל המחיר על מעשיו.  הנביא אמר לו את

גבורה גדולה היא לקחת אחריות על כל המעשים שאדם עושה להודות בהם ולהיות מוכן לשלם על כך 

_______________________ 
10

 ל"ו ,שמואל א' י"ז
11

 שמואל ב' פרק י"ב פסוק י"ג
12

 שמואל ב' פרק ז' פסוק י"ב
13

 שמואל ב' פרק ז' פסוק ח'
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את המחיר,לעומת אדם שבורח מאחריות. הייתי רוצה לאמץ לעצמי בצבא ובחיים משהו מהגבורה 

 ך.הזאת שאפיינה את דוד המל

ראינו גם שדוד היה משורר אלוקי,והיה חי בהשראה אלוקית. הוא הביא לידי ביטוי בפרקי בתהילים  .ב

שכתב, וברצונו העז לבנות את בית המקדש)על אף שלא יכול היה לבנות את בית המקדש(,אהבה גדולה 

ד לקב"ה וצימאון אדיר לקרבת ה'. הייתי רוצה שגם לי יהיה משהו מאותה אהבה גדולה של דו

 ל חי.-לקב"ה,ושגם אני אחוש צימאון לא

  דוד מלך ישראל חי וקיים!!!!
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 מצוות השמחה

 אביחי זאנה

 הקדמה

 בחרתי בנושא מצוות השמחה בגלל שזהו נושא חשוב מאוד בחיינו ובלעדיו החיים ריקים מתוכן.

ך גם בי התעוררו כמה וכמה פעמים שאלות איך לחזק את עניין השמחה ואיך להגיע אליה בכ

 שתימצא באורח חיינו.

וכדי להתחזק בזה החלטתי  ף החיים בלי מידה זו,י שאי אפשר להתקדם ולהתמודד עם שטוהבנת

 לכתוב את המאמר בנושא זה.

 

  איך מגיעים לשמחה?

 השמחה באה כתוצאה מכך שאדם מסתפק ושמח במה שיש לו.

 יאות.יש אנשים רבים המתוסכלים מפני שיש פער בין ציפיותיהם לבין המצ

יש לדעת. שתמיד יש פער בין הציפיות לבין המציאות. טוב שיש לאדם ציפיות מעבר למציאות, 

  ."1איזהו עשיר השמח בחלקואבל זה לא צריך לעורר אצלו תסכול, אדרבה חכמים אמרו לנו :" 

להשתדל להתבונן בטוב שיש לו ומה היה קורה לו אילו לא אדם שאינו שמח במה שיש לו צריך 

 .לו את הטוב הזההיה 

אין אידיאל להסתגף. הרמב"ם נלחם נגד אנשים שחשבו שהם חייבים להכריח את עצמם 

 להסתגף.

 אדם אינו צריך להיות מפונק ומשועבד לפינוקים. -אבל מאידך

", כי 2שחייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובהוכך כותב הרמב"ם על דברי חז"ל, "

ידוע מאמר חז"ל "גם זו לטובה" וכן " כל  .3רעה והרעה היא טובהאינני יודע שמא הטובה היא 

כתו וירד מנכסיו ודווקא זו הייתה הסיבה אדעביד רחמנא לטב עביד ". ויש אדם שאיבד מל

 הבא. -לאושרו, כי זכה לחיים שלווים וגם הקדיש אותם לעבודת הבורא וזכה לחיי העולם

גלו, צלע והפסיד את ההפלגה, קילל את יומו, מעשה באדם שהלך בדרך לנמל, נתקע לו קוץ בר

 ."4אודך ה' כי אנפת ביבסוף הספינה טבעה, ועל זה נאמר "ל

 

 מה גורמת השמחה

כמו שכותב הרמב"ם: לדאגה  ,הדאגות השליליות מהאדם את בטחון ומסירה נותנתהשמחה 

הדאגה על " האדם דואג על מה שהיה ודואג על מה שיהיה. תיתכנה שתי סיבות, העבר והעתיד.

לא רק  ".העבר אין בה תועלת, והדואג ונאנח על דבר שכבר חלף ועבר, הרי זה חסר דעת ומשוגע

היא דומה למי שידאג ויצר לו: למה לא שהייתה לו צרה אלא הוא מחמיר אותה בדאגתו, "

 ".נבראתי מלאך עם כנפיים לעוף בשמיים, שאינו אלא שיגעון

_______________________ 
1
 אבות ד, א 
2
 א ,ד"ברכות נ 
3
 שם -פירוש על המשניות 
4
 א ,ב"ישעיה י 
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עליו צרה, גם הוא "הבל ורעות רוח" שהרי הצרה אפשר באשר לדאגה בדבר העתיד פן תבוא 

וצריך שישמח לבבו בבטחון בה' יתעלה, שהוא כל יכול, וכל מה שתבוא, ואפשר שלא תבוא, "

 ".ששולח לאדם הכל לטובה

אלה הדברים אם יקיימם אדוני המלך יתמעטו דאגותיו, ומחשבותיו יסורו ויאריך ימים על "

 הגילה והשמחה היא דווקא בה'. נגילה ונשמחה בו. ".ממלכתו

ומן השמחה יבוא שחוק לאדם ואין ראוי לאיש משכיל להרבות בשחוק כי עם השחוק משתתפת 

אין ראוי למי ש". וכבר נאמר כי כקול הסירים תחת הסיר כן שחוק הכסילדעת קלה כמו שנאמר "

מתמעט מוראו,  מי שרב שחוקווק במושבות ובמעמדות מפני שאמרו ששיש לו מוסר להתנהג בשח

כי בשעת השחוק אין יכול לחשוב שום יראת שמים עליו, לכן ייסר אדם את עצמו שלא ישחק 

 ."לא ישבתי בסוד משחקים ואעלז" ושלא יקנה לו רב או חבר משחק, שנאמר

וזהו הגבול הדק שאדם צריך לדעת בין השחוק לשמחה, ששניהם  "וכתיב: "בכל עצב יהיה מותר

 מקומות שונים.דומים אך יוצאים מ

ה ככה האדם "השמחה האמיתית נובעת מעשיית המצוות ומלימוד התורה ומההתקשרות לקב

  מרגיש מלא ושלם ושמח בחייו.

ושמחים בבית  אלו המשתכרים אך השמחה הלא אמיתית שהיא השחוק וקלות הראש כגון:

ה כשגובר היין על ". )וכל ז5לץ היין הומה שכר, וכל שוגה בו לא יחכם"המשתה שעליהם נאמר: 

השכל ולא השכל על היין( לכן אדם צריך להינצל ולברוח מאלו השמחות המדומות שבאות למלות 

 את החלל החסר מהשמחה האמיתית שהיא עבודת ה'.

"ושמחת בחגיך".  -"חתן וכלה", ומצוות -ולכן ככל שירבה האדם בשמחות האמיתיות כגון: מצוות

יזכה להרגיש סיפוק  ,ת נפשו ונשמתו ולא את גופו החומריויבנה את חייו בדברים המשמחים א

בחייו בחיים מלאים וטובים ולא יהיה כטועים המשלים עצמם בשמחה גופנית רגעית ובכל מיני 

לתסכול ובסופו של דבר  ,תאוות חסרות טעם שנראות כמשמחות אך מפילות את האדם לעצבות

 החיסרון. ללהפך מן המילוי ש

תמיד לראות ולבדוק באמת ובתמים בכל יום אלו שמחות ומעשים יועילו לנו, לכן צריכים אנחנו 

 יספקו ויתנו נחת לרוחנו. ואלו יזיקו לנו ויגרעו לנו מהשמחה האמיתית.

 

 האם יש גבולות לשמחה?

השמחה היא אחת מהמידות ומהתכונות החשובות ביותר לקיום המצוות ללימוד התורה ולעבודת 

 ה' בכל המובנים.

 ".6אשר לא עבדת את ה' אלהיך בשמחה ובטוב לבב תחתנו למדים מהפסוק: "וזה א

המרכיב העיקרי בעבודת ה' היא השמחה שבלעדיה עבודת ה' חסרה ופגומה וזה אנו למדים כלומר 

  מבני ישראל שנענשו על כך שלא עבדו את ה' בשמחה.

לה הקודמת בעניין לכן כל בעל נפש צריך להרבות בעניין השמחה )כמו שכתבנו למעלה בשא

השמחה האמיתית( בצורה תמידית ותדירית בכל יום ויום וכל המרבה בה הרי זה משובח שאין 

עניין השמחה לזמנים מסוימים אלא בכל רגע ורגע שאין לה זמן קבוע ואין לה גבול וצריכה ללוות 

 את האדם בכל מעשיו.

_______________________ 
5
 משלי כ"א 
6
 דברים כ"ח, מ"ו 
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"אין השכינה שורה אלא כתוב כמו ש וזוהי אחת המצוות שצריך האדם לקיימה ולפתחה תמיד.

וכל הנביאים לא היו מתנבאים בכל עת שירצו, אלא המכוונים דעתם ויושבים  ". 7מתוך שמחה

שמחים וטובי לב ומתנבאים שאין הנבואה שורה לא מתוך עצלות ולא מתוך עצבות אלא מתוך 

והיה " מו שכתוב:כ לפיכך בני הנביאים מביאים לפניהם נבל ותוף וכינור ומבקשים נבואה, שמחה.

מזה אנו למדים שהשמחה היא מידה עיקרית לאורח חיינו, בין אם  ". 8כנגן המנגן ותהי עליו יד ה'

וחובתנו להרבות  זה במעשה היום יום ובין אם זה בעבודת ה' ואפילו לדברים גבוהים כמו נבואה.

וכל לזכות לקיום מעשינו וכך נ בה ללמוד אותה ולהשיגה ולחיות אותה בכל יום ויום בלי קץ וגבול.

 בצורה אמיתית ושלמה.

 

 סיכום

את ערכה וחשיבותה של השמחה בכל אורחות חיינו שמגיע היא לכל המקומות ולכל כאן ראינו 

 המצבים השונים בחיינו,

אם זה באמונה שמה שמביא את האדם לידי אמונה זו השמחה ומה שגורם לאדם לעשות המצוה 

 אשר לא עבדת את ה' אלהיך בשמחה ובטוב לבב". תחתו, "בשלמות היא השמחה כמו שראינ

כמו כן מסירה השמחה מליבו של האדם הרבה דאגות עצב ומכאובים ונותנת לו דרך התמודדות 

איתם ועם כל מאורעותיו שנתקלים בדרכו במהלך חייו שגורמת לו להסתכל על הכל בצורה נכונה 

 מברך על הטובה".ש שםעל הרעה כחייב אדם לברך " ובריאה, כמו שכתוב:

ומקבל על עצמו הכל באהבה ובשמחה אפילו את ייסוריו וכך מגיע גם לדרגת בטחון יותר גדולה 

 ה ששמח בחלקו ובמעשים שעוברים עליו בחייו."בהקב

 

כך בוודאי חיינו יהיו יותר שלווים וטובים יותר בין עם החברה  ,דבק במידה זוישנזכה כולנו לה

 יותר מכל בביתנו עם ההורים או המשפחה בעתיד.ובא, בעבודה הסובבת אותנו בין בצ

 

 

 

  

_______________________ 
7
 מסכת שבת 
8
 מלכים ב' ג', ט"ו 
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 העישון בהלכה

 שי יונה

 החוב מן התורה ומדברי החכמים לשמור על הבריאות .א

רק השמר לך המקור בתורה לצורך לשמור על בריאות הגוף ועל חיי האדם הוא מספר דברים: "

 " .2םונשמרתם מאוד לנפשותיכ" . וכן: "1ושמור נפשך

כל מכשול שיש בו סכנת חיים/נפשות מצות עשה להסירו ולהישמר רמב"ם פסק להלכה: "ה

ממנו,שנאמר:"השמר לך ושמור נפשך" ,וגם הרבה דברים אסרו חכמים מפני שיש בהם סכנת 

נפשות ,וכל העובר עליהם ואומר הריני מסכן בעצמי ומה לאחרים עלי בכך )אני דואג לעצמי 

)שלושים ותשע  יכפת ממני ( או איני מקפיד בכך, מכין אות מרדות,ולאחרים לא צריך להיות א

 מלקות שמלקים מי שעובר על גזירות חכמים ותקנותיהם(."

 הרמב"ם מביא דוגמאות לאיסורי החכמים כגון : 

 לא ישתה בלילה מן הנהרות והאגמים שמא יבלע עלוקה והוא אינו רואה. .5

 ת אדם , אסורים משום סכנה.בהמה חיה ועוף שנשכם נחש או שאכלו סם הממי .0

אסור לאדם ליתן מעות לפיו שמא יש עליהם רוק יבש של חולים. החשש הוא שמטבע זה נגע  .3

בו אדם חולה ושהיה רוק על אצבעו ,ויכולים לעבור מחלות שהיו בפיו ימצאו עכשיו על 

 המטבע. 

גזרות של  רואים מהרמב"ם שאסור מן התורה לאדם לסכן את בריאותו , ויש גם תקנות או

 חכמים כדי להגן על חייו ובריאותו של אדם .

פסוקי התורה שהביא הרמב"ם כדי להוכיח שחייב אדם לשמור על בריאותו , לכאורה אינם 

עוסקים בשמירה על הבריאות, אלא על חובת נפשו של האדם לשמור על מצוות ה' ולהימנע 

א ושלם מדרכי השם הוא שהרי אי הואיל והיות הגוף ברי" :3מעבודה זרה,אולם הרמב"ם כותב

אפשר שיבין או ידע דבר מידיעת הבורא,והוא חולה , לפיכך צריך אדם להרחיק עצמו מדברים 

". נכון אומנם שהפסוקים המאבדים את הגוף ,ולהנהיג עצמו בדברים המבריאים והמחלימים

היא תוכל למלא מדברים על הצורך לשמור את הנפש שתקיים מצוות ותימנע מעבירות , אך כדי ש

את תפקידה צריך שיהיה האדם בריא בגופו ובנפשו .ולכן כתוב בפסוקים אילו גם על חובת האדם 

 לשמור על בריאותו .

 

 הסכנה הבריאותית שבעישון. .ב

לפני מאות שנים הרופאים סברו שהעישון מועיל לבריאות כגון: שמסייע לפעולות העיכול. ייתכן 

מו לב לכך שהעישון מחליש את כוחותיו של האדם ועלול לגרום שהם צדקו. רק לפני כמאה שנה ש

למותו. "החפץ חיים" קבע כבר לפני כמאה שנה שאסור לאדם להרגיל עצמו בעישון. כיוון שגם 

בתקופתו לא ראו קשר הכרחי בין העישון ובין הסכנה לחיי המעשן, סברו רוב הרבנים שאיסור 

להמשיך לעשן. בעשרות השנים  םלכן אפשרו לתלמידיההעישון אינו איסור גמור אלא רק המלצה, 

 האחרונות התברר על פי מחקרים רבים שהעישון מסוכן מאוד לבריאות. 

_______________________ 
1
 דברים ד', ט' 
2
 ', טו'דברים ד 
3
 ות פרק ד' הלכה א'הלכות דע 
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 ישנם שלושה סוגים עיקריים של מחלות הנגרמות על ידי העישון והם: 

פגיעה ישירה בריאות שפוגעת במנגנוני ההגנה שיש בהם, שנועדו להגן עליהם מחדירת גורמים  .5

קים לגוף, פגיעה ביכולת של הריאה לקלוט כמות מספקת של חמצן שהגוף זקוק לו המזי

 לתפקודו, ואף פגיעה בכושר הגופני וביכולת התפקוד של הגוף.

 מחלות לב. בערך אחד מכל ארבעה אנשים שמתים מהתקף לב,מתים מעישון. .0

חלת הסרטן. מחלת הסרטן. מחקרים רבים מוכיחים שהעישון הוא גורם מרכזי להיווצרות מ .3

במחלה זו יכול האדם ללקות בגלל העישון, לא רק המעשן עצמו אלא גם האנשים הנמצאים 

בקרבתו ונושמים את העשן שבא מהעישון שלו. המחקרים מראים שהסיכון שגבר מעשן יחלה 

בסרטן גבוה פי שניים מאשר גבר שאינו מעשן. הסרטן העיקרי שנגרם מהעישון הוא סרטן 

מראים שמעשנים חולים בסרטן הריאה פי שבעה מאשר אלו שאינם הריאה,המחקרים 

מעשנים. הממוצע השנתי של האנשים שמתים בארץ מסרטן הריאה הוא כחמש מאות 

 מעשנים. 

 

 סיכום ביניים

לאחר שראינו שחובה מן התורה לשמור על הבריאות ולאחר שראינו גם על פי המחקרים 

יו של המעשן, ואף לחייהם של הסובבים אותם, אנו הרפואיים שעישון מהווה סיכון גדול לחי

 חייבים להסיק מכאן שיש איסור לעשן על פי דין תורה. 

 

 הזכות של אדם למנוע מאדם אחר לעשן בסביבתו .ג

בבית פרטי או בכל רשות פרטית אחרת, הבעלים של המקום הפרטי מוסמך לקבוע אם לעשן או 

להכתיב לבעליה כיצד להתנהג. אורח המגיע לאותה לא. אורח הבא לאותה רשות פרטית אינו יכול 

רשות פרטית שאינה שלו, אם יוצא לעשן יצטרך לקבל לכך את רשותו של בעל הרשות. במקומות 

ציבוריים או במקומות ששייכים לכמה שותפים יש מקום לברר האם מותר לעשן בהם. במסכת 

הפרטית ריח רע או עשן שמפריעים בבא בתרא דף כג' עמוד א' מבואר שאסור לאדם לייצר בחצרו 

לשכנו. בתקופת התלמוד לא ידעו, את מה שאנו יודעים היום, שעשן מסוכן מאוד לריאות של 

האדם, ואף על פי כן אסרו לייצר עשן שמפריע לשכנים, קל וחומר שבזמננו, כאשר אנו יודעים 

מחבריו עישון בסביבתו, בוודאות שיש סכנה לחיי האדם ששואף עשן לריאותיו, שיכול אדם למנוע 

 כאשר מדובר ברשות הרבים, ובמקומות המשותפים לו ולמעשן. 

 

 קניית סיגריות עבור אדם אחר שמעשן .ד

הרב אליעזר מלמד בספרו "פניני הלכה" בחלק העוסק בהלכות שמירת הנפש, בפרק על נושא 

עוסק בשאלה זו  העישון סעיף יא', עוסק בשאלה האם מותר לסייע למעשן בקניית סיגריות. הוא

לאחר שכתב על כך שלפי התורה אסור לעשן. בתשובתו הוא מביא דבריו של הרב דוד הלוי 

שנכתבו בספרו "עשה לך רב". הרב הלוי דן בשאלה האם בן ששלחו אביו לקנות עבורו סיגריות 

צריך לציית לאביו מדין כיבוד אב ואם , או שצריך לסרב לאביו משום שמסייע לאביו לעשות 

בירה, הרב הלוי עונה שכיוון שכיבוד הורים אינו דוחה את מצוות התורה, לכן אסור לבן לקנות ע
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לאביו סיגריות, הוא כותב שאמנם כאשר הבן יקנה לאביו סיגריות, הוא אינו עובר בכך על איסור 

 מכשול".  ןהתורה: "לפני עור לא תית

ה רק כאשר החבר לא יוכל לבצע את מכיוון שאיסור זה קיים מהתורה לגבי מסייע לחברו בעביר

העבירה בלי הסיוע, כיוון שכאן יוכל האב להשיג סיגריות גם בלי הבן, הבן שקונה סיגריות לאביו 

אינו עובר על איסור התורה ובכל זאת קיים כאן איסור מדברי חכמים, שאמרו שאסור לסייע 

כן יש איסור על הבן לקנות לחברו לעבור עבירה. גם אם חברו יבצע את העבירה ללא עזרתו. ל

לאביו סיגריות מדברי חכמים, וגם איסור מדברי חכמים דוחה את מצוות כיבוד אב ואם. לכן 

צריך הבן לסרב לקנות סיגריות לאביו. על דברים אלו של הרב הלוי, מעיר הרב אליעזר מלמד 

ה מסירוב הבן שבאופן עקרוני הוא מסכים שלבן אסור לקנות סיגריות לאביו, אולם אם כתוצא

ייגרם סכסוך גדול בינו לבין אביו עדיף שהבן יקנה לאביו את הסיגריות. נראה לי שההערה של 

הרב אליעזר נכונה גם לגבי קניית סיגריות לחבר, אם יוכל להסביר לו והדבר לא יגרום למתחים 

רו יגרום קשים ביניהם, אסור לו לקנות סיגריות לחברו. אולם אם הסירוב לקנות סיגריות לחב

 למתיחות וכעסים ביניהם עדיף שיעשה את בקשתו ויקנה לו סיגריות.
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 צער בעלי חיים

 אורן ימהרן

 הקדמה

שקשור לבעלי חיים. אני מאוד אוהב  בחרתי בנושא זה כי הנושא הזה מאוד מעניין אותי בכל מה

יתי התעללות עלי חיים ולא פעם ראבולכן אני קשור ל בעלי חיים וגם לי יש חיה בבית)כלב(

והתאכזרות לבעלי חיים ובעקבות התופעה הלא מוסרית הזאת ראיתי לנכון לכתוב מאמר זה 

        נושא זה יכנס לתודעת הציבור.ובתקווה שאנשים יקראו אותו 

 

 שאלה: עד היכן מגיע גדר של צער בע"ח?

לי חיים ולא רק היחס לבעלי חיים צריך להיות ברחמנות ובהגינות וזה איסור מהתורה לצער בע .1

כמו שאנו למדים ממצוות פריקת  ,צערלמנוע מהם שיש איסור לצערם אלא יש גם מצווה וחובה 

חמור שחובה על אדם הרואה את חמור חברו רובץ מהמשא לתת עזרה לחברו להרימו. שנאמר: 

אה " וכל זה בכדי למנוע מהחמור צער. עוד כתב בשולחן ערוך הרב, שאם אדם רועזוב תעזוב עמו"

שהגיע למקום מלא מהמורות או לעלייה תלולה עד שאינו יכול להמשיך לבדו  סוס שמושך עגלה

הו בעליו מכה רבה להכריחו ויכ ,יצליח להמשיך כראוילא בלי שיעזרו לו, ויש חשש שאם הסוס 

כדי להצילו מיד בעליו שלא יכהו. למשוך למשוך יותר מכוחו. אזי אפשר שיש מצווה לעזור לסוס 

 לו שלגוי האכזר אין ראוי לעזור. מכל מקום ראוי לרחם על הסוס ולעזור לו. ואפי

פעם אחת  סיפור מופלא שמסייע בהבנת היחס שראוי שיהיה לנו כלפי בעלי חיים. מופיע 1בתלמוד

שו בין לקחו עגל לשחיטה. ואותו העגל הרגיש בדבר וכדי להימלט ממר גורלו ברח והחביא את רא

כייה. אמר רבי לעגל: לך אל השוחט, כי לכך נוצרת. באותה שעה נתעורר געה בבכנפי בגדו של רבי ו

על רבי קטרוג גדול בשמים ואמרו הואיל ולא ריחם על אותו עגל יבואו עליו ייסורין קשים. וכך 

שלוש עשרה שנה סבל רבי מכאבי חניכיים ומכאבים בהוצאת השתן. יום אחד ניקתה שפחתו את 

ורחמיו על הניחי להם נאמר " ים של חולדה ועמדה לזורקם אמר לה רבי:הבית ומצאה גורים קטנ

באותה שעה אמרו בשמים הואיל ורבי גילה רחמים מרובים על בעלי חיים כראוי, אף  ".כל מעשיו

שחשיבות צער בעלי חיים גדולה וזה  ,מכאן למדים אנחנו עליו ירחמו ונסתלקו ממנו ייסורין.

 צעד המוסרי ולכן יזהר כל אדם לא להתעלל בבעלי חיים או לצערם.ראינו גם מהצד התורני וגם מ

כדי להבין את הכלל העקרוני של איסור צער בעלי חיים, יש להקדים ולומר שבעקרון צרכי האדם 

קודמים לצרכי בעלי חיים. אבל כאשר מדובר בצורך פחות חיוני לאדם או כאשר הצורך לאדם 

 יותר. מורכבתהשאלה גורם לבעלי חיים סבל גדול מאוד אז 

ככלל ניתן לומר שהשיקול ההלכתי נקבע על פי שלושה עקרונות יסודיים שרק על ידי שיכלול 

 שלושתם ניתן להכריע בכל שאלה ושאלה.

: שככל שהבהמה או החיה עוזרת יותר לאדם כך ראוי להתייחס אליה ביתר הכלל הראשון הוא

א לחסום את הבהמה מלאכול בעת שהיא עובדת. רחמנות ובהגינות ולכן ציוותה אותנו התורה של

וכמו כן לסייע ולגמול חסד עם הבהמות שמסייעות לנו בעבודותינו.)גם משום הכרת הטוב,וגם 

 ויקנה את מידת הרחמים יום,יום( -משום שאז מתרגל האדם לחוס ולרחם על סביבתו הקרובה

_______________________ 
1
 ב"מ פה.א 
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קל ולעיתים בצער גדול ולפעמים  נות של גרימת צער,לעיתים מדובר בצערו: שיש רמות שהכלל שני

 בגרימת סבל נוראי ככל שמדובר בצער גדול יותר כך הדבר חמור יותר ובקושי ניתן להקל בו.

קשור לכלל הקודם והוא שישנו הבדל בין סוגי בע"ח ככל שמדובר בסוג מפותח  :הכלל השלישי

 על איסור חמור יותר. יותר כך מידת הסבל שלו עלולה להיות הרבה יותר גדולה ,והמצערו עובר

ברור שיש הבדל בין תחושת הצער של כלב לעומת נמלה או דג, הסיבה לכך שהמוח ומערכת 

מערכת העצבים  קטן יותר,העצבים של הכלב מפותחים בהרבה מאלו של הנמלה. כשמדובר במין 

ר והמוח שלו פחות מפותחים ממילא תחושת הכאב והצער שלו קלושים יותר.וכך יצור קטן יות

 כנמלה.

שניהם זהו איסור, בומכאן אנו רואים שצער בעלי חיים מגיע מחיות גדולות ועד חרקים קטנים ו

כפיו של  ישכולם יציר צריך להקפיד לרחם על כל בריה מאדם עד בהמה ,ולכן .אך חומרתו משתנה

      הקב"ה ואין לזלזל באף בריה.

  

  כיצד צריך לנהוג בבעלי חיים מזיקים?

פעמים כשצרכי  ,אף שישנה מצווה מן התורה שלא לצער בעלי חיים מכל מקום ,רי חז"לראינו בדב

-אזי צרכי האדם גוברים.לכן אדם שרואה נחש או עקרב במקום האדם מתנגשים בצרכי החיות,

וכן הרואה אריה או זאב מסתובב במקומות ישוב,צריך  כדי שלא ימית אדם.מצווה להורגו  ישוב

אדם שמגדל בביתו חיה טורפת או נחש ארסי,אם הם שמורים  .ו באנשיםלהורגם כדי שלא יפגע

ע ומאנשים שזו חובה של בעל החיה ואם לא עושה כן יכולים לפג צריך תמיד להקפיד להרחיקם

בצורה טובה. מלבד זה שזהו מעשה אינו מוסרי ויש היתר  עבר על איסור שלא שמרםבכך ולהזיק ו

ווח לרשויות אך בסתם בע"ח שאינם מזיקים או בהם או לדאם מסכנים אותו לפגוע ואף חובה 

 .ששמורים אסור בשום אופן לפגוע או להזיק להם

 

 ניסויים בבעלי חיים 

האם מותר לערוך מתעוררת שאלה נוספת, בהמשך לשאלה הקודמת לגבי צער בע"ח )בעלי חיים( 

 ?חיים-יניסויים מדעיים בבעלי חיים, ניסויים שפעמים רבות גורמים סבל בבעל

הכלל הוא, שאיסור צער בע"ח חל כל זמן שאין התנגשות משמעותית בין צרכי האדם לצרכי 

בע"ח, אבל כאשר ישנו צורך חיוני מאוד לאדם, הואיל והאדם ניצב בדרגה גבוהה יותר מהבע"ח, 

ותפקידו חשוב ומרכזי יותר בבריאה, מותר לו להשתמש בבע"ח לצרכו. שכשם שבע"ח מנצלים 

ח לצרכם, כך מותר לאדם להשתמש בבע"ח, כל זמן שהדבר נעשה לצורך חיוני ולא מתוך את הצומ

שרופא שרוצה לבדוק תרופה חדשה, עשויה מסם חריף שעלול גם  2להלכה פסקנאכזריות. ולכן 

שמותר לעשות ניסויים  3נפסקלהמית, מותר לו לנסות אותה תחילה על כלב או חתול. וכן 

צד מידת חסידות אין ראוי להימנע מכך, מפני שעל ידי ניסויים אלו ניתן רפואיים בבע"ח, ואפילו מ

אלא שכיוון שיש איסור לצער בעלי חיים, יש לעיין ולבדוק היטב בכל מקרה  להציל חיי אדם.

ומקרה, האם הכרחי לבצע ניסוי זה שגורם צער לבע"ח. שכן פעמים רבות קורה שמדענים במקום 

ואין שום טעם לחזור עליו במקום אחר. בנוסף לכך עיקר איסור צער מסויים כבר ערכו ניסוי זה, 

בע"ח חל על המינים המבוייתים המשמשים את האדם, ועל כן יש להשתדל שלא לערוך ניסויים על 

_______________________ 
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כלבים, וגם כשיש צורך צריך להתאמץ כמה שפחות לצערם בניסוי או במחקר שנעשה כגון ניתוח 

לכן כיום מצוי בהרבה מקומות תכשירים חדשניים לבריאות בהרדמה. ו ושאם עושים כן יש לבצע

הגוף ולכן צריך להיזהר בייצור תכשירים אלו לבל יפגעו בבע"ח אלא אם כן נצרך הדבר לרפואה 

 ולהצלת חיים.

  

 חינוך לצמחונות נכון או לא נכון?

וף ורדו בדגת הים ובעבדורות הראשונים נאסר על אדם הראשון לאכול בשר. ואף שנאמר "

" הכוונה היא שלפי סדר הבריאה ראוי שבע"ח ישמשו את 4השמים ובכל חיה הרומשת על הארץ

האדם, שכן האדם נזר הבריאה, אבל נאסר לנו להתאכזר כלפיהם, וכן נאסר עליו להורגם כדי 

לאוכלם. אבל בעקבות חטא אדם הראשון וחטאי דור המבול נפל העולם כולו ממעלתו הראשונה, 

חות מוזרים, טבען של החיות הפך לאטום ואכזרי יותר והן החלו לטרוף זו את זו, אנשים נעשו פ

ואפילו האדמה נשחתה והוציאה קוצים ודרדרים. במצב הזה, מוטלת על האדם חובה לתקן 

תחילה את יסודות המוסר ביחסים שבין בני האדם, שלא לגנוב ולא לעשוק, וקל וחומר שלא 

הבסיסית שבין אדם לחברו תיבנה כראוי, ויחדלו מלחמות  להרוג. ורק לאחר שמערכת המוסר

ועוולות מן הארץ, נוכל להמשיך להתעלות ביחסנו המוסריים כלפי בע"ח. עד אז הותר לבני האדם 

" .מה שאין כן לפני דור המבול כירק עשב נתתי לכם את כללאכול בשר בע"ח, כפי שנאמר לנח: "

מן הצומח, ואילו לאחר החטא והתמוטטות מערכות  יכלו בני האדם להפיק את כל צרכי מזונם

הצומח כבר לא הספיק לאדם. ולכן התיר הקב"ה לנח ובניו לאכול בשר בהמות, עופות,  -הטבע

חיות ודגים. כלומר, הנפילה המוסרית של העולם יצרה מצב אקולוגי )חיים( חדש לגמרי שבו הננו 

כן צריך לדעת שכאשר ישנה התנגשות בין מוכרחים לעשות דברים המנוגדים לאידיאל השלם, ול

צרכי האדם לבע"ח, אזי צרכי האדם קודמים. שכשם שלבע"ח מותר לאכול מן הצומח, ככה 

וכמו שכותב הרב אבל שלא לצורך חיוני לאדם, אסור לצער בע"ח.  האדם רשאי לאכול מן החי.

אכול בשר, סימן הוא קוק בחזון הצמחונות והשלום )ד(, שכל זמן שישנה עדיין באדם תאווה ל

שעדיין לא הגענו לאותה רמה מוסרית עליונה שבה נימנע מהמתת בע"ח. ומאחר שאנחנו בדרגה זו 

והבשר נחוץ מאוד לחיותנו ולמזונו של האדם התירה לנו התורה לשחוט בהמות וחיות כדי 

ה לאכלם. )ועוד שישנו ספק מהי מידת הסבל שהשחיטה גורמת לבהמה, שייתכן שרגע השחיט

 קצר כל כך עד שכמעט אינה מרגישה סבל(. 

 לסיכום

במאמר זה ראינו ועסקנו בצער בעלי חיים איך להישמר מלהזיק או לפגוע בהם ועד כמה חשוב 

עניין זה, הן מהבחינה התורנית והן מהבחינה המוסרית בין אם זה בא לידי ביטוי בהתאכזרות 

צרכים, ועד כמה?. כמו כן ראינו דרכים אליהם בשגרת היום יום או אפילו בשביל ניסויים נ

להתמודדות עם התופעה איך להימנע מלצערם אם זה מצד ניסויים או מחקרים שיש הבדל בגודל 

החיה ותחושתה, ואם זה מצד אכילתם, איך להורגם בצורה שלא תגרום לכאב. אני מקווה 

האדם( שלפעמים אנחנו שבעקבות מאמר זה אנשים יזהרו ביחסם אל החיות וכל שכן לבריות )בני 

מרחמים על החיות אך מזיקים לבני האדם בין בגוף בין בממון בין בנפש שנזכה להתחזק באלו 

 ". מה הוא רחום אף אתה רחוםהדברים ותשתרש בנו מידת הרחמנות "

 

_______________________ 
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 זוגיות

 יוסף יפרח

 איך לבחור בת זוג? 

 ולפי מה יחליט על כך.כיצד ידע האדם מה היא בת הזוג המתאימה לו  ראשית צריך לברר

אולי ניתן ללמוד על כך מבחירתו של אליעזר עבד אברהם. כאשר הלך למצוא אישה ליצחק. 

 –מהקריטריונים שהציב לצורך מציאת האישה שתתאים ליצחק. כגון: תכונת גמילות חסדים 

שבזה התאפיינה משפחת אברהם. וזאת לדעתו הייתה צריכה להיות ההתאמה שברבקה ליצחק. 

לאחר שבחן אליעזר את רבקה וגילה שיש בה את התכונה הזו, החליט שמצא את האחת  רק

 שמתאימה.

כך אנו צריכים למצוא בבת זוגנו התאמה מרכזית. שאיתה אפשר לבנות את הקשר, ולפי זה נהיה 

 בטוחים במציאת האישה המתאימה.

י בבת הזוג הקשר איתה אנו יודעים, שכול אדם שונה מהשני, ולכן כשמוצאים מכנה משותף מרכז

 יהיה יותר אמיתי וחזק. 

אי אפשר להתחיל קשר בחוסר התאמה בסיסי מתוך רצון שבת זוגנו תשתנה בעתיד, כיוון שעל פי 

כמו שרצינו וחלמנו. על כן בחינת ההתאמה צריכה להיות מרכזית , רוב הדבר לא מתאפשר

 וחשובה לאדם בשעה שבוחר את בת זוגו.

מך רק על זה שקיימת התאמה בינו לבין בת זוגו, אלא צריך להכיר את אין אדם צריך להסת

האישה בצורה מעמיקה את תכונותיה ומידותיה. על כן ישנם גדרים נוספים שהאדם צריך לבחון 

בבחירת בת זוגתו. כגון: בחינת יתרונות וחסרונות של בת הזוג בצורה אישית יותר ולא רק בצורה 

ישות, שכך יכול להכיר את האישה בצורה יותר פרטנית על ידי כללית. רוכשים זאת דרך הפג

 דיבורים משותפים.

לאחר שקיבל ידע כללי על האישה. נפגש בפועל עם האישיות שלה, הכירה לעומק, ומרגיש שגילה 

את תכונותיה, יבחן הבן זוג אם זה עונה על רצונותיו ודרישותיו. לאחר שבירר עניין זה, צריך 

שהוא אחד המרכיבים העיקריים בחיי הזוגיות, והוא עניין השיחה הקולחת. לא  לבחון דבר נוסף,

מספיק רק לדבר עם בת הזוג, אלא צריך גם שהשיחה תהיה "זורמת" ונעימה, וירגיש חוויה טובה 

כשמדבר עימה.  מרכיב חשוב נוסף בבחירה של בת הזוג הוא  הקליק והרגש שנוצר בניהם בעקבות 

 השיחות.  

 

 ור על אהבה לאורך זמן?איך לשמ

 אהבה היא רגש וכמו כול רגש היא תוצאה של מחשבה שכלית.

 הבריות רגילות לומר: "תחשוב טוב יהיה טוב" או "תחשוב טוב תרגיש טוב".

בימינו כאשר אדם מרגיש מצוקה רגשית הוא נתון במצוקה נפשית כמו למשל מצבי רוח, דיכאון,  

זה הנתון במצוקה נפשית קשה, פונה על פי רוב לפסיכולוג פחדים, לחצים נפשיים וכו'. אדם כ

מקצועי. הפסיכולוג עוזר לו לצאת מהמצוקה על ידי כך שמנהל איתו שיחות ממושכות. השיחות 

 פונות אל המחשבה והשכל שלו ועל ידי השינוי בחשיבתו ובשכלו של הסובל תשתנה גם הרגשתו.

"לא  ל הרגש. כגון: "ואהבת את ה' אלוקיך",גם בתורה יש כמה מצוות שלכאורה הן מצוות ע

תחמוד אשת רעיך" ועוד. לכאורה דבר תמוה הוא  שיוכל האדם להיות מצווה לשנות את 
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והיאך היא הדרך לאהבתו : "5הרגשותיו. וכי יכול האדם להחליט איך הוא ירגיש? הרמב"ם כותב

יראה מהן חוכמתו שאין לה ויראתו, בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ו

ערך ולא קץ, מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאווה תאווה גדולה לידע השם הגדול כמו שאמר 

דוד: צמאה נפשי לאלוקים לאל חי. וכשמחשב בדברים האלו עצמן מיד הוא נירתע לאחוריו ויודע 

אמר דוד: כי שהוא בריה קטנה שפלה אפלה עומדת בדעת קלה מעוטה ליפני תמים דעות כמו ש

". הרמב"ם מראה לנו כאן את הדרך לייצר אראה שמיך מעשה אצבעותיך, מה אנוש כי תזכרנו

בלב הרגשת אהבה כלפי ה'. הוא אומר שהדרך היא על ידי התבוננות שכלית בעולם שתביא להכרה 

בגודלו, במורכבותו במופלאות שבו ובחוכמה הרבה שמתגלה בעצם קיומו. התבוננות זו לדעת 

מב"ם מוכרחה לייצר רגש עז של אהבה והערצה כלפי מי שאמר והיה העולם. ועוד הוא מוסיף הר

ואומר שאותה התבוננות שכלית בעולם שמביאה לאהבת ה' היא גם מוכרחה להביא ליראת 

רוממות וכבוד אדירה כלפיו, שהרי עצם קיומו של העולם מראה על עוצמה בלתי מוגבלת של 

 . חכמה ושל גודל של בוראו

רבים יתמהו " 6י אברהם אבן עזרא בפירושו לתורהלגביי הציווי "לא תחמוד אשת רעך" אומר רב

על זאת המצווה, איך יהיה אדם שלא יחמוד דבר יפה בליבו, כול מה שהוא נחמד למראה עיניו? 

ועתה אתן לך משל, דע כי איש כפרי שיש לו דעת נכונה והוא ראה בת מלך שהיא יפה לא יחמוד 

בליבו שישכב עימה, כי ידע כי זה לא יתכן ואל תחשוב זה הכפרי שהוא כאחד מין  אותה

המשוגעים שיתאווה שיהיו לו כנפיים לעוף השמיים ולא יתכן להיות כאשר אין אדם מתאווה 

לשכב עם אימו אף על פי שהיא יפה, כי הרגילוהו מנעוריו לדעת שהיא אסורה לו. ככה כול משכיל 

" יפה או ממון לא ימצאנו אדם בעבור חוכמתו ודעתו רק כאשר חלק לו ה'... צריך שידע כי אישה

רבי אברהם אבן עזרא אומר כאן שהדרך של האדם שלא לעבור על איסור לא תחמוד היא על ידי 

כך שירגיל את שיכלו להבין שאשת האחר וממונו אינם בתחום יכולת השגתו על ידי כך לא ירגיש 

 לעולם רצון לחמוד אותם. 

 

הנה ראינו על ידי שתי דוגמאות שהבאנו לציווים של התורה על הרגשתו של האדם שהתורה בעצם 

 מצווה כל שינוי חשיבה שתגרום לייצר את ההרגשה הנכונה. 

 

הרבה דרכים וכלים יש לאדם לשמר את אהבתו לבן זוגו לכול אורך חייהם המשותפים. החשיבה 

האהבה. בני זוג שהחליטו להינשא ולבנות בית נאמן השכלית היא הכלי העיקרי לשמר את אותה 

בישראל, שהחלטתם נבעה ממקום של הערכה הדדית והתחברות ממקום ערכי, של תכונות 

ומידות איכותיות, בכול פעם שיחשבו מחדש על המניעים שהביאו להחלטתם הם מתאהבים 

ם מחדש. יחד עם זה מחדש. בכול פעם שיחשבו על הטוב, היפה, והטוהר שבן הזוג הם מתאהבי

כיוון שאהבה היא סוג של חום שבני הזוג מקרינים האחד על השני יש צורך בהזנה מתמדת של 

החום הזה. האנרגיות שמזינות את החום הזה הן שיחות בכול יום בין בני הזוג שבהם ישתפו את 

המחר,  אחד את השני בחוויות שעברו על כול אחד מהם במשך היום ואף בתוכניותיהם של יום

גילויי התחשבות מרביים בצרכים וברצונות של בן הזוג, הקשבה, אמפתיה וגילויי אכפתיות 

מרביים לגבי מה שמציעים בן הזוג, מניעת ביקורת על בן הזוג והגנה מרבית של כול אחד מבני 

_______________________ 
5
 בספר המדע בהלכות יסודי התורה פרק ב' הלכה ב' 
6
 יד', שמות כ' 
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הזוג על רעהו מכול גורם חיצוני שמאיים עליו או על הזוגיות שלהם, ואפילו כאשר האיום בא 

 יסיונות התערבות של הורי בני הזוג בזוגיות שלהם. מנ

 

 סיכום: 

עסקנו בשתי נקודות עיקריות בתחום של הזוגיות, האחת עסקה בבחירה נכונה של בן הזוג 

 והשנייה בשימור האהבה בין בני הזוג לכול אורך חייהם. 

ס איתן בחירת אישה ממקום של שיקולים נכונים ואמיתיים, מסייעת ונותנת סיכוי לבסי

     שמאפשר גם את שימור האהבה ויצירת זוגיות בונה ומאושרת.
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 עריקים וסרבני גיוס

 דוד יצחק

 מבוא

התופעה של עריקים וסרבני גיוס מפריעה לי אישית מאד. אני לא מסוגל להבין איך אדם יכול 

דלה אותו, להיות סרבן גיוס ולא מוכן לתרום שלוש שנים ממאה ועשרים שנות חייו למדינה, שגי

תרמה לו, חינכה אותו והגנה עליו!!!רוב האנשים האלו הם לדעתי חסרי אופי והכרת תודה למקום 

 שבוא הם גדלו והתפתחו. 

שנים האלו למדינה שרוב הנוער  3-עזבו את האהבה למדינה! איך הם מסוגלים שלא לתרום את ה

יתרמו והם לא?! ושוב,  במדינה כן תורם אותם. איפה הכבוד לחברים שלהם?! למה שאחרים

 הסרבנים הם אנשים חסרי כבוד עצמי לדעתי.

 האנשים האלו הם אנשים אגואיסטים פשוט כך.

 

 התופעה של סרבני גיוס גדלה מעשור לעשור, הבעיה היא שיש גם את העריקים.

יש כאלה שבסופו של דבר כן התגייסו לצה''ל, אבל עדיין לא רוצים לשרת במערכת הצבאית של  

'ל. אז הם עושים כל דבר כדי להשתחרר מצה''ל. כביכול לצאת מהמערכת הצבאית של צה''ל צה'

 "חוסר התאמה". גם העריקים הם רבים מאד בצה''ל.-מ

 

 בראשית הדברים אני רוצה להסביר מה ההבדל בין עריקים לסרבני גיוס.

מי שמסרב  עריק זהו אדם שנעדר לתקופה משירותו הצבאי ללא הסכמת מפקדיו, או -עריק

פקודה )שאינה פקודה בלתי חוקית בעליל( או שאינו מוכן למלא את תפקידו במצב של מלחמה 

 בגלל סיבות אישיות.

 זהו אדם שאינו מוכן בכלל להתגייס לצה''ל בגלל סיבות אידיאולוגיות. -סרבן גיוס

 

 להיות סרבן גיוס או עריק -מקורות לאיסור

הירה מספר פעמים שלא להירתע מהעימות הקרב ובא עם כשבנ"י נכנסו לארץ ישראל התורה מז

 האויבים. 

חזקו ואמצו אל תראו ואל תערצו מפניהם כי ה' אלוקיך הוא ", "לא תערצון ולא תראון מהם"

 ". אל ירך לבבכם אל תיראו ואל תחפזו ואל תערצו מפניהם" , ההולך עמך לא ירפך ולא יעזבך

ניין, הכהן הגדול היה אומר ללוחמים לפני יציאתם את הפסוקים האלו ועוד פסוקים באותו ע

לקרב, פסוקים אלו הם דברי תוכחה שבלוחמים לא יפחדו מאויביהם, ולא יערקו מהמלחמה. 

 הכהן היה נותן מורל ללוחמים שאין להם מה לפחד ושיעשו כל מה שהם יכולים כדי לנצח בקרב.

ק כנגד העם האחר. וכל מי שיסוג או עלינו להתגבר ולעמוד ולחז" -הרמב"ם אומר בספר מצוות

." ויותר מזה, כתוב בפסוק "לא תערצון מפניהם" והאזהרה הזו יברח כבר עבר על לא תעשה

כופלת את עצמה "לא תראום". אומר הרמב"ם שפה נמדדת כמה חזקה האמונה של האדם 

רה חמורה, בקב"ה. ולסיכום, מי שעורק או שבכלל לא הולך להלחם למרות שהוא יכול עובר עבי

 ה'.-גורם את החלשת כוחם של הצבא ומראה חוסר אמונה ב
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 האם יש הבדל בין נשים וגברים?

כיום יש לנשים תפקידים משמעותיים בצה''ל. לנשים יש אפשרויות רבות לתפקידים בצה''ל, בין 

אם זה תפקיד קרבי, תומכת לחימה או ג'וב.הנשים מהוות חלק משמעותי מכוח האדם של צה''ל 

מיום הקמתו. ישראל היא המדינה היחידה בעולם בה מונהג גיוס חובה לנשים. מעמד הנשים 

בצבא, התפקידים הפתוחים בפניהם והאפשרויות קידום שלהן עברו שינויים רבים במהלך 

השנים. לדעתי האישית כיום אין שום סיבה בעולם שאישה לא תתגייס לצה"ל, ואין שום הבדל 

 יין זה.בין נשים וגברים בעינ

 

כיום יש גדוד מיוחד לנשים )שגם גברים משרתים שם( קרק''ל. יש עוד המון תפקידים 

משמעותיים ומעניינים מאוד לנשים. ישנם נשים שהן טייסות, ישנם נשים שהן תצפיתניות )שהן 

נקראות "העיניים של המדינה"( ועוד תפקידים כאלו ואחרים. יש בצה''ל גם המון נשים קצינות 

 הן כבוד גדול במערכת הצבאית.שיש ל

מה שכן, אישה שמגדירה את עצמה כדתיה אינה חייבת להתגייס. מכיוון שהרבנים אינם מתירים 

לנשים להתגייס. אז במקום להתגייס לצה''ל הן יכולות לעשות דברים אחרים כדי לתרום למדינה, 

אלה שנשים יתרמו גם כן  כגון: שנת שרות או שירות לאומי. העיקר זה לאו דווקא שנשים ילחמו

 באופן שווה למדינה בה אנו חיים. 

 

 השפעת תופעת העריקים והסרבנות על החברה

עריקות וסירוב גיוס נחשב בדרך כלל כמעשה שלילי, וברור גם שזה מעשה לא חוקי.  -פילוג בעם

 מגיוס נחשבת מעשה שלילי. למרות שבשנות תבישראל, כמדינה הנתונה במצב לוחמה, הימנעו

התשעים פחתה תופעה זו אבל התופעה חזרה וגברה לאחר מלחמת לבנון השנייה שערערה את 

 מעמדו של צה"ל בחברה הישראלית ופגעה בנתוני הגיוס לצה"ל. 

מגיוס הוא שר הביטחון לשעבר אהוד ברק  תאחד המסתייגים הראשיים בחריפות מהימנעו

חייל לא צריך להרגיש שהוא יוצא שאמר: "צה"ל הופך בהדרגה מצבא העם לצבא חצי העם. 

 לקרב, כשבעיני חלק מהחברה שלנו הוא פראייר."

החברה הישראלית שלנו כרגע מחולקת לשני חלקים, אלה שתומכים בגיוס ואלה שאינם תומכים 

 בגיוס. דבר זה פוגע באחווה של העם שיש שני דעות בדבר כה חשוב כמו בטחון המדינה.

 

עוד בעיה בתופעה, הבעיה היא עצם העובדה שיש פילוג בעם,  -יםמוריד את המוטיבציה למגויס

כשחלק אחד בעם הצבא וחלק שני נגד הצבא, זה מוריד את המוטיבציה לחיילים שכבר מגויסים. 

כאלו שחלק מהם הם ממש נגד החיילים שלנו! הם החיילים ששומרים עלינו! והחלק הזה פשוט 

 יהם דברים שליליים ולרוב שקריים.פוגע להם במוטיבציה בכך שהם מפרסמים על

מ"צ והם -בנוסף החייל עצמו אומר: "למה אני טוחן שמירות והם לא?!" , "למה אני צריך לפחד מ

 לא?!" , "למה אני צריך להיות כפוף למשמעת דיקטטורית והם לא?!"

  ועצם העובדה שיש חוסר בכוח אדם בצבא זה גורם לחיילים לטחון יותר שמירות ותורנויות.

 

ישנו עוד עניין, עצם העובדה שישנם משתמטים במדינה זה מוריד את  -מוריד מוטיבציה לצעירים

-מגדירים את עצמם כ 53-56החשק לנוער שקרוב לגיוס. רוב הנוער היותר צעיר בארץ בין גילאי 
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"מורעלים". כי מה שהם רואים בטלוויזיה מצטייר להם כדבר מאד חשוב. וכאשר הילדים האלו 

ים לעולם ומגלים שיש גם אפשרות להשתמט , אז הם חושבים לעצמם "למה לי להתגייס? נפתח

הרי יש כאלו שלא מתגייסים אולי אני אהיה כמותם?", "למה לי להתאמץ בכלל? במקום להתגייס 

 אני יכול להנות מהחיים כמותם."

שזה לא שאלה בכלל  בערך תמיד היה לי בראש 56אני יכול להעיד על עצמי בדבר שקרה לי: עד גיל 

שאני אשרת רק ביחידה קרבית. וכאשר נפתחתי לעולם, וגיליתי את הדבר הזה שיש את האפשרות 

להשתמט הדבר הזה עבר גם לי בראש. בצו ראשון, בראיון אישי כשהמראיינת שאלה אותי האם 

ה קודם אני רוצה לשרת ביחידה קרבית? עניתי לה שאני לא סגור על זה. ולחשוב שרק שכחצי שנ

 לכן בערך היה לי ברור שאשרת אך ורק ביחידה קרבית.

 

 אדם שמשתמט, איך זה ישפיע עליו בהמשך חייו?

כל בחור או בחורה שמתגייסים בדרך כלל יצאו ישר מהתיכון והתגייסו )ככה זה בדרך כלל אלא 

פה", אם הם עשו מכינה, ישיבת הסדר, שנת שירות ועוד(. כשהם נכנסים לצבא הם מקבלים "כ

כפה לא במובן של אלימות, אלה במובן של הדיקטטורה שנשלטת בצבא. חייל שמסיים את 

 שירותו הצבאי בצה''ל יוצא בוגר, מחונך, מבין עיניין ומוכן לחיים האמיתיים. 

 ואדם שמשתמט מהצבא אין לו את כל הערכים האלה שלכל אדם בחברה הישראלית צריך שיהיו.

איזורי בתל אביב כי הדרישה לשירות הצבאי בצה''ל כתנאי קבלה קבע בית הדין ה 0223בשנת 

בעבודה, כאשר תנאי זה אינו רלוונטי למשרה המוצעת מהווה אפליה אסורה. וכיום למרות החוק 

 הזה עדיין יש יחס שלילי לאדם שלא שירת בצה''ל.

ותו עובדים לדוגמא: איש העסקים ראובן אגסי הצהיר בפומבי כי יסרב לקבל בחברות אשר בבעל

 אשר לא שירתו בצה''ל. 

 ובקיצור אדם שלא שירת בצה''ל יכול להפסיד עבודות טובות בהמשך חייו. 

 

 סיכום

התופעה של עריקים וסרבני גיוס היא תופעה שלילית לכל הדעות. פוגעת לא רק באדם עצמו אלא 

הלכתית והן גם ביתר אזרחי המדינה. ואסורה לכל הדעות הן מבחינה מוסרית, הן מבחינה 

 מבחינה חוקית.
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 בחירת שמות בני האדם

 אליסף כהן

                      

 הקדמה

כמה פעמים קרה לנו לשמוע שם יפה ולהתלהב ממנו ואחרי מספר דקות לחשוב כמה שניות על 

לקחתי כמה שאלות עיקריות בנושא כדי יפרש את זה לעומק ,  לכן בחרתי נושא זה,  שם זה

 שמות וכו' ,  שנימה עושים אם מתבלבלים,  ה זה חשוב שםולבדוק למ

 במאמר זה הלכתי לפי הספר "קראי שמו" שכמעט ענה לי על כול השאלות לגבי נושאים הללו.

 

 צדיק?,  מאורע היסטורי,  על פי מישהו מהמשפחה,  איך בוחרים שם .1

,  גואל אותי מכול רעהמלאך ה",  מנשה ואפרים,  מברך יעקב את בניו של יוסף 1בספר בראשית

 ".ושם אבותיי אברהם ויצחק וידגו לרוב בקרב הארץ , יברך את הנערים ויקרא בהם שמי

, ישרים, שכמו שלאברהם ויצחק היה שם מפורסם של אנשים צדיקים,  אומנם יעקב התכוון לברך

 אך אפשר, כך למנשה ואפרים ובניהם יהיה שם כזה, עם רמה מוסרית גבוה

רמז לכך כשיעקב מבקש מהם להנציח את שמו ושם אבותיו מקריאת שמותיהם לראות כאן גם 

 של בניהם של אפרים ומנשה.

ברוב , והקהילה האשכנזית, הקהילה הספרדית, קהילות בעם ישראל 0יש עניין נוסף לגבי 

יקראו את שמותיהם  , הקהילות הספרדיות כאשר רוצים לכבד את ההורים עוד בחייהם

 לצאצאים החדשים.

כביכול הבן רוצה , ברוב הקהילות האשכנזיות מעשה נחשב כפגיעה קשה בכבודם של ההורים

 לקרוא את שם האב לילד בכך כאילו מרמז לו למות.

על כן ברוב הקהילות האשכנזיות אך ורק לאחר פטירתם קוראים לילדים בשמות ההורים ובזה 

וגם זה , או שם של צדיק, סטורישלהם על פי מאורע הי, יש אנשים שבוחרים לקרוא לבן כבודם

 מנהג יפה. 

 

 אח?, גנאי חבר\האם מותר לכנות בשם חיבה .2

אך  מותר לקרוא לו בכינוי חיבה , יש עניין מיוחד לקרוא לאדם בשמו הפרטי שאביו ואמו בחרו

צריך אדם להקפיד שבשעה שעולה , אברהם-וכן גם מותר לקצר שם כמו אבי, ה וכו''כמו דוידל

 אותו שבשמו המלא ובמי שברך. לתורה שיברכו

יש עוד עניין לגבי אם מכנים את חברו בשם גנאי כאן יש הדרכה של חז"ל ועל זה נאמר המשפט 

 ".כל המלבין פני חברו ברבים כאילו שופך דמיםהבא "

, המלבין פני חברו ברבים יורדים לגהנום ולא עולים בחזרה חוץ משתיים: 0אמר רק חזיזה "

יכול להיות שיש מצב שיש לחברו שם , ויש הבדל בין המכנה לבין המלבין, רווהמכנה שם רע לחב

אבל יש עניין חמור יותר  , שם חיבה שהוא אינו פוגע בו ובכך הוא אינו עובר על לא תלבין, כינוי

זה חמור , שאם הוא מכנה את חברו בשם גנאי ובכך הוא גורם להלבנתו הכוונה שפניו מלבינות

  ." לשפיכות דמיםהתורה השוותה זאת 

_______________________ 
1
 טו' , מח'בראשית  
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 שמות? שניהאם מותר לקרוא לילד שנולד ב .3

,  ולרוב מותר לעשות כך גם אם לא ישתמש בעתיד באחד מן השמות,  שמות שניאפשר לתת לילד 

 אבל בעלייה לתורה יברכו אותו עם שני שמותיו וכן במי שברך.

אז נותנים לילד  יםיש משפחות שרוצות לכבד את שני צידי המשפחה ולוקחים את שני שמות הסב

כך ,  פריאל-אליהו ואפרים לדוגמה: או שיש אפשרות לחילופין לשלב בין שני השמות,  שמות שני

 .משלבים בניהם

הרב ,  שמות של שני אנשים שלחמו ביחד כמו שאול ודוד שנינשאלה שאלה האם מותר לקרוא 

 בגלל שאין קפידה., נבנצל אומר שכן

והרב נבנצל אומר , דוד הרי אנו יודעים ששלמה היה בנו של דודשאלה נוספת  לקרוא שלמה ואז 

 למרות שצריך סידור בסדר ההולדה , שכן

 

 של הרב מה עושים?,  של הורה,  טעות בקריאת השם .4

אם המברך סיים את ברכות המילה והגיע ל"ויקרא שמו בישראל..." והאב לחש את שם הבן והרב 

 או שמם על פי השם הנכון.שמע אחרת אין בכך כלום ובן או בת יקר

, במקרה שהאב עצמו טעה בשם ואמר למברך שם אחר או לחילופין ההורים מתחרטים על השם

שכול השמות בעולם אינם במקרה  , אין לשנות את השם מדוע? כי זה אינו במקרה מובא בספרים

 ביתם בשם הנכון./אלא שבורא עולם מזמין בפי ההורים שיקראו לבנם

 

 לסיכום

חודשים זה ילד קטן הדבר הראשון שעומד מולם זה  9ושב שהמתנה שהורים מקבלים לאחר ני חא

וזהו דבר , גיבור וכו',  צדיקעל שם למשל ,  בגלל זה צריך לבחור שם עם משמעות, איך יקרא שמו

יו ומי יודע אולי בסופו של דבר אותו ישנות ח 502הולך לבלות עם הבן ,  שהרי הוא בעל משמעות

כתוב בספר  , ה צדיק או אפילו גיבור ומשם נלקח  המשפט "מעשה אבות סימן לבנים"אדם יהי

דבר זה כל שמו של שאומרים המפרשים ,  האדם הראשון קרא לבעלי החיים בשמותשבראשית 

,  על שם מי או מה נקרא לאופן בחירת השם , ולכן יש חשיבות גדולה לבחירה של השם,  מהותו

ויותר מזה ,  אם יש טעות בקריאת השםמה עושים או ,  שמות שנידם האם צריך לתת לאהאדם,  

לעם  תמיד שמי אליסף והנני שולח תפילה לבורא עולם שיוסיף, שם גנאי לחברו/האם מותר לכנות

 ישראל מטובו.

 

 מאמר זה תובנות לחייםמאני מקווה שהפקתם , ה רבה על קריאהדתו
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 עמידה על עקרונות

 מאור כהן

 הקדמה

אני בחרתי בנושא "עמידה על עקרונות" כי העקרונות הם דברים נרכשים שהאדם בנה  שלום,

 וקנה במהלך כל החיים שלו, ובהרבה דברים אנו נמדדים על עקרונותינו.

בהרבה שלבים בחיים אנו עומדים בדילמה האם ללכת אחר העקרונות שלנו ולוותר על דברים 

ללכת על פי הרצונות שלנו ועל דברים שחלמנו להגיע  חשובים לנו או על פי הרצונות שלנו,או האם

אליהם ולוותר על העקרונות שלנו. הרבה פעמים אנו נאלצים לוותר על דברים חשובים כגון 

חברים קרובים שסוטים מהדרך ומנסים לדרדר אותנו למשל עישון או שתיית אלכוהול בגיל מאוד 

ולא היו מספיק חזקים ויציבים ,או למשל  צעיר שאנשים עושים רק בגלל שהידרדרו אחרי החברה

לוותר על החלומות שלנו שזה אחד הדברים הכי קשים לאדם. למשל אדם שגדל בבית דתי וחלם 

כל חייו להיות שחקן כדורגל,רק שבשביל להיות שחקן כדורגל הוא צריך לחלל שבת, מה יעשה 

הבית? או שאולי יגשים את אותו אדם האם יעמוד על העקרונות שלו ועל הערכים שהוא קיבל מ

 חלומו ויוותר על העקרונות שלו?....כל זה נראה בהמשך וההחלטה היא כבר אצלכם!!

  

 קודם נתחיל בשאלה הבסיסית, איזה סוגי עקרונות יש ומה הם?

 סוגי העקרונות הם :

 עיקרון מוסרי הוא אחד העקרונות החשובים לאדם, עיקרון זה יכול להעיד על – עיקרון מוסרי

 האדם אם הוא חברותי, ידידותי, תרבותי....

אדם יושב עם חבריו בפארק או בגן  -דילמה שהאדם ניכנס אליה ונמדד על עיקרון המוסרי 

שעשועים, ופתאום החברים שמים לב לחתולה עם כמה גורים, החברים מתאספים ביניהם 

ותו אדם שחברים ומחליטים לאסוף אבנים ולזרוק על החתולה סתם בתור משחק, מה יעשה א

אומרים לו "תפסיק להיות חנון תצטרף אלינו". האם ילך עם החברה ויזרוק אבנים על החתולה 

עם גורים שזה מעשה אכזרי? או שיהיה גיבור ויעמוד על העקרונות שלו כי הוא יודע שבבית שלו 

 הוא חונך על ערכים של רחמנות וזהירות מצער בעלי חיים !

 

 עקרונות שמעידים על האדם כמה הוא קרוב לקב"ה הוא עיקרון הלכתי.אחד ה – עיקרון הלכתי

עיקרון זה מעיד על האדם אם הוא מאמין באמונה חזקה או חלשה. לפי דעתי ברוב הפעמים שאנו 

 נתקלים בבעיות בחיים אנו בוחרים בדרך שלפי ההלכה. 

תי הוא האם לקום אחת הדילמות שאנו נתקלים בהם ביום יום ועומדים במבחן העיקרון ההלכ

בבוקר לתפילה , הרבה פעמים כשאנחנו מתעוררים מהשעון מעורר או שבאים להעיר אותנו 

לתפילה אנחנו אומרים לעצמנו "ישנו מאוחר נקום עוד שעתיים נתפלל כמו שצריך ונהיה מרוכזים 

 בשיעורים"

 במקרים אלה אדם שואל את עצמו כל יום כשהוא פותח את העיניים מה לעשות?

אם לעצום עיניים ולקום עוד כמה שעות ולהתפלל בלי מניין ? או להתגבר על היצר הרע ולקום ה

 בכל הכוח לתפילה ?
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עוד דילמה שאנו נתקלים בה יום יום ולפעמים היא מעצבנת וגורמת לנו אפילו לכעוס היא עניין 

ה שבא ליד, גם השמירה על בשר וחלב, תמיד שאנחנו רעבים אנחנו הולכים למקרר ואוכלים כל מ

בתור נשנוש....הרבה פעמים קורה לנו שאנו אוכלים משהו קטן כמו פסטראמה או שניצל קטן 

סתם בשביל להעביר את הרעב ואז אנחנו נזכרים או שמים לב לאיזה שוקולד או גלידה חלבית 

ה שלא ראינו..... בהרבה מצבים אנחנו אומרים לעצמנו "בקטנה אכלתי שניצל קטנצ'יק או פרוס

מה עכשיו אני יחכה שש שעות ? " עניין בשר וחלב הוא עניין שאנו נתקלים בו  האחת של פסטראמ

 יום יום במהלך חיינו והמטרה היא להתגבר על היצר למרות שזה מאוד קשה !!

 

עיקרון מעשי הוא עיקרון שאנו רוכשים לעצמנו במהלך כל ימי חיינו, והוא נרכש  – עיקרון מעשי

 א ע''פ מצפון אלא ע''פ דברים שחשובים לנו או שנראים לנו הכי נכונים לעשות.לא ע''פ הדת ול

 יש הרבה דברים שאנו מקפידים עליהם למרות שאין בהם עניין של הלכה או מוסר.

 אני רוצה לספר קצת על עיקרון שאני רכשתי לעצמי לא מלימוד תורה ולא על ידי מצפון שצבט לי.

חברים וקרובי משפחה בביתי. ובמהלך הזמן ששוהים אצלי ברוך ה' אני זוכה לארח הרבה 

האורחים הם נוהגים גם להסתובב בבית, למשל ללכת לחדר שלי לראות טלוויזיה, ללכת לסלון 

לטייל במטבח, וברוך ה' כולם מרגישים אצלי חופשי...אבל יש לי עיקרון וכלל מאוד חשוב שאני 

 לא נותן לאורחים להיכנס לחדר של ההורים.

 ני בכוונה מדגיש את זה כי מבחינתי יש לזה חשיבות מאוד גדולה !א

בהרבה מצבים שאני נכנס עם חבר לבית שלי ואני הולך לחדר של ההורים החבר בא אחריי לכל 

מקום שאני הולך בבית, אבל כשאני מגיע לחדר של ההורים למטרה מסויימת אם זה להגיד שלום 

צורה יפה ומנומסת "אחי חכה שנייה אני כבר בא" או "כנס להורים או לבקש משהו אני אומר לו ב

 לחדר שלי תדליק לך טלוויזיה אני מדבר עם ההורים שלי ואני בא".

עוד עיקרון נוסף שיש לי ואני מקפיד עליו הוא שאני לא פותח אף פעם מקרר בבית של אנשים 

תייה או אוכל אחרים, הרבה פעמים כשאני אצל דודים או חברים מבקשים ממני להביא ש

מהמקרר שלהם ואני אף פעם לא הולך להביא זה מפני נימוס כי זה סוג של חדירה לפרטיות ..אלה 

דוגמאות עקרונות שרכשתי לעצמי כי ככה נכון לעשות באופן טבעי ולא כי ההלכה או המוסר 

 אומרים לי !!

 

 מדוע חשוב שלאדם יהיו עקרונות ?

 ת,כגון : יציבות, אמינות עצמית. חשוב שלאדם יהיה עקרונות מכמה סיבו

ברגע שהאדם יציב ולא הולך אחרי אנשים שגוררים אותו לדברים מסוימים הוא ראוי  -יציבות

להערכה ולכבוד,זה מעיד על האדם שהוא הולך עם האמת שלו וזו אחת הסיבות שאפשר לסמוך 

 עליו.

פים לשקר לעצמנו מאשר הרבה פעמים שאנו נתקלים בקשיים בחיים אנו מעדי -אמינות עצמית

להתמודד עם האמת,זה נותן לנו הרגשה של חולשה וחוסר ביטחון ולפעמים הרגשה של בגידה 

ואכזבה, ברגע שאדם גדל על עקרונות מסוימים והוא מבין אותם,יהיה לו יותר קל להילחם עם 

זה בכל המציאות גם כשהמצב לפעמים קשה,לכן חשוב להבין מה הדרך שבחרנו ומה הסיבה וככה 

 דבר בחיים כי ברגע שאנחנו מבינים משמעות של דבר,יהיה לנו הרבה יותר קל להילחם עליו !!
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 מה מונע מהאדם מלשמור על עקרונותיו ?

הרבה דברים מסיטים את האדם מלשמור על עקרונותיו,דברים אלה ניתנו על ידי הקב''ה כדי 

 שלאדם תהיה התמודדות יום יומית.

הוא זה שמסיט אותנו ברוב הפעמים מללכת בדרך התורה והמצוות,והוא יצר הרע  -יצר הרע

מקשה עלינו בהרבה דרכים מתוחכמות וחכמות. המטרה והמשמעות של האדם מעבר לזה שהוא 

 צריך לממש את הפוטנציאל שלו היא להתמודד יום יום במהלך חייו עם היצר הרע !!

ונות שלו ולא לפי השכל שלו, ולכן התאווה התאווה היא זו שגורמת לאדם ללכת לפי הרצ -תאווה

גורמת לאדם להידמות לחיה,מכיוון שחיות אין להם את היכולת השכלית לבחור ולהחליט,ולכן 

כל מה שהתאווה דורשת היא מקבלת, בשונה מבני אדם שלנו יש את היכולת להבדיל בין התאווה 

 לשכל!

הרוס לאדם את החיים היא רבים מאיתנו יודעים שאחד הדברים שיכולים ל -עצלנות

העצלנות.התמודדות עם העצלנות היא קשה ובלתי נסבלת,הרבה פעמים אנחנו לא מקיים תורה 

ומצוות ולפעמים גם לא הולכים אחרי העקרונות שלנו רק בגלל שאנו עצלנים לפעמים, אדם 

 ם !שיצליח להתגבר על העצלנות מובטח לו סיפוק עצום וחיים הרבה יותר טובים ואיכותיי

 

 מה יכול לסייע לאדם לשמור על עקרונותיו ?

חשוב לנו מאוד לשמור על העקרונות שלנו,ועוד יותר חשוב לדעת מה יכול לעזור לנו לשמור 

 עליהם.יש מספר דברים שאנו צריכים לדעת שיכולים לעזור לנו לשמור על העקרונות.

ויבין שהדברים שהוא גדל עליהם  גם לגוי יש מצפון לכל אדם יש מצפון, אדם בעל מצפון חזק ידע

חשובים, ואם הוא יבגוד בהם הוא ירגיש שהמצפון שלו יציק לו כל הזמן וזה ימנע ממנו מלסטות 

 בפעם הבאה.

אופי חזק הוא אחד הכלים שחשוב שיהיו לאדם בשביל להצליח בחיים. בכל מקום  -אופי חזק

ה בחיים לא היה עושה, אבל אנשים בעבודה יש הצעות שהאדם סתם ככ\בימינו בין אם זה בחברה

שלהם בשביל החברה.  ןעם אופי חלש היו משנים את ההתנהגות שלהם ומוותרים על העיקרו

לדוגמא אנשים שמעשנים לא כי הם אוהבים או אלא בגלל שכך כל החברה וכן אנשים  ותיקח

רי החברה שמשנים את הדעות שלהם ליד אנשים מסוימים,הם אנשים עם אופי חלש שנגררים אח

 בשביל להוכיח את עצמם. אנשים כאלה קשה להעריך.

 

שאדם מבין ומפנים את חשיבותם של הדברים, יהיה לו הרבה קל  -הבנת עומק חשיבות העקרונות

 ליישם אותם,

אם יגידו לילד קטן לא לגעת באש סביר להניח שהוא כן יגע באש. אבל אם יסבירו לו שאש זה דבר 

אז הוא יקבל כוויה וזה מאוד כואב, אני בטוח שהוא יחשוב פעמיים לפני מסוכן ואם הוא יגע בה 

 שהוא ירצה לגעת.

ככה גם העקרונות, ברגע שאנו מבינים מה משמעות העקרונות שלנו קשה לי להאמין שהאדם 

יוותר עליהם כ''כ בקלות, וככה זה בכל דבר בחיים אם נבין ונעמיק אנו נדע למה כדי להילחם על 

  סוים !!אותו דבר מ
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 עולם הנשמות

 מתן כהן

 : שאלות

 מהו עולם הנשמות? (5

 האם עולם הנשמות הוא חלק מעולם הבא? (0

 מה הסיבה שיש עולם הנשמות, והאם זה קשור לגלגול נשמות? (3

 האם יש חיים לאחר המוות? (3

  

 הקדמה

יש  בחרתי בנושא עולם הנשמות כדי לדעת ולגלות על החיים שאחרי המוות, להעמיק בנושא האם

לנשמה חיים, או שבלי הגוף היא לא תוכל להתקיים? ובמידה ויש עולם כזה , האם יש נשמות 

 טובות ורעות, והאם יש להם ייעוד להגשים? מהו עולם הבא ועולם הנשמות?

 

 מהו עולם הנשמות?

עולם הנשמות הוא מה שנקרא בשפת היום יום החיים שלאחר המוות. אנשי מדע חקרו במשך 

שנחשבו מבחינה רפואית למתים, ובאורח פלא קמו וחזרו לחיים. לפי השערות  שנים חולים

ומחקרים אחרונים, המוות הוא אינו חידלון. עדויות של אנשים מספרות שכאשר החולים היו 

במצב של מוות, באורח פלא ראו את כל חייהם חולפים לנגד עיניהם, ראו את קרוביהם או 

הדבר הזה היה מסוגל לשמוע ולראות את מה שקורה בעולם  ידידיהם שנפטרו. כל מי שחווה את

שלמטה.מחקרים רבים גילו, כי אנשים שהתנסו ועברו את החוויה הזאת איבדו את הפחד 

מהמוות. על אף הטראומה העצומה שהחוויה יכולה להשאיר בבן אדם, מחקרים גילו שלמרות 

 לחלוטין. הכל אנשים אלו נשארו יציבים ומנהלים אורח חיים נורמאלי

כאשר הם מספרים על הטראומה שעברו, הם מספרים זאת בתור עובדה ולא בתור חלום )אף על 

פי שלדעת כל החוקרים הטראומה היא סוג של חלום ( וזוכרים פרט בפרט, כל דבר קטן, כאילו 

 זאת חוויה יום יומית שכל אחד רגיל לעבור. כולם בלי יוצא מן הכלל היו מסוגליםלראות ולשמוע

 את כל הנעשה סביב גופם הגשמי שעזבו למטה.

אנשים רגילים לכנות ולקרוא לחיי הנשמה לאחר המוות: העולם הבא. אך זה לא מדויק, כי כאשר 

 הנשמה יוצאת מהגוף היא עוברת לעולם אחר לגמרי, שנקרא עולם הנשמות.

בתוך גוף חדש אך כשמשתמשים במושג "עולם הבא" מתכוונים לעולם הנצחי, שבו תחיה הנשמה 

 שייברא.

 

 האם עולם הנשמות הוא חלק מעולם הבא, והאם זה קשור לגלגול נשמות?

לפי היהדות הנשמה שלנו נשלחה לעולם כדי לקיים את המצוות. לאחר שהיא עולה אל "בית 

הדין" של העולם הבא, שמה נקבע מה יהיה הגורל של הנפש, כמובן שצדיקים גמורים נשלחים 

דן, אבל מי שעשה חטאים ישלח לגיהינום בהתאם לחומרת חטאיו. צדיקים כמעט ישירות אל גן ע

גמורים נכנסים לגיהנום רק כדי לכפר על מעשה אחד, ולעומת זאת אנשים שחטאו בצורה 

גלגול נשמות. יש חטאים שגם הגיהינום לא יוכל  –"מכובדת" יותר, מקבלים עונש חמור יותר 
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כפרה שלהם בעולם הזה אך בגוף אחר. רוב הרבנים מאמינים לכפר עליהם, ולכן הם יקבלו את ה

על שלושה פשעי ישראל ועל פעמים, ועל כל נאמר " 3-שנשמה אחת אינה יכולה להתגלגל יותר מ

"  מה שאומר ומסביר לנו, שאפשר לתקן חטאים רק שלוש פעמים ע"י גלגול 1ארבעה לא אשיבנו

 ת אלו.נשמות, אך בפעם הרביעית אי אפשר לתקן עוונו

 

 

 החיים שלאחר המוות

לדעתה של ד"ר אליזבט קבלר רוס, ישנם חיים גם אחרי המוות. היא החלה לחקור את הנושא 

הזה, אחרי שהבחינה שהחולים הקשים שטיפלה בהם מתו לרוב עם הבעת רווחה על פניהם, 

בה כמתה ובנוסף הרבה מהם דיברו עם מישהו או ראו מישהו ברגע שנפטרו. לדוגמא: אישה שנחש

שעות, וסיפרה לפרטים את כל מה שקרה בזמן שהייתה נחשבת  3בבית החולים, התעוררה אחרי 

כמתה, ללא לחץ דם, נשימה, וללא רישום של גלי מוח. אחרי האירוע הזה אותה אישה המשיכה 

לחיות במשך כשנה וחצי, ללא כל נזק כזה או אחר שישפיע על חייה. זאת רק דוגמא אחת מני 

שלטענתה מוכיחה שיש חיים אחרי המוות. אך למרות כל זה, על השאלה האם יש לה דרך רבים, 

להסביר את התופעה הזאת או שיש לה תמיכה מדעית, היא אמרה שאין לה דרך להסביר שאנשים 

שמתו לפי הרפואה, יצליחו לתאר בפרטי פרטים את כל הדברים שקרו סביבם בזמן שנחשבו 

 כמתים.

יודע עכשיו, זה רק שלב אחד מתוך רבים שלצערנו איננו נוכל לדעת עליהם מה שאנחנו והעולם 

 לעולם.

 

 סיכום

עולם הנשמות הוא עולם מסובך, עולם שאי אפשר לדעת בוודאות על כולו. רוב הדברים שאנו 

יודעים מעולם הנשמות הם דוגמאות ששמענו מאנשים, שמתו והצליחו לחזור לחיים. חוקרים 

העולם ממשיכים לבדוק ולחקור סיפורים וחוויות מעולם זה, ואנו נמשיך ומחקרים רבים מכל 

להתפעל ולעקוב אחריהם כדי להמשיך וללמוד עוד. זהו עולם מרתק ששום דבר בו איננו ידוע, אך 

לפחות אנו יכולים לומר בוודאות שעולם הנשמות הוא עולם אמיתי, ולנשמה שלנו יש גם חיים 

 אחרי המוות.

 

  

_______________________ 
1

 עמוס ב'
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 רב בני נוער בישראלאלימות בק

 יעקב רועי מזוז

 

במועדונים מהסיבה שנושא זה נוגע  56-58בחרתי לכתוב על אלימות בקרב בני נוער בין הגילאים 

 לנו מאוד משום שגם אנחנו בני נוער, ואנו דואגים כי כמות האלימות בשנים האחרונות גדלה.

ם להכיר את החוק הנוגע לאלימות בנוסף על כך, חשוב לנו נורא להפיץ ולגרום לבני נוער רבי

במועדונים משום שהחוק אינו נשמר וניתן לראות זאת פעמים רבות, משום שאין שמירה ואבטחה 

 רבה שתמנע את האלימות.

 

 56-58היא קטטות בקרב בני נוער בין גילאים  המאמרלעשות עלייה את תי התופעה שבחר

 במועדונים.

יש את הזכות להגנה עצמית וביטחון, וזכותו של כל אדם הבעיה לתופעה זו היא שלכל אדם ואדם 

 ידי המדינה מפני פגיעה פיזית ונפשית.-לקבל הגנה על

אך במועדונים רבים בהם יש אלימות בקרב בני נוער אין את שמירה המספיקה והאבטחה שתמנע 

שך כל אלימות במועדונים בקרב בני נוער קיימת במבנוסף לכך,  מהאלימות להתחיל ולהתקיים.

הגופים המעורבים באלימות במועדונים הם בדרך כלל בני נוער בין  השנה ובכל מקום בארץ.

 .56-58הגילאים 

לתופעת האלימות במועדונים יש חוק אשר אומר כי ועדת הפנים של הכנסת אישרה לקריאה 

ראשונה הצעת חוק הקובעת כי אדם שינהג באלימות במועדון או בסביבתו יקבל צו הרחקה 

יום. הצעת החוק כוללת צעדי ענישה נוספים שמטרתם למגר את האלימות  32 -המקום למ

 . במועדונים

הייתה  57של נער בן הקטטה שפרצה במתחם המועדונים בראשון לציון והסתיימה ברציחתו 

מטרים ממקום שבו הוצבו שוטרים  52הרצח אירע במרחק  תזכורת כואבת לאלימות בני הנוער.

א הספיקו להגיב בזמן. בעיריית ראשון לציון זועמים: "נערים מסתובבים רבים, אך הם ל

 .שיכורים, ואחר כך מתפלאים על אירועים כאלה"

בחודשים האחרונים, אנחנו קמים בבוקר, פותחים עיתון או מקשיבים לרדיו ושומעים על 

יות אי שם האירועים הקשים שקרו בלילה. ואנחנו לא מדברים על פיגועים, או פעילויות צבא

בגבולות הארץ. אנחנו מדברים על האירועים הקשים שקורים בלילות בכל הארץ, במקומות 

מועדונים, אליהם מגיעים בני נוער בכדי לרקוד, להשתחרר, ליהנות, לפגוש את החבר'ה,  הבילוי.

 הופכים לזירות רצח ואלימות, והלילות האלה הופכים לסיוט.

 

 בה במקרי האלימות בקרב בני נוער במועדונים ובכללי בין בשנים האחרונות נראתה עלייה ר

האחרון, מדי יום שישי  מגמת האלימות נמצאת בעלייה מתמדת בעשור. נראה כי 56-58הגילאים 

 אנו נתקלים בעוד מקרים של דקירות במועדונים ובסביבתם.

ן וסביבתו החוק המתקשר לאלימות זו אומר כי מי ששותף לאלימות במועדון יורחק מהמועדו

יום, ובנוסף לכך חוק זה כולל צעדי ענישה נוספים. אך למרות החוק אנו נתקלים פעמים  32למשך 

 רבות בקטטות במועדונים.
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האלימות בקרב בני הנוער אינה מפסיקה אלא רק מתגברת מהסיבה שהחוק אינו נשמר,  ילדעת

 והממשלה ובעלי המועדונים אינם עושים דבר בכדי להפסיק זאת.

דעתי האלימות בקרב בני הנוער במועדונים זה דבר מזעזע אשר גוררת אחריה תוצאות חמורות "ל

שלעיתים אף אין מהם חזור, ועלולים לגרום נזק לקבוצה, קהילה, משפחה כזו או אחרת נזק 

 (.תיכוןבלתי הפיך" )תלמיד 

 

למרות החוק  לאלימות יש גורמים רבים המשפיעים על כך כגון: אלכוהול שנמכר לבני הנוער

האוסר על מכירת אלכוהול לקטינים, תרבות של וונדליזם וחינוך שבני הנוער מקבלים בביתם או 

"לדעתי האלימות מוציאה אנשים מפרופורציה וגורם להם לעשות מעשים אשר הם  בבתי הספר.

מתחרטים עליהם לאחר מכן, והמדינה יכולה להפסיק את כל מקרי האלימות עם אכיפה 

 )תלמיד תיכון(גבוהים יותר" ועונשים 

לגורמים אלה יש השלכות רבות בכך שהאלימות מרתיעה את בני הנוער ואנשים רבים לבוא 

למועדונים בגלל מקרי האלימות הרבים. בנוסף על כך, האלימות מקלקלת את האפשרות של 

 אנשים רבים ליהנות ואף מסכנת חיים רבים של אנשים אשר באים לבלות.

ת הרבה יש מספר רב של פתרונות למנוע את האלימות בקרב בני הנוער במועדונים, למרות האלימו

לדוגמא: לדבר בבתי הספר על האלימות ולהעלות את המודעות למקרי האלימות הרבים, להגביר 

 את הענישה ולאכוף יותר את החוק, למקם יותר שמירה ואבטחה באזור.

 

 

  



 בעזרת ה'

99 
 

 מוסר ומלחמה

 אביהו מליחי

 

בנושא של מוסר ומלחמה, שני מושגים אלו נראים מנוגדים זה לזה, המוסר אמור בחרתי לעסוק 

להביא טובה וחסד לעולם ואילו בשעת מלחמה, גם אם היא מוצדקת עסוקים אנו בהרג וכל 

 מאמצינו להכניע את האויב.

 

 א. הצורך להילחם במצבים מסוימים

ה מאד פעמים מלחמות קשות בהיסטוריה הארוכה של עם ישראל הוא היה צריך להילחם הרב

יתה נגד עמלק. מיד אחרי יואכזריות בגלל כמה סיבות. המלחמה הראשונה שנלחמנו כעם ה

 קריעת ים סוף בא עמלק ותקף את המחנה הישראלי שיצא ממצרים כמה ימים לפני כן.

למלחמה הזו שלח משה את יהושע תלמידו להקים צבא ולצאת למלחמה נגד עמלק התוצאה 

ושע החליש את עמלק ואת עמו בכך שהצליח להרוג רבים ממנו. המלחמות הבאות היתה שיה

הבולטות שנלחם עם ישראל בהמשך דרכו במדבר היו מלחמותיו של משה רבינו נגד סיחון מלך 

האמורי ועוג מלך הבשן שבעבר הירדן המזרחי, כאשר בכך הוא ממלא את הציווי האלוקי ומתחיל 

ענים. כיבוש הארץ מידי הכנענים נמשך ע"י יהושע בן נון לאחר בכיבוש ארץ ישראל מידי הכנ

 שעברו את הירדן לארץ ישראל המערבית.

לאחר מות יהושע עם ישראל סטה מדרך ה' והקב"ה גרם להם שיצטרכו להילחם מול כנענים 

שנשארו בארץ ישראל גם לאחר שיהושע גמר את מסע כיבושיו ומול עמים אחרים. אולם 

 לא נלחמו כל העם יחד אלא רק אותם שבטים שהעמים הציקו להם.במלחמות האלו 

לאחר תקופת השופטים הומלך שאול כמלך הראשון של ישראל, והפעולה הראשונה שעשה כדי 

תה שהכריח את כל השבטים להילחם כצבא מאוחד כדי להגן ילהביא לידי ביטוי את היותו מלך הי

 על אנשים מחצי שבט המנשה שהיו תושבי גלעד.

דוד ושלמה ורוב מלכי יהודה וישראל היו מאוימים ע"י עמים שכנים ויצאו להגן על ממלכתם. 

לסיכום רוב המלחמות שנלחמו עם ישראל לאורך כל ההיסטוריה שלו היו מלחמות מגן שנעשו ע"י 

צו ה' המפורש או ע"י צו ה' האומר "הבא להורגך השכם להורגו". גם מלחמות הכיבוש שעשו משה 

 היו בצו ה' ומשם הן יונקות את ההצדקה המוסרית שלהם. ויהושע

 

 ב. סייגים מוסריים שהטילה התורה בנושא מלחמה.

 מלחמה גם אם היא מוסרית היא מעשה אכזרי..1

קיימת סכנה שהאכזריות של המלחמה תגרום לאדם לאבד את צלם האלוקים שנטוע בו, על כן 

הלוחמים גם בתוך המציאות של המלחמה. כדי  ציוותה התורה כללי התנהגות מוסריים שחייבים

להצליח במלחמה חייבים לעסוק בהשחתה של רכוש רב. התורה לא מנעה אותנו מלהשחית את כל 

הנצרך כדי להצליח במלחמה אולם הגבילה אותנו ואסרה עלינו להשחית איזה שהוא דבר שאינו 

 משרת את המלחמה.
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עיר ימים רבים להילחם עליה, לתפסה לא תשחית  "כי תצור אל: 1כך כותבת התורה בספר דברים

את עצה לנדוח עליו גרזן, כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות... רק עץ אשר תדע כי לא עץ מאכל הוא 

 מך מלחמה "...כרתה, ובנית מצור אשר הוא עושה עאותו תשחית ו

 

ה לגרום לאדם המעשים האכזריים והחייתיים שכל מלחמה גורמת ללוחמים שיעשו אותם יכול. 2

שיהיה כחיה וכבהמה, כמו שבעלי החיים עושים את צרכיהם ומפרישים את הפסולת שלהם תוך 

כדי הליכתם ומשאירים את צואתם גלויה, קיימת סכנה שגם החיילים יתבהמו כמותם. כדי למנוע 

מצב כזה מצווה אותנו התורה להפריש את הפסולת שלנו מחוץ למחנה בבור שהלוחם מצווה 

ר ולאחר שסיים את צרכיו מצווה לכסותם. וכן ציוותה אותנו התורה על טהרה מיוחדת לחפו

במחנה לכל אדם בישראל יותר ממה שציוותה על אדם בישראל בהיותו יושב בביתו בקרב 

 משפחתו.

"כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור מקרה לילה ויצא אל מחוץ :2כך כותבת התורה בספר דברים

ל תוך המחנה. והיה לפנות ערב ירחץ במים כבוא השמש יבוא אל תוך למחנה לא יבוא א

ך חוץ תהמחנה.ויד תהיה לך מחוץ למחנה ויצאת שמה חוץ. ויתד תהיה לך על אזנך והיה בשב

וכיסית את צאתך. כי ה' אלוקיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת אויבך לפניך  בתוחפרת בה וש

 שב מאחריך ".ו דברוהיה מחנך קדוש, ולא יראה בך ערות 

 

בפסוקים אלו מצווה אותנו התורה שלוחם שיצאה ממנו שכבת זרע לא ישאר במחנה הצבאי אלא 

יצא החוצה יטבול במים ויחזור אחרי צאת הכוכבים למחנה. ציווי זה לא קיים על אדם שיצא 

אם  דשים, אווממנו שכבת זרע בחיים האזרחיים אלא אם כן הוא כהן שרוצה לאכול תרומה וק

הוא ישראל שרוצה לעלות לבית המקדש ולהקריב קורבנות. עוד מצווה אותנו התורה בפסוקים 

 אלו להקפיד על עשיית הצרכים במקום מסויים מוץ למחנה ולדאוג לכיסוים. 

דרישת התורה לטהרה מסוימת לכל אדם בישראל במחנה הצבאי והקפדה של התורה לציין כיצד 

לגרום לכך שהאכזריות והחייתיות של המלחמה לא יגרמו לאדם יעשה החייל את צרכיו נועדו 

 לרדת ממדרגה של אדם בצלם אלוקים לדרגה של חיה ובהמה.

 

 :סייגים מוסריים שקבעה התורה כדי להגביל את האכזריות שצריך לנקוט כלפי האויב.3

הקרוב בעולם המלחמה של אומות העולם, אצל כל העמים בעבר הרחוק ואצל חלק מהעמים בעבר 

ואף בהווה, משתחררות כל ההגבלות המוסריות שבין גברים ונשים. בשעת מלחמה בין אומות 

העולם צפויות בנות האויב להיאנס בכוח או ברצון. בעבר הרחוק היה אפשר לאנוס שבויות ואחר 

יתה התנהגות שאומות העולם לא ראו בעיה בכך. התורה מצווה יכך למכור אותן לשפחות, וזו ה

ייל ראה בשעת מלחמה שבויה מבנות האויב אסור לו לאנוס אותה ואסור לו לבוא עליה גם שאם ח

 ברצונה.

יש מחלוקת בין הראשונים אם מותר לו לבוא עליה באונס או ברצון פעם אחת בזמן המלחמה או 

 שגם פעם אחת אסור לו.

_______________________ 
1
 כ'-דברים כ', י"ט 
2
 דברים כ"ג, י"א 
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יה שמותר לו גם אלו שלדעתם מותר לו לבוא עליה פעם אחת בשעת המלחמה מודים שהפעם השנ

לבוא עליה צריכה להיות רק לאחר שיכניסנה לביתו באזרחות ורק לאחר שהיא תלבש בגדים 

פשוטים ותגלח את ראשה ותבכה על אביה ואמה במשך חודש ימים ותתגייר. אם לאחר תקופה זו 

לא תמצא עוד חן בעיניו, לא יבוא עליה עוד ואף לא יוכל למוכרה כשפחה אלא ישחררה ללכת 

 ה.לדרכ

"כי תצא למלחמה על אויבך ונתנו ה' אלוקיך בידך,ושבית : 3כך אומרת התורה בספר דברים 

שביו. וראית בשביה אשת יפת תואר, וחשקת בה, ולקחת לך לאשה. והבאתה אל תוך ביתך 

וגילחה את ראשה ועשתה את ציפורניה. והסירה את שימלת שביה מעליה וישבה בביתך ובכתה 

מים, ואחר כן תבוא אליה ובעלתה, והיתה לך לאשה. והיה ולא חפצת בה, את אביה ואמה ירח י

 ושלחת לנפשה, ומכור לא תמכרנה בכסף, לא תתעמר בה תחת אשר עינית".

 

התורה גם מצווה לפני שפותחים במלחמה להציע לאויב שלום בתנאי שישמרו מצוות בני נח  .4

 אפילו בנאדם אחד. ויהיו למס, ואם הוא הסכים להיכנע אסור לנו להרוג 

לדעת רש"י לעמלק ולשבעת עמי כנען אין לנו רשות להציע שלום, לפי דעתו התורה ציוותה אותנו 

 להשמיד אותם ללא תנאים.

אולם לדעת הרמב"ם גם לעמלק ולשבעת עמי כנען מציעים קודם שלום, ואם נכנעו אסור לנו 

תמחה את זכר עמלק מתחת "מחה להרוג מהם אדם. לפי זה כאשר התורה ציוותה אותנו 

 היא התכוונה שהציווי הזה יהיה רק במקרה שלא הסכימו להיכנע.לשמיים" 

"כשצרין על עיר לתופשה אין מקיפין אותה מארבע  :4הרמב"ם ביד החזקה ספר שופטים כותב

רוחותיה אל משלושה רוחותיה, ומניחין מקום לברוח לכל מי שירצה להימלט לנפשו שנאמר 

"כאשר ציווה ה'  וחז"ל הסבירו שלזה כוונת הפסוקין כאשר ציווה ה' את משה ". ויצבאו על מד

 שלו יתחזקו נגדנו. , שכאשר יצורו על מדין  שיצורו עליה רק משלושה צדדיםאת משה "

 

 והאם למשל מותר ומוסרי לפגוע באזרחים? מהן הגבולות המוסריים בעת מלחמה?ג. 

כאשר עושים מצור על עיר צריך להשאיר פתח של צד  כבר כתבנו בסעיף הקודם שלדעת הרמב"ם

אחד שעליו לא צרים כדי לאפשר לאוכלוסיה אזרחית לברוח דרכו. אולם הרמב"ם עצמו אומר גם 

שאם יש סכנה לחייו של חייל יהודי גם כאשר האובים לא פוגעים באזרחים, יש לפגוע באזרחים 

 הגורמים לסכנה זו.

תרים מאחורי אוכלוסיה אזרחית ויורים על חיילים ישראלים אם למשל חיילים של האויב מסת

ואין שום דרך לפגוע בחיילים מבלי להרוג אזרחי האויב מצווים הישראלים להרוג גם את 

 האזרחים כדי להציל את חייהם.

יכול להיות מצב שבו מעורבת אוכלוסיה ניטרלית שאינה שייכת לאויבים והיא מעורבת בתוך 

להציל את החיילים הישראלים ללא הריגתם התורה מצווה להרוג גם אותם.  האויב. אם אין דרך

המקור להלכה זו ספר שמואל א' פרק ט"ו פסוק ו'. כאשר שאול יוצא להילחם בעמלק עפ"י הציווי 

של שמואל הנביא, הוא פנה אל הקיני שהיו מצאצאיו של יתרו ואולי אף היו יהודים שהתגיירו 

_______________________ 
3
 י"ד -י' דברים כ"א, 
4
 ים פרק ו' הלכה ז'הלכות מלכ 
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, מכאן משמע שאילו לא סרו הקיני מתוך ך העמלקי פן אוספך עמו "לכו סורו מתי"ואמר להם: 

 העמלקי היה צריך שאול להשמיד את עמלק גם אם היה משמיד את הקיני יחד עם עמלק.

כאשר יעקב אבינו נערך למלחמה עם עשו אחיו ההולך לקראתו, מספרת עליו התורה שהוא פחד. 

, וחז"ל פירשו שהיה ירא פן קב מאד ויצר לו""ויירא יעכך מסופר בספר בראשית פרשת וישלח: 

יהרג ופן יהרוג אחרים, והסבירו פרשניו של רש"י שלא הצטער על כך שיצטרך להרוג את עשו 

שהרי "הבא להורגך השכם להורגו", אך הצטער על כך שעם הריגת עשו יצטרך להרוג אנשים 

 ריך להורגם לא היה נמנע מכך.חפים מפשע שעם עשו. אומנם יעקב היה בצער על כך אך אם היה צ

  

 ד. האם אין חשש שהלוחמים ישחיתו את נפשם והמוסר בעקבות המלחמה?

עם ישראל ברוב מלחמותיו יוצא להגן על  .עם ישראל אינו שמח לצאת לקרב. כמו שכבר כתבנו

עצמו מאויב, או שיצא לקרב עפ"י צו ה'. מלחמות אלו מוגדרות בחז"ל מלחמות מצווה שאע"פ 

בעצם מעשה המלחמה התנהגות אכזרית וחייתית, התורה הגבילה אותנו בקווים מוסריים  שיש

מאוד ברורים שאם נשמור עליהם אנו מובטחים לצמצום הנזקים המוסריים שלנו כתוצאה 

 ממעשה המלחמה.

בספר דברים פרק י"ג, יש פרשיה שנקראת "עיר הנידחת", בפרשה זו מצווה אותנו התורה שכאשר 

שהחליטה לעבוד עבודה זרה חייבים להרוג את כל תושבי העיר ולקבץ את כל רכושה אל  תהיה עיר

רחוב העיר ולשרוף את כל העיר ואת רכושה באש ואף להשאיר את ערימת האפר של העיר 

במקומה למען יראו לדורי דורות את עונשה של עיר הנידחת. בסוף הפרשה של עיר הנידחת בפסוק 

הנצי"ב בפירושו לתורה "העמק דבר" כותב שכן  ך רחמים ורחמך...""... ונתן לי"ח כתוב: 

הבטיחה לנו התורה שגם אחרי המעשה האכזרי שעשינו בעיר הנידחת נישאר עם לב רחמן. כלומר 

כאן הבטיחה לנו התורה שהמוסר האישי של כל אחד ממבצעי הדין הנורא של עיר נידחת לא יפגע, 

שמים. מכאן שיש גם הבטחה לכל היוצא למלחמה העושה כיוון שהמבצעים עושים את זה לשם 

את זה לשם שמים רק כדי להציל את ישראל משואה או כדי לבצע את דבר ה' לא יפגע מבחינה 

 מוסרית.

 

 סיכום

במאמר כתבנו על הצורך להילחם במצבים שונים כגון: אם קם עלינו עם למלחמה אנחנו מצווים 

להורגך השכם להורגו", ויש גם מצב נוסף שבו ה' מצווה לצאת ולהגן על עצמנו בבחינת "הקם 

אותנו לצאת למלחמה. ואעפ"כ כן לשמור על המוסריות שלנו כעם וכאדם. אדם שיוצא למלחמה 

 צריך לפעול עפ"י ציווי התורה בכדי שלא יאבד את צלם האלוקים שבו.

עלינו מפני הסכנה  גם במצבים קשים במלחמות אסור לנו לעזוב את דרך ה', כי דרך ה' שומרת

שנאבד את המוסריות בזמן מלחמה ושלא נהפוך להיות אכזריים וחייתיים. בנוסף לכך יש הבטחה 

 שאדם שיוצא למלחמה ופועל בדרך ה' מובטח לו שלא יפגע מבחינה מוסרית.

 

ואחתום בדבריו המאלפים של הרב קוק כתב באיגרות ראי"ה חלק א' איגרת פט, על הצורך שלנו 

"ועניני מלחמות אי אפשר היה כלל, אף עפ"י שיש במלחמה מעשה אכזריות וחייתיות: להילחם 

בשעה שהשכנים כולם היו זאבי ערב ממש, שרק ישראל לא ילחם, שאז היו מתקבצים ומכלים ח"ו 
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את שאריתם, ואדרבה היה מוכרח מאד גם להפיל פחד על הפראים גם ע"י הנהגות אכזריות, רק 

 אנושיות למה שהיא צריכה להיות, אבל לא לדחוק את השעה".עם צפייה להביא את ה
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 כיבוד הורים

 משה נאמן

 

מצות כיבוד הורים היא אחת המצוות הכי חשובות שיש בתורה והרבה נכתב עליה ועל חשיבותה 

גם מבחינה רעיונית וגם מבחינה מעשית שכן היא מופיעה בעשרת הדיברות ומובטח למי שמקיים 

 ות ימים והיא בין המצוות היחידות שמוזכר בתורה שכרן .אותה זוכה לאריכ

 זו. החשובה ואני רוצה להתחזק במצוו ההסיבה שבחרתי בנושא זה בגלל שאני חושב שזו מצוו

 ודות עיקריות במצות כיבוד הורים.ננסה במאמר לעסוק בכמה נק

 

 טעם מצות כיבוד הורים

 המשורשי מצוו:"1כפי שכותב ספר החינוךטעם המצווה מוזכר אצל רוב הקדמונים, הכרת הטוב 

 ,ולא יהיה נבל ומתנכר וכפוי טובה ,זו, שראוי לו לאדם שיכיר ויגמול חסד למי שעשה עמו טובה

ושייתן אל לבו כי האב והאם הם סיבת  ,שזהו מדה רעה ומאוסה בתכלית לפני אלוקים ואנשים

וכל תועלת שיכול, כי הם הביאוהו ועל כן באמת ראוי לו לאדם לעשות להם כבוד ,היותו  בעולם

לעולם, גם יגעו בו כמה יגיעות בקטנותו וכשיקבע זאת המידה בנפשו יעלה ממנה להכיר טובת 

העולם  וסיפק  רושהוציאו לאווי,האל ברוך הוא שהוא סיבתו וסיבת כל אבותיו עד אדם הראשון

דעת ומשכלת, שאילולי הנפש ונתן בו נפש יו,צרכו כל ימיו והעמידו על מתכנותו  ושלמות אבריו

שחננו האל, יהיה כסוס כפרד אין הבין, ויעריך במחשבתו כמה וכמה ראוי לו  להיזהר בעבודתו 

 " . ברוך הוא

ויש עוד כמה מגדולי ישראל שציינו שמצוות  כיבוד הורים איננה רק ביטוי להכרת הטוב  אלא דרך 

דוברים ומתווכים לרצון ה"  כלומר,  להעמקת ההערכה להורים בגלל תפקידם החינוכי "להיות

הילדים צריכים להכיר בערך הציות להורים על מנת לקבל מהם השפעה חינוכית  ברוכה ולהצטרף 

 לשרשרת הדורות של עם ישראל.

 

 שרת הדיברות והחידוש שבמצווהמיקומה בע

דם שהן בין א םמובא בראשונים שמצוות כיבוד הורים מופיעה בין חמשת הדברות הראשוני

 כיון שיחס דומה של הכרת הטוב חייבים  אנו גם כלפי ריבונו של עולם., לחברו

 החידוש במצווה זו שאפילו במקום שההורים משפילים ומבזים אותו יש לאדם לכבד את הוריו .

 

 מה ההבדל בין מורא לכיבוד?

ושאים והפוסקים אין מצוות כיבוד הורים ומורא הורים אלא רק בנ םלפי דעת רוב הראשוני

הנוגעים ישירות לטובתם האישית של ההורים ולא לענייניהם האישים של הבנים. ונאמר במסכת 

לא עומד במקומו ולא יושב במקומו ולא  –תנו רבנן "איזהו מורה ואיזהו כיבוד? מורא קידושין "

רא ". פירוש: מומאכיל ומשקה, מלביש ומכסה, מכניס ומוציא –עיו. כיבוד יסותר דבריו ולא מכר

הימנעות מפגיעה בכבודם . כיבוד הורים הוא שירות ההורים בכל והורים הוא שמירה על כבודם 

הגשת עזרה וסיוע. הבנים נדרשים לוותר על נוחותם ועל כבודם כאשר הוא מתנגש עם  ,צורכיהם

_______________________ 
1
 ספר החינוך מצווה לג' 
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צורכי ההורים וכבודם. הבן חייב לציית. לבקשות הוריו לעזרה בתחומים שונים אך  אין להורים 

תלוי  ,כניותיהם ולא לאכוף עליהם את דעתם. כמובן, בתכות להתערב בחיי בניהם ובנותיהםסמ

 בגילו של הילד.

 

 האם מותר לחלוק על דברי ההורים?

אין נראים לי דבריך וכיוצא בזה. ואף שלא  אסור לבן לסתור את דברי אביו או אמו ולומר לאביו:

 בפני אביו.

והבן רוצה להסביר את מעשהו לא יאמר לאביו בלשון אב שהוכיח את בנו על מעשה מסוים 

אין זה אמת או לא נכון אלא יאמר בנחת ובהכנעה "יש לי לומר דברים המצדיקים  סותרת כמו:

 .תאותי " ויעמיד האמת בצורה ברורה ומדויק

אבא שנתן לבנו לעבור על חשבון מסוים ומצא הבן טעות בחשבון לא יאמר לאביו טעית אלא יאמר 

 יצאה תוצאה אחרת" ."לי 

 

 עד כמה צריך לכבד את ההורים והאם יש מקרים שבהם אין חובה לשמוע להורים?

 מצוות כיבוד הורים מטילה על הבנים חובה לציית להורים בכל נושא ועניין שנוגע להורים. לכן,

. הושטת עזרה וסיוע ם להיענות לבקשת הוריהם בכל תחום המשרת אותם כגון:יהבנים חייב

מצות כיבוד הורים איננה מעניקה להורים סמכות להתערב בחיים האישיים של בניהם  ם,אול

בחירת  ולכפות את דעתם, אם אין לכך נגיעה ישירה או עקיפה בטובתם של ההורים. דוגמה:

בכל התחומים  ,או בית ספר, בחירת מקצוע ומקום עבודה ובכלל זה גם בחירת בת זוג, ישיבה

 2ם להטיל את מרותם מכוח מצוות כיבוד הורים. השולחן ערוך ביורה דעההללו אין ההורים רשאי

אם האב רוצה לשרת את הבן מותר לקבל ממנו אלא אם כן האב בן תורה תלמיד שרוצה ללכת 

למקום אחר שהוא בוטח שיראה סימן ברכה בתלמודו לפי הרב ששם ואביו מוחה בו לפי שדואג 

 אינו צריך לשמוע לאביו בזה.  ,שבאותה העיר עובדי הכוכבים מעלילים

 

 סיכום

את מצוות כיבוד הורים ואני רוצה להתחזק במצווה זו ולכבד את ההורים אני מבין יותר עכשיו 

יותר והבנתי מה הטעם של המצווה ולמה זו מצווה כל כך חשובה עד כדי כך שהיא כתובה בעשרת 

 לות המצווה.הדיברות, ושאסור לחלוק על ההורים. עסקתי גם בהיקף ובגבו

כבד את אביך ואת יהי רצון שנזכה לכבד את הורינו,כאשר ציוונו בורא עולם ויקוים בנו הפסוק :"

 "אמך למען יאריכן ימיך ולמען ייטב לך על האדמה אשר ה' אלוהיך נתן לך

 אמן.

 

 

 

  

_______________________ 
2
 שולחן ערוך יורה דעה רמ, כה 
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 הבדל בין ישראל לעמים

 אסף סולומונוביץ

 

 היכן ראינו בתנ"ך ביטויים להבדל זה?  .1

אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי והייתם לי סגולה מכל העמים כי לי ועתה " (א

התורה כותבת בפסוק זה אם אתם תשמעו לקולי ותשמרו את כל דברי אתם  "1כול הארץ

תהיו מיוחדים מכל העולם, מכול העמים כי אני עשיתי אותם ואת הארץ ואתם תהיו לי 

 עם מיוחד רק שלי .

התורה כותבת  "2ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי 'דוש אני הוהייתם לי קדושים כי ק" (ב

  . קדוש וכי אנו נבדלים מכל העמים 'לנו בפסוק זה שאנו צריכים להיות קדושים כי ה

אלוהיך להיות לו לעם סגולה מכל העמים  'הך ובך בחר קיאלו 'הכי עם קדוש אתה ל" (ג

 'ה ובו בחר 'האל קדוש לזה עם ישר התורה כותבת לנו בפסוק "3אשר על פני האדמה

 . , מכל העמיםלהיות לו לעם סגולה מכל העמים כלומר אתם תהיו מיוחדים

" התורה כותבת לנו בפסוק זה שעם ישראל 4העם בחר לנחלה לו יואלוק 'אשרי הגוי שה" (ד

 . 'ההוא נבחר ע"י 

יוחד שאר העמים להיות עם מכל קובע שעם ישראל הוא עם שנבחר מ 'הבפסוקים אלה רואים ש

 שונה באופן מהותי משאר כל העמים. שלו ובזה הוא

 

 הגדרת השוני שבין ישראל לעמים בדברי רבותינו הראשונים 

על כך שעם ישראל הוא דרגה מיוחדת במין האנושי. לצורך  5בספר הכוזרי רבי יהודה הלוי כותב

ורה של מדרגות ההבנה של המיוחדות הזו אומר החכם היהודי למלך כוזר שכל הבריאה בנויה בצ

השונות זו מזו באופן מהותי. הצומח ובעל החיים שונים מהדומם מאדמה ואבנים. בכך שהם 

 בהם שינוי והתפתחות ואילו בדומם אין שום שינוי . צורכים מזון ,גדלים ומולידים כלומר יש

האדם  להגיב ,לחוש. בני לרצות, החיים שונים באופן מהותי מהצומחים ביכולת שלהם לנוע, יבעל

לשנות את המידות שלהם. לנהל  שונים באופן מהותי מבעלי החיים בכך שיש להם יכולת לדבר,

 חברה ומדינה ולקבוע חוקים ומנהלים חברתיים.

זה מזה באופן מהותי המדרגות  מין האנושי באופן מהותי כמו ששונותעם ישראל שונה מכלל ה

ין האנושי בעלי החיים הצומח והדומם הם . אולם בעוד הדרגות המבדילות בין המםשכתבנו עליה

חדת את עם ישראל היא מדרגה ששמה אותנו מעל יולם הטבע הדרגה המיעהבדלים במסגרת 

רבי יהודה הלוי אומר שהמדרגה העל טבעית הזאת מתבטאת ביכולת  .הטבע או מחוץ לטבע

א שינה ומאכל. לילה לל וארבעיםיום  ארבעיםהנבואה והתבטאה גם במשה רבנו ביכולתו להיות 

שון . אולם אנו יכאשר הגיע לסוף ימיו הוא מת מתוך מודעות גמורה כמו מי שעולה על מיטתו ל

עם ישראל יש בובדות היסטוריות נוספות שמצביעות על כך שעיכולים להוסיף על דבריו כמה 

_______________________ 
1
 ו-ה, שמות כ 
2
 ויקרא כ,כו 
3
 דברים ז,ו 
4
 תהילים ל"ג ,יב 
5
 מ"ג וסעיף צ"ח -סעיפים כ"ו ,כוזרי מאמר הראשון 
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כל ב מפוזרים ינושנה הי 0,222שנים מתוכם  3,522-עם ישראל קיים בעולם כ .מדרגה על טבעית

י התנהגות אחדות היו הרגלשפה משותפת ולא לא הייתה לנו העמים בכל קצות העולם , כאשר 

כן הוא נשאר עם אחד מיוחד ומחובר. בימינו אני יודעים למשל שאחוז ממקבלי פרס  יואף על פ

ז שלו בין העמים. רבי יהודה הלוי כותב ואחהנובל יהודים מכל העולם הוא פי כמה עשרות מ

 הנבואה שייכת לעם ישראל והיו תקופות שרוב העם הגיעו לנבואה בדרגות שונות . יכולת ש

 

מכל שאר העמים לתת לו  'השעם ישראל הוא עם מיוחד שבו בחר באיגרת תימן כותב  הרמב"ם

את התורה. הבחירה הזו לדעת הרמב"ם נובעת מכך שאבותינו הראשונים היו צדיקים וחסידים 

החליט שהתורה תהיה נטועה בנו ובכך הוא עשה אותנו שונים משאר וטובי לב. כיוון שהקב"ה 

 העמים .

ון של סינהקנאו בנו ועשו הכל כדי לבטל מאתנו את המיוחדות הזו של התורה .  ותהאומות האחר

ו לאנוס אותנו לבטל סהעולם לבטל מאתנו את התורה נעשה ע"י מלכים ושליטים שהיו חזקים וני

סיונות יכנו ע"י גזרות שאסרו עלינו לקיים את מצוותיה. במקביל לנאת מציאותה של התורה בתו

חכמי אומות העולם להפיל את העם כדי של סיונות יהמלכים לבטל את התורה בכוח היו גם נ

 ותורתו.  'הלסתור את אמונתנו ב

תנו היא ההוכחה יהם לעצור אותם מאיל ניסיונותה שהתורה ממשיכה להתקיים למרות כהעובד

 .יתברך 'אדם לפעול נגד רצונו של ה של בן ו, אין ביכולת'התורה בישראל הוא רצון שקיום ה

כל כלי יוצר עליך לא יצלח וכול לשון תקום איתך למשפט תרשיעי ו "יהרעיון זה כתוב בספר ישע

 " 6וצדקתם מאיתי נאום ה' 'את נכלת הז

וגם נסיונות חים ימצל כלי מלחמה לאעם סיונות לחנוק אותנו ייהו אומר כאן שנעהנביא יש

  .שקיומה של התורה בישראל היא החלטה אלוקית משוםלהתווכח אתנו בדברי לשון אנחנו דוחים 

 
 סיכום

ראינו בדברי רבותינו הראשונים שתי גישות להבדל המהותי שבין ישראל לאומות העולם. האחת 

וקי מיוחד שקיים בכל היא גישתו של רבי יהודה הלוי הכותב שהעם נברא ע"י הקב"ה עם טבע אל

לדעת רבי יהודה הלוי הביטוי הכי מציאותי של התכונה הזאת היא היכולת  האומה ובכל אנשיה.

 של כל אדם בישראל להגיע אל מדרגת הנבואה.

בין עם ישראל שומרים את התורה ובין שאינם שומרים את התורה. יש לדעתו ההבדל הזה קיים 

 סגולה מיוחדת לישראל. 

ההבדל המהותי שבין ישראל לאומות העולם בעובדה  .ת היא גישתו של הרמב"םהגישה האחר

 שעם ישראל קיבל תורה ושאר העמים לא קיבלו תורה .

  אוהב אותנו ורוצה רק בנו. כי אנחנו הבנים שלו! 'זה מראה כמה ה

  

_______________________ 
6
 ו נ"ד, י"זהישעי 
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 ימות המשיח

 אליעד עבדוש

 מבוא

ת המשיח מן הראוי להתבונן אחד מי"ג עיקרי של האמונה של הרמב"ם הוא האמונה בביא

ולהבין: מיהו המשיח, מהו תפקידו, מה יהיה אופי הדור שבו הוא יגיע, מה ההבדל בין משיח בן 

 דויד ומשיח בן יוסף, על השאלות האלה ועוד נתייחס במאמר שלפניכם. 

 

 מה האופי של ימות המשיח ומה יקרה בהם? .א

יעשה ניסים ומהפכות ודברים שמעל שהקב"ה  םאנשים שמדברים על ימות המשיח, מדמייני

 הטבע, אבל הרמב"ם על פי הגמרא בסנהדרין עמוד צא: מנחה אותנו אחרת.

ואל יעלה על דעתך שמלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים ,ומחדש דברים : "1הרמב"ם מעיר

". הרמב"ם סובר כדעת הגמרא "אין בעולם או מחיה מתים וכיוצא בדברים האלו,אין הדבר כך

שזה בא ללמד אותנו שהעולם  -בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכויות בלבד"

כמנהגו ינהג ולא ישתנו בו הדברים הטבעיים אלא העיקרון הוא הניצחון הטוב על הרע.הרב שלמה 

אבינר מוסיף שלא יהיה עוד שלטון של אדם באדם, והגויים לא ישלטו בעם ישראל, כי אם חירות 

 אדם לבטא באופן חופשי את צלם האלוקים שבו.גמורה של ה

 

 מיהו המשיח? .ב

האמונה במשיח פירושה שתהיה אישיות שתרכז את המאבק הרוחני של עם ישראל להשלמת 

הגאולה. משיח בן דויד הוא אישיות נעלה שבעוצמתה הרוחנית היא תעורר אנשים לחזור 

לתו. המשיח יהיה מנהיג אשר בתשובה, תרכז את עם ישראל לחזור לארצו ולקומם בה את נח

 ימשוך אחריו לא מחצית ולא רבע מהעם כי אם את עם ישראל כולו באהבה ובהערצה רבה.

הנקודה הבולטת באישיות של המשיח היא שהוא נותן דוגמא אישית לשלמות של חיים ובגלל זה 

 הוא מצליח לסחוף אחריו את

שהמשיח יהיה במעלה יותר משל משה  2כל העם ואחרי זה גם את האנושות כולה. המדרש אומר

רבנו,הרמב"ם חולק על העניין הזה ואומר שהוא יהיה גדול כמשה. באישיותו הפרטית הוא מגלם 

 את מה שעם ישראל והאנושות כולה,צריכים להגיע אליה. 

 

 מה תפקידו של המשיח? .ג

ת ושלמה תפקידו של מלך המשיח הוא להחזיר את מלכות דוד לממשלה הראשונה. מלכות אמיתי

 כמו שהיה בזמן דויד המלך שלא היינו תלויים בעמים אחרים אלא עצמאיים.

עמו ישראל וחוזרין כל  יומקבץ נידח בונה המקדשו " 3על המשיח מוטל גם תפקיד נעלה מזה והוא

המשפטים בימיו כמו מקודם, ומקרבין קורבנות,ועושין שמיטין ויובלות ככלל מצותן האמורה 

שאלת השאלה האם מותר לבנות את בית המקדש לפני בוא המשיח? מדברי . ועל כך נ"בתורה

הרמב"ם אנו לומדים שרק המשיח יכול לבנות בית המקדש, אך האם רק המשיח רשאי לבנותו? 

_______________________ 
1
 הלכות מלכים יא, ג 
2
 ילקוט שמעוני, ישעיה, תע"ו 
3
 ים יא, ארמב"ם הלכות מלכ 
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 והרמב"ם עונה שבגלל שרק מתי שמשפטים והחוקים וכלל שאר המצוות שהזכרנו בפסוק יתקיימ

ית דויד לכן צריך לחכות לבואו של משיח ושהוא ושמלכות ישראל תהיה כמו שהיה במלכות ב

 המשיח יבנה את המקדש. איבנה את בית המקדש. ולכן יוצא מדבריו שדווק

 התפקיד השלישי של המשיח הוא לקבץ את נידחי עמו ישראל. 

יש שאלה על כך האם מותר לעלות לארץ ישראל לפני בואו של המשיח כי הרי המשיח מקבץ את 

אלא שמצות עלייה לארץ קיימת כל הזמן, ואותם אלו עד שלא עלו לארץ נידחי עמו ישראל?

ישראל אז אותם המשיח יקבץ לארץ. הרמב"ם כותב שהמשיח "מקבץ עמו נידחי ישראל", 

והכוונה היא על היהודים שאינם יודעים על יהדותם. הרמב"ם מוסיף שלפני שהמשיח יתחיל 

דחי ישראל כי לא יתכן שהוא ילחם כשכל להילחם מלחמות ה' הוא יהיה חייב לקבץ את ני

 היהודים בחוצה לארץ.

 

הרמב"ם כותב באיגרת ששלח ליהודי צפון אפריקה, שכל מי שחושב שרק כשיבוא המשיח הוא 

יעלה לארץ ישראל הרי הוא חוטא ומחטיא הרבים כיוון שאם ימשיכו לחכות כולם בגלות עד בוא 

 והפורענויות שהגויים עושים להם. אף יהודי בגלל כל הגזרות רהמשיח לא יישא

 

 באיזה מצב עם ישראל יהיה באותו זמן? .ד

 ישנם שתי דרכים אפשריות שבהם עם ישראל יקבל את המשיח:

 בזמן שעם ישראל ראוי ומוכן מבחינה רוחנית לקבל משיח. -אחישנה  .5

שזה מצב שבוא הגאולה מגיעה בזמן שהקב"ה קבע מבעוד מועד ועם ישראל אינו  -בעיתה .0

אוי למשיח מבחינה רוחנית אבל הקב"ה בכל זאת מביא אותו בגלל המצב הרוחני הירוד ר

 בעם כמו שהיה בגאולת במצרים. 

 

מחלוקת בין ר' אליעזר לר' יהושע האם רק כאשר עם ישראל יחזור בתשובה  4בגמרא מובאת

ת תהיה גאולה כמו שסובר ר' אליעזר או שגם שמצבו של עם ישראל ידרדר אפילו לעבוד

 כוכבים ויהיו שפלים מאוד בכל זאת הקב"ה יביא הגאולה כפי שתכנן מראש?

הסוגיא מכריעה כדעת רבי יהושע שהרי כתוב "שתק ר' אליעזר" כלומר שהודה רבי אליעזר 

מספרת לנו  5שאכן הגאולה אינה תלויה בתשובה שעם ישראל יעשה. וכן הגמרא במסכת סוטה

יאת המשיח: החוצפה תגבר, המחירים יעלו, המלכות על המצב של עם ישראל שיהיה לפני ב

 תהפוך למינות, ובית הוועד של חכמים יהפוך לזנות...

חוכמת הסופרים תסרח, והאמת תהיה נעדרת, נערים פני זקנים ילבינו, בן מנוול אב וכו'. גם 

מגמרא זו אנו לומדים שמצבו הרוחני של העם יהיה בשפל. מצד אחד אנו יודעים שהקב"ה 

יא את הגאולה בזמן שהוא קבע ומצד שני אנו רואים שזה תלוי במעשים של עם ישראל יב

ולכן הגמרא דורשת בעיתה ובאחישנה שאם זכו אחישנה ואם לא זכו יביא אותה בעיתה גם 

 אם עם ישראל לא זכו.

 

_______________________ 
4
 סנהדרין צז ע"ב 
5
 סוטה דף מט 
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 ההבדל בין משיח בן דויד למשיח בן יוסף. .ה

 יח בן יוסף. יש שסוברים שיהיו שני משיחים משיח בן דויד  ומש

 עוסק במלחמות עם ישראל ומקבץ נידחי עם ישראל. -משיח בן יוסף

 יכין את העם מבחינה רוחנית ויחזיר אותם בתשובה ולאחר מכן  יגאל אותנו. -משיח בן דויד

הרמב"ם חולק על השיטה הזאת בגלל שהוא סובר שאין מדובר בשני משיחים, ושמשיח בן יוסף     

בן דויד אלא שהמשיח הוא דמות אחת ויש לו שתי בחינות שונות רוחניות ימות ואז יבוא משיח 

ומעשיות, , גם צד של הגאולה הגשמית של המלחמות וקיבוץ הגלויות וגם צד רוחני שהוא ירומם 

 את העם ויחזק אותנו מבחינה רוחנית ויגאל אותו במהרה בימינו אמן.

 

 סיכום

רגיל מבחינת התנהלות הטבע והעמים, ולא במאמר ראינו שתקופת המשיח מתאפיינת כזמן 

בדברים שמעל הטבע או אותות ומופתים, אולם עם ישראל יעבור שינוי משמעותי של קיבוץ 

גלויות, בנית בית המקדש, ולדעה מסויימת אף החזרה בתשובה כל זה מבוטא במושגי משיח בן 

פתו של המשיח, שנזכה דויד ויוסף, המעידה על התפתחות רוחנית ופיזית של עם ישראל בתקו

 במהרה לבואו ולגאולתנו השלמה.
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 אחריות

 עדיאל עדני

 הקדמה

בחרתי בנושא "אחריות" משום שאני חושב שנושא זה צריך להיות טבוע עמוק בכל אחד כי 

בהרבה מקרים בחיים נצטרך לממש את האחריות שלנו בין אם זה בצבא בין ביחס למשפחה 

 לקחת על עצמו כמה שיוכל את תכונת האחריות .   ובחיי העבודה , לכן אדם צריך

 

 במאמר זה אני אענה על כמה שאלות : 

 מהי אחריות ? 

 במה מתבטאת אחריות ולמה היא נצרכת ? 

 מהי חשיבותה של האחריות ?

 ממי יש לצפות לאחריות ? 

 

אות אחריות פרושה: אדם המקבל על עצמו לעשות משימה מסויימת ויודע ומבין את גודל התוצ

בין לשלילה ובין לחיוב . את גודלה וחשיבותה של האחריות ניתן ללמוד ממעשיו של יהודה 

 המופיע בתורה.

" כשהביאה לו את צדקה ממניבמעשה שהיה עם תמר, בלטה מאוד אחריותו של יהודה שאמר "

ו החותמות והפתילים והוכיחה לו שלא זינתה אלא הרתה ממנו. יהודה הודה בפני כל העם באומר

"צדקה ממני" וכך הצילה מכבשן האש בזה שלקח אחריות על מעשיו . מכאן ניתן ללמוד שאפשר 

להציל חייו של אדם ע"י לקיחת אחריות וכן להפך אם אדם לא אחראי על מעשיו ייתכן שאדם 

אחר יאבד את חייו. כמו שניתן ללמוד מקין שהסיר ממנו אחריות בעת שהרג את הבל ואמר 

" ובגלל שלא הייתה בו אחריות על לקיחת המעשה, כך לא הבין את גודל העונש "השומר אחי אנכי

שהקב"ה נתן לו . מכאן ניתן ללמוד שאחריות היא חלק בלתי נפרד מאורח חיינו ושהחיסרון 

מאחריות יכול לגרום למקרים לא טובים. יש אנשים שלוקחים על עצמם אחריות לזולת בלי 

לק מהעם לא יצליח להתמודד עם אותם דברים, האחריות שיבקשו מהם ובלי אותם אנשים, ח

 מתבטאת בהגדלת ראש של האדם בנוגע לכל דבר ולכל נושא .

 

ערכה של האחריות מתגברת אצל האדם מפעם לפעם עם גדילתו , בעקבות זאת שהוא גדל, כך גם 

א , מחשבתו ותבונתו מתגברות ומוכנות לקבל על עצמן ולהעמיס עליהן דברים . למשל בצב

שזוהי חוקה דיקטטורית הלוקחת על עצמה אנשים  םהאחריות הצבאית הינה חשובה מאוד משו

מכל הסוגים ובעזרת האחריות, הצבא לוקח על עצמו את כל הבעיות של המתגייסים וכתוצאה 

המדינה ונותן להם להבין שיש להם מענה מסויים .  ןמכך חיילים רבים יותר יוכלו לשרת בביטחו

ים בין בני זוג החשיבות של האחריות מתבטאת בטיפול הבית ותפעולו , חינוך ילדים בחיי נישוא

וקשר הדוק בין בני הזוג ושיגרם מכך שכל אחד יתן לאחר בלי ציפייה להחזר בכדי שערך 

המשפחה לא יתפרק . גם בחיי עבודה צריך אחריות רבה, מפני שאם הפועל לא יעבוד מספיק טוב 

תו ואז לא יהיה לו איך לפרנס את המשפחה ומצב זה עלול לגרום לחיי ישנו סיכוי שיפטרו או

נישואים מעורערים , וכך גם בחיי הנישואים עצמם אם לא יראה הבעל לאשתו כמה היא חשובה 

לו וכך גם לילדיו עלול לקרות מצב שהמשפחה שלו לא תהיה ממש תקינה . הצבא גם משקף את 
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ד לא פחות מחיי נישואים ומקום עבודה . לדוגמא אם חשיבותה של האחריות ברמה גבוהה מאו

עליהם אחריות עלולים לקרות דברים חמורים  חבצבא אדם לא יסמוך על חברים שלו או לא ייק

עד כדי מוות . חשיבותה של האחריות מוזכרת בתורה במקרה של יהודה ותמר שתמר זינתה ורצו 

דקה ממני" לאחר שהראתה לו את להוציא אותה להורג ואז יהודה יצא להגנתה ואמר "צ

 הסימנים וכך הציל אותה ממות .

 

הצפייה לאחריות נצרכת מכל אדם באשר הוא ובכל דבר שיעשה בחיים. בהרבה דברים צריך 

שיהיה לאדם מספיק אחריות כי אם לא יהיה לו את מלוא האחריות הוא עלול להיכשל ולא להגיע 

ת את כל סוגי האנשים בין ילד קטן לחייל בצבא למירב ההצלחה . הציפייה לאחריות גם משקפ

להורים וילדים, כל אחד לפי יכולתו ותחומו . אחריות היא תכונה שצריכה להיות בראש מעיננו 

משום שבמקרים מסוימים אם תצפה לאחריות מאדם מסויים ולא תקבל אותה עלולה להיווצר 

שיוכל בשביל שאם יגיע מצב  אכזבה קשה. לכן, כל אדם צריך לפתח אצלו את האחריות כמה

את מלוא כוחו למה שיהיה צריך ולמי שיצפה ממנו לתת  ןשהוא יצטרך להשתמש בה אז הוא יית

 את אותה רמת אחריות . 

 

 סיכום 

ראינו בנושא הזה את משמעותה של האחריות בכל תחומי החיים גם בתורה  מוזכרת האחריות 

וי בצבא, בעבודה ובמשפחה ובסה"כ אחריות היא עם יהודה ותמר , ראינו גם שזה בא לידי ביט

 דבר מועיל ונצרך באורח חיינו .
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 התמודדות עם קשיים

 דן פינטו

 מבוא:

בחרתי בנושא התמודדות עם קשיים, מכיוון שאנו נתקלים מדי יום בכול מיני קשיים בתחומים 

 שונים: פרנסה, בריאות, זוגיות, מוות של אדם קרוב וכו'.

רבות להגיב למצבים כאלה ואנו לא תמיד יודעים איך להתמודד עם המצבים האלו ישנם דרכים 

שהם בד"כ נופלים עלינו באמצע החיים ללא התרעה מוקדמת, ולכן אנו כועסים, מתלוננים, 

 מאשימים אנשים, מתווכחים, רבים, מתמרמרים ועוד תופעות שמוכרות לכולנו.

ם אלו שאינם יודעים להתמודד עם הבעיות האנשים שנדחו מהחברה הסובבת אותם, הם אות

שלהם ובתי הכלא בכול מדינות העולם מלאים באנשים שאינם ידעו להתמודד עם אחת הבעיות 

שהייתה להם ובעקבות זאת רצחו, אנסו, גנבו.. ואילו אותם אנשים היו יודעים להתמודד עם 

 הבעיות שלהם אז החיים שלהם היו נראים אחרת.

וד יותר את הנושא החשוב הזה, כדי שיהיו לנו יותר כלים להתמודד עם ולכן אני רוצה ללמ

 הבעיות שטומן לנו העתיד.

 

 גישת ריה"ל להתמודדות עם קשיים:

כמה דרכים להתמודדות עם בעיות פרטיות ובעיות כלליות 1רבי יהודה הלוי מביא בספרו הכוזרי

 )בעיות של עם ישראל(

ילולי של גישה זאת היא שאנו צריכים להצדיק את הדין פירושה המ"צידוק הדין": -דרך ראשונה

 והדיין שזהו ה' כי כל דרכיו הם נכונות.

יש בורא לעולם והוא מנהיג את עולמו במידת הדין ואין טעויות אצל הקב"ה ואם קורה לנו איזו 

צרה או בעיה כלשהי אנו צריכים להבין שזה לא קרה סתם במקרה וזה יד ה' מכוונת ואנו כרגע 

ואים רק חלק מהפאזל ואם היינו יכולים לראות את העתיד היינו יודעים שזה לטובתנו והדבר ר

 שכיננו בעיה יהפוך לנקודת מפנה חשובה וטובה בחיינו.

לדוגמא כשאדם מפספס את האוטובוס הוא בא בטענות כלפי הנהג שברח לו וכלפי כול אלו 

הולך לו ואחרי שעה הוא שומע שבאותו שעיכבו אותו ואפילו מאשים את ה' בכך ששום דבר לא 

 אוטובוס, שהוא היה צריך לעלות, היה פיגוע ושכנראה חייו ניצלו בזכות זה שלא עלה לאוטובוס.

אז אותו אדם בוודאי יודה לה' על הנס שעשה לו והוא ירגיש ממש כפוי טובה על כך שבא בטענות 

 כלפי ה' במקום להודות לו.

 ר כמשהו שהציל את חייו.וכך מה שהיה נחשב צרה, התבר

פירושה המילולי של גישה זאת היא נכונות העונש שה' נתן לנו  "ניכיון עונש העוונות":-דרך שנייה

 בגלל עוונות שעשינו ז"א הסיבה שבגללה נענשו היא שזה באמת הגיע לנו להיענש.

הדין הבעיות שקורות לאדם הם כתוצאה מהעברות שעשה בעבר והוא עכשיו משלם עליהם את 

 והוא צריך להרגיש כאילו הוא עכשיו שילם חוב וסגר את העניין המסוים הזה.

ולכן כאשר קורה לאדם איזו צרה מסוימת והוא לא רואה בטווח הארוך איך היא לטובתו יבין 

 שזה כפרה על העוונות.

_______________________ 
1

 ספר כוזרי מאמר שלישי,יא
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יך פירושה המילולי של גישה זאת היא שה' מנסה אותנו ורצה לראות א ":ן"ניסיו-דרך שלישית

 נתמודד.

בשעה שיש לאדם איזה בעיה מסוימת ואינו רואה בדרך הארוכה שזה לטובתו או שהוא בדק 

והגיע למסקנה שזה לא הגיע לו על עבירה שעשה, צריך הוא לדעת שה' מנסה ובודק אותו עד כמה 

הוא באמת אוהב אותו ודבק בו ואם הוא באמת מאמין שזה יהיה לטובתו בסופו של דבר, אם לא 

 ולם הזה אז בעולם הבא.בע

לו  ןואם אדם אכן ינהג ע"פ דרך הישר ולא יתריס כלפי ה' ויקבל עליו את העונשים האלו אז ה' יית

 על זה שכר בעולם הבא.

 

ואומר הכוזרי על זה שאדם שיודע להתמודד בדרכים האלו עם הבעיות שבאות עליו אז הוא 

הוא יודע שהכל מה' והוא סומך על ה'  מרוויח גם בעולם הזה וגם בעולם הבא, מפני שכאשר

שיעשה הכול לטובתו אז הוא רגוע בעולם הזה ומשאיר את הדאגות לה' ובעולם הבא הוא מקבל 

 על כך שכר גדול ויוצא שכרו גם בעולם הזה וגם בעולם הבא.

 

 גישת רבי נחמן מברסלב להתמודדות עם קשיים:

נחמן מברסלב שכתב תלמידו רבי נתן ובו  הספר "ליקוטי מוהר"ן" הוא אוסף דרשותיו של רבי

 מוצגת דרך נוספת להתמודדות עם בעיות.

 "2כשאדם יודע שכול מאורותיו הם לטובתו, זאת הבחינה היא מעין עולם הבא"

אם אדם ידע שמה שה' עושה זה לטובתו אז כאשר הוא נתקל בבעיה מסוימת בחייו והוא יודע 

 שזה לטובתו אז זה כלל לא בעיה.

 חמן מביא שני פסוקים מהתורה שמחזקים את שיטתו.רבי נ

 "3באלוקים אהלל דבר בה' אהלל דבר" .א

 "4ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד" .ב

 לכאורה בשני הפסוקים האלו יש דברים לא מובנים.

 בפסוק הראשון מצוינים  שנים משמותיו של הקב"ה שם ה' ואלוקים.

ידת החסד ואילו כאשר רשום אלוקים זו מידת וידוע לנו שכאשר רשום בתורה את שם ה' זה מ

הדין ובפסוק זה רשום שעל שני המקרים מידת הדין ומידת החסד "אהלל דבר" זאת אומרת נגיד 

 תודה.

ובפסוק השני רשום "ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד" ולכאורה מה שמובן מפסוק זה שכרגע 

 ה' הוא אינו אחד.

ין שכול מה שחשבנו שה' עשה לרעתנו בעולם הזה)=מידת הדין( ומפרש רבי נחמן שלעתיד לבוא נב

הוא בעצם היה לטובתנו)=מידת החסד( ונודה לה' על כל מה שהיה לנו בחיים כולל הדברים 

 הרעים ואז יתקיים פסוק זה שאומר שעל מידת הדין ועל מידת החסד נהלל את ה'.

_______________________ 
2

 ליקוטי מוהר"ן תורה ד'
3

 תהילים נ"ו,י"א
4

 זכריה י"ד,ט'
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ול היה לטובתנו ואנו נבין שמידותיו ומפה אנו לומדים לגבי הפסוק השני שבזכות זה שנראה שהכ

של ה' הם רק חסד אז לא היה לה' שני פנים שונים אחד של חסד ואחד של דין, כמו שקורה היום 

שאנו מברכים היום על חסד שעשה עימנו ה' "הטוב והמטיב" ועל דבר רע שנעשה במידת הדין 

רק שם אחד "הטוב והמטיב" "ברוך דיין האמת" שזה שני כינויים, אלא לעתיד לבוא יהיה לה' 

 שנדע באמת שהכול טוב.

" שזה מראה לנו שאדם שיש לו הרבה 5את אשר יאהב ה' יוכיחורבי נחמן מביא את הפסוק "

ובעיות ידע שה' אוהב אותו ורוצה את תפילותיו. וידוע שהאמהות היו עקרות ואחת  תניסיונו

 הסיבות לכך הם כי ה' היה תאב לתפילותם.

 

 סיכולוגיה מרים אדהאן להתמודדות עם קשיים:גישת הד"ר לפ

 בת דורנו. המרים אדהאן היא ד"ר לפסיכולוגיה ואישה דתיי

בספרה "מי מושלם" שעוסק בהתמודדות עם קשיי היום יום ע"פ ראית התורה והפסיכולוגיה היא 

 מביאה את גישתה להתמודדות עם בעיות.

ורסת לפיננו את השלבים הראשונים בהקדמה לשאלה איך מתמודדים עם בעיות ד"ר מרים פ

 שקורים אצל בני אדם בזמן שהם נתקלים בבעיה מסוימת.

: האדם אינו רוצה לקבל את המציאות החדשה והנוראית שנפלה עליו הכחשה-שלב ראשון

"פתאום" ולכן הוא מתכחש לזה ואומר דברים בסגנון: "לא יכול להיות" "אני לא מאמין שזה 

 קרה" וכו'..

: לאחר שהאדם עבר את השלב הראשון והוא אכן מבין באיזה מצב הוא נמצא עסכ-שלב שני

ושהוא בבעיה הוא אוטומטית מתחיל לחפש אשמים שבגללם נגרמה לו הבעיה המסוימת הזאת 

ובד"כ הוא יאשים את הרופאים, המשפחה, בן/בת הזוג, הסביבה שבה גדל, השופט, השוטר, 

 ו מה הוא צריך לתקן.ואפילו את הנהגת ה' אך לא את עצמו א

לאחר שני השלבים הראשונים האדם משלים עם העובדה שאכן הוא טעה  דיכאון:-שלב שלישי

והוא האשם העיקרי במצבו ומפני זה הוא נכנס לדיכאון ומרגיש אדם קטן חסר אונים וחסר 

 משמעות ומבין שאין לו את האפשרות להחזיר את הגלגל לאחור.

ושת השלבים האלו האדם מבטיח לעצמו ולעולם שהוא אף פעם : לאחר שלמסקנות-שלב רביעי

 לא יחזור על אותה טעות שהוא עשה וזאת כדי לטרפד מכה עתידנית.

ובמקרה של אבדה גדולה או בעיה גדולה האדם מרגיש חסר אונים וחסר ערך בגלל החיסרון 

ני בלעדיי בן הזוג שנוצר לו עקב אבדה זו. דבר זה יכול להתפתח עד מצב של אובדן זהות "מי א

 שנפטר, העבודה שפוטרתי ממנה, הסיירת שלא התקבלתי אליה, החפץ היקר שאבד לי" וכו'..

כל אדם בר דעת שיראה את השלבים הנ"ל יבין שאנו לא עושים את הדבר הנכון ואיננו נוהגים 

 בדרך הנכונה כאשר אנו רואים משהו מחיינו מתפרק בין רגע לנגד עיננו.

 ים מציעה דרך משלה שמשלבת בין הפסיכולוגיה ליהדות לפתרון בעיה זאת.ולכן, ד"ר מר

 ודרך זאת תעזור לנו לחזור לאותו מצב שהיינו בו לפני הבעיה ולחזור לשפיות.

ועצתה היא שאנו צריכים להבין שזהו רצון ה' ולקבל אותו באהבה מיד לאחר שקורת לנו איזה 

ת ולהבין למה זה קורה לנו ואיך צריך להתמודד עם בעיה ורק לאחר מכן מתוך הראיה הזאת לנסו

 זה.

_______________________ 
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 ד"ר מרים מחלקת לשני סוגים את הבעיות שבאות על האדם:

אובדן שאי אפשר להחזירו למשל מוות, איבוד איבר מסוים בגוף, איבוד חפץ יקר ערך  סוג ראשון:

 וחשיבות שאין שני לו וכו'.

ון מחלה כרונית, נכות, בעיה נפשית, בעיה עם מציאות מתמשכת של בעיה מסוימת כג סוג שני:

 בן/בת זוג וכו'.

 לשני סוגי בעיות אלו יש שני סוגי פתרונות שונים ודרך התמודדות שונה

 

 בעיות שלא ניתן להחזיר:-סוג בעיות ראשון

  להכיר בכך שלמרות הבעיה הזאת שאין באפשרותנו להחזיר, אנו צריכים להמשיך הלאה

 היכולת להתמודד עם כל הקשיים שיהיו.ולהאמין שיש לנו את 

למשל: לאחר שאדם עבר אירוע מסוים שבו איבד את רגלו הוא צריך להפסיק לרחם על 

 עצמו וללמוד ללכת בעזרת פרוטזות כי החיים לא מסתכמים ברגל.

  ללמוד לחיות עם הכאב הזה ולא לנסות לשכוח אותו או להדחיק אותו לפינה. למשל: אם

ובדן של אדם קרוב אז הוא צריך לקיים אזכרה פעם בשנה,יעלה אדם מתמודד עם א

 לקבר מידי פעם ויעשה משהו לעילוי נשמתו כדי להקל על תחושת האובדן.

  להגיד תודה על כל מה שהיה לנו לפני אותו אובדן. מפני שזה לא מובן מאיליו שבכלל

יצטרך להיות עיוור  והוא 02זכינו שהיה לנו אותו. למשל: אדם איבד את מאור עניו בגיל 

 שנה. 02לו לראות במשך  הלכל שארית חייו,צריך להודות לה' על הזכות שהיית

 

 בעיות שהם כאב מתמשך: -סוג בעיות שני

דרך ההתמודדות עם בעיות כאלו היא הרבה יותר קשה מכיוון שהאדם אינו יודע אם בכלל הוא 

שהוא צריך להתמודד עם הבעיה  צריך להתמודד עם הבעיה הזאת או לחיות איתה, גם במקרה

הוא לא יודע אם כשהוא יתמודד זה יזיק או יועיל, וגם במקרה שהוא בטוח שזה יועיל הוא לא 

 יודע איך להתמודד.

 ובגלל זה נוצר בלבול גדול אצל בני אדם השרויים בבעיה כזאת.

ם יכול במצב כזה דרך ההתמודדות עם הבעיה היא תמידית, ותהליך ההשלמה עם המצב הקיי

 לקחת אפילו שנים.

 ד"ר מרים מציינת מספר עצות שיעזרו לנו להתמודד עם בעיות של כאב מתמשך

  נדע להגיד תודה על מה שיש לנו כרגע הרי גם הדברים שהתרגלנו אליהם כגון מצב

בריאותי תקין או מצב כלכלי תקין או שהילדים בריאים וכו' גם זה אינו מובן מאיליו 

 לא במה שאין.ונתרכז במה שיש ו

   כאשר אנו נמצאים בשעת משבר או שפתאום נזכרנו במה שאבדנו וצפות להם כל מני

געגוע וכו' נאפשר לרגשות האלו  חוסר אונים, מרמור, מחשבות ותחושות רעות של כעס,
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לעלות ולהעלם מטבעם כמו כול הרגשה ותחושה בחיים וכאשר הם יחלפו נמשיך בחיינו 

 הרגילים.

 ואה שהתחושות והרגשות האלו לא עוזבות אותו והוא נכנס למעיין מרה במקרה שאדם ר

צריך לדבר ולהתפלל לה' כשפה פשוטה על כול הבעיות שיש לנו ונבקש ממנו  שחורה,

 שיעזור לנו למצוא פתרון.

  נתמקד במטרה הסופית של מה שהצבנו לעצמנו לחיינו ולא באובדן הספציפי הזה, וכך לא

 לשקוע בתחושות הרעות האלו.יהיה לנו זמן לעסוק ו

  בשעת משבר נעשה מעשה חסד עבור מישהו אחר וכך זה ישמח אותו ואותנו ואנחנו נבין

שלא רק לנו יש צרות אלא לכל אחד יש "חבילה" משלו ובזכות זה שנגמול חסד עם אותו 

 אדם ונשמח אותו, זה ישמח גם אותנו.

 ובים כי האדם נמדד בשעות ננצל את שעת המשבר הזאת כדי להפיק ממנה דברים ט

משבר ואם נתמקד במה שאפשר לתקן ואיך אפשר להשתפר אז רגשות כאלו ואחרות לא 

 יציפו אותנו שוב.

 .נפסיק לחשוב על מה שהיה צריך להיות ונתרכז במה שיש ואיך מתקדמים הלאה 

 נבין שאנו לא באמת יודעים מה אכן טוב לנו בטווח הארוך ונבטח בה' שהוא יודע באמת 

 מה אכן טוב לנו.

 

 לסיכום:

ישנם דרכים רבות להתמודד עם בעיות אך כעיקרון אנו צריכים להתבונן בתמונה הכללית 

ולהפסיק לראות רק את עצמנו, ואם אכן נתנהג כך אז כבר פתרנו את רוב הבעיות שלנו כי הם 

נהגת ה' בעולם מלכתחילה כבר לא יהיו בעיות אלא דברים לא מובנים ומכיוון שאנו סומכים על ה

 ואנו יודעים שהוא רוצה רק בטובתנו למרות שלא נבין את הבעיות נדע שזה לטובה.
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 תפילין

 דביר קוממי

 פתיחה

מצוות הנחת  אחת המצוות החשובות והעיקריות שמלוות יהודי במהלך חייו היא מצות התפילין.

 ."1וטפות בין עיניךוקשרתם לאות על ידך והיו לטתפילין היא חיוב מדאורייתא שנאמר: "

"קדש", "והיה כי יביאך",  –התפילין עשויות מעור בהמה טהורה ובתוכן יש את ארבע הפרשיות 

 "שמע", "והיה אם שמע".

בחרתי דווקא את נושא התפילין מכיוון שלדעתי זו מצווה חשובה מאוד ויש צורך ללמוד אותה 

 לעומק ולהתחזק בעשייתה.

 

 הטעם לקיום המצווה: .א

אמרו ישראל לפני הקב"ה, ריבונו של עולם,אנו רוצין להיות יגעים בתורה יומם " – 2דרשנאמר במ

ולילה אבל אין לנו פנאי,אמר להם הקב"ה, קיימו מצוות תפילין ומעלה אני עליכם כאילו אתם 

 ".יגעים בתורה לילה ויום

מצרים ויסודות  כשאנו מקיימים את המצווה אנו על ידי אותו זיכרון מחדירים לליבנו את יציאת

 האמונה הכתובות בפרשיות שבתפילין.

שהגוף שהוא חומרי,נמשך תמיד לעשות עבירות כי כך הוא טבעו,ואילו  3עוד נאמר בספר החינוך

הנשמה מושכת אותו לעשיית מצוות,ובדרך כלל הגוף גובר על הנשמה,אי לכך,ציוה עלינו הקב"ה 

זכירו לנו לשמור את עינינו ממראות אסורים ואת ברחמיו הרבים תפילין בידינו ובראשינו כדי שי

)שכן התפילה של היד היא כנגד הלב(  –ידינו מעושק ואת יצר מחשבות ליבנו מהרהורים רעים, 

 ולכן נצטווינו עליהם,שלא נסיח מהם דעתנו.

 

 חשיבות המצווה ושכרה או עונשה: .ב

ל האדם, ובזה שמניחם הוא , שהתפילין הן עדות שהשכינה שורה ע4נאמר בתוספות במסכת מנחות

דומה ליוצרו מכיוון שהקב"ה כביכול, מניח תפילין בכבודו ובעצמו, ועוד נאמר שאדם שמניח 

 תפילין לשם שמים נעשה שותף לריבונו של עולם במעשה בראשית.

כל המתעטר בעטרת קדושה עליונה זו, נקרא מלך בארץ, כמו שהקב"ה , "5ונאמר בזוהר הקדוש

 ".כן הוא מלך למטהמלך למעלה,כמו 

"תנו יקר לדיוקנא דמלכא"  –ועוד,האופנים והשרפים והמלאכים הממונים על התפילות אומרים 

שאדם שמניח תפילין הוא דיוקנו של בורא עולם ועוד הקב"ה משתבח בו ומכריז בכל העולמות 

כתרו והאדם צריך לשמוח בזה מאוד שכן הקב"ה נתן לו את  "ראו בריה זו שבראתי בעולמי".

 ונאמר שמשכן השכינה בזמן הגלות הוא בבתי התפילין.

_______________________ 
1
 ח' ,דברים ו' 
2
 תהילים א' 
3
 ספר החינוך מצווה תכ"א 
4
 ע"ב ד"ה לטוטפות ,לדמנחות  
5
 ואתחנן דף רסה ע"א שתפר 
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השכר של אדם המקיים מצוות תפילין גדול מאוד שלא רק שהקרן קיימת לו לעולם הבא )מנחות 

 ".מאריך ימים –כל המניח תפילין מד ע"א( גם אוכל מפירותיה בעולם הזה. אמר ריש לקיש: "

 –"אותם שנושאים עליהם את שם ה' בתפילין  –י מפרש רש" –יש פסוק שאומר "ה' עליהם יחיו" 

מובטח לו שהוא  –יחיו".עוד נאמר כל המניח תפילין ומתעטף בציצית וקורא קריאת שמע ומתפלל 

שאין אש של גיהנם שולט בו". רב פפא אמר:"וערב אני  –ואמר אביי: "ערב אני בו  בן העולם הבא.

 שכל עוונותיו מחולין לו". -בו

"והיה כי יביאך ה' אל  –שאלו חכמינו מדוע מוזכרת ביאת הארץ בפרשת תפילין  6במסכת קידושין

עשה מצווה זו שבשבילה תיכנס לארץ ובשבילה תזכה לחיי העולם אמר הקב"ה:" –ארץ הכנעני" 

 ".הבא

כף זכות  -אמרו חכמים שאם אדם בינוני בעבודת ה' מגיע ליום הדין והיה זהיר במצוות תפילין 

כף חובה מכרעת,שאין לך גדולה שבכל מצוות עשה שבתורה כמצוות  –ע בה מכרעת ואם פש

 תפילין,שהוקשה כל התורה לתפילין.

וכשם ששכר המניח תפילין גדול מאוד כך עונש המבטל מצוות תפילין גדול מאוד,שנאמר בתלמוד 

פסחים אלו שלא מניחים תפילין ועוד נאמר ) –)ראש השנה י"ז ע"א( מי נקראים פושעי ישראל? 

 קי"ג ע"ב( שבעה אנשים מנודים לשמים ואלו הן מי שאין לו תפילין בראשו ותפילין בזרועו.

אדם שאינו מניח תפילין,בכל יום הא עובר על שמונה איסורים ואמרו חז"ל שאם אדם בדרגתו 

הוא בינוני הקב"ה נוהג בו מידת חסד ומכריע את הכף לזכות ואם נמצא עוון ביטול מצוות תפילין 

 בעוונותיו,כף חובה מכרעת.

ובעניין שאמרו שאדם שלא מניח תפילין נקרא פושע ישראל מדובר רק באדם שלא מקיים את 

המצווה מפני שהיא בזויה בעיניו אבל אם האדם מתעצל או מפחד להפסיד ממון,יש מחלוקת 

 לעניין עונשו.

ת בוראו מתמימות וכל זה הוא מעניין העבודה הפשוטה בלבד ומובן שמוטב שאדם יעבוד א

 ואהבה ולא מיראת העונש וזוהי העבודה הנשגבת ביותר.

 

 סדר הנחת תפילין: .ג

צריך להניח ראשית תפילין של יד ולאחר מכן,תפילין של ראש מכיוון שהתורה הקדימה תפילין 

 "וקשרתם לאות על ידך והיו לטוטפות בין עיניך". –של יד לשל ראש 

תפילין של יד מכיוון שאם הוציא תפילין של ראש קודם ולא  בנוסף צריך להקדים את הוצאתן של

"אין מעבירין על המצוות", ואם נגע בתפילין של ראש לפני תפילין של יד,צריך  –הניחם עובר על 

 לעוזבו ולהניח את של יד תחילה.

 

 זמן הנחת התפילין: .ד

ילה כדי שאדם לא מן התורה זמן תפילין הוא גם ביום וגם בלילה אבל חכמים אסרו להניחם בל

שהוא איסור כשיש על האדם תפילין,לכן אסור להניחם לפני השחר שזה  –ישן בהם ואז יפיח 

 נקרא עדיין זמן שינה של רוב בני האדם.

_______________________ 
6
 ע"ב ,זקידושין ל" 
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תחילת זמן הנחתם הוא משיאיר היום ואדם יכול לזהות את חברו שרואה פעם בשלושים יום 

נורות ופנסי רחוב(,מכיוון שאת חברו שרגיל ממרחק של ד' אמות )ללא תאורה חיצונית כגון אש,מ

לראות בכל יום יכול לזהות גם ממרחק רב יותר מד' אמות ואילו אדם שאינו מכיר טוב בכלל אינו 

יכול לזהותו גם ממרחק קרוב יותר,דין זה של ראיית וזיהוי חברו תלוי בפס' "וראו כל עמי הארץ 

 ה היא לתפילין.שם ה' הכוונ –כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך" 

דקות לפני נץ החמה,ואנשים  50יש אומרים כי זמן הנחתם הוא שעה לפני הנץ החמה ויש נוהגים 

שנוהגים להניח תפילין ולברך עליהם תכף שעלה השחר לא עושים טוב ובפרט צריך להיזהר בזה 

גיע זמן בימי הסליחות שלפעמים מסיימות הסליחות קודם זמן הנחת תפילין וצריך לחכות עד שי

 הנחתם.

 

 ההבדל בין תפילין של רש"י לתפילין רבינו תם: .ה

מנהג רוב העולם להניח תפילין שסדר הפרשיות שכתובות בהן הוא כשיטת רש"י ורמב"ם והיא 

"קדש", "והיה כי יביאך", "שמע", "והיה אם שמע" ולפי שיטת רבינו  -כסדר הפרשיות בתורה 

 –"קדש", "והיה כי יביאך","והיה אם שמע","שמע"  -תם סדר שתי הפרשיות האחרונות הפוך 

ואדם שמניח תפילין של רש"י ורמב"ם לפי שיטת רבינו תם לא יצא ידי חובת תפילין ונמצא שכל 

יש הנוהגים להניח את  –ימיו לא הניח תפילין כלל,לכן אדם ירא שמים כדאי שיצא בשניהם 

יד את של רש"י באמצע התפילה ולהניח את של רש"י ורבינו תם ביחד, ויש נוהגים להור –שתיהן 

 של רבינו תם.

 

 לימוד תורה עם תפילין: .ו

 –אלו דברים ברומו של עולם,וכל הזהיר בהם מובטח אני שהוא בן עולם הבא : "7הרמ"ק כתב

אפילו מעט,כי האדם אינו זוכה לנפש רוח ונשמה,אלא אם כן לומד  –ללמוד בתפילין בכל יום 

ואים את ערכו הגדול של לימוד תורה בתפילין ויש הרבה רבנים גדולים מכאן אנו ר –" בתפילין

 שהקפידו בזה מאוד.

 

 זהירות בקדושת התפילין: .ז

שהתפילין הם החיים של האדם,מה שהזכרנו  –רש"י מפרש  –" והיו חייך תלויים לך מנגד"

שלא  בנושאים הקודמים בחשיבותה של ההנחה ובשכר הגדול שניתן לאדם שמניח והעונש למי

כל זה מוכיח ומראה לנו את קדושת התפילין ואת החשיבות להיזהר בהם.יש איסור  –מניח 

ספציפי לתלות את התפילין על יתד מפני שזו דרך בזויה אבל מותר לתלות את כיס התפילין כשהם 

בתוכו,דבר נוסף הוא שאסור להניחם על הקרקע ובמידה וחס וחלילה נופלים התפילין על הרצפה 

תענות על כך מכיוון שמראים לו משמים שהוא צריך תשובה מכיוון שזלזל בתפילין ולא יש לה

 שמרם יפה.

 

 חשיבות בדיקת התפילין: .ח

_______________________ 
7
 אשית חכמה שער הקדושה ו נחר 
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חשוב מאוד שבתפילין לא תחסר אף אות ולא תהיה טעות,אחרת הנחת התפילין של האדם לא 

הרי  –אחת בחסרון אות  –נחשבת ורבו האנשים אשר תמהו על הדבר, וכי מה אכפת לו לקב"ה 

 האדם השקיע מממונו למען המצוה?

מסופר על הגאון הצדיק הרב אליהו לופיאן זצ"ל שראה פעם אדם שהחזיק בידו טרנזיסטור קטן 

וכשאר שמע קול בוקע מתוכו,שאל בתמיהה גדולה האם זה באמת אפשרי להפעילו גם בלי חיבור 

ה אם יחסר במכשיר אפילו בורג של חוט חשמל לשקע? כאשר נענה בחיוב הוסיף לשאול ומה יקר

קטן אחד,הרי בלי ספק שהמכשיר לא יוכל לפעול כלל, לא כן? וכאשר השיב לו הנשאל שנכונים 

 –)והצביע על מקום הנחת התפילין(  –דבריו בזה,אמר ולמה אם כן קשה להאמין שכאן על הראש 

לעין, והכל  מונחת קופסא קטנה המושכת שפע של קדושה ממרום, בלי שום חיבור הנראה

שהם הפרשיות הקדושות, ואם חסר אפילו קוץ של יו"ד  –באמצעות הדברים שהיא מכילה בתוכה 

מסיפור זה אנו רואים את חשיבות בדיקת התפילין שלא  -נפגמה הפעולה ונפסק השפע, לא כן? 

 תהיה טעות חלילה.

 להלכה יש לבדוק את התפילין כל שבע שנים.

 

 סיכום

ן של התפילין ואת גדולתן בעיני הקדוש ברוך הוא ואת שמחתו באדם במאמר ראינו את כוח

שמניחן,הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התפילין בשבילנו, כדי שלנו יהיו זכויות,ורבים מאוד הם 

 הסודות הטמונים במצווה זו.

-מצוות תפילין היא אחת המצוות החשובות ביותר שיש לעם ישראל והיא שומרת על חיבור יום

 עם עושה מעשה בראשית וממלאת את האדם בכוחות חדשים ובשפע של קדושה.יומי 

נהניתי מאוד לרשום את המאמר ולמדתי וחקרתי בעזרתו הרבה, ברמה האישית אני מרגיש 

שהתקדמתי בחיבור למצוות התפילין ויהי רצון שכל עם ישראל יזכה לקיים מצווה חשובה זו 

 את ה', אמן כן יהי רצון.בהנאה ובשמחה ומתוך הבנה ורצון לעבוד 
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 רצון

 שמואל רחמים

 הקדמה

בחרתי לכתוב על נושא כוחות הרצון של האדם ומקורות ההנעה לפעולותיו, מכיוון שנראה 

שאצטרך לגייס כוחות רצון גדולים כדי להגשים את חלומי ולשרת ביחידה קרבית מובחרת. אני 

וחות הרצון של האדם ובכך לסייע ולחזק מאמין שקיימת חשיבות מרובה לבירור מקורותיו של כ

 את כוחות הרצון.

 

 מקורות ההנעה של האדם .א

 מה מניע את האדם לפעולה מסוג כל שהוא?

לשאלה הזאת יש תשובות רבות והן תלויות בשאלה מי הוא האדם? מה היא סביבת גידולו? מי 

 הם חבריו? מה הוא עולם ערכיו? ועוד.

 ל "תורה לשמה" ו"תורה שלא לשמה"במאמרי חז"ל אנו מכירים הגדרה ש

קיימת הבחנה חדה בין אלו שתורתם לשמה לבין אילו שתורתם לא לשמה. מטרתה של הבחנה 

זאת היא, כדי להעצים את המציאות של "תורה לשמה" למרות שקשה לנו להבחין בין לומדי 

 התורה באופן חד וברור.

ורה לשמה ואת הלימוד של תורה שלא נראה לנו שרוב האנשים מכילים בתוכם את הלימוד של ת

לשמה, אלא ההבדל הוא שאצל אחד הרכיב של תורה לשמה גבוה יותר מאצל חברו לכן אנו 

 אומרים עליו שהוא לומד תורה לשמה לעומת חברו שהרי ה"לשמה" שבתורתו גבוה יותר.

ים עליו כאשר המניע העיקרי של האדם בלימוד תורה הוא כדי לקיים את מצוות ה', אנו אומר

 שהוא לומד תורה לשמה אף על פי שמניעים אותו גם מניעים אחרים.

, או רדיפת כבוד אנו אומרים םאדם אחר שהמניע העיקרי שלו מושפע ממניעים אנוכיים, קרייריסטי

 שתורתו אינה לשמה אף על פי שהוא לומד תורה גם כדי לקיים את המצווה האלוקית.

וך עולמה של תורה אנו יכולים לזהות מקורות שונים  ביחס ללוחמים המתגייסים לצבא מת

 באישיותם למניע שלהן להיות לוחמים טובים. אנו מוצאים אצל רובם מניעים שונים.

 בדרך כלל אנשי תורה, מניעות אותם סיבות אידיאליסטיות של קידוש השם וקיום מצוותיו.

 להרשים או לזכות במעמד וכבוד.אך אצל רובם מעורבים גם מניעים שלילים כגון: גאווה, רצון 

עליהם מוטל לעבוד עבודה פנימית מתמשכת כדי להגביר את המקום שיתפוס באישיותם המניע 

 האידיאליסטי, וירחיקו מעצמם את המניעים השלילים. 

 

 המניע של קידוש השם .ב

ם מצוות קידוש השם עומדת מעל כל מצוות התורה. אנו שואפים לקדש את השם במהלך חיינו, וא

 נצטרך נהיה מוכנים למסור את חיינו על קידוש השם!

לפי חז"ל האדם המוסר את חייו על קידוש השם מדרגתו בעולם הנשמות גבוהה מאוד, עד שחז"ל 

 ".הרוגי מלכות אין כל בריה יכולה לעמוד במחיצתם" 1אמרו

_______________________ 
1
 פסחים דף נ, בבא בתרא דף י 
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ולם בחיים הצורך להתמודד עם מסירות החיים על קידוש השם במהלך חיינו היא רחוקה מאוד, א

הצבאיים של חייל קרבי הדבר נעשה מוחשי. עם זאת חייל המבין את הערך הגדול של מצוות 

 קידוש השם יכול לשאוב כוחות גדולים כדי להעצים את השירות הצבאי שלו.

לא רצוי שלוחם יעסיק את מחשבתו בדברים רעים העלולים לקרות לו במהלך השירות ,כיוון 

ום לו לפחדים ולהחליש אותו, אך הוא יכול לשאוב כוחות רבים שהמחשבה הזאת עלולה לגר

מהידיעה שהוא שייך לאותו חלק בעם ישראל המוכן לסכן את חייו על קידוש השם למען קיומו 

 של המדינה.

 

 מניע מחיזוקים שבאים מהחברה והסביבה .ג

ותכונותינו  פעמים רבות אנו נמצאים במצב שבו מחמיאים ומפרגנים לנו, משבחים את פעילותינו

 מצב זה יכול לקרות בעבודה, בלימודים וגם בשירות הצבאי.

 מצד אחד, אנו שואבים חיזוק והנעה מהמצב הזה, מצד שני צריך להיזהר שלא לבוא לידי גאווה.

 

 כוחות הרצון בראייתו של הרב קוק .ד

צון, וכך הרב קוק בספרו מידות הראי"ה כותב על מידותיו של האדם. אחת המידות, היא מידת הר

צריך שיתגדל הרצון בכלל כוחו השלם ואחר כך מפתחים אותו בקודש, דרך החינוך הוא כותב: "

הרגיל צריך להיות בין לגדולים ובין לקטנים, הגדלת הרצון והגברתו וצחצוח טהרתו ותנופת 

 "האידיאליות כאחת

 

את עוצמת הרצון של  הרב קוק כותב כאן שאנשי החינוך ההורים, המורים והרבנים, צריכים לגדל

 האדם ולהיזהר מאוד מלדכא אותו.

על כן צריך לעשות הכל שתחילה יגדל הרצון לשיא שלמותו, וכאשר הוא בשיא כוחו יכוונו אותו 

 למגמת הקודש.

מכאן נובע שהחינוך הרגיל המכוון בין גדולים לבין צעירים צריך לעסוק בהעצמה אישיותו של 

 שלו והגדלתו ותוך כדי הגדלתו. לשמור על טהרתו.המתחנך, בחיזוק כוחות הרצון 

בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין")קידושין דף ל( עוד כותב הרב קוק במידות הראי"ה: "

 כלול הוא גם כן תוכן זה שאין הרצון משתכלל בטהרתו כי עם על ידי השפעתה של תורה.

נו חזק, על כן שהתיקון שלו בעולם ואם אנו רואים יראי שמים ללא תורה נדע שהרצון שלהם אי

הוא חלש ולפי כוחה של תורה מתגדל אומץ הרצון, ועם זה הוא מתעלה בקדושה ובו עילוי עליון 

 ".הפועל בעולם

 

בנוסף לכך הרב קוק כותב כאן שיצר הרע גם הוא שייך לכוחות החיובים של האדם, יצר מלשון 

" התכוונו אתי יצר הרע בראתי לו תורה תבליןבריצירה ובנייה. לדעת הרב קוק, במאמר חז"ל: "

חז"ל לומר באין השאר שכוחות היצירתיים אינם יכולים להתפתח באופן שלם אלא על ידי 

השפעתה של תורה. ועוד כותב הוא שאם אנחנו רואים ירא שמים ללא תורה גם כוחות הרצון שלו 

כל אדם בישראל האומץ והרצון אינם חזקים. ועל כן התיקון שהוא יעשה בעולם הוא חלש. אצל 

מתגדלים לפי כוחה של תורה המתגדלת באישיותו, כיוון שהתורה היא זאת שמגדילה אצלו את 

 האומץ והרצון ורצונו מתעלה מתוך קדושה.
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 מעשי האדם כמקור להגדלת כוחות הרצון .ה

 בהם. על עצמו אתגרים  ויעמוד חאחת הדרכים להעצמת אישיותו של האדם היא בכך שהאדם ייק

ככל שהאדם יותר מאתגר את עצמו ויותר עומד באתגרים כך הוא מעצים את כוחות הרצון שלו, 

אולם אם האדם מרבה לוותר לעצמו ולהיכנע לחולשותיו ולעצלות כך הוא מחליש את כוחות 

 הרצון שלו.

הדת היהודית התייחדה בכך שהיא דורשת מהאדם מעשים ואינה מסתפקת ברעיונות, אמונות 

. התורה דורשת מהאדם לבצע הרבה מצוות מעשיות שגורמות לו להוציא לפועל את תאוריוותי

 אמונותיו, מחשבותיו וכוונותיו.

עשיית מצוות היא מכריחה את האדם להתמודד אל מול אתגרים וקשיים מעשיים שהמציאות 

 מעמידה לפניו כמכשול בבואו לקיימם.

י ואת כוחות הרצון שלו ואף מפנה אותם ואת כל העמידה באתגרים אלו מעצימה את עולמו הפנימ

 עוצמתם אל הקודש ועבודת השם, בבחינת "אחרי הפעולות נמשכים הלבבות". 

  

 סיכום

מצאנו כמה מקורות לחיזוק ולהעצמה של כוחות הרצון. באדם קיים המניע הערכי בבחינת "תורה 

ף, קיים מניע של קידוש השם לשמה" שעל פי רוב קיימים לצדו גם מניעים פחות ערכיים. בנוס

ומניע סביבתי חברתי של חיזוקים שמעצימים את האדם שבאים מחבריו, ממפקדיו, הממונים 

עליו במקום עבודתו, מוריו ועוד מאנשי סמכות נוספים. ראינו שהרב קוק כותב שתורה  מייצרת 

 עוצמה גדולה לכוחות הרצון ואף ראינו בדבריו שכאשר מקור העוצמה    

 וחות הרצון הוא עוצמת התורה , כוחות הרצון ישמרו על טהרתם וקדושתם.של כ

ראינו עוד שהאדם עצמו יכול לחזק את עוצמת כוחות הרצון שלו בכך שיאתגר את עצמו באתגרים 

 ומשימות ויעשה הכל כדי לעמוד בהם.

 וכך המקורות וכל הכלים להעצמת כוחות הרצון של האדם יכולים לפעול את פעילותם על

 אישיותו של האדם רק אם לאדם יש מודעות גדולה לצורך שלו להעצים אותם. 
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 מידת הכעס

 אליהו שמשון

 הקדמה : 

בחרתי בנושא הכעס מכיוון שזה נושא חשוב מאוד והרבה אנשים נופלים בו וזה נושא שהוא קשה 

בניית משפחה, מאוד לתיקון ונפוץ מאוד בכל תחומי החיים שלנו ונסיונותיו מרובים בצבא, ב

בחינוך ילדים, בחברה שאנו חיים בה בעבודה וכו'. ראיתי לנכון לכתוב על כך מפני שאני בעצמי 

נפלתי בזה כמה פעמים וחשבתי שאם אכתוב מאמר בנושא, זה יחזק אותי ואת הקוראים שהרי 

 בכולנו נמצא לעיתים תגובה של כעס.

 

 שאלות

 האם יש כעס חיובי או שהכעס רק שלילי? (1

 מדבר על מידת הכעס ואומר שאסור לאדם לכעוס יותר מידי ולא פחות מידי. דוגמא: 1רמב"םה 

 יותר מידי: על כל דבר קטן לכעוס ולהגיד "מה אתה עושה"? או "מי אתה בכלל"?

 פחות מידי: כל דבר שיגידו לו הוא לא יתייחס וכמה שיפגעו בו הוא לא ישים לזה לב.

מידה ממוצעת כלומר שלא יכעס סתם אלא רק על דבר גדול אלא אומר הרמב"ם צריך לכעוס ב

 שראוי לכעוס עליו כדי שאותה טעות לא תעשה עוד פעם. כגון : למה שרפת את ביתי וכדומה.

הרמב"ם בהמשך מפרט ומסביר ואומר שאסור לאדם לכעוס אפילו במידה ממוצעת צריך 

התרחק ממנה לקצה השני שהוא להתרחק מקצה לקצה. כלומר הכעס היא מידה רעה ולכן צריך ל

לא להיות כעסן בכלל וילמד את עצמו לא לכעוס אפילו על דבר שראוי לכעוס. לכאורה יש כאן 

סתירה בהתחלה הרמב"ם אומר שעל דבר שראוי לכעוס כן יכעס ואחר כך אומר שעל דבר שראוי 

 לכעוס לא יכעס. 

 פתרון לסתירה

ור שהוא אחראי עליו כדי שהם יחזרו למוטב אז אם רצה להטיל אימה על בני ביתו או על הצב

 יראה עצמו שהוא כועס כדי לייסרם באמת ולא יהיה כועס בתוך ליבו.

 

אדם הנתון בלחץ נפשי של כעס משום שנתקל בדבר שגורם לו תסכול האם עדיף לאדם  (2

 לשמור את הכעס בפנים או להוציא החוצה?

לאדם להגיב. חכמינו ז"ל דנו על כך במסכת  "בספר החינוך" כתוב אם חברו פגע בו קשות מותר

שבת ומבררים האם "הקורע בחמתו" בשבת יש בזה חילול שבת. ידוע לנו כי המקלקל בשבת 

פטור. כי החילול שבת נחשב רק כשעושה עבודה יצירתית ולכן המקלקל אינו חייב. אבל מי 

תחלה הגמרא העלתה שמקלקל על מנת לתקן זה נחשב למלאכה יצירתית ולכן יהיה חייב. בה

השערהשאין זה נחשב לקלקול אלא לתיקון מכיוון שמרגיע את יצרו. אדם הנמצא במצב של דחף 

להרוס ושעושה זאת נרגע. כמו באוכל כאשר אדם רעב והוא אוכל יש לו רגיעה פנימית וכאן בכעס 

הרגיע את יש לו צורך להרוס ובכך הוא מתקן. כך גם ברעב אפשר לומר שקלקל את האוכל ובכך 

 רצונו. 

הגמרא דוחה ואומרת: שהשערה זו היא טעות והכעס כן נחשב לקלקול ולא לתיקון משום שאדם 

_______________________ 
1

 הלכות דעות א',ד



 בעזרת ה'

126 
 

ששיבר כלים בכעסו או פיזר כספו בכעסו או קרע את בגדיו בכעסו, יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה 

שה ככה עד משום שזה מה שיצר הרע רוצה. בהתחלה אומר לך בוא תיפול כאן, או עכשיו בוא תע

שבסוף אומר לך בוא לעבוד עבודה זרה והאדם הולך ועובד. אמר רבי אבין מה אומר לנו הפסוק 

 .לא יהיה בך אל זר וכו' איזהו אל זר שיש בגוף האדם הכוונה היא "ליצר הרע"

 

 מהם הגורמים לכעס? (3

 אם פוגעים באדם בנקודה רגישה אישית או שאומרים עליו דברים שקריים. .א

 הרגשת החמצה כגון: אדם החמיץ אוטובוס או לא התקבל לסיירת כלשהי. כשיש לאדם .ב

הגאווה, כלומר אדם מבין שהוא במרכז העולם והכל סובב סביבו ולכן הוא מצפה   .ג

 שכולם יהיו כמוהו ויחשבו כמוהו וכשזה לא מתאים לרצונו זה מעורר בו כעס גדול.

 אכזבה שבאה מציפייה גדולה שאדם מצפה לה. .ד

 

 רים על הכעס?איך מתגב (4

דוגמא פשוטה להתאפקות עצמית אפשר ללמוד מדוד המלך. כשברח דוד לאחר מרד אבשלום בנו  

מירושלים, שמעי בן גרא זרק עליו אבנים וקילל אותו, תגובתו של דוד היתה : אולי ה' אמר לו 

רוצה לקלל אותי". אמנם שמעי כן חטא אבל זהו חשבון שלו עם ה'. ובאשר לדוד אם ה' לא היה 

שזה יקרה לו אז הוא לא היה מקולל וזה לא קשור לבחירה חופשית מצידו של שמעי בן גרא ואם 

שמעי לא היה, אז אדם אחר היה מקללו. בעל התניא אומר שכאשר אדם כועס הוא מפסיק 

להאמין בה' בגלל שבשעת כעס האמונה מסתלקת מהאדם כי אם באמת היה מאמין שה' גרם למה 

היה בכלל כועס. האדם הוא בעל בחירה והוא מקללו או מכהו או מזיק ממונו,  שקרה לו הוא לא

הוא מתחייב בדיני אדם ושמים על רוע הבחירה שלו. אף על פי כן על הניזק נגזר כבר מהשמיים 

והרבה שליחים יש לה' וברור שמגיע עונש לפוגע.אבל הנפגע לא צריך לבצע את העונש כי קיים 

 ך נקמה אישית.חשש שמא עושה זאת מתו

 

 מה מדרגות של הכעס  (5

 מי שכועס על דבר גדול או קטן , ועל כל דבר שהוא נגד רצונו והשכל לא שולט בו. .א

אדם שקשה להרגיז אותו והוא לא כועס על כל דבר קטן אבל שמצליחים להכעיסו קשה  .ב

 לפייסו.

מאבד את אדם שלא כועס על דברים קטנים וגם שמגיע הכעס לידו כועס כעס קטן ואינו  .ג

 דעתו.

אדם שקשה להכעיסו וגם כאשר האדם הזה כועס, בתוכו כועס מעט ומיד מתגבר על  .ד

 הכעס לפני שהכעס יצא החוצה והוא אדם שקל לפייסו.

 אדם שמעביר על מידותיו ואפילו בתוכו לא מקפיד. .ה

 :לסיכום

מידה מאוד  למדנו שיש להתגבר על הכעס ולעכל את הדברים העלולים לגרום לכעס, כי הכעס היא

 –רעה מעצם העובדה שלא שולט על עצמו, ומאבד את דעתו. ואף אם אינו גורם נזק לחברו בכעסו 



 בעזרת ה'

127 
 

עדיין מדובר במידה רעה, שיש להתרחק ממנה. ונסיים בעצה טובה  –כגון: שכועס בחדרי חדרים 

 של הרמב"ן להנצל מהכעס על ידי שנדבר דברינו בנחת.


