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 הקדמה

 

)קב=מידת נפח מסויימת " 1מתשעה קבים של חברו שלואמר רב כהנא: אדם רוצה בקב  "...

 שמודדים בה חומרים יבשים(.

פסיכולוגי, המאפיין את רוב בני האדם. על פי עיקרון זה אדם  -רב כהנא אומר כאן עיקרון נפשי

מעדיף כמות מסויימת של פירות שהוא גידל ועמל להצמחתם, יותר מכמות של פי תשעה, שיצרו 

 או גידלו אחרים עבורו. 

ה בקב שלו )יותר( מתשעה קבים של חבירו" היא מכיוון שאדם נקשר הסיבה לכך ש"אדם רוצ

ומתחבר באמת רק לדברים שהוא עמל בשבילם, וככל שהוא יותר עמל וסובל בשבילם, הוא יותר 

 לשום דבר שלא עמלנו וטרחנו בשבילו. באמתמחובר אליהם. אנחנו לא מתקשרים 

אלא על נתן הקב"ה לישראל וכולן לא נתנן  "תניא רבי שמעון בן יוחאי אומר: שלוש מתנות טובות

. אלו הן )שלושת המתנות שניתנו לישראל על ידי יסורין( תורה, וארץ ישראל והעולם סוריםיידי י

הבא. תורה מניין )שניתנה דווקא על ידי יסורין( דכתיב כי כאשר ייסר איש את בנו ה' אלקיך 

טובה. העולם הבא )מניין שניתן לישראל  מייסריך, וכתיב בתריה כי ה' אלוקיך מביאך אל ארץ

 .2"תוכחות מוסרדווקא על ידי יסורין?( דכתיב: כי נר מצווה ותורה אור ודרך חיים )העולם הבא( 

 

גם רבי שמעון בן יוחאי מלמד אותנו שאדם אינו מתחבר ואינו מתקשר באמת לשום דבר שלא 

לם הבא, הם מהדברים שהכי חשוב עמל, טרח וסבל כדי להתחבר אליו. תורה, ארץ ישראל והעו

לאדם להתחבר ולהתקשר אליהם, ודווקא בגלל גודל חשיבותם, אינם ניקנים לאדם אלא על ידי 

 עמל, טורח ויגיעה כל כך חזקים, עד שהוא מתייסר ביגיעתם ובעמלם.

אחד מהדברים שלדעת רבי שמעון בן יוחאי, נקנים ביסורים הוא התורה. שרק מי שעמל, טורח 

 בה זוכה באמת לקנות אותה ולהתחבר אליה. ויגע

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

בתורה כשבאתם לכתוב מאמר לחוברת המאמרים הזו. חוברת מאמרים זו היא ה"קב" שלכם, 

יותר( מתשעה קבים של היא פרי עמלכם ויגיעתכם. וכמו שאמר רב כהנא "אדם רוצה בקב שלו )

 חברו".

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

גם שהעמל, הטורח והיגיעה  בטוחיםושתרבו לחוות חדוות יצירה וסיפוק בכל מעשי ידיכם. אנו 

 צוותיה.שהשקעתם בכתיבת המאמר יצרו לכם חיבור וקשר אל לימוד התורה ושמירת מ

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

" הפסוק הזה נאמר גם עליכם, אלה המתגייסים בסוף שנת הלימודים, שיכולים להעיד על 3כף

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

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

 שבחדוות היצירה תלך ותתגבר בשנתם השניה במכינה.

 צאתכם לשלום ולשמחה

 הרב בן ציון קופלד
                                                           

1
 תלמוד בבלי, בבא מציעא דף ל"ח ע"א 
2
 תלמוד בבלי ברכות דף ה' ע"א 
3
 ישעיהו נ"ה, י"ב 
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 מו"ר הרב חיים דרוקמן

 נשיא המכינה          
 

 תלמידי המכינה היקרים!ל

 

 

 הלימודים במכינה.הנני שמח לברך אתכם לסיום שנת 
 

 האמת היא שהשנה הזאת היתה ברכה גדולה עבורכם.

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

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

 ני שנה. היום גדולים הרבה יותר ממה שהייתם לפ
 

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

 לצה"ל, שתמשיכו להתקדם ולעלות, וששם שמים יתאהב על ידכם.
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 עו"ד אל"מ )במיל'( רמי בובליל דברי 

 יו"ר אגודת ידידי המכינה הקדם צבאית

51.6.51 

 

 לבוגרי המכינה הקדם צבאית קרית מלאכי 

 בנשיאות מרן הרב חיים דרוקמן שליט"א

 

 בוגרים יקרים,

 שיר המעלות לדוד, הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד..."

 ".כי שם צווה ה' את הברכה חיים עד עולם 

 

ת וערכים הן לרכוש יסודו –התקבצתם ממקומות שונים ברחבי הארץ ובאתם להגשים מטרה משותפת 

" העומדים בבית ה' בלילותבלימוד תורה כפי שנאמר בספר תהילים " –בעשייה והן בלילות  –ביום 

 )תהילים קל"ד(

 

אין לי ספק כי היסודות והערכים שקיבלתם ע"י ראש המכינה והסגל שלצידו הובילו ויובילו אתכם שנים 

א, להנהיג ולהשפיע, וזאת מתוך הפנמה ארוכות, ואתם אלה שתהיו בין מנהיגי המדינה העתידים לבו

 הטמעה ועיבוד הידע והערכים עד להוצאתם לפועל.

 

 "שאו ידכם קדש וברכו את ה'"...

 

ברכות חמות לכם, לבני משפחתכם, לסגל המכינה, לראש המכינה הרב בועז שרמן שליט"א ולמנהל 

ן הראוי לכל הערכה, וכל המכינה מר דוד אביכזר, לגב' אהובה שוחט היקרה המבצעת תפקידה באופ

 העוסקים בעשייה ובמלאכת הקודש. שאו ברכה ויישר כח על פועלכם.

 

 עלו והצליחו.

 

 שאו ברכה
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 דברי הורי גיל בדיחי הי"ד

 אבנר ויעל בדיחי

 לתלמידי המכינה היקרים שלום וברכה

 

 לצערנו לא התאפשר לנו להגיע למכינה לפגוש אתכם.

 

 אנחנו יודעים שעברה עליכם שנה ברוכה ומיוחדת. 

כל אחד מכם התמודד עם היציאה מן הבית למסגרת חדשה, עם השותפות בחיים עם חברים 

 חדשים, עם אתגרי הלימוד, עם האתגרים של ההכנה לגיוס לצה"ל... אתגרים פיזיים וגם רוחניים.

 

כינה, ואנו בטוחים שהשינוי הוא אתם היום אנשים אחרים מאשר הייתם לפני הצטרפותכם למ

 לטובה, ושאתם שמחים בו.

 

שתגיעו ליחידות שאתם שואפים להגיע אליהן. שתצליחו  –אנחנו מאחלים לכל המתגייסים 

 בשירות הצבאי, ושתרגישו שהשנה הזו במכינה הייתה רבת תועלת עבורכם.

 

, וחזרה מרעננת ושמחה אנחנו מאחלים לכם שתהיה לכם חופשה נעימה –לכל הנשארים לשנה ב' 

 למכינה, וניפגש בשנה הבאה!

 

אנחנו מאחלים לכם שתרגישו שהמכינה תרמה לכם לעיצוב העמדות  –ולכל מי שממשיך את דרכו 

 שלכם ביחס אל עצמכם ואל הסובבים אתכם, ושיהיו לכם חיים הטובים בעיניכם.

 

 שלכם

 

 יעל ואבנר בדיחי
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ד א  " ין ֹעבֵּ ר -בֵּ  "ֹלא ֲעָבדוֹ ֹלִהים ַלֲאשֶׁ

 מו"ר הרב חיים דרוקמן שליט"א

 מטרת התענית

רבות ומעלים למודעות את שחסר  פני שניםעמנו לרע ליאת שאלנו  יםריזכמ התעניותימי האבל ו

לעורר אותנו באים  םהצווימי האבל לנו היום. אך אין אלו מטרותיה היחידות של ימים אלו. 

חסר לנו  עטייםשב הגורמיםאת  העבר,שהביאו להתרחשויות  הסיבותלהתעורר לתקן את  ,קוןילת

 קון, לתשובה.יהתעוררות לת , איפוא,היאימים אלו של המרכזית כל כך הרבה היום. תכליתם 

 :א( ,)הכך כותב הרמב"ם בהלכות תענית 

רעו בהם כדי לעורר ייש שם ימים שכל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שא

כרון למעשינו הרעים ומעשי אבותינו, יויהיה זה ז .התשובההלבבות לפתוח דרכי 

נשוב  -כרון דברים אלו ישבז .שהיה כמעשינו עתה, עד שגרם להם ולנו אותן הצרות

 .להיטיב

 את דברי היא להזכיר לנו את הסיבות שגרמו לאסון בשעתו, ולעורר אותנו להיטיב בהווה.המטרה 

 בתחילת הלכות תשעה באב: ,"חיי אדם" משלים רבי אברהם דנציגר, בספרו הרמב"ם,

ם אל ליבו באותם הימים, ולפשפש במעשיו, ולשוב בהם, כי ּוולכן חייב כל איש לׂש

: י( )יונה ג,, כמו שכתוב באנשי נינוה העיקר הוא התשובהאין העיקר התענית, אלא 

ת -"ַוַיְרא ָהא   םֹלִהים אֶׁ יהֶׁ : )תענית ב, א( ִכי ָשבּו ִמַדְרָכם ָהָרָעה", ואמרו חז"ל ,ַמֲעשֵּ

ַוַיְרא ' :אלא ',הים את שקם ואת תעניתםול-וירא א: 'לא נאמר באנשי נינוה"

ת -ָהא   םֹלִהים אֶׁ יהֶׁ  .הכנה לתשובהואין התענית אלא . "'ִכי ָשבּו ִמַדְרָכם ָהָרָעה ,ַמֲעשֵּ

זה דבר  החורבן.על  נודעתלתת את  ו מתעורריםאנים אלו, מנהגי אבילות בימ יםנוהג ושאנבכך 

 בכך! דילא אך  ,מודעות למה שחסר בהווהבנו ומעורר לנו בעבר, רע ילזכור את שא נומוביל אות

עלינו וכיון שכך, . שהביאו לאותם אירועים נוראיים יםן העיוותוקילת נוא לעורר אותועיקר הה

 עלינו לתקן ולקדם.תנו, מה ימא נדרשמה גם מתוך כך נדע ו הגורמים לחורבןלברר מהם 

 על מה נחרב הבית?

בתשעה באב אנו מבכים את חורבן הבית. החורבן הינו מאורע מזעזע בפני עצמו, שלא לדבר על כל 

מהי הסיבה לחורבן? מהם אותם  -גרורותיו באותה תקופה ולדורות. עולה בפנינו השאלה הנוקבת 

ים שהביאו אותנו לחורבן כה חריף, שגרר בעקבותיו אלפי שנות גלות, סבל המעשים הכל כך חמור

 וייסורים?

מביאה את הסיבות שהביאו לחורבן בית המקדש הראשון ובית  (, ב)טיומא מסכת הגמרא ב

 המקדש השני:

עריות  גילויושה דברים שהיו בו: עבודה זרה, ומפני מה חרב? מפני של מקדש ראשון

 ושפיכות דמים...

 ?, שהיו עוסקים בתורה ובמצוות וגמילות חסדים מפני מה חרבמקדש שניאבל 

ש עבירות: ותה בו שנאת חינם. ללמדך, ששקולה שנאת חינם כנגד שלימפני שהי

 .גילוי עריות ושפיכות דמים ,עבודה זרה

, חינםהשנאת לעוון  תיקון מה שקולקל( -תשובה המקבילה לחטא -)באופן פשוט, תשובת המשקל 

ג, עמוד  )אורות הקודשזצ"ל הרב כאלה הם דברי  .אהבת חינםהיא ריבוי  ,שבעטיה חרב בית שני

 :שכד(
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נשוב להיבנות, והעולם עמנו  -על ידי שנאת חינם  ,ואם נחרבנו ונחרב העולם עמנו

 על ידי אהבת חינם. - ייבנה

משמעות גונז בקרבו את חורבן העולם כולו.  החורבן שלנו - "אם נחרבנו ונחרב העולם עמנו"

היא המפתח לגאולת גאולתינו  של המציאות כולה, ממילא,מות יחוסר שלישראל היא חורבן 

 השבת הסדר העולמי על כנו. - העולם כולו

ל ע -"נשוב להיבנות, והעולם עמנו ייבנה  :כותב הרב זצ"ל ,כתשובת המשקל לחורבנו של העולם

 אהבת חינם".  דיי

מצד האמת, אין מושג כזה "אהבת חינם". כל יהודי ראוי וזכאי לאהבה, אהבתו אינה ב"חינם". 

ם לַ " -מתוך התבוננות במהות האמיתית של כל יהודי  ם-א   ד'ָבִנים ַאתֶׁ יכֶׁ  - )דברים יד, א(" ֹלהֵּ

 מתבקש ממש לאהוב כל יהודי ויהודי מעצם היותו בן לד'.

ץ"  ?"ַעל ָמה ָאְבָדה ָהָארֶׁ

ובית שני על שנאת חינם.  4במסכת יומא למדנו שבית ראשון נחרב על שלוש העבירות החמורות

מופיעה, כביכול, סיבה אחרת.  )פה, א(ובמסכת בבא מציעא  )פא, א(יחד עם זאת, במסכת נדרים 

 :יב(-)ט, יאהגמרא מתייחסת לנבואת ירמיהו 

ר ִדבֶׁ  ת ֹזאת ַוֲאשֶׁ ן אֶׁ ָחָכם ְוָיבֵּ ָליו ְוַיִגָדּה ד'ר ִפי ִמי ָהִאיש הֶׁ ץ :אֵּ  ,ַעל ָמה ָאְבָדה ָהָארֶׁ

ר  ?ִנְצָתה ַכִמְדָבר ִמְבִלי ֹעבֵּ

ר  ם ְוֹלא ָשְמעּו ְבקֹוִלי ְוֹלא ָהְלכּו ָבּהד': ַוֹיאמֶׁ ר ָנַתִתי ִלְפנֵּיהֶׁ ת תֹוָרִתי ֲאשֶׁ  .ַעל ָעְזָבם אֶׁ

 :רבבשם רב יהודה מביאה הגמרא את דברי 

ת ֹזאת ִמי: "מאי דכתיב ן אֶׁ ָחָכם ְוָיבֵּ בר זה נשאל לחכמים ולנביאים ד -"? ָהִאיש הֶׁ

ר  הקדוש ברוך הואולא פירשוהו. עד שפירשו  ת ַעל ד': בעצמו, דכתיב: "ַוֹיאמֶׁ ָעְזָבם אֶׁ

 ".!ּתוָֹרִתי

ַעל ָמה זעקה נוראה בוקעת מפיו: " .מתהלך הנביא ירמיהו כשאש בוערת בעצמותיו, כולו כאב

ץ?!ָאְבָדה ָהָא  ".רֶׁ

ָחָכםִמי ָהִאיש הוא מפנה אותה לחכמים: " ת ֹזאת - הֶׁ ן אֶׁ ". הוא מפנה אותה גם לנביאים: ְוָיבֵּ

ר " ר ִפי ַוֲאשֶׁ ָליו ד'ִדבֶׁ  .ְוַיִגָדּה" - אֵּ

. משלא בא כל מענה אנושי לשאלה עומדים החכמים ושתיקה בפיהם ואפילו הנביאים אינם עונים

ר  ברוך הואהקדוש עונה עליה  ,הנוקבת ת תֹוָרִתי: ד'בכבודו ובעצמו: "ַוֹיאמֶׁ כך  -..." ַעל ָעְזָבם אֶׁ

 :בחידושיו לסוגייה זו בנדרים )רבינו נסים, מראשוני ספרד(מדייק הר"ן 

ר  :מדכתיב ת תֹוָרִתי: ד'"ַוֹיאמֶׁ -)מכלל דליכא דידע להדורי טעמא  - ..."ַעל ָעְזָבם אֶׁ

 .בלבד(-) בלחוד הקדוש ברוך הואאלא  אין אף אחד שידע להשיב מה הסיבה(

הקדוש ברוך הוא עונה שישראל עזבו את תורתו, זו הסיבה שאבדה הארץ. ממשיך רב יהודה 

 בגמרא ומסביר את תשובת הקדוש ברוך הוא:

 .5שאין מברכים בתורה תחילה

 :הר"ןכותב על כך 

דעל שלא ברכו  :ומצאתי במגילת סתרים של הרב רבינו יונה ז"ל, דקרא הכי דייק

ת תֹוָרִתי" כפשטא משמע שעזבו  - בתורה תחילה אבדה הארץ, דאם איתא "ַעל ָעְזָבם אֶׁ

                                                           
4

יעבור ואל יהרג, חוץ מעבודה זרה וגילוי  -שבתורה אם אומרין לאדם עבור ואל תהרג כל עבירות : "א ,סנהדרין עד 
 ".עריות ושפיכות דמים

5
 ובמסכת בבא מציעא נאמר: "שלא ברכו בתורה תחילה". 
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כשנשאל לחכמים ולנביאים למה לא פירשוהו?!  - את התורה ולא היו עוסקין בה

 !והלוא דבר גלוי היה, וקל לפרש

"ַעל ָמה  -אלא, ודאי עוסקים היו בתורה תמיד, ולפיכך היו חכמים ונביאים תמהים 

ץ?", עד שפירשו  שלא " :בעצמו, שהוא יודע מעמקי הלב הקדוש ברוך הואָאְבָדה ָהָארֶׁ

 יראויהא יתה התורה חשובה בעיניהם כל כך, שישלא ה -" היו מברכים בתורה תחילה

, ומתוך כך היו מזלזלים בברכתה. אלו דברי שלא היו עוסקים בה לשמהלברך עליה, 

 .ם וראויים למי שאמרםהרב החסיד ז"ל, והם נאי

ת תֹוָרִתיאי אפשר לקבל את דבר ד': " " כפשוטו, שאם כן, מדוע החכמים והנביאים לא ַעל ָעְזָבם אֶׁ

יכלו לענות? היו עונים שישראל עזבו את התורה והמצוות! אלא שבאמת לא עזבו ישראל תורה 

תורה חשובה בעיניהם כל שלא הייתה הומצוותיה, עוונם היה רק בכך שלא בירכו עליה, ומדוע? "

 -" לברך עליה, שלא היו עוסקים בה לשמה, ומתוך כך היו מזלזלים בברכתהשיהא ראוי  ךכ

 .ביחסהבעייה אינה בקיום, אלא 

היחס לתורה לקה בחסר, לא מתנה טובה שקיבל. כ ומכבד, על מה שהוא מעריךומודה אדם מברך 

 העריכו את התורה כראוי וממילא זילזלו בברכתה.

 האם באמת לא ברכו?

דברי רב יהודה מכניסים אותנו למעין מלכוד: מצד אחד אנו מסבירים שהחכמים והנביאים לא 

תורה ומצוותיה נשמרו  -זיהו את סיבת חורבן הארץ כיון שבהסתכלות האנושית הכל היה כשורה 

אם  6!כראוי, מאידך, אנו אומרים שלא ברכו בתורה תחילה! והרי גם ברכת התורה היא מצוה

 הבעייה הייתה בכך שפסקו מלברכה ודאי היו יודעים זאת החכמים והנביאים!

 :אגדות לסוגייתנו( חידושי)המהר"ל עונה על כך 

, כפי מה הברכה בכוונת הלבחס ושלום שלא היו מברכים בתורה תחילה... אבל 

ד' יתברך לישראל  שראויה לברכה זאת, שהיא ברכת התורה, לגודל הטובה אשר נתן

 לא היו דבקים בתורה כראוי... ,לא היו מברכים. ואם כן

לא הם  בלבד. תחיצוניאך לא בירכו. ברכתם הייתה  ,ודאי, שלמעשה, הם אמרו את ברכת התורה

 7על המתנה לקדוש ברוך הואהודיה שבח ולב מלא , מתוך ה זולברך ברכשראוי רכו כפי יב

והדבר  . הדבקות בתורה חסרהלתורה הוא שהיה חסר בברכה היחס המתאים. שנתן לנוהנפלאה 

 .8נתן את ביטויו בברכה, שנאמרה מן השפה ולחוץ בלבד

 :"תפארת ישראלספרו "ל תובהקדמ גם מהר"לכותב הבדומה לכך 

הדיבור  - "הברכה"ואל יקשה לך למה לא היו מברכים בתורה תחילה, שאין פירוש 

על הברכה בעצמה, היא  ונהוהכמברכים, אבל בפה בלבד, דודאי הדיבור בפה היו 

 .לאהוב ד' יתברך במה שנתן תורה, האהבה הגמורה והדבקות אל ד' יתברך

 :(ב, )מזהמשנה ברורה בצורה דומה כותב גם 

לא היו  ,הבוחן לבבות ידע, כי אף על פי שהיו עוסקין בתורה הקדוש ברוך הוא

 .חכמות עוסקין לשם לימוד התורה, אלא כמי שלומדים שאר
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 מדאורייתא!ברכת התורה היא אפילו  -ולדעת הרמב"ן )השגות לספר המצוות עשה, טו( ופוסקים רבים אחרים  
7

 (;א, ברכות ה..." ). אלו הן: תורה..ש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראלובן יוחאי אומר: שלרבי שמעון " 
ה: 'שנאמר ...התורה :תנו מתנה לעולם, ואלו הןידברים נ שלושה :אמר רבי יוחנן" ל ֹמשֶׁ ן אֶׁ ֻדת לֹֻחת ... ַוִיתֵּ י לֹֻחת ָהעֵּ ְשנֵּ

ן בֶׁ  , ה(.בראשית רבה ו" )אֶׁ
8

ה ְבִפיו ּוִבְׂשָפָתיו ִכְבדּוִני , יג(: "כטת הנביא )ישעיהו וכפי שהציג זא  ִני -ַיַען ִכי ִנַגש ָהָעם ַהזֶׁ  ...".ְוִלבֹו ִרַחק ִממֶׁ
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 -ר"ן בשם רבינו יונה שהביא הדיוק אותו זהו ובאמת, כשנשוב לדברי הר"ן שהבאנו לעיל, נגלה, ש

ללמוד באמת שצריך  כפיבמובן האמיתי,  "לשמה"לא לשם התורה;  - לשמהאת התורה לא למדו 

 מהיחסתכלית בהית. יחס זה שונה ול-אכמתנה יחסות אמיתית אל התורה יתורה, מתוך הת

הוא לימוד  ךלא כ -לצורך, לתועלת, לתכליתיות שהלימוד בהן הינו רק לימוד כמות, וחהלשאר 

 תורה אמיתי.

 התחלת הסרת התורה מישראל

"שלא ברכו בתורה תחילה" זהו השלב הראשון בתהליך ארוך, שסופו ניתוק מהתורה ומצוותיה. 

 :ז(, רהונתיב הת)מהר"ל כך מסביר ה

 ...התחלת הסרת התורה מישראל - תחילה שלא ברכו בתורהכי דבר זה, מה 

 .והתחלת הסרה גורם הסרה אחרת, עד שהוסרה התורה לגמרי

דרדרות נוראה, שהביאה בסופו של יזהו השורש העמוק של אותה ה -"שלא ברכו בתורה תחילה" 

כלשון המהר"ל: "התחלת הסרת  -יה הראשונה מהדבקות בתורה יגלות. זו הסטלדבר לחורבן ו

, ואז הסטייה , מקשר מהותי לתורהבתורה אמיתיתת בקּוְד ִמ ה קלה יסטידי בראל". התורה מיש

בפועל הם הגו  - "שלא ברכו בתורה תחילה"ולבסוף הכל מתפרק.  הולכת ומתרחבת במשך הזמן,

זהו סדק ראשון , אך ברכתם הייתה כלפי חוץ, הצד הפנימי המהותי נותר חסר, את לשון הברכה

 "עד שהוסרה התורה לגמרי". -מגלגל אחריו ריחוק נוסף וכן הלאה  ריחוק זההתרחקות, של 

 .דרדרות הגדולה ביותרי"שלא ברכו בתורה תחילה" זהו שורש החורבן שהביא בסופו של דבר לה

כך נוכל ליישב בין הטעמים השונים שהובאו בגמרא ביחס לחורבן הבית. נזכיר כי הגמרא ביומא 

שהבאנו לעיל תלתה את חורבן בית ראשון בשלוש העברות החמורות ואת חורבן בית שני בשנאת 

חינם. כיצד, איפוא, החכמים והנביאים אינם יודעים את הסיבה לאובדן הארץ? חטאי ישראל היו 

 !קורה סביבם?אינם יודעים את שוכי נביאים וחכמים  !שכולם הכירו בה זועקתקשה ומציאות 

ת ֹבְגִדים", מצב מזעזע ,"ֻכָלם ְמָנֲאִפים :א( )ט,דבריו ירמיהו עצמו אומר בהמשך הרי  רֶׁ איום  ,ֲעצֶׁ

ץ"?!המקום לשאלה: מה  - !ונורא  "ַעל ָמה ָאְבָדה ָהָארֶׁ

למציאות  כיצד הגענואלא  -אים אבדה הארץ בפועל הגדולה באמת אינה על אלו חטהשאלה 

איך יהודים  מצב כזה?!איך מגיעים ל !בונו של עולםיר מעוותת כזו שהביאה לחורבן הארץ?

ת ֹבְגִדים"?  ,מגיעים להיות "ֻכָלם ְמָנֲאִפים רֶׁ ַעם ... ְקִצינֵּי ְסֹדם: ")א, י(וכלשונו הקשה של ישעיהו ֲעצֶׁ

רדרים באופן פתאומי אל התהום דִמ  -יצחק ויעקב, קדושים וטהורים  בני אברהם". כיצד ֲעֹמָרה

ץ :השאלהשל  ה הנוקבת? זו משמעותכל כךבצורה מחרידה   הגענואיך  -" ?"ַעל ָמה ָאְבָדה ָהָארֶׁ

 ?עגומה זולמציאות 

"תחילת הסרת התורה לכל, זהו: זהו השורש  - על כך באה התשובה: "שלא ברכו בתורה תחילה"

 משם הכל התחיל, הסדק הקטן שהפך לפרץ של שחיתויות ועיוותים. מישראל".

ד א  מיהו "  " אמיתי?ֹלִהים-ֹעבֵּ

 תורה:לימוד החד לוהיחס המיאודות מלמדת  (, ב)טהגמרא בחגיגה 

ין ַצִדיק  :יח( )מלאכי ג,להלל: מאי דכתיב  9הי-אמר ליה בר הי ם בֵּ ם ּוְרִאיתֶׁ "ְוַשְבתֶׁ

ד א   ,ְלָרָשע ין ֹעבֵּ ר ֹלא ֲעָבדֹו"-בֵּ ד א  "היינו  "ַצִדיק"היינו  - ?ֹלִהים ַלֲאשֶׁ היינו  "!ֹלִהים-ֹעבֵּ

ר ֹלא ֲעָבדוֹ "היינו  ע"ָרשָ "  "!ֲאשֶׁ
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 ם..." )תוספות על הגמרא(.ר היה והיינו בן אברהם ושרה שנתוסף ה"א בשמיש מפרשים שגֵּ  - 'בר הי הי"' 
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ין ַצִדיק : "מדוע כופל הנביא את דבריו. יבוא יום, אומר הנביא, שבו תכירו בין צדיק לרשע בֵּ

ד א   -" ְלָרָשע ין ֹעבֵּ ר ֹלא ֲעָבדֹו" ֹלִהים לַ -"בֵּ  היינו הך! זה הרי -ֲאשֶׁ

 הי:-עונה הלל לבר הי

ואינו דומה שונה פרקו מאה פעמים תרוייהו צדיקי גמורי נינהו,  - ולא עבדוֹ  עבדוֹ 

 .לשונה פרקו מאה ואחד

גם בין הנביא עושה שתי הבחנות בין סוגי אנשים. ההבחנה הראשונה היא אכן בין צדיק לרשע, אך 

ד א  יש צדיק המוגדר כ -יש להבחין  גמורים סוגי צדיקים ר ֹלא " ויש צדיק שמוגדר "ֹלִהים-"ֹעבֵּ ֲאשֶׁ

ד א  לימודו מאה ואחת פעמים הוא הנקרא:  חוזר על(-)הצדיק ששונה  -" ֲעָבדוֹ  ", חבירו ֹלִהים-"ֹעבֵּ

 אינו נקרא כן, כיון שחוזר על לימודו "רק" מאה פעמים.

יהודי חזר  -" ?!'ֹלא ֲעָבדוֹ ' :ומשום חד זמנא קרי ליההלל: "הי מתקשה לקבל את דבריו של -בר הי

ר ֹלא ֲעָבדוֹ על לימודו מאה פעמים! וכי בגלל פעם אחת שלומד פחות מהשני הוא נקרא: " "?! ֲאשֶׁ

 עונה הלל באמצעות משל:

 10.עשרה פרסי בזוזא, חד עשר פרסי בתרי זוזי -צא ולמד משוק של חמרין  !הן

 כךתחנה פלונית משלמים מחיר מסוים, מעבר לבמציאות ימינו: עבור נסיעה לנצייר את דברי הלל 

 .הבסיס לחישוב משתנההמחיר אחר.  -עוד נוסעים תחנות לא משנה כמה  -

לעבור על כל לימוד שלנו כולנו נזכה ו יהלווא! נפלאהרי זה  - מיםמאה פעחוזר על לימודו אדם 

כל מאה עם המאה ואחת? מה ההבדל בינה ובין עשר פעמים! מדוע משמעותית כל כך הפלפחות 

 ?הלימודים הקודמים

, ידיעה של החומר הנלמד וודאית פעמים הוא מעין נורמה. הדבר נצרך לידיעהמאה לימוד של 

דבר זה פנים ואחור. בכל לימוד אחר  והלומד בקי בחומר היטב, יודעאחר מאה פעמים בטוחה. 

יודע את התוכן אדם למרות ש -' דתורת לימוד בר שונה הדבמעל ומעבר לכל דרישה אפשרית. הוא 

, מפני דבקות בתורת ד'מתוך לא רק כדי לדעת, אלא ממשיך ללמוד עוד ועוד, הוא  בצורה שלימה

ד א  יתלוה-תורה אשמדובר ב הפעם האחת הנוספת  " אמיתי.ֹלִהים-. לימוד שכזה מגלה מיהו "ֹעבֵּ

כמותי, כאן נכנס לתמונה  ואיננהעניין . האהבההיחס המיוחד, על הדבקות, על מצביעה על 

 עבודת ד'הלימוד הנוסף מבטא לימוד רגיל, סתם לא מדובר עוד ב איכות אחרת. - קריטריון אחר

 .אמיתית

 :, ט(לא מדרש תהלים)כך מפורש בחז"ל 

 :אחא בר אדא ביאמר ר

ין ַצִדיק ְלָרָשע" ם בֵּ ם ּוְרִאיתֶׁ  .בין המאמין ולמי שאינו מאמין -" ְוַשְבתֶׁ

ד א  " ין ֹעבֵּ ר ֹלא ֲעָבדוֹ " ;היםול-לצורך א -" ֹלִהים-בֵּ  לוהים.-אשלא לצורך  -" ַלֲאשֶׁ

 לוהי שבה, ולא רק לשם רכישת הידע התורני.-בגלל העניין הא -" היםול-לצורך אלימוד תורה "

לברך "ורה תחילה" עלינו זוהי תשובת המשקל לסיבות שהביאו לחורבן. לעומת "שלא ברכו בת

כשדבר זה ייתקן,  , זהו השורש האמיתי לגאולה.לתורההנכון היחס העמקת  - "בתורה תחילה

  ייפתח הפתח לתיקון הקלקולים כולם.

                                                           
10

מחיר השכרת חמור למרחק של עשר פרסאות הוא בזוז  - השכרת חמוריםלצא ולמד משוק  !ןתרגום מילולי: כ 
 .כפולהמחיר  -אחד, למרחק של פרסה נוספת 
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 בחשך, ה' אור ליאשב כי 

 הרב בעז שרמן

 

 הקדמה

מציאות החיים בה אנו מצויים, הינה מורכבת מאוד. חיים של מלאות וחוסר, הישגים וכישלונות, 

אור וחושך, טוב ורע משמשים בערבוביה. כשטוב לנו, ברור לנו מי הנותן, המאפשר, הדואג ולו אנו 

אך כשהמציאות קשה ומלאת ייסורין אנו שואלים "איה מקום  מודים בכל עת ועל כל דבר קטן.

כבודו?" יודעים אנו כי ריבונו של עולם מאפשר או נותן כח לרע להופיע בעולם, אך מהי תכליתם 

 של אותם ייסורין וכיצד ניתן להתמודד ולעמוד מולם?

 האלוקי.אין במאמר זה חידוש אלא סידור המחשבות הבאות מלב כואב, וחפץ בטוב 

 

 הייסורין כאידיאל

באופן פשוט, אנו מבינים כי ייסורין מגיעים כאיתות, כסימן וכתגובה להתנהגות לא ראויה של 

האדם, בהתנהלותו מול ריבונו של עולם או כלפי בני אדם. אך בהתבוננות בדברי רבותינו נראה, 

שייסורי הגוף הם  שהאדם צריך לייסר את עצמו לכתחילה. בחלק מספרי המוסר אנו מוצאים

הממרקים את האדם, מזככים אותו, ומביאים אותו לתיקון פנימיותו ומעשיו. ספר חסידים מספר 

חכם אחד שצווה לבנו שלא ייהנה יותר מדי בעוה"ז, שלא יעברו עליו שמונה ימים בלא על "

יו... יפשפש במעש -אם רואה אדם שייסורין באים עליו". ועוד מוסיפים חז"ל בגמרא "11תענית

פשפש ולא מצא יתלה בבטול תורה שנאמר "אשרי הגבר אשרי תייסרנו יה ומתורתך תלמדנו" 

". דבר 12"ואם תלה ולא מצא, בידוע שייסורין של אהבה הם שנאמר: "כי את אשר יאהב ה' יוכיח

ברור הוא שלכל דבר יש סיבה וגורם ולכן טוב שאדם יבדוק עצמו, אך מהו המושג "ייסורין של 

לכאורה נראה כאילו אנו חפצים ושמחים בייסורין, שהרי מקורם באהבת ה' אלינו. הרב  אהבה"?

שדווקא מתוך הייסורין חכמתו של ה' ניכרת יותר, שהרי לכאורה בבניין ובתיקון  13קוק  וכותב

אמנם כשאנו רואים את ערך "נראית יצירתו וחכמתו של ה', אך לחורבן אין שום תכלית?! 

בתוצאותיהם של החורבנות, אנו מכירים בהם את חכמתו העליונה של גדול המציאות והשלמות ש

".  לתקן ולבנות מתוך מציאות של חורבן העצה יתברך "לכו חזו מפעלות ה', אשר שם שמות בארץ

 וייסורין זו גדלות והחכמה ניכרת בכך!

ומשפט : "חסד מאי קראעם היסורין צריך להשלים ואפילו לשמוח בהם וכך מביאה הגמרא: "

אשירה לה' אזמרה", אם חסד אשירה ואם משפט אשירה... בה' אהלל דבר באלקים אהלל דבר, זו 

לומד זאת מהפסוק: "כוס ישועות אשא ובשם ה' אקרא  ורבי תנחום מידה טובה ומידת פורענות"

כלומר אדם צריך לשמוח בייסורין ובמידת  "14ורבנן אמרי ה' נתן ה' לקח יהי שם ה' מבורך

הפורענות והמשפט שהוא נידון בה ואפילו לשיר. ומוסיפה עוד הגמרא במקום אחר, אמר ריב"ל 

 ". 15עַ שֵּ וָ כל השמח ביסורין שבאים עליו מביא ישועה לעולם שנאמר בהם עולם ונִ "

                                                           
11
 ספר חסידים רכ"ה 
12
צומות על החורבן ולכאורה ניתן להסתפק באחד?  1ברכות ה' ע"א, הרש"ר הירש בספריו על החגים כותב שיש לנו  

 ום של המסכנים והמתאבלים מאשר להיות בצד השמח והבוטחוהוא עונה נח לנו יותר כעם להיות קצת במק
13
 כ.-עולת ראיה ח"ב, י"ט 
14
 ברכות ס ע"ב 
15
 תענית ח' ע"א 

 המאמר נכתב לעילוי נשמת:

 אייל יפרח, גיל עד שער, ויעקב נפתלי פרנקל.

 אמו של יפתח אברהם  –צפורה אברהם 

 של אמיר בסהרחמים בסה, אביו 
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בצל תיקון החטא  לעומת מה שכתבנו עד כה, מציאותנו בעולם הזה איננה בדיעבד או חיים

הקדמון, אלא חיים של לכתחילה. כלומר, ריבונו של עולם נוטע בעולם את הטוב בכל שדרות 

החיים ואנו צריכים לשמוח בכל הטוב האלוקי שיש במציאות, הגשמי והרוחני. אין חיינו חיים של 

ד רשאי לסגף "אין היחי 16סבל וייסורין ואין אנו צריכים לכוון אותם לשם, ועל כך אומרים חז"ל

את עצמו בתענית שמא יצטרך לבריות ואין הבריות מרחמות עליו שכתוב "ויהי האדם לנפש חיה" 

 .17החיה!" -"נשמה שנתתי בך

 ומכאן עולה השאלה מהי סיבת הייסורין שבעולם, מי גורם אותם?

 

 מקור הייסורין

 18מב"ם במורה נבוכיםבעוד שאנו נוהגים לייחס את הייסורין להנהגתו של הקב"ה את העולם, הר

מונה שלוש סיבות לרעות ולייסורין שקיימים בעולם: הראשונה: מצד טבע ההויה וההפסד כלומר 

מחמת שהוא בעל חומר, אנשים פגועים מלידה או משאר גורמים במהלך החיים )התיישנות 

נבים, החומר(. השניה היא מה שיארע לבני האדם זה מזה. אנשים פוגעים אחד בשני, מזיקים, גו

 רוצחים ועוד. ויותר מכך הוא הנזק שמדינות מזיקות למדינות אחרות.

השלישית והיא הנזקים הגדולים ביותר, מה שהאדם מזיק לעצמו וגורם לו לחיות חיים חסרים 

ומלאים ייסורין. אדם שלא שומר על בריאותו, לוקח סיכונים, לא זהיר במקומות סכנה, אוכל 

ומר, מקור הייסורין הם בעיקר באדם עצמו ובהתנהלות חייו באופן ושותה ללא גבולות ועוד. כל

 לא נכון.

שהרי רוב הצרות הבאות על האדם הוא בעצמו סיבה להנה, נדבך נוסף והוא: " 19רבינו בחיי מוסיף

והוא הגורם להביאם עליו, וזה מצד החטא. "מה יתאונן אדם חי גבר על חטאיו" פירוש "על 

. הקב"ה שהוא מקור הטוב וחפץ בהטבה לבני נן, כי הם סיבת צרותיו"חטאיו" ודאי יש לו להתאו

אדם אינו רוצה להרע לבני האדם, אלא האדם מביא על עצמו, ע"י התנהגותו הלקויה וחטאיו את 

הייסורין והרע, שהרי הכל בהשגחתו של ה' ולא במקרה. ומכאן ניתן לומר שהייסורין לא מקריים 

 במי שהם פוגעים.אלא מכוונים בזמנם, במקומם ו

כותב על מאמר חז"ל "חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על  20הרב יוסף דב סולובייצ'יק

כשם שהטובה מחייבת את האדם למעשים נעלים ותובעת מן היחיד או הכלל פעולת  -הטובה"

 יצירה וחידוש )לשתף את הזולת, לגמול חסד עם אחרים ועוד(, כך דורשים הייסורין תיקון הנפש

 וטיהור החיים... ע"י הפיכת הגורל ליעוד.

הייסורין הבאים על האדם, אינם רק דברים טבעיים, מעצם בריאתו ומאורח חייו הלקוי ואפילו 

לא רק מענישה על חטאיו, שזהו גורלו של האדם. אלא לייסורין יש יעוד, מטרה ותכלית שבהם 

יע לתיקון ולהתקדמות מתוכן האדם נדרש לנבור ולהעמיק על מנת להבין את תכליתם ולהג

 ולהיות במקום אחד טוב יותר, לאחר התמודדותו עם הייסורין.

 

                                                           
16
 גמרא, תענית כ"ב ע"ב 
17
רמב"ם הלכות דעות ג,א, ובגמרא על קורבן החטאת של הנזיר: "ומה זה שלא ציער עצמו אלא מן היין נקרא חוטא,  

אחת כמה וכמה", וכל אדם אחר בוודאי שצריך לא למנוע את עצמו  מהנאות העולם המצער עצמו מכל דבר ודבר על 
הזה, וכדברי הירושלמי קידושין ד, י"ב: "אמר ר' חזקיה, ר' כהן בשם רב עתיד אדם ליתן דין וחשבון על כל שראת 

 עינו ולא אכל".
18
 רמב"ם מורה נבוכים חלק ג', פי"ב 
19
 רבינו בחיי, חנוכה 
20
 74-68עמ'  "פקוודי דל ד"קובמאמרו  



 בס"ד

 

46 

 

  תכלית הייסורין

צדוק הדין:  -רואה בייסורין שלוש מטרות: הראשונה 21ריה"ל - צידוק הדין, כפרת עוונות ושכר

שאדם יתרגל להתבונן בדרך הנהגת הבריאה שהיא מה' "הצור תמים פעלו". ה' מנהיג את הבריאה 

המתנהלת בטוב  -ע"פ כלליו ורצונו, בהיגיון ובחכמה רבה ובכך מתמידה כל המציאות הטבעית

ים אכזריים מול פחדנים(. כך גם האדם צריך ובגבורה אך גם באכזריות ובקושי )לדוגמא בעלי חי

 להתבונן על כל מקרי החיים, הטובים והקשים, שהכל ממנו יתברך.

כפרת עוונות: ע"י הייסורין מרגיש האדם שהחטא שעשה בעבר מתכפר לו, בדומה לאדם  –השניה 

 שפורע חובו והוא מרגיש שהוקל לו והוא שמח בכך.

לפי הצער והמאמץ של האדם, כך  -ש"לפום צערא אגרא" אדם יודע השכר לעתיד: –השלישית  

 יהיה שכרו ולכן ע"י הייסורין ודרך ההתמודדות שלו איתם הוא יזכה לשכר רב לעתיד לבוא.

ולכן, לפי פירוש ריה"ל, אדם צריך להצדיק את הדין, להבין שהייסורין באים לכפר על חטאיו 

כר המגיע לאדם מחמת הייסורין, הוא שכר מדגיש שהש 22ולהגדיל את שכרו בעולם הבא. הגר"א 

מיוחד. בעוד שעל מצוות ולימוד תורה אדם יקבל שכר מכיוון שהתאמץ ופעל, הרי שבייסורין 

הקב"ה מייסרו לתת לו תמורתה בעולם הבא, וזהו של אהבה שהוא לא ישתדל והקב"ה נותן לו "

 .מעצמו"

ובאמת אשר יעים מאהבת ה' לאדם. "שהייסורין מג 23טוען ר' צדוק הכהן מלובלין -אהבת ה' 

יאהב ה' יוכיח וזה גם מצד תוקף אהבתו אליו יתברך, רוצה כביכול לברר שלא בחינם אוהבו, כי 

תכלית  אזה הוא לא ניתק מאהבתו, שהו הוא מראה לו פנים זועמות רחמנא ליצלן, עם כלשהגם 

שלמות האהבה, כי הוא דבוק במעמקי לבבו בו יתברך, אשר מים רבים לא יוכלו לכבות את 

 ". כלומר, הייסורין הינם מבחן וחיזוק לאהבה הדדית שבין ריבונו של עולם לאדם.האהבה

מבאר כי הייסורין הבאים על האדם מטרתם לקרב אותו לה'. וזאת רק  24המדרש -קרבת אלוקים 

מהות?... יולמה נתעקרו האלהתקרב אליו. " -יוצר לאדם, את הצורך להתפלל אליוכך שה'  ע"י

שסיבת כותב שניתן לחשוב: " 25". הרב חרל"פשהקב"ה מתאוות לתפילתן ומתאווה לשיחתן

היא מצד סיבת התרחקותו מאיתנו ושנאתו אלינו, מחשבה זרה כזו היא לאסון  הייסורין

חלוטין והיא לגרום לחוסר כדי לקשור את האדם " אלא מטרת הייסורין הפוכה לבשבילנו

 ולהזקיקו לקשר לקב"ה ולהתקרב אליו.

הייסורין באים כדי לרומם את " 26הרב סולובייצ'יק כותב - לקדם את האדם ממדרגתו הנוכחית

האדם, לטהר את רוחו ולקדשו, לנקות את מחשבתו ולצרפה מכל פסולת השטחיות וסייגי הגסות, 

ולהרחיב את אופק חייו. כללו של דבר: הייסורין תפקידם לתקן את הפגום  לעדן את נפשו 

". גם לסבל והייסורין שבאים על האדם יש מטרה, אסור לאדם להיות אדיש באישיותו של האדם

כלפיהם, או להמתין שהם יחלפו ולהסתפק במאבק בהם. אלא, צריך הוא להתבונן על אורח חייו, 

 להיטהר ולצמוח למדרגה חדשה כתוצאה מהייסורין. מידותיו, התנהגותו ולהתחדש,
                                                           

21
 כוזרי מאמר שלישי, י"א 
22
 ביאור הגר"א לאגדות בברכות ה' ע"א 
23
  25תקנת השבין עמ'  
24
 ת פרשה מ"ה, וימדרש רבא בראש 
25
 -קנ"ט. וכן הרמב"ן מסביר על הפסוק "ויעתר יצחק לה' לנוכח אישתו כי עקרה היא" -מעייני הישועה עמ' קנ"ח 

ראשית הסיבה לתפילה ואח"כ התפילה. אלא שהמטרה היא התפילה, -של הפסוק היה צריך להיות הפוך רשהסד
עפר "ועל עונשו של הנחש: ר' שמחה בונים מפשיסחא והחוסר יוצר ודוחף את האדם לקרבת אלוקים. וכך כותב 

ואינו צריך לחלוטין את ה'  ולכאורה תמוה הדבר, הרי עפר יש בכל מקום? אלא שלנחש יש הכל -"תאכל כל ימי חייך
  כל חייו וזהו העונש החמור ביותר.

26
 74-68עמ'  "פקול דודי ד"קובמאמרו   
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לימוד התורה מתקן את תכונותיו ומידותיו של הרב קוק מבאר ש" - ליצור באדם כוחות חדשים

היינו . ך והיא ייסורין של אהבהכהאדם, ומכשירה אותו להיות צדיק וישר. אך יש מדרגה גבוהה מ

לא ייסורין ולזכות לשלמות יותר עליונה, וזהו באין בידו למתקן ש במידה כזו, למתק את מידותיו

. כלומר תכלית רק מאהבת ה' יתברך להעלותו במעלה גדולה יותר מתכונתו בתחילת היצירה"

הייסורין היא לא רק להשלים את האדם בשכל וברגש אלא המאמץ הנדרש מהאדם בהתמודדותו 

תו, ולכן רבותינו בגמרא קוראים עם הייסורין, מקנים לו כוחות חדשים שלא היו בו בתחילת בריא

לכך "ייסורין של אהבה" שיש בהם התחדשות וקניין של מדרגה חדשה. ומוסיף הרב קוק 

קושי הייסורין הוא על חשבון לימוד תורה ותפילה, יש לייסורין אלו תפקיד ש"  שמבחינה זו אפילו

 ".27 .נעלה

מסוגלים להגיע רחוק יותר. וכך כותב ולכן הקב"ה מנסה לעיתים דווקא את הצדיקים, כי הם 

אלוקים נוהג באנשים טובים וישרים גם כמנהג המורים בתלמידיהם, : " 28החכם היהודי פילון

 שדורשים עבודה יתרה מאת אלה אשר תקווה יותר רבה יש לעתידותיהם...".

 

גדלתו, חיזוק ניתן לסכם, שסיבות הייסורין הינם רבות: צידוק הדין, כפרת עוונות, נתינת שכר וה

האהבה ההדדית בין האדם לקב"ה ורצונו לקרב את האדם אליו, לקדם את האדם ממקומו 

 הנוכחי, לתקן את מידותיו וליצור בו עולמות חדשים שלא התגלו עד כה.

איננו חפצים בייסורין, אך כשהם מגיעים יודעים אנו את סיבותיהם והכוונה הפנימית שלהם, 

 ולהיות במקום חדש ונקי יותר.ונדרשים אנו בעיקר לתקן 

 

 דרך ההתמודדות עם הייסורין

 29הדבר שיוצר באדם את הרצון והיכולת להתמודד עם דברים הוא ההבנה. – הבנת התכלית

כשאנו מבינים שיש לייסורין מטרה ותכלית, שיש לייסורין יעוד ולא רק גורל וכפרה  על העבר, אזי 

ולא רק כאב, יש כאן משהו חשוב ומרומם ולא מוריד ניתן להיבנות מכך שיש בייסורין תיקון 

 ומדכא, יש היגיון ומטרה בכל הייסורין שיהיו, ותכלית חשובה בנתינתן, כפי שנתבאר.

יש בייסורין מימד של ניקוי העבר וקבלת השכר בעתיד. זוהי הרגשה טובה ונחמה  – עבר ועתיד

הציפיה שבעתיד הוא יקבל שכר על מעטה לייסוריו של האדם. תחושת הניקיון מחטאי העבר, ו

התמודדותו עם הייסורין. שני אלו מותירים באדם תחושה של שלווה, רוגע ואפילו השלמה עם 

 המצב הקיים.

למען ענותך לנסותך לדעת את אשר בלבבך התשמר מצותיו אם לא... וידעת עם  30" -נקודת המוצא

רת התורה, שנקודת המוצא . מבא"לבבך כי כאשר ייסר איש את בנו, ה' אלקיך מיסרך

בהסתכלותנו על הייסורין היא שהם מגיעים מה' והם מאב לבן. כל אבא רוצה את טובת בנו 

והצלחתו בחיים, ואנו בניו של ריבונו של עולם, ודאי חפץ ה' בנו להיטיב עימנו. גם כאשר באופן 

 הנכון והכל ברצון ה'. זמני ומעל פני השטח זה לא נראה, אנו מבינים שהכל בהכוונת מכוון למקום

                                                           
27
 45-46עין איה ברכות חלק א', ה' ע"א עמודים  
28
 472כתבי פילון חלק ב' עמ'  
29
 הרב קוק, אורות הקודש חלק ג' 
30
 ה'-דברים פ"ח, ב' 
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אנו רגילים לחשוב שהכל תלוי בנו, בהשתדלותנו ובעשייתנו, כמובן עם סיוע של ריבונו של עולם. 

וכשאנו נכשלים אנו מלאי ביקורת על השתדלותנו, אולי לא עשינו מספיק, אולי לא פעלנו בכיוון 

ש"ע רצה אחרת. ה' מוביל הנכון. ובאמת, אדם יכול להגיד לעצמו עשיתי כמיטב יכולתי, אלא רב

 את המציאות כרצונו וכראייתו ולא רק כפי הבנתי שלי, בידך אפקיד רוחי. 

בהתבוננות זו יש משהו מאוד משחרר, שהייסורין הבאים עלי, הם מכוונים מרצון ה' והם בזמן 

 ובמקום הנכון. מתוך הסתכלות זו ניתן להבין את הגמרות שדברו על "שמחה בייסורין", שגם שם

שהייסורין ממקום הרחמים העליונים הם מוסיף וכותב: "  31מופיע ומתגלה ה' יתברך. הרב חרל"פ

". ולכן כשבאים ייסורין על האדם, נדרש הוא לחזור לנקודת המוצא הבריאה והטובה נובעים

והייסורין הבאים על האדם הם מה' יתברך ויש בהם כוונת  –ש"טוב ה' לכל ורחמיו על כל מעשיו" 

 , והכל נובע מטוב ה' לאדם. מכוון

היוצר הזה אינו בודק קנקנים על הפסוק "ה' צדיק יבחן" אומרים חז"ל במדרש " – מסוגלות

מרועעים שאינו מספיק לקוש עליהם אחת עד שהיא שוברם. ובמי הוא בודק? בקנקנים יפים 

לא את שאפילו מקיש עליהם  כמה פעמים אינם נשברים, כך אין הקב"ה מנסה את הרשעים א

". כלומר האדם חייב לדעת שאם ייסורין באים עליו, סימן שיש בו את הכוחות 32הצדיקים

להתמודד איתם. הקב"ה לא מייסר אדם שנשבר ולא מסוגל להתמודד עם האתגרים, אותם מציב 

לו הקב"ה. מקרי חייו של האדם מתאימים לאישיותו, לכוחותיו ולהתמודדותו. אם ייסורין באו 

 את הכוחות להתמודד איתם!עלי, יש לי 

כשבאים ייסורין אנו רואים את המציאות דרך המשקפיים של הקושי, השיפלות  – ראייה שלמה

ואפילו מגיעים לכלל ייאוש. אך זוהי ראייה שטחיה וחלקית, משום שבעולמנו, גם מה שנדמה 

ם או בכל מצב כשהצדיק שרוי בעוני או בחלייכרע, יתכן שהוא הכנה לטוב. מובא בשם אריסטו: "

". כלומר אחר שנחשב לרעה, יש להניח שבסופם יצאו לו הדברים הללו לטוב, בחייו או אף במותו

אל תשמחי אויבתי לי, כי נפלתי קמתי, כי אשב כל רעה שיש לאדם היא הכנה לטוב. על הפסוק "

ה' אור "לולא נפלתי, לא קמתי. לולא שישבתי בחושך לא היה   33" אומר המדרשבחשך ה' אור לי

כי עת צרה . כלומר דרכו של ה' בהנהגתו את העולם, שמתוך הצרה הוא מביא את הישועה: "לי"

האור והטוב מתבררים  -"ויהי ערב ויהי בקר". וכסדר בריאת העולם "היא ליעקב וממנה יושע

מתוך החושך והייסורין. התבוננות שלמה זו אינה רק במישור הפרטי אלא גם במישור הלאומי. 

הרבה נפילות הינן הסיבות לעליות גדולות והצלחות נעלות.. הירידה " 34כך כותב הרב קוקועל 

 35ובמקום אחר  ."הרוחנית והחומרית של הדור, גם היא הנה ודאי פתח תקווה לעליה ורוממות

וכל מי שהוא עוקב את סדרי היישוב, מראשית צעדיו ועד עכשיו, יכול הוא להראות בחוש, איך "

שר סבלנו נצמחה אחר כך עלייה והתפתחות יותר גדולה וצעד של דליגה לטובה שמכל ירידה א

". וכך מדריך אותנו נחום איש גמזו שכל מציאות שארעה לו בין לטוב ובין למוטב יצא מכל משבר

 ", מפני שבאמת  מובילה היא לטובה. גם זו לטובהנהג לומר: "

                                                           
31
 הרחמים"מעייני הישועה במאמר "הייסורים ממקור  
32
 ב"בראשית רבה )וילנה( פרשה ל 
33
 מדרש תהילים, מזמור כ"ב 
34
 86מאמרי הראי"ה עמוד  
35
 362מאמרי הראי"ה עמוד  
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הר הבית וראו אותו בחורבנו, חכמים בכו , כאשר הגיעו ל36אך מדריגה נוספת מלמדנו רבי עקיבא

ורבי עקיבא צחק. )זאת לאחר שכולם קרעו על חורבן בית המקדש כשהגיעו להר הצופים(. רבי 

עקיבא מנחם את שאר החכמים בכך שמסביר להם שאם נבואת החורבן התגשמה בוודאי נבואת 

בוא הטוב מתוך הרע הנחמה בא תבוא. כלומר לרבי עקיבא יש את היכולת, לא רק להאמין שי

אלא כבר בשעת הרע, לראות ולחיות את הטוב העתיד לצאת ממנו. כבר כעת בתוך הרע נבנה 

" משום לשבר בחורי קרא על מועדוהולך הטוב. ובבחינה זו במגילת איכה שנקרא ט' באב נאמר "

והייסורין כך שבתוך האבל הגדול כבר מונחת ונבנית הישועה והגאולה. ויותר מכך, מגודל ההסתר 

 גודל הגאולה והרפואה הבאות מתוכן.

 

לפיכך, ניתן להתמודד עם הייסורין בדרכים שונות: בהבנה עמוקה שיש להם תכלית ומטרה ואינם 

מקריים, יש בהם תיקון וכפרה על העבר ושכר לעתיד, הם מגיעים מה' שהוא אבינו הרוצה 

זורע בייסורין את הטוב שיצמח ממנו ואנו בטובתינו תמיד, ומנסה אך את המסוגלים לכך, ותמיד 

 צריכים להשתדל לראות זאת כבר בשעת הייסורין.

נסיים בדבריו של רבי נחמן מברסלב על הפסוק בזכריה "ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד": 

עכשיו מברכים על הרעה: "ברוך דיין האמת", ועל הטובה "הטוב והמיטיב". אבל בעתיד יברכו "

וב והמיטיב", כי לעתיד, כשתתגלה הדעת, ידעו שאין שום רע בעולם כלל, רק כולו על הכל "הט

 ".37טוב וכולו אחד

  

                                                           
36
 ע"בגמרא מסכת מכות כ"ד  
37
 , בהשראת הגמרא בפסחים נ' ע"א.242תיקון הלב עמוד  
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 תורה ומלאכה

 הרב נעם דהן

 מבוא

שאלות רבות עולות סביב ההתנגשות בין הצורך להתפרנס לבין החובה הדתית ללמוד תורה. נושא 

האיזון המורכב בין השנים מעסיק כמעט שנה ועד היום  2,222זה העסיק את רבותינו כבר לפני כ

 כל לומד תורה ברמה האישית וכן נמצא על סדר היום שלנו כמדינה יהודית.

אפשר היה לתפוס נושא זה כשאלה טכנית כיצד לסדר את הזמן בו האדם מצד אחד צריך 

רחוקה מאוד מלהבין עד  להתפרנס ומאידך צריך לקיים את מצות תלמוד תורה. אך תפיסה זו

 כמה שורשיו של נושא זה עמוקים ודורשים התבוננות רבה.

התורה נותנת לאדם את האפשרות להתחבר לבוראו וכן להביא לידי ביטוי את כישרונו הרוחני. 

לעומתה המלאכה מייצגת את יחסו של האדם לחייו הארציים והקיומיים כבעל גוף. האם ניתן 

ם אילו, או שמא האחד מכחיש את כוחו של חברו? בכלל ליצור איזון בין שני עולמות כל כך רחוקי

מה בורא עולם רוצה מאיתנו שנהיה תלמידי חכמים או שנתפרנס בכבוד? מה מקומם של החיים 

 הרוחניים ? מה מקומם של החיים החומריים? למה נזקק האדם לצורך השלמת נפשו? 

רשב"י יחד עם רבי  במאמר זה אנסה לענות על שאלות אלו דרך העמקה במדרש על בריחתו של

אלעזר בנו אל המערה. בנוסף אנתח מנקודת מבט חדשה את מחלוקתם המפורסמת של רבי 

ישמעאל ורשב"י על היחס בין השנים. )ישנם מקורות רבים וחשובים אליהם צריך להתייחס 

 בעוסקנו בנושא זה אך במאמר קצר זה לא אוכל להביאם ולתת להם את כבודם הראוי(.

 

 על הדרך בה הגיעו רשב"י ורבי אלעזר בנו למערה: 38התלמוד כך מספר לנו

 ישבו רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון, וישב יהודה בן גרים איתם. "

פתח רבי יהודה ואמר: כמה נאים מעשיהן של אומה זו: תקנו שווקים, תקנו גשרים, תקנו 

 מרחצאות. 

 רבי יוסי שתק. 

 -לא תקנו אלא לצורך עצמן, תקנו שווקין  -שתקנו  נענה רבי שמעון בן יוחאי ואמר: כל מה

  ליטול מהן מכס. -לעדן בהן עצמן, גשרים  -להושיב בהן זונות, מרחצאות 

 הלך יהודה בן גרים וסיפר דבריהם, ונשמעו למלכות. ]לשלטון הרומי[ 

 יתעלה,  -אמרו: ]הרומאים[ יהודה שעילה 

 יגלה לציפורי,  -יוסי ששתק 

 יהרג. -שמעון שגינה 

 הלך הוא )רשב"י( ובנו, וברחו אל בית המדרש. 

 כל יום היתה מביאה להם אישתו לחם וכד של מים והיו אוכלים. כשנתחזקה הגזירה, אמר לבנו: 

 ." הלכו והתחבאו במערה נשים דעתן קלה עליהן, שמא יצערו )יענו( אותה ותגלה להם.

רבי שמעון בורח מביתו מפני הרומאים לאחר שנתגלה להם שהוא מתנגד לשלטונם. אפילו 

מעשיהם ה"טובים" נחשבו בעיניו לשלילים עקב כוונתם השלילית. בתחילה הוא ברח לבית 

 המדרש אך כאשר עוצמתן של הגזרות גברו כבר לא יכול היה להישאר עוד במקום יישוב. 
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והיו יושבים עד צואריהם בחול, כל  מעין. והיו פושטים בגדיהם,נתרחש נס ונברא להם חרוב ו"

היום היו לומדים, ובשעות התפילה התלבשו והתפללו. ולאחר מכן פושטים בגדיהם כדי שלא 

יוחאי שמת -יתבלו. ישבו תריסר שנים במערה. בא אליהו ונעמד בפתח המערה אמר: מי יודיע לבר

 ."הקיסר ובטלה גזרתו? יצאו

של רבי שמעון ורבי אלעזר אל תוך בטן המערה מעורר את הדימוי של העובר ברחם ההיבלעות 

מוסתר הוא מעין האדם, עטוף מכל עבר וניזון בלא טורח. רבי שמעון ורבי אלעזר  -אמו. העובר 

בנו עוברים אל עבר עולם אחר. עולם ניסי ונסתר מעין כל אדם. המערה עוטפת אותם ומגנה 

יר, החרוב והמעיין מספקים להם את מזונם. כשם שחיים חדשים נוצרים עליהם מפגעי מזג האוו

  עולים ומתעלים בתורה אל עבר מדרגה חדשה. במעי האם אט אט כך רבי שמעון ורבי אלעזר

מחזירה אותנו אל אדם הראשון שלפני החטא בזמן בו גוף האדם עוד היה זך  –פשיטת הבגדים 

י שמעון ורבי אלעזר יוצאים כביכול מההשפעה של חטאו רב. ושימש אך ורק לצורך עבודת הבורא

 של אדם הראשון על כל צאצאיו. 

גופם קבור באדמה רק ראשם ניכר מבחוץ. אין גופניות עוד  -"והיו יושבים עד צואריהם בחול"

 נשאר קיים. בחייהם החומר מחוץ למשחק. רק הראש המסמל את הרוחניות והדבקות באלוקים

 סיפור לא מפתיע:לא המשכו של היוממ

כל מקום שנותנין  ראו אנשים חורשים וזורעים. אמר: מניחין חיי עולם ועוסקין בחיי שעה!"

 מיד נשרף.  -עיניהן 

 ." יצאה בת קול ואמרה להם: להחריב עולמי יצאתם? חיזרו למערתכם! חזרו והלכו

בין תורה ומלאכה  ליבו של הסיפור עבור מי שמבקש ללמוד מסיפור זה על היחס בין חומר ורוח

 טמון כאן.

רבי שמעון ורבי אלעזר יוצאים מהמערה ורואים אנשים שעוסקים בעבודת האדמה והם אינם 

מסוגלים לחיות עם העובדה המצערת הזו. הפספוס הנורא שאדם עם נשמה שחצובה מתחת כיסא 

דיקים אלו. הכבוד מבזבז את זמנו בעיסוקים שונים הקשורים לגופו אינם נותנים מנוח לשני צ

כיצד יכול האדם לנטוש את התורה שנותנת לאדם חיי נצח ולעסוק בארוחת הערב. תארו לעצמכם 

שהייתם רואים אדם שבמשך עשרים שנה יום יום קם בבוקר ומתחיל להכין את ארוחת הערב שלו 

וכך הוא עמל במשך שעות עד שמגיע הערב. כאשר מגיע הערב הוא אוכל כחצי שעה ואז הולך 

ון וכך חוזר חלילה. כך רואים רבי שמעון ורבי אלעזר ממבטם העליון את כל הטורח של חיי ליש

 העולם הזה. אם כן כיצד ניתן להניח חיי עולם ולעסוק בחיי שעה?

 אך נקודת מבטם הגבוהה אינה יכולה להתקיים בעולם.  

העולם על צדדיו החומריים הוא עולמו של  -"יצאה בת קול ואמרה להם: להחריב עולמי יצאתם"

הבורא. הקיום של המין האנושי תלוי בחרישה ובזריעה ואם כן זהו רצונו של ה' שהאדם יעמול 

וע"י כך יתקיים. המדבר והמן היו תקופה חולפת ולא אידיאלית בחיי עם ישראל אך בארץ ישראל 

שאנו נפיק את מזונותינו בכוח עבודתנו.)כשם שיסודה של נשמת האדם הוא מאלוקים כך  ה' רוצה

יסודו הגופני של האדם הוא האדמה. אנו זקוקים לתורה על מנת להחיות את נשמתנו וזקוקים 

למגע באדמה כדי לפרנס את גופנו. מעבר לכך ישובו ופיתוחו של העולם הזה הוא חלק מציוויו של 

הארץ, וכבשוה; ורדו בדגת הים, ובעוף -ויאמר להם אלוהים פרו ורבו ומלאו את" ה' אל האדם: 

 ."39הארץ-חיה, הרומשת על-השמיים, ובכל
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עם זאת, כוחם השורף וראיתם החודרת של רשב"י ורבי אלעזר עומדת בעינה ואין ברירה אלא  

 להשיבם למערה. 

ם עוד שייכות לחברה האנושית בת הקול מחזירה אותם אל המערה. אין לה -"חזרו למערתכם"

וממילא מקומם הוא במערה. לא נאמר חזרו למערה אלא ל"מערתכם". המערה כבר הפכה 

  לנחלתם הטבעית.

חודש. יצאה בת קול ואמרה: צאו  42 -ישבו תריסר חודשים. אמרו: משפט רשעים בגיהנום"

מר לו: בני, די לעולם היה מרפא ר' שמעון. א -כל מקום שהיה מכה ר' אלעזר ממערתכם! יצאו.

 " אני ואתה.

ר' שמעון יוצא מהמערה בפעם השנייה עם היכולת להכיל את העולם אך לעומתו רבי אלעזר נשאר 

 עדין עם אותו להט על כך שאנשים מבזבזים את חייהם. 

 מה פישרה של אמירה זו?  –בני, די לעולם אני ואתה" : "אמר לו

ר' שמעון אומר לבנו הנח לבני העולם שיעסקו ביישובו ואנו בכוח תורתנו הגבוהה נקיים את 

 העולם מבחינה רוחנית. 

רבי אלעזר אינו מגיב ומסתבר עפ"י המשכו של הסיפור שאין בכוחם של דברים אילו לישב את 

 שמשות. לפני החשיכה בערב שבת ראו זקן אחד אוחז שתי חבילות הדסים, ורץ בין ה דעתו.

 אמרו לו: אלה למה לך? אמר להם: לכבוד שבת. ולא תספיק לך חבילה אחת? 

 )אמר להם:( אחת כנגד הציווי "זכור", ואחת כנגד הציווי "שמור". ]את יום השבת לקדשו[ 

 ."40אמר לבנו: ראה כמה חביבות מצוות על ישראל! נתיישבה דעתם

הערכים העליונים לבין עולם  -הגשר בין התורה הגשר בין היום ובין הלילה הוא זמן בין השמשות.

החומר הוא המצוות. המצוות שייכות לשני העולמות מצד אחד הם נובעות מתוך ערכי התורה 

ומאידך יכולות להתממש רק בעולם הזה ורק ע"י הגוף. הזקן שרץ באמצעות רגליו כשבידיו 

י מופלא ליכולת ליצור קשר בין הדסים שדורשים עמל רב בגידולם בכדי לכבד את השבת זהו ביטו

חיי עולם לבין חיי שעה, בין ימות החול לבין השבת. המצוות מכניסות לתוך החיים הארציים את 

החיים הרוחניים. כשאדם בונה את ביתו וקובע מזוזה או עובד בשדה ומשאיר לעניים את 

מובן אם כן מדוע  מתנותיהם זה מעמיד את כל העיסוק בחומר בתוך קשר וזיקה לתורה ולקב"ה.

רבי אלעזר מוצא בריצת זקן זה את הכוח לחיות בשלום עם העובדה שאנשים אינם מקדישים את 

 חייהם לתורה.

 : לסיכום המדרש

המדרש מציג בפנינו את מקומה העליון והטוטאלי של התורה ומאידך את העובדה שיש עולם 

עולמי" עולמו של הקב"ה ואילו וקיומו תלוי בחרישה ובזריעה. העולם הזה מוגדר במדרש כ"

המערה המנותקת מחוקי העולם הזה, המקום בו שני צדיקים יושבים ועוסקים בתורה 

"כמערתכם" מערתם של רשב"י ובנו. בסופו של המדרש יש ישוב הדעת וחיבור בין עולמות זרים 

של התורה יוצרות גשר בין הרוח העליונה והנצחית  אלו ע"י כוחם המיוחד של המצוות. המצוות

 לבין עולם המעשה המקומי והחולף. 

נראה שמדרש זה בעיקר משקף את הפערים העמוקים בין השנים ועל אף יצירת הגשר ביניהם 

עדין כל אחד במקומו נשאר והדרך לשלבם נשארת לא פתורה עד תום. בשביל להמשיך ולברר 

 השנים.נקודה זה נעיין במחלוקתם של רשב"י ורבי ישמעאל על השילוב בין 
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 פרק ב'

לפי שנאמר: "לא ימוש ספר התורה הזה מפיך",  -מה תלמוד לומר  -תנו רבנן: "ואספת דגנך", "

 הנהג בהן מנהג דרך ארץ, דברי רבי ישמעאל; -יכול דברים ככתבן? תלמוד לומר: ואספת דגנך 

בשעת רבי שמעון בן יוחי אומר: אפשר אדם חורש בשעת חרישה, וזורע בשעת זריעה, וקוצר 

קצירה, ודש בשעת דישה, וזורה בשעת הרוח, תורה מה תהא עליה? אלא: בזמן שישראל עושין 

מלאכתן נעשית על ידי אחרים, שנאמר: "ועמדו זרים ורעו צאנכם" וגו'. ובזמן  -רצונו של מקום 

, מלאכתן נעשית על ידי עצמן, שנאמר: ואספת דגנך; ולא עוד -שאין ישראל עושין רצונו של מקום 

 אלא שמלאכת אחרים נעשית על ידן, שנאמר: "ועבדת את אויבך" וגו'.

 ולא עלתה בידן.  -ועלתה בידן, כרבי שמעון בן יוחי  -אמר אביי: הרבה עשו כרבי ישמעאל 

אמר להו רבא לרבנן: במטותא מינייכו, ביומי ניסן וביומי תשרי לא תתחזו קמאי, כי היכי דלא 

  .תטרדו במזונייכו כולא שתא

אמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן משום רבי יהודה בר' אלעאי: בא וראה שלא כדורות הראשונים 

 דורות האחרונים.

דורות הראשונים עשו תורתן קבע ומלאכתן עראי זו וזו נתקיימה בידן דורות האחרונים שעשו 

 "41.מלאכתן קבע ותורתן עראי זו וזו לא נתקיימה בידן

תורה כפי שמשתקפת בפסוק "לא ימוש" איננה מותירה מקום הטוטאליות של מצוות תלמוד 

לשום דבר אחר. לעומת זאת אנו רואים בתורה שהשמיעה בקול ה' מובילה לאיסוף הדגן ומכאן 

עולה שיש הסתכלות חיובית של התורה על העיסוק בעבודת האדמה. אם כן כיצד דברים אלו 

 מתיישבים יחד?

ימוש" אינם כפשוטם אלא אמורים להשתלב בתוך החיים רבי ישמעאל מבאר שדברי הפסוק "לא 

ם של בני האדם. נראה שמשמעות הדברים שהתורה מרחפת מעל זמנו של האדם וברגע יהנורמאלי

  שהוא מתפנה מהעיסוק בחיי העולם הזה שב הפסוק וקורא לו "והגית בו יומם ולילה."

לגישתו של רבי ישמעאל. הוא  רבי שמעון עוד בטרם התייחסותו לפסוקים מתנגד באופן נחרץ

רואה בעבודת האדמה סכנה גדולה. עבודת האדמה שואבת את זמנו של האדם באופן שאינו 

 מותיר שום מקום לתורה.

בי שמעון סובר שהפסוק "ואספת דגנך" איננו משקף מצב של ברכה אלא להפך. כאשר עם ר

זרים ורעו צאנכם" וצריך בעצמו ישראל אינו עושה רצונו של מקום הוא לא זוכה לברכת "ועמדו 

שהוא -לאסוף את תבואתו. מציאות זו מובילה לכך שעם ישראל לא יכול לעסוק בייעודו כעם

ללמוד תורה. עולה מכאן שעפ"י שיטתו של רבי שמעון תמונת העולם האידיאלית היא כאשר עם 

לרבי ישמעאל, רבי  ישראל עוסקים אך ורק בתורה ואומות העולם דואגים לקיומנו הפיזי. בניגוד

  שמעון לא זקוק הסברים לפסוק "לא ימוש", מבחינתו הוא ממש כפשוטו.

אפשר לפרש דבריהם כך שהם מתארים את  נראה שניתן להסביר כל דעה בשתי צורות שונות. 

האדם השלם במצבו האידיאלי ומאידך אפשר לפרשם באופן הפוך, בו הם נותנים הנחיה לאדם 

 בת.בתוך המציאות המורכ

נבאר את הדברים: אפשר לומר שרבי ישמעאל רואה ערך בעצם העיסוק במלאכה במקביל לתורה 

ואף אם האדם היה עשיר טוב ונכון שיעסוק גם במלאכה. עפ"י פרשנות זו של רבי ישמעאל ניתן 

לומר שהאדם כפי שכתבתי בחלק הקודם מורכב מחלק גשמי וחלק רוחני ועליו לתת מקום לכל 

                                                           
41
 ברכות ל"ה 



 בס"ד

 

21 

 

הוא נכון לעשות תמיד. מאידך ניתן להסביר שרבי ישמעאל מסכים עם רשב"י  אחד מהם וכך

שבאופן עקרוני אם זה היה אפשרי הכי טוב היה שהאדם ישב ויעסוק אך ורק בתורה, אך מכיוון 

שצורכי הפרנסה אינם מאפשרים זאת אין ברירה אלא לעבוד. שני הסברים אלו מובילים לשתי 

לאכה. האם המלאכה היא כורח המציאות או שמא היא דרך התייחסויות שונות בתכלית למ

  החיים האידיאלית.

 אף את דבריו של רבי שמעון ניתן להסביר בשני אופנים אלו: 

מצד אחד אפשר לומר שרבי שמעון רואה את האדם השלם כאדם שכל יומו הוא תורה, אחד 

גישתו של רבי שמעון כה שמצליח לממש בחייו את הפסוק "לא ימוש". אך ניתן גם לומר שאין 

קיצונית אלא רבי שמעון חושש מעבודת האדמה. המלאכה היא דבר תובעני וכשאדם מתחיל 

לעסוק בקיומו הגשמי הוא נשאב לתוכו ומאבד את עולמו העיקרי והמרכזי. כיוון שכך רבי שמעון 

כז בתורה סובר שעדיף לוותר על המלאכה. לפי הסבר זה אם היינו סמוכים ובטוחים שהאדם יתר

על אף התעסקותו במלאכה אולי דווקא השילוב ביניהם יהיה הנכון יותר אף לשיטתו של רבי 

שמעון. מעניין לחשוב מתי רבי שמעון אמר את דבריו אלו: לפני הכניסה למערה או שמא ביציאתו 

 לאחר שתים עשרה שנה או שמא לאחר שלוש עשרה שנה. 

 

קפים עמדה שקרובה יותר לעמדתו של רבי ישמעאל אביי ורבא בהתייחסותם למחלוקת זו מש

ועם זאת ישנם הבדלים בין עמדותיהם. נראה שאביי איננו בא לומר אמירה הלכתית חותכת אלא 

אומר לנו מה עובד טוב יותר במציאות. מעין הצעה טובה של סבא שראה הרבה בחייו. מעבר לכך 

דברים כרוכים יחד עלתה בידן היא יש באמירתו "עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידן" אמירה שה

איננה רק הצלחה בתחום העסקים אלא הצלחה בשני התחומים. בדרכו של רבי שמעון מי שנכשל 

 עלול לאבד את שני העולמות. הטרדה בחוסר במזונות עלול להוביל גם לאובדן התורה. 

בתקופות רבא לעומתו מדבר עם תלמידיו ונותן להם הוראה מפורשת לא לבוא לבית המדרש 

העמוסות בעבודה. תשקיעו כמו שצריך בשדה בחודשים החשובים ואז תתפנו לעסוק בתורה 

בצורה אינטנסיבית. אל תלכו על העבודה בחצי כוח לכו עליה באופן רציני אבל לתקופה מוגבלת 

ומוגדרת. נראה שרבא אכן הדריך את תלמידיו בדרכו של רבי ישמעאל אך עם זאת התורה היוותה 

 זמנם.מ 5/6

האמירה האחרונה של הסוגיה מכניסה שני מושגים חשובים קבע וארעי. אפשר לבאר קבע ועראי 

במובן של הזמן אך נראה שבעומק מושגים אלו אינם עוסקים בזמן אלא בתודעה. השאלה היא 

 היכן האדם מונח? איפה מרכז חייו? 

 פעמים רבות ששאלות אילו אינן חופפות את שאלת הזמן.

סוף הסוגיה הגמרא מעבירה אותנו למקום גבוה יותר ומעלה אותנו מעל הלו"ז השבועי נראה שב 

הקודש הוא -והשנתי אל עבר שאלה הרבה יותר מרכזית. בנאדם מה חשוב לך בחיים? האם התורה

מרכז חייך או שמא החול וההתבססות הכלכלית. אל תתחבא מאחורי הצורך לפרנס כתירוץ 

 ורה חשובה לך אתה כבר תמצא לה את המקום בחיים. לחוסר השקעה בתורה. אם הת

 בנימה אישית: 

חיי שעה הינם חשובים. המגע באדמה, יישובו של עולם והשימוש בכלי המבורך שנתן לנו הקב"ה 

ששמו גוף הוא מהותי. עם זאת חיי שעה הינם רק חיי שעה והאדם חייב לזכור זאת. החיים 

לקב"ה ההליכה בדרכיו והניסיון לשמוע את קולו, הדרך  האמיתיים הם החיים הרוחניים, החיבור
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להגיע לכך הוא בעמל תורה. רצונה של הנשמה הוא לגלות בתורה את שורשיה המוסריים ואת 

  האידיאות האלוקיות הטמונות בה ודרך זה להתחבר לנותנה, אל לנו להתכחש לנשמתנו.

   קר בהם הוא העיקר.בתקווה שנזכה לחיים מלאים ומגוונים ועם זאת חיים שהעי
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 על פי משנתו של הרב קוק. -קדושת האכילה 

 אריאל דהריהרב 

 

האכילה הינה דבר מרכזי בחייו של האדם, במסורת היהודית בכלל ובחייו של תלמיד מכינה הבונה את 

 .מצריך אכילה מסודרת וכדבעיאשר רוחו ואת גופו למען שירות צבאי משמעותי, 

הכרח קיום הגוף, גם ר' נחמן מברסלב שידוע במאמציו לשבר את תאוות האכילה  כמובן שהאכילה היא

"כי אכילה ושתיה הוא הכרח לקיום הגוף,  מתייחס בשיחות הר"ן על המוכרחות שבאכילה כקיום הגוף:

וגם בנים מוכרחים להוליד, וכל זה האדם מוכרח ואם כן אין שום תאוה כלל רק שצריכים להתנהג בהם 

  42."טהרה. והשכל של האדם יכול לעמד כנגד כל התאוות.בקדושה וב

"שהיה ה'  על תלות זו שבין האדם לבין האכילה כבר שאל בעל אור החיים הקדוש, את השאלה הידועה:

ואם ככה היה ה' עושה, היו ישראל נפנים לעסק התורה  .יכול לעשות שיתקיימו בעלי חיים בלא מאכל..

מוצאים  ."43 .ולמצות, גם היו נמנעים מכמה מעשים בלתי הגונים אשר יסובבו מצורכי המחיה והכלכלה..

אנו בתורה, מקום נרחב לעניינים שונים של אכילה: הציווי הראשון לאדם, החטא הראשון, ובכלל זה 

רץ הקשורה לפירות הארץ, הרעב הפוקד את האבות המכריח אותם האזהרה, החטא והעונש, ברכת הא

לרדת מן הארץ, אכילת קורבן הפסח והמצה בליל הגאולה, המן, תלונות עם ישראל, איסורי מאכלות, 

ומצוות שונות הקשורות לאכילה וכו'. גם חכמי ישראל, התייחסו באופנים שונים לענייני האכילה, א"כ מה 

 אוה שיש בה?עניינה של האכילה והת

אכילת האדם מזמינה הלכות ומצוות רבות, ואף עיסוק רוחני נרחב. בפסוקים בבראשית, המתארים את 

חטא אדם הראשון, אנו מבחינים שיש בפנינו פעולה שאינה רק פעולה הכרחית, אלא פעולה שיש עימה אף 

השכיל, ותקח מפריו, "ותרא האשה כי טוב העץ למאכל וכי תאוה הוא לעינים, ונחמד העץ לתאווה: 

הרב קוק, מתייחס בכמה מקורות, לעניין תאוות האכילה,  "44ותאכל; ותתן גם לאישה עמה, ויאכל.

את הדברים  ומתוכם עולה השקפה שיש בה שני צדדים, בנוגע למקומה באכילת האדם. כותב הרב קוק

העצבים... ועל ידי אכילה "כשאוכלים לשם תאווה חומרית, מתגבר העצבון, בסוד אוכלי לחם הבאים: 

. "45בקדושה, והגברת המגמה העליונה של טהרת הנשמה ובהירותה, מתוספת צהלת הרוח ושמחה באוכל...

הרב קוק מחבר כאן בין העצבות והשמחה, לבין פעולת האכילה. העצבות, היא פועל ישיר של אי עשיית 

את התאווה עצמה, אלא את האוכל "לשם  הפעולה הרוחנית הראויה, ראוי לשים לב, שהרב קוק אינו תוקף

תאווה חומרית". הבעיה היא בהתייחסות של האדם האוכל, שמכוון את אכילתו לתכלית חומרית. כבר 

הרמב"ם בהקדמתו למשנה עמד כבר על כך שחייבת להיות תכלית לפעולת האכילה, שכן האכילה נותנת לי 

כן שתהיה תכלית האדם לאכול או לשתות או לבעול "כי לא יתכוח לפעולה אחרת, וכך כותב שם הרמב"ם: 

או לבנות בית או להיות מלך, לפי שכל אלה מקרים עוברים עליו ואינם מוסיפים במהותו. ועוד שכל 

 "46הפעולות האלה משותפות הן לו ולשאר מיני בעלי החיים..

היא שיקוף של  באופן דומה, אבל הפוך, כאשר האדם אוכל בקדושה, השמחה המתעוררת באדם האוכל,

"והיינו ויאכל בועז וישת וייטב לבו, מאי העבודה הרוחנית שנעשת ע"י האכילה כראוי. וכן כותב הרב קוק: 

וייטב ליבו בדברי תורה, שחוץ ממה שנטיית הלב להגברת הרוחניות של העלאת החיים הכמוסים 

מקודש של אכילה קדושה זו במאכלים, מביאה לחשק רוחני שמתמלא באהבת תורה ולימודה, עוד התוכן ה

 ."47היא בעצמה דברי תורה, וזה השולחן אשר לפני ה'

                                                           
42
 סימן נ"אשיחות הר"ן  
43
 חומש במדבר פרק יד פסוק טאור החיים הקדוש על  
44
 פרק גבראשית  
45
 שמונה קבצים, קובץ א, תשלדהרב קוק, 
46
 ד"ה וכאשר ידענו 
47
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הרב קוק מבאר, שפעולת התיאבון הפשוט, שחש כל חי, אדם ובעל חיים, יש לה משמעות אחרת לגבי 

הצדיקים. אם לגבי שאר החיים, מטרתה היא "להמשיך את האדם לאכול, כדי להחזיק את חייו 

הצדיק, פעולת התיאבון מובילה לתכלית אחרת לחלוטין. התיאבון שמתעורר בצדיק, הוא וכוחותיו", אצל 

רצון רוחני להתעלות על ידי הצדיק. תהליך זה אינו ייחודי רק לאכילה ושתייה, אך הרב מציין ש "מכל 

. נהפך לחלק מגופו וכוחות החיים שבו מאכל ומשקה" תהליך זה קורה במיוחד כאשר האדם ניזון, ואוכל

וכן המשך העבודה הרוחנית מתרחשת באדם, עד כמה הוא מממש בתוכו את תודעת הקודש במחשבתו. 

הפסגה שבאכילה שבקדושה, היא המציאות שבה האכילה עצמה, הפעולה עצמה שהאדם עושה בגופו שלו, 

עלים היא קדושה ומגלה את אור ה'. ממילא מובן, שאף הכוחות הנלווים אל האכילה, כדוגמת התאווה מת

"כל תאוה אנושית צריכה להיות מחוברת עם אהבה אצילית. אז האהבה  ומתקדשים, וכן כותב הרב קוק:

מעלה את הניצוץ החי שבתאוה ומשפרתו, עד שנעשה גם הוא לכח עדין, פועל טוב, מנעים ומחדש את 

בה עליונה. הרב בשורש כל תאווה, ניצבת אה "48החיים, מאיר את ההויה, ומרבה את אור אלוקים בעולם...

 דבר יש לאדם להתאים את היסוד האלוקי למהלך חיוו,קוק מחבר כל תאווה, ליסוד של אהבה אצילית. 

מתרחש רק כאשר נעשה אותו חיבור בין התאוה לאהבה שעליו דיבר הרב קוק, שעילוי קדוש זה ויש לדעת 

 וגלת להחשיך את האדם. השארת התאוה לבדה, מגבירה כאמור לעיל את העיצבון, ואף מס ,האצילית

אם כן אנו רואים שקדושת האכילה, איננה דבר של מה בכך, היא פותחת פתחים לכמוס שבאדם, והיא 

משתפת את האדם בתיקון העולם. הרב קוק מייחס את העמקות הגדולה ביחס לפעולת האכילה דווקא 

מעות לאכילה, מעבר לישראל "החושבים מחשבות עמוקות בדבר קדושת האכילה". המחשבה, שיש מש

להווה, היא חלק ממהותם של ישראל. האומות, מוצגים על ידי הרב קוק, כביטויו של עשו "הלעיטני נא", 

 המבטא את תשוקת התאווה לאכילה ארעית, לשם השלמת התאווה והרעב.

בחיים נוצרה הפרדה, בין האמצעי לבין התכלית. חטא הארץ, הוא בכך, שההנאה הקדושה מורגשת רק 

בפרי, רק ברוחניות, בנשמה וכד', ולא בעץ, המסמל את הגשמיות, הגוף וכד'. הצדיקים באכילתם, משרים 

תכלית, נועם ומתיקות של קדושה על פעולת האכילה, הנאה קדושה זו, מחברת מחדש את, האמצעי וה

 ומחברת רוחני וגשמי כאחד. 

אמנם יכול האדם להפך סוף סוף "ובנוגע לעיצבון המגיע מאכילה שהייתה שלא כראוי מוסיף הרב קוק:

הכל לשמחה, ועל ידי הרעיון הטוב שבפנימיות לבבו מתעלים כל הכוחות שיש להם איזו שייכות מגע 

    בכוחות חייו, והאורה מתגדלת".

נשמה אינו סופי וחתום, עבודת האדם לא מסתיימת בפעולת האכילה, ובאם פספס העיצבון שמתפשט ב

על האדם את עבודתו, גם לאחר אכילה שלא מן המידה, "יכול האדם להפך סוף סוף הכל לשמחה". כיצד? "

ו". לענ"ד, כוונת הרב קוק, היא שעצם המכוונות של האדם להתעלות ידי הרעיון הטוב שבפנימיות לבב

 מקדשת את חייו, ומאפשרת לשמחה מחדש להופיע.  ולהתקדש,

"אם מזדמן הדבר שאוכל אדם במחשבה פסולה או נמוכה, והוא שב מיד לאחר  וכן כותב הרב קוק:

האכילה לרומם את מחשבתו וכחותיו בתשובה מאהבה, הרי הוא מתקן את העבר, כאלו היתה תחלת 

 "49ון, מסוגל יותר להרמה זו.הראוי לברכת המז, האכילה בכונה טהורה, וזמן העכול

"ומכל מקום צריך להוסיף קדושה להבא, לאכול לשובע  אל לו לאדם להרים ידיים, אלא לשוב בתשובה

שנה טובה וברוכה לבני מחמדי " נפשו, ובשמחה מסודרת בלא פחד ועצבון..." וכן כותב הרב קוק לבנו:

נא על מצב בריאותכם וחזוק כוחותיכם החמרים ויקירי ורעייתו כלתי כבת לי היקרה.. ולמען השם השגיחו 

ביחד עם הרוחניים. וסורו נא מן השיטה של מיעוט אכילה שהיא איננה מעשית וגם לא מוסרית, וצדיקי 

 "50נפש שכמותכם יאכלו לשובע נפשם..
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  דברים, מם שלסיכול

בקדושה. הרב מבחין בין נראה שניתן להעלות מספר נקודות מרכזיות, בדבר תורתו של הרב קוק על אכילה 

שני קצוות, המסוכנים בעיניו באופן שווה: מצד אחד ניצב הפחד מניתוק הקשר עם טבעיות החיים, ומהצד 

האדם קשור באופן ישיר, לחווית  השני ניצב הפחד מפני ההתמכרות להנאות שמציע העולם הזה, ותו לא.

חה תתפשט בנשמתו ובחייו, ומידותיו האכילה, ולאופן שבו היא נעשית. באם אכילתו בקדושה, השמ

ותכונותיו יתעלו אל הטוב. באם אכילתו לא תהיה בקדושה, אלא לשם תאווה חומרית, העצב ישהה בנפשו, 

ומידותיו ותכונותיו הרעות יתגברו בו ככלל, ופרט מידת הגאווה. העבודה הרוחנית של האדם, יסודה 

היא העמידה של האדם, כשעיניו פרושות לשמיים, והוא בענווה, שהיא יסוד לכל דבר שבקדושה. הענווה, 

מאמין, שהעולם הוא מקום חי ורוחש חיים, שמבקש להתעלות ולהיתקן. על האדם מופקדת אחריות 

גדולה: להעלות את העולם ולתקנו, בין השאר דרך אכילה ושתייה. העלאת העולם ותיקונו באכילה ושתייה 

 נעשית כאשר האדם: 

 , ולא יותר ממה שהוא צריך. אוכל לשובע נפשו .א

בתורה,   , שהוא אוכל לשם חיזוק הגוף על מנת שיוכל לעבוד את ה'כאשר הוא מכוון במחשבתו .ב

  בתפילה, ובמעשים טובים.

 כאשר האדם אוכל בשמחה וברוגע. .ג

התנאי של האדם להעלות את האכילה, הוא היותו מבורר בהכרה, שהחיים יונקים את חייהם מה'. זאת 

שיאו של התהליך, הוא כאשר האדם מגיע למדרגה כזאת,  פילה, והברכה שקודם לאכילה.מטרת הת

שפעולת האכילה עצמה נעשית לקדושה. אף התאווה, יכולה להתעלות אל פסגת קדושה זו, כאשר היא 

מתחברת לאדם ליסודות עליונים ואציליים. חיבור שכזה, מעביר את התאווה, מכוח חומרי של פורקן, 

ני, שיסודו בהררי קודש, למשוך את האדם אל הקדושה ותיקון העולמות. נראה, שעבודה זו, לכוח רוח

נעשית ע"י כל אדם כפי מדרגתו, ולכל אחד יש את היכולת להעלות את המאכל אל הקדושה. הרב מציין 

העבר,  שגם כאשר האדם לא כיוון, או אכל יתר על המידה, לא ידח ממנו נידח, ועדיין יש ביכולתו לתקן את

 והן את האכילה העתידה להיות. 

 

כאמירה מסכמת, ניתן לומר שהרב קוק אינו רואה באכילה פעולה צדדית וחסרת חשיבות. מהמקורות 

השונים, עולה יחס רציני ביותר, לכל המעטפת של פעולת האכילה, הן מצד כוונת האוכל והן מצד 

 ההתרחשות הרוחנית הטמונה וחבויה באכילה. 

', שנזכה להגשים בין כותלי המכינה ומחוצה לה מעט מזעיר, ממה שהבאנו בעניין קדושת תפילתי לה

 האכילה, על פי הרב קוק. 
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 התפילה כהתחברות לה'

 חבשוש  שלום הרב

 מהי תפילה?

בצורה פשוטה, התשובה היא שזוהי עוד אחת מהמצוות שהאדם חייב בהן, ואם אדם מקיים אורח 

זאת, כמה פעמים ביום. לצערנו, זו איננה רק ההגדרה שניתנת על ידי  חיים דתי, הוא חייב לעשות

אדם שאינו שומר תורה ומצוות אלא זו גם התשובה שנקבל מהאדם הדתי ולעיתים זו המציאות 

הקיימת. התחושה הרבה פעמים היא "אני מתפלל בשביל לצאת ידי חובה".. זוהי אמנם בעיה 

ים ביומיום, שאנו מקיימים את המצוות כדי לצאת ידי שקיימת בהרבה מאוד מצוות שאנו מקיימ

". כואב הדבר פי כמה כשמדובר על מצווה כמצות אנשים מלמדהחובה כפי שאומר הנביא ישעיה "

שבה ישנה את האפשרות להתחבר לה' בצורה פנימית ועמוקה אולי טובה  "שבלב"עבודה שהיא 

הלב "רחמנא ליבא בעי". ישנו קושי גדול יותר משאר המצוות, כיוון שעיקר עבודת ה' היא ע"י 

" אינה קלה. זה איננו דבר מצווה דע לפני מי אתה עומדהמשימה של " –שניצב בפני המתפלל 

מעשי, זוהי פעולה פנימית )חוץ מהזזת השפתיים( והאדם מתקשה להרגיש, ושואל האם אני יודע 

ד אדע כלפי מי מתפללים? גם לפני מי אני מתפלל? מעולם לא פגשתי אותו בפנים פיזית? כיצ

בתנ"ך כאשר מציינים אדם שמתפלל מדובר תמיד על נביא, כי רק הנביאים יודעים את ה' באמת! 

 אני האדם לא יודע את ה'!!

אולי כדי לנסות לשנות עובדה זו חשוב מאוד הבירור מהי מטרתה של התפילה, וממילא אם אדם 

 ר יותר.יזכיר לעצמו מה המטרה הוא אולי יוכל להתחב

 במאמר זה ננסה להבין את מטרת התפילה, דרך סקירה של: 

 מקור דין התפילה. .4

 מחלוקת הראשונים האם זה חיוב מדאורייתא או מדרבנן.  .2

 באור המחלוקת בגמרא: "תפילות כנגד מה תיקנום". .3

 

 מקור לתפילה

ל קין מהתורה: התפילה הראשונה שמוזכרת בתורה עוד קודם אברהם אבינו,  היא תפילתו ש

ויאמר קין אל ה' גדול עווני מנשוא הן גרשת אותי היום מעל פני האדמה... והייתי נע ונד בארץ "

 "51והיה כל מוצאי יהרגני

נשים ועבדים וקטנים פטורים מק"ש.   ברייתא תענית )ב.(דתניא מחז"ל: המשנה במסכת ברכות " 

, רואים שהדגש שזו  מצווה  שנשים פטורות, יוצא ודאי שזו מצווה 52לאהבה את ה' אלקיכם

 לעשות.  

 

 מי תיקן את התפילות?

ר' יוסי בר' חנינא אמר תפילות אבות תקנום ר' יהושע הגמרא בברכות מביאה מחלוקת בעניין:  "

 ". כיצד ניתן להסביר מחלוקת אמוראים זאת?בן לוי אמר תפילות כנגד תמידין תקנום
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מתי היה הזמן אותו היסטורית הסביר ברובד הפשוט  שהמחלוקת ביניהם היא מחלוקת ניתן ל

תיקנו את התפילה, ר' יוסי סובר שתיקנו את זה כבר בתקופת האבות, ור' יהושע בן לוי סובר 

 שאנשי כנסת הגדולה תיקנום.

 

זמני ר שניתן להסביר שהמחלוקת שלהם היא במקור של דין שלוש תפילות ביום, שר' יוסי סוב

שונים, ור' יהושע בן לוי סובר ששלושת  זמניםהתפילות הם כנגד שלושת האבות, שהתפללו ב

 הזמנים נקבעו כתחליף לקורבנות ולכן  זמנם כזמן הקורבנות ביום יום.

, ר' יוסי שסובר שהאבות תקנו, שהמחלוקת היא רעיונית בתוכן ובמטרת התפילהניתן להסביר 

, כפי שרואים מהאבות  שתפילתם היתה בקשת רחמים. וריב"ל קשהבסובר שמטרת התפילה היא 

כפי  ההתקרבות אל ה',סובר שזה כנגד הקורבנות,  סובר שמטרתה המרכזית של התפילה היא 

קרבה אל ה', וקרבן התמיד מביא את הקרבה  קרב,שאומרים שזו מטרת הקורבנות,  קרבן מלשון 

 כמה שיותר.וקשר אל ה' בצורה תמידית, השאיפה להתקרב 

הדבר ידוע במיוחד בתורת החסידות שבמחלוקות חכמים אנחנו יכולים לראות שכל הדעות לא 

המחלוקת היא על מה בהכרח חולקות אלא משלימות זו את זו כל הדעות כמובן צודקות, אלא 

על בסיס  גישה זו  מסביר בעל התניא גם את המחלוקת הזו  כנגד מה תוקנו  שמים את הדגש.

 ת.  התפילו

שחיטת הבהמה בבית המקדש היא  – הקורבןבעצם ישנם שני רבדים בתפילה הרובד הראשון 

מקבילה לתיקון הנפש הבהמית שלנו. זה גם קשור לדברי הזוהר על כך שזמן התפילה הוא זמן של 

מלחמה, מלחמה תמידית בנטיות הלא טובות שיש בנו. הרובד השני הוא הרובד של האבות 

ים את הרגשות של הקדושה שטמונים בנו. רגשות של אהבת ה' ויראתו, העונג של שהעבירו לנו בגנ

כלומר קרבת אלוקים. והם רגשות ששייכים לנפש האלוקית שהיא כמובן האמת הטמונה בנו, 

 התפילה היא פוטנציאל של זמן חשיפה של הרגשות הפנימיים.

 

 מקור תפילה מהראשונים

נחלקו הרמב"ם והרמב"ן במקור הדין של התפילה, וממילא ניתן לומר שגם במטרת תכלית 

 התפילה:  

והמצווה החמישית היא שציוונו לעובדו יתעלה וכבר נכפל ציווי הרמב"ם בספר המצוות כותב: "

אלקיכם" ואמר: "ואתו תעבדו" ואמר: "ואתו תעבד" ואמר: -זה פעמים, אמר: "ועבדתם את ה' 

, הנה  כמו שביארנו בשורש הרביעי הכוללים ו". ואע"פ שזה הציווי הוא גם כן מן הציוויים"ולעבד

זה  –זו תפילה" ואמרו גם כן: "ולעבדו  –יש בו ייחוד שהוא ציווה בתפילה.  ולשון ספרי: "ולעבדו 

תלמוד". ובמשנתו של ר"א בנו של ריה"ג אמרו: "מניין לעיקר תפילה בתוך המצוות? מהכא: את 

ה' אלהיך תירא ואותו תעבד" ואמרו: "עבדהו בתורתו עבדהו במקדשו". כלומר ללכת שם 

 ."להתפלל בו ונגדו, כמו שביאר שלמה עליו השלום

ואין הסכמה בזה, שכבר ביארו החכמים בגמרא "תפילה דרבנן"... וכבר ראינו לו :  "הרמב"ן כותב

ום, אלא שאין מניין התפילות ולא בהלכות תפילה שאמר שחייב אדם מן התורה בתפילה בכל י

 –משנה התפילה מן התורה... וגם זה איננו נכון בעיני, שהרי בעל קרי מברך על המזון לאחריו 

 מפני שהוא מן התורה ואינו מתפלל עד שיטבול אפילו עמד כמה ימים בקריו!
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לינו ששומע יתברך ע ממידות חסד הבורא , אבל הואכל עניין התפילה אינו חובה כלל אלא וודאי

ועונה בכל קוראנו אליו... ומה שדרשו בספרי "זו תפילה" אסמכתא היא. או לומר, שמכלל 

 העבודה, שנלמד תורה ונתפלל אליו בעת הצרות ותהיינה עינינו ולבנו אליו לבדו...

יהיה מדרשם בתפילה עיקר מהתורה, נמנה אותו במניינו של הרב ונאמר שהיא מצווה  ואם אולי

 ."שנאמין שהוא יתברך ויתעלה שומע תפילה והוא המציל מן הצרות בתפילה וזעקה לעת הצרות

להתפלל  מצות עשהיוצא שישנה מחלוקת בין הרמב"ם לרמב"ן במקור הדין, הרמב"ם אומר שיש 

להתפלל בעת צרת  יש מצוהבכל יום, ולפי הרמב"ן יוצא שאין מצוה כזאת להתפלל כל יום אלא 

שכתוב בתורה "וכי תבוא מלחמה בארצכם על הצר הצורר אתכם , כפי שאנו מכירים רבים

והרעותם בחצוצרות ונזכרתם לפני ה' אלוקיכם.."  ניתן להסביר ששורש המחלוקת  ביניהם הוא 

, ליצור להידבק בה'בהבנת מהות התפילה ומטרתה, לשיטת הרמב"ם מטרת התפילה היא כדי 

 צוות עשה, קשר בינינו לבינו ולכן דבר כזה בא בחיוב של מ

בקשת לעומתו הרמב"ן סובר שהמטרה המרכזית של התפילה היא בקשת רחמים בעת הצורך, 

, ולכן זה לא בא כחיוב של מצווה, אלא זו זכות שניתנת האפשרות לאדם,  צרכים בעת מחסור

". כשאדם  מרגיש שיש לו מחסור בדבר והיא מחסדי הבורא ... ששומע ועונה בכל קראנו אליו"

 לו למי לפנות. אפילו בצורה שלא תוכננה  מראש, הוא פונה לרבש"ע ומבקש ממנו.מה, יש 

ניתן  לראות את הדעות הללו של הרמב"ם והרמב"ן לא רק כחולקות אלא כמשלימות זו את זו. 

ושני הדברים יחד הם קשורים, התפילה היא המקשרת בינינו לבין ה' על מנת להידבק בו  "בו 

מהות הבקשות והתחנונים בתפילה היא גם מוקד לבקשות של החסר. תדבקון", והתפילה היא 

כפי שמופיע  בכמה מקומות  שהצרות  והצרכים שה' נותן לאדם כדי לגרום לאדם להתקשר לה', 

 .אשתו עקרה אברהם"זה בכדי שיגרמו לאדם להגיע לתפילה. אחד המדרשים שמבטאים זאת 

רבי לוי בשם רבי שילא דכפר תמרתא ורבי חלבו אמר ? למה נתעקרו האמהותו.אשתו עקרה ויצחק

אמר הקדוש ברוך הוא: עשירות הן,   .שהיה הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפלתם :בשם ר' יוחנן

רואים מהמדרש מפורש שהסיבה לעקרות   .נאות הן, אם אני נותן להם בנים אינן מתפללות לפני

 זה כדי שיתפללו. 

 

 מהו המקור לתפילת שמונה עשרה?

ולמה שמונה עשרה, ר' יוחנן אמר כנגד שמונה עשר ציווים במשכן , ור' :" 53א במדרש  תנחומאמוב

שמעון כנגד אומר כנגד  ח"י מזמורים שבראש ספר תהילים עד יענך ה' ביום צרה, לומר תענה 

 "בתפילתך

ן ניתן להמשיך בכיוון הנ"ל ולומר שר' יוחנן ור' שמעון חולקים במטרתה של התפילה. ר' יוחנ

מוצא את המקור לשמונה עשרה בברכות שבמשכן, שהמשכן מסמל את הקשר והדבקות של 

האדם לה', ור' שמעון מוצא את המקור לשמונה עשרה, בברכות שבשמונה עשר פרקי תהילים  

", תפיסתו את התפילה היא בקשת רחמים ותחנונים מאת בעת צרהשמסתיימים במילים "יענך ה' 

בות : וכשאתה מתפלל אל תעש תפילתך קבע אלא תחנונים לפני המקום, ה', כפי שמופיע בפרקי א

 שנאמר, כי חנון ורחום הוא ארך אפיים ורב חסד וניחם על הרעה".
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 ההבדל בן מצוות התפילה למצוות לימוד תורה בהקשר  עם מטרת התפילה

ניתן לראות עוד מחלוקת בגמרא שניתן לראות ממנה מחלוקת  בהבנת מטרת התפילה, הגמרא 

"רבא חזיה לרב המנונא דקא מאריך בצלותיה אמר מניחין חיי עולם ועוסקים מסכת שבת )י.(: 

 ."בחיי שעה, והוא סבר ) רב המנונא( זמן תפילה לחוד וזמן תורה לחוד

 בין כיצד הוא עושה דבר כזה, הרי תפילה זה חיי שעה!!!רב המנונא מאריך בתפילה ורבא לא מ

ניתן להסביר את מעשה רב המנונא ואת תמיהת רבא כמחלוקת בהבנת מטרתה של התפילה. לפי 

, בקשת צרכים שחסרים, ולכן הוא לא מבין איך זונחים בצד התפילה היא רחמיםהבנתו של רבא, 

היא לרפואה לשלום  -רש"י שם מסביר "חיי שעה" -חיי עולם )תורה( ועוסקים  בחיי שעה ) תפילה

)ראינו תפילה היא חלק מעבודת ה' גםולמזונות( ורב המנונא  סובר שכפי שתורה זה עבודת ה'  

זאת בלשונו של הרמב"ם " ולעובדו זה תלמוד ד"א זו תפילה."( והם שני סוגי עבודת ה' ששונות 

 אחת מהשניה  אך אי אפשר לאחת מהם ללא השנייה.

 

בהשקפה ראשונה נראה, שהמושג תפילה : "54לסיום נביא קטע מדבריו של הרבי מליובאוויטש

. אמנם, לאמיתו של דבר, קיים הבדל גדול ומהותי Prayer -קיים גם אצל אומות העולם )להבדיל(

 כפי שזה אל אומות העולם. –להבדיל  –כפי שזה אצל בני ישראל, ועד 

". אבל אצל בני ישראל אין הדבר בלשון הקודש הוא "בקשה Prayerתירגומה המדוייק של המילה 

 נקרא בשם בקשה, כי אם בשם "תפילה". והחילוק בין בקשה לתפילה הוא הפכי:

 -( בקשה מדגישה55בקשה פרושה תחינה ותפילה פרושה התחברות )"נפתולי אלוקים נפתלתי"

לא חסר לו דבר, או שמבקש מהקדוש ברוך הוא שיתן, מלמעלה למטה, את החסר לו. וכאשר 

 לא שייכת בקשה. -שאין לו רצון לדבר

התחברות עם הקב"ה, מלמטה למעלה. ועניין זה שייך אצל כולם, ובכל עת.  -ואילו תפילה מדגישה

כל יהודי יש לו נפש הקשורה עם הקדוש ברוך הוא. אמנם, מצד זה שהנשמה ירדה לגוך ונתחברה 

גופניים כגון אכילה, שתיה וכיוצא בזה, ובאותו זמן  אליו, מוכרחה הנשמה להתקשר עם עניינים

 נחלשת התקשרותה עם הקדוש ברוך הוא.

ולכן נקבעו זמנים מסויימים ביום לתפילה, כדי לחדש ולחזק את הקשר עם הקדוש ברוך הוא. 

ולכן ישנו עניין התפילה ובכל התוקף, גם אצל אלו שלא חסר להם שום דבר, כי התפילה אינה רק 

 ובקשה בלבד, אלא עיקר עניין התפילה הוא חידוש ורענון ודבקות האדם עם הקב"ה.תחינה 

 

 לסיכומו של עניין

עניין התפילה הוא דבר מרכזי ביום יום, לכן זו עבודה קשה איך להפוך דבר שיגרתי יומיומי שלא  

 תכלית מטרתה של מצוות יהיה רק  כדי לצאת ידי חובה, על כן השתדלתי לעיין בתמצית  

ומתוך הבאת המקורות ודברי חז"ל הקשורים לענייני תפילה השונים: מקור החובה  התפילה

להתפלל, מקור הלימוד של תפילת שמונה עשרה, דיון ביחס בין תפילה לתורה. ראינו שניתן לומר 

או  התדבקות בה'שהדיונים בנושאים אלו שורשם במחלוקת יסודית האם מטרת התפילה היא 

. העלנו את האפשרות לחבר בן שתי לבקשת צרכים כשחסרים לותן לאדם אפשרות וחסד שני

דעות מרכזיות אלו ולהבין שהתפילה במהותה ומטרתה היא התחברות והתקשרות לבורא יתברך 
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נותן הכל, וזה עצמו חסד גדול שניתן לאדם, אך ישנם זמנים שבהם ה' גורם לאדם מצבים שיביאו 

שהוא חסד שניתן לעצמנו את הרעיון המרכזי של התפילה, אותו לממש חסד זה, שנזכה להזכיר 

בין אם נבוא לתפילה מתוך רצון להדבקות בה' ובין אם נבוא לתפילה מתוך רצון  לבקשה  לנו

מנותן הכל כשחסרים לנו צרכים מסויימים, ננסה להגיע למדרגה של חיבור בין שני הכיוונים, 

לא רק כדי לצאת ידי חובה אלא מתוך שמחה ואולי ונרוויח שמצווה שיגרתית יום יומית זו תעשה 

 אף לגעגוע למועד התפילה הבאה. 
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 עין טובה

 יעקב חואסוב

 

לא רק באופן כמותי אלא גם באופן מהותי. יש . שרובו רע לכאורה אנו מתבוננים בעולמנו ורואים

  .אבל הרע נראה הרבה יותר שייך לעולמנו ,טוב

, כמה חומרים ,כמה השקעה צריך ,כמה קשה לבנות. א בנייה והריסהידוגמה פשוטה לזה ה

פשוט מביאים בולדוזר וממוטטים הכל  ,לעומת זאת כמה קל להרוס. מהנדסים ועוד ועוד ,עובדים

עמל על מידה אחת שנים רבות וחווה  בדומה לזה גם בנפש האדם. האדם. בבת אחת בקלי קלות

לעומת זאת, אחרי כל  ל הטוב שכל כך רצה.אקשיים רבים והתמודדויות לא פשוטות עד שמגיע 

ו עוצר אותנו מלפתח נראה שעולמנ  העבודה הקשה אפשר בקלות לקלקל הכל במעשה אחד בלבד.

 . בעולם את הטוב

 

 "מעט מן האור דוחה הרבה מן אור וחושך !!. יש גם משל שמוכיח שהטוב הוא למעלה מהרע

, החושך " נר אחד קטן מאיר חדר מלא חושך ואם ננסה להחשיך את החדר אחרי שכבר יש בו אור

 . אפשר להכניס חושך לחדר מואר-לא נוכל לעשות זאת אי

 

מעשה באדם אחד שירד מגליל העליון והיה שכיר אצל בעל הבית "א: מספר בגמר: נוספתדוגמה 

אחד בדרום שלוש שנים. ערב יום כיפור אמר לו: תן לי שכרי,ואלך ואזון את אשתי ובני. אמר לו) 

בעל הבית (: אין לי מעות. אמר לו: תן לי פירות אמר לו ) בעל הבית (:אין לי. תן לי קרקע. אין לי. 

 ן לי בהמות. אין לי. תן לי כרים וכסתות אין לי. ת

השפיל כליו לאחוריו, והלך לביתו בפחי נפש. לאחר הרגל נטל בעל הבית שכרו בידו, ועימו משוי 

 שלשה חמורים, אחד של מאכל ואחד של משתה ואחד של מיני מגדים, והלך לו לביתו )של הפועל(.

בעל הבית(: בשעה שאמרת לי "תן לי שכרי" ואמרתי אחר שאכלו ושתו נתן לו את שכרו. אמר לו )

פרקמטיא )סחורה( בזול נזדמנה לך, ולקחתה בהן.  א"אין לי מעות" במה חשדתני? אמרתי: שמ

ובשעה שאמרתי לי "תן לי בהמה" ואמרתי "אין לי בהמה" במה חשדתני? אמרתי: שמא מושכרת 

ביד אחרים. בשעה שאמרתה לי "תן לי קרקע" ואמרתי "אין לי קרקע" במה חשדתני? אמרתי: 

רות" במה חשדתני? אמרתי: שמא ישמא מוחכרת ביד אחרים היא. ובשעה שאמרתי לך "אין לי פ

אינן מעושרות. ובשעה שאמרתי לך "אין לי כרים וכסתות" במה חשדתני? אמרתי הקדיש כל 

 נכסיו לשמים. 

 "     56 .אמר ליה: שבועה כך היה... ואתה כשם שדנתני לזכות, המקום ידין אותך לזכות

איך אדם פשוט שרוצה  ות.אימגמרא זו אפשר ללמוד מה זה עין טובה מה זה לחשוב טוב על המצ

, לעבוד ולפרנס את משפחתו, ונשאר ללא מעות, וללא בהמה, או קרקע או פרות ואפילו ללא כרים

אבל נשאר עם עין טובה ובטוח שבעל הבית קנה סחורה או הקדיש את הכל לשמים. זו היא בדיוק 

 עין טובה. 
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   תלמידי אברהם אבינו

ו מתלמידי אברהם אבינו, עין טובה, רוח נמוכה ונפש שפלה. כל מי שיש בו שלושה דברים הלל"

ושלושה דברים אחרים מתלמידיו של בלעם הרשע עין רעה ורוח גבוה ונפש רחבה מתלמידיו של 

אצל אברהם ג' מדות שהם נוטים אל נפש "מבאר:  ,המהר"ל בספרו דרך חיים. "57 עבלעם הרש

כי נפשו נמשכת אחר החומרי כמו שאמרו שהתאווה נבדלת, וג' דברים היו לבלעם שהיו מורים על 

לאתונו ואמר עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה מתלמידי אברהם אבינו ואלו שלוש מדות מצאנו 

 "ודאי ממידת עין טובהואורחים וגומל חסד וזהו ב סשהרי שהיה מכני ,באברהם אבינו לשבח

ח אותם אפילו שהיה ביום השלישי כשראה שלושה מלאכים הולכים בדרך בא לפניהם וביקש לאר

היה ברור לאברהם אבינו שצריך לארח , הוא הכי קשה ילמילתו וחז"ל אומרים שהיום השליש

אברהם אבינו לא חשב על עצמו "אני  דרך קשה וחמה והם עייפים ורעבים.שבאו מאותם מפני 

ואירח אותם  פטור מלארח" אברהם אבינו ראה בהם אורחיםאני  ,קשה וכואב לי ,אחרי מילה

ואנשי סדום רעים וחטאים לד' בעין יפה וטובה. אברהם אבינו לא חסך בתפילה על אנשי סדום "

כי אולי יש , ובכל זאת אברהם אבינו מתפלל לד' ומתחנן שיסלח להם ולא יחריב את העיר "58מאד

רה נראה רע וכולם רשעים אברהם אבינו אומר "אולי יש עש שהכלגם במצב . שם עשרה צדיקים

 צדיקים". 

וכדברי המדרש  כל הרע הזה יש טוב שאנחנו לא רואים אולי לא כולם רשעים. בתוךעין טובה אולי 

מדברי אברהם  אהבת לצדק את בריותך ושנאת להרשיעם. ",אהבת צדק ותשנא רשע"על אברהם: 

 אבינו אנו מבינים, מהיכן נובעת מידה נעלה זו.

 

 עין טובה מה היא 

אדם במה שיש לו וכן יש בה את לטוב לו , כוללת את מידת ההסתפקות תכונת העין הטובה

כמו אצל , טוב לו שיש לאחרים. ורע לו לראות בסבל הזולת ,ההסתכלות החיובית על זולתו

אמר להם צאו וראו איזוהי דרך טובה אברהם אבינו שרצה בטובת סדום אמר רבי אליעזר "

, ות באור חיוביאלראות את המצי". 59השידבק בה האדם ? רבי אליעזר אומר עין טוב

 . באופטימיות

כל מי שיש המהר"ל מפליג בשבח מידה זו, ואומר שהיא המידה השימושית ביותר בחיי האדם. "

לו עין טובה, היא מידה שגורם לאדם טוב הרבה, שאין דבר שרגיל בו האדם כמו זאת. כי כל שעה 

 ין טובה או בעין רעה.האדם רואה דברים שיכול לראות בע”.... וכל רגע
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 לסיכום

 ? האז מה זה עין טוב

זה לראות את  ,הכי קל ונח לראות את הרע, הלא מוצלח, הפגום, כי זה בולט לכל. אבל הגדולה

הטוב גם בתוך הרע. פשוט להרגיל את עצמנו לראות את הדברים הטובים. זה לא אומר שאין רע, 

ולדעת שבורא עולם רוצה תמיד בטובתנו ואוהב אותנו . זה אומר שאני בוחר לראות את הטוב

 מאוד.וגם שלפעמים נראה שהכול שחור ורע לדעת שה' איתנו.

אלא . על האדם להשקיף אל הטוב שבמציאות ולא להתרשם מצרות הזמן שהרבה יותר קל לראות

האלוקי כל העולם מלא בטובו של ריבונו של עולם והטוב . להתאמץ לראות את הטוב שבעולמנו

 ......!!!. יש קצת חושך שהינם בולטים ברוב הטוב ממלא את עולמו. רק פה ושם
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 ציצית

 יפתח אברהם

 

נברר מה מיוחד בפתיל התכלת ונלמד אודות הכוונה  ,במאמר זה נעסוק בטעם מצוות הציצית

 הנצרכת במצוות הציצית? ועוד.

 

 טעם מצוות הציצית

זיכרון כל המצוות ע"י ראיית הציציות, ברגע שאתה רואה את  -טעמי מצוות הציצית הם: א'

מפני שזהו בגד המיוחד ליהדות וכך אתה זוכר  ,הציציות אתה ישר חושב על החלק היהודי שבך

 את המצוות ע"י הציצית.

הציצית באה להזכיר לנו את המצוות ואת ייעודנו  ,לא משנה היכן אתה ואפילו אם אתה לבד

את החזון היהודי, זיכרון המצוות והייעוד שלנו דורש מאיתנו שליטה  היהודי שהוא להגשים

 עצמית על יצרינו וכניעה בשאיפותינו.

וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוותי.. ולא תתורו אחרי לבבכם ואחר כתוב: " בחומש במדבר

הכוונה שהציצית תשמור עליך מעבירות ובמיוחד מעריות ועבודה זרה שהלב  -"60..עיניכם

 עיניים חומדים אותם.וה

אך מעיר שאם אדם עושה את מצוות ציצית  .שמצוות ציצית מגינה על האדם 61הבן איש חי כותב

על מנת שתשמור עליו זוהי מצווה שלא לשמה שאין אנו שמים ציצית בשביל שמירה אלא בשביל 

יש חי הבן א לקיים מצווה שציווה אותנו הקב"ה ועם המצווה באה השמירה וההגנה על האדם.

מוסיף שהאדם לא יבדוק אם הוא באמת שמור וניצל מדברים כאלו ואחרים מפני שאנחנו בעינינו 

 לא יכולים להבין את חשבונות השמיים מתי יגנו עלינו וכדו'.

מסופר על אדם שהיה זהיר  :62אפשר לראות את השמירה של מצוות ציצית ע"י סיפור מהגמרא

זהובים, שלח לה את הכסף וקבע תאריך שיבוא  122 ששמע על זונה שלוקחת ,במצוות ציצית

מיטות של כסף ואחת של זהב, התיישבה על  6אצלה. הגיע אליה בתאריך הקבוע וזו הציעה לו 

 מיטת הזהב בעירום והוא התיישב לידה גם. 

פתאום הציציות טפחו לו על פניו ונשמט אל הרצפה, נשמטה האישה לידו ושאלה איזה מום ראה 

א יגיד לה היא לא תיתן לו ללכת. הוא אמר לה שאין בה שום מום אלא שיש מצווה בה ועד של

 עדים. 1-אחת שכתוב בה שה' עתיד לשלם שכר ועכשיו נדמו עליו כ

לא הניחה לו עד שאמר לה את שמו, שם עירו, שם רבו ושם מדרשו. לקחה האישה את כל רכושה, 

שיגיירו אותה. לבסוף התחתנה עם אותו  חילקה אותו ובאה לבית מדרשו של ר' חייא וביקשה

 יהודה שבא אליה ומה שהציעה לו באיסור, עכשיו הציעה לו בהיתר.

המקור חיים בשם המהר"ם אלשיך אומר שאם לא נשים ציצית בכוונה תחילה על מנת שנזכור את 

 לדוגמא:את המצוות, המצוות ובכך לממש את טעמה אז לא נזכור 

ויום אחד רצה שהחוט יזכיר לו חפץ ושכח. אמרו  .על מנת לזכור דבראדם קושר חוט באצבעו לא 

 אז שכחת. ,לו מפני שלא קשרת אותו בכוונה תחילה לזיכרון החפץ
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הספרי כותב בשם רבי שמהכתוב: "והייתם קדושים לאלקיכם" מבינים שבציצית יש קדושה 

כל המצוות וחכמת נוספת חוץ מהקדושה הרגילה של כל המצוות מפני שהיא גורמת לשמירת 

 הנסתר אומרת שהציצית מוסיפה קדושה אחרת מפני שהיא חותמו של מלך.

 

 מקור דין ציצית בבגד ארבע כנפות ותנאיו

"גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך חיוב הציצית של בגד בעל ארבע כנפות נלמד מהפס': 

 ".63אשר תכסה בה

-מעניין השלמות שאי אפשר להשיג אותה בפחות מהמקור חיים כותב שטעם ארבעת הכנפות הוא 

 מיצרים שבגבולות השדה ועוד. 1קירות בבית,  1לדוג':  1

כנפות מפני שלא ראוי להטביע את חותם המלך  1-לכן לא מטילים ציציות בבגד עם פחות מ

 לזיכרון בבגד שאינו בתכלית השלמות.

 

 טעם פתיל התכלת

הזיכרון רומז  ,י פתיל התכלת ולא ע"י שאר הציציותלפי דעת הרמב"ן עיקר הזיכרון הוא ע"

 למידה הכוללת ולכן כתוב: "וזכרתם את כל.."

הרמב"ן וספר החינוך אומרים למה דווקא תכלת? מפני שתכלת דומה לים, וים דומה לרקיע 

ורקיע דומה לכסא הכבוד וכך כשיסתכל על פתיל התכלת כביכול יראה את כסא הכבוד וייזכר בה' 

תיו. המקור חיים בא ומוסיף בשם ר' מאיר שמי שמקיים את מצוות ציצית כאילו הקביל ובמצוו

 פני שכינה.

מפני שכשהתכלת הייתה מצויה  ,התורה כתבה: "ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת" לשון נתינה

לישראל נועדה להזכיר עולם ששואבים ממנו השראה עליונה ובצבע הלבן כתוב: "ועשו להם 

 מלשון עשייה ללמד שהלבן מקורו מעולם המעשה.ציצית.." 

מפני שהוא הכסא הנועד לדון דיני  ,הזוהר הקדוש כותב שכל הצבעים יפים לחלום חוץ מהתכלת

 נשמות וכשרואים צבע זה נזכרים לעשות מצוות ה' "וראיתם אותו וזכרתם" מהפחד.

כן בא התכלת כי כמו שכסא "ולא תתורו אחרי לבבכם..." הכוונה להימנע מללכת בדרכים רעות ול

 הכבוד גורם לנו ללכת בדרך הישר כך גם התכלת שהוא כסא הכבוד.

 

 מה צריך לכוון במצוות ציצית?

צריך לחשוב בזמן שעושים אותה שזו מצווה ואני עושה אותה כדי  ,לקיים מצווה כהלכתה כדי

 לקיים את מצוות הבורא.

והיה לכם לציצית כתוב בתורה: " .הרגילהמצוות ציצית צריכה כוונה נוספת חוץ מהכוונה 

" מה שאומר שכשרואים את הציצית 64וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות ה' ועשיתם אותם

 צריך לכוון לזכור את כל תרי"ג המצוות.

 643נוסיף חמישה קשרים ושמונה חוטים ויוצא  622ציצית בגימטרייה= -רש"י מביא רמז לדבר

 רמוזות בציצית. ע"י כך יוצא שתרי"ג המצוות
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 האם צריך להוציא את הציציות החוצה או להסתירם?

נאמר "וראיתם אותו וזכרתם" מכאן מבינים שצריך להקפיד להוציא את הציציות כדי שייראו 

: "עיקר מצוות טלית קטן ללובשו על בגדיו, כדי שתמיד יראהו 65אותם וכך גם נפסק בשולחן ערוך

 ויזכור המצוות".

ר שעפ"י הסוד הציצית צריכה להיות מתחת לבגדים ויש שפסקו כך )הספרדים( אך האר"י אומ

 שלא להוציא את הציציות מחוץ לבגד. 

ב'פניני הלכה' מפרשים שמנהג הספרדים נוגע לטלית קטן עצמו ולא לציציות ומפני שבאזורים 

או ללבוש מסוימים היו הולכים עם חלוקים וכדו' והייתה אפשרות ללבוש את הציצית מעל הכל 

אדם שהולך עם חולצה ומכנסיים ההידור -מתחת ולכן בחרו לנהוג כאר"י ולהסתיר הכל, אך בן

 הוא להסתיר את הבגד ולגלות את הציציות.

בניגוד לאר"י ה'מגן אברהם' אומר שדברי הסוד והקבלה מדברים על הטלית הקטן עצמו ולא על 

ה'מגן אברהם' מתיר להכניס את הציציות הציציות שהן צריכות להיות בחוץ )"וראיתם אותו"( 

לבפנים כאשר אדם מפחד ללכת בין הגויים עם הציציות בחוץ אך מתיר זאת רק אם בזמן שברך 

אמות והציציות היו בחוץ, ומי שלא עושה כך ה'מגן אברהם' מסתפק אם יצא ידי חובה.  1הלך 

כיר זאת לא פעם אחת הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל תמך בשיטת ה'מגן אברהם' ואף הז

 בישיבתו.

 מבינים זאת מדברי האר"י שאמר שצריך להסתכל על הציציות בכל שעה ובכל רגע.

בנוסף לכך, אומרים שיש מעלה גדולה בללבוש לבוש שציוויו מהתורה ואם יוציא את הציציות 

החוצה החוצה יהיה לאדם קל יותר לעמוד בניסיונות מפני שאינו מתבייש להוציא את הציציות 

 גם במקום שיכולים לצחוק עליו.

 

 מאיזה חומר צריכה להיות הציצית?

כשמוזכר בתורה בגד, בד"כ הוא עשוי מצמר או מפשתים, ולכן כשכתוב בתורה על מצוות ציצית 

אך חכמים באו והוסיפו שכל בגד שיש לו ארבע כנפות חייב  ,מתכוונים לבגד מצמר או מפשתים

 בציצית.

שמדאורייתא בגד מצמר או מפשתים חייב בציצית וכל שאר  66בשולחן ערוך הרב יוסף קארו פסק

המינים חייבים מדרבנן, אמנם יש חכמים שאמרו בגלל שהתורה לא הזכירה צמר או פשתים 

כנפות העשוי  1בהקשר של ציצית אז כל המינים חייבים מדאורייתא וכך פסק רמ"א. בגד בעל 

 לא משמש כבגד. מעור פטור מציצית מכיוון שמטבעו הוא

מחוטים  -אבל בגדים מחומרים אחרים לדוגמא: ניילון וכדו' חייבים בציצית רק אם עשוי כבגד

 אבל אין מברכים על בגד זה בגלל הספק.

 בזכות הדברים הנ"ל שנזכה כולנו בע"ה להתחזק במצוות הציצית!
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 שכר ועונש

 עידן אהרוני

 המלך והפרדסים –שתי בחינות בשכר ועונש 

מלך אחד, ביקש להיטיב עם עמו, ולפאר את ארצו. ציווה על עבדיו לשתול פרדסים ולהצמיח בהם 

 –עץ כל פרי. נתן לכל אחד מהם חלקת אדמה, שתילים, כלי עבודה, וכו' והזהירם על עבודתם 

הקציב והבטיח שכר טוב למקיים את מצות המלך באמונה, ועונש חמור לממרה את דבר המלך 

 כך וכך שנים. לעבודתם,זמן 

היו מהם שקיימו את דבר המלך בנאמנות ובדייקנות, השקיעו ימים ולילות בעבודת הפרדס, עד 

אשר גדל לתפארת, נושא פירות למכביר. והיו מהם שהתעצלו מלעבוד, והשלו את עצמם לאמור: 

אדמתם  עוד לנו זמן רב, ובינתיים אפשר לאכול ולשתות ולבלות בנעימים. וכך עברו השנים וחלקת

 העלתה קמשונים, והשתילים שניטעו קמשו ונבלו.

בא המלך לפקוד את עבודת עבדיו. ראה את הפרדסים הנאים של עבדיו הנאמנים, התמלא קורת 

רוח ואמר להם: איש איש מכם יטול את הפרדס שגידל לחלקו ונחלתו, לו ולבניו עד עולם. וזאת 

יתי אתכם לטפח הפרדסים לטובת עצמי, אלא מלבד שכרו המובטח לו חלף עבודתו. כי לא ציוו

 לטובתכם, לטובת עמי ולתפארת ארצי.

הביט וראה את חלקות האדמה העזובות של עבדיו הממכרים, כעס ואמר, איש איש מכם ישא את 

עונשו הקשה מיד המלך על אשר הפר את דברו. אך הביטו וראו את עונשכם העיקרי, הוא ההפסד 

 סדתם נחלה מפוארת.הגדול שאין לו תקנה, שהפ

שמעו העבדים, הורידו את ראשם מבושה ומצער, רגשי חרטה עזים תקפום, על שהחמיצו את 

 עולמם, אך את הנעשה אין להשיב.

 

 העונש והבחירה החופשית

שכר או עונש מיד,  -במידה ולאחר כל פעולה שלנו, חיובית או שלילית, היינו מקבלים את גמולנו

אך למעשה הייתה מתבטלת הבחירה החופשית. אם היה  ,המאמינים בעולםכנראה שהיו מתרבים 

ידוע שכל אדם שנוסע ברכב בשבת היה מתהפך עם רכבו, אף אחד לא היה נוסע בשבת, אך היו 

 מקיימים זאת מתוך פחד ולא מתוך רצון טוב וממילא תצטמצם בחירתו החופשית של האדם.

רין הם סיעתא דשמיא אשר בהם יסייע הקב"ה אמנם צריך לדעת כי היסו"הרב דסלר כותב: 

ת הבחירה, כי אף שהיסורין ואותנו להתקרב אליו יתברך, אבל לא יסלק בזה ממנו את אפשר

מדודים הם ומתאימים ממש אל הנצרך ללמדו, מכל מקום הלימוד עצמו תלוי בבחירתנו ויכולים 

, כלומר, "67ם לטעון נגדו יתברךאנו לסתום את עינינו ולהקשות את ערפנו, ואז אדרבא נמצא מקו

העונשים שאנו מקבלים ניתנים בהתאמה לעונש ובמידה שיהוו לנו כרמז ולא ישאירו אותנו עם 

אלטרנטיבה אחת על ידי מניעת האחרות, כך שאם נרצה, נוכל להתעלם גם מרמזים אלו ולשנות 

? למה יש מי שנולד ויש אשר ישאלו, אם כן למה יש יסורין שאינם עונש כללבדרך השלילית. "

חולה וכדומה? ויש גם שמחלתם ירושה להם מאבותיהם, למה עשו להם ככה מן השמים? ואמרו 

חז"ל שהקב"ה גוזר על האדם קודם שנוצר אם חכם יהיה או שוטה, אם גיבור או חלש, בריא או 
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דם חולה, עשיר או עני, ורק אם צדיק יהיה או רשע לא נגזר מראש, כי זה תלוי בבחירת הא

 ."ו68עצמ

אפשר להבין שלמרות כל העונשים או המגבלות שיש באדם, האפשרות לבחירתו האם להיות צדיק 

או רשע תמיד נשארת שלו. על מנת להדגיש את חוסר הפגיעה בבחירה החופשית נביא דוגמא: לפני 

 אדם ישנן שתי כוסות. באחת מים ובשניה רעל. אין כל הבדל בין הבחירה החופשית שיש לאדם

לשתות מן הכוס שיש בה מים לבין הכוס שיש בה רעל. האדם יחשוב לעצמו מאיזו כוס הוא רוצה 

לשתות, אך אפשר שישתה מזו ואפשר שישתה מזו מבלי שיוגבל לכתחילה. מכאן ניתן ללמוד שאין 

 כל סתירה והתנגשות בין השכר והעונש לבין הבחירה החופשית.

 

 השכר והעונשמטרת 

 השכר והעונש שאנו נקבל בעולם הבא לבין השכר והעונש שנקבל בעולם הזה.יש להפריד בין 

מטרת השכר שבעולם הבא הוא חלק בעולם הבא ובעונג העליון, ומטרת העונש שבעולם הבא הוא 

כלומר, על ידי קיום מצוות, לימוד תורה, מעשים  מצומצם בעולם הבא או הידחות הכלל.חלק 

לם הבא בכך שיהיה לנו חלק ממנו, והעונש שבעולם הבא הוא טובים וכו' נקבל את שכרנו בעו

שיהיה חלק מצומצם אם בכלל על ידי מעשים רעים וכו'. לגבי השכר והעונש שבעולם הזה, 

 מטרתם שונה לגמרי.

. שכר המצווה בעולם הזה, מטרתו "69ורק זהו שכר המצווה בעולם הזה דמצווה גוררת מצווה"

אחרות שנעשה. על פי פירוש זה, השכר שאנו מקבלים בעולם הזה הוא לקרב ולשדל אותנו למצוות 

אינו אלא סיוע לדברים שבקדושה, שיסיר ממנו כל מונע ללמוד תורה ולקיים מצוות, וששכרו של 

 האדם לסייע לו ועונשו של האדם לעכבו בעבודתו ולרמוז לו שילך בדרך הישר.

בו דרך איך להסתייע בו לעבודתו יתברך" וזו "כי בכל מידה ומידה שהשי"ת מודד לו הוא מוצא 

הדרך שבה אנו צריכים לתעל דרכה את השכר והעונש שלנו לכיוון חיובי שהרי "מצווה גוררת 

 מצווה ועבירה גוררת עבירה ששכר מצווה מצווה ושכר עבירה עבירה" )פרקי אבות, ד, ב(.

הזה הוא שונה, ומתקשר  ג( נאמר שמטרת הגמול בעולם-בדברי הרמח"ל )דרך ה' חלק ב, ב

למירוק החטאים )ניקוי העוונות(, הערה וזירוז לתשובה, תשלום שכר מעט המצוות לרשעים 

 בעולם הזה ופרעון מעט החובות לצדיקים בעולם הזה.

 

 צדיק ורע לו ורשע וטוב לו

 על מנת שנבין את הנושא נציג דוגמא:

ללא ימשיך להענישו ? הלא ודאי שלא כה ופצע לא יועילו לומ"מה יעשה הרב בתלמיד אשר גם 

תועלת. ואדרבא יש לחוש מאוד שאם יענישנו עוד יקשה אז התלמיד את עורפו ויוסף להרע. אם כן 

(. ממש כך היא הנהגת ה' עם 22לא נשאר ביד הרב אלא לגרשו מלפניו לגמרי" )מכתב מאליהו עמ' 

להשיבו בתשובה, נותן לו את מה  הרשע, שמכיוון שהקב"ה כביכול נתייאש ממנו לאחר ניסיונות

שיצטרך ומרחיקו ממנו ולכן הרשע כביכול 'מסתדר' בחייו, שכן אם יחסר לו דבר, יוסיף להרע 

 ויכפור בקב"ה לגמרי.
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אך מדוע צדיק ורע לו? מובא שעל ידי עונשם של הצדיקים בעולם הזה פורעין להם חובם וכך הם 

כי נענשו כבר על חטאיהם המועטים  ,טוב שלם מגיעים אל העולם הבא כשהם נמצאים במצב של

 בעולם הזה.

סיבה נוספת לכך שלא תמיד נראה רשע שנענש היא כזאת: אדם שחייב מיתה בידי שמיים כעונש 

על מעשיו הרעים יקבל את ענשו רק כאשר לקרוביו ולידידיו שיצטערו בשמעם על פטירתו יגיע 

לו חולה בתוך ביתו ילך לחכם שיתפלל עליו  צער זה על מעשיהם שלהם, זוהי הסיבה שמי שיש

מכיוון שחכם וצדיק אמיתי מרגיש את כאב הזולת שסביב החולה כאילו זה כאבו שלו ככתוב: 

, כמוך ממש, וכשיצטער החכם או הצדיק על חוליו של אותו פלוני יתפלל "70ואהבת לרעך כמוך"

הצדיק לא אמור להצטער ולכן  לקב"ה לרפואתו, ואמנם פלוני אמור להיות חולה, אך החכם או

 יתכן כי יצטרך הקב"ה לרפא את החולה, כדי שלא יצטער הצדיק.

 

 שלא על מנת לקבל פרס

 האם מטרת קיום המצוות היא קבלת השכר או שמא השכר הוא נלווה למצוות?

מצינו ששכר העולם הזה הוא סיוע לאדם שימשך למצוות אחרות לעשותם והסרת המניעות 

אלו, כך שאם שכר המצווה בעולם הזה היא למען הלימוד עצמו, וודאי שהשכר  מלעשות מצוות

 העיקרי הוא החלק לעולם הבא, אך האם זוהי המטרה בעשיית המצוות?

אל יאמר אדם הריני עושה מצוות התורה ועוסק בחכמתה כדי שאקבל כל הברכות הכתובות בה "

הזהירה תורה מהן כדי שאנצל מן או כדי שאזכה לחיי העולם הבא, ואפרוש מן העבירות ש

הקללות הכתובות בתורה או כדי שלא אכרת מחיי העולם הבא. אין ראוי לעבוד את ה' על הדרך 

הזה, שהעובד על דרך זה הוא עובד מיראה ואינה מעלת הנביאים ולא מעלת החכמים. ואין 

וד מיראה עד עובדים את ה' על דרך זה אלא עמי הארץ והנשים והקטנים שמחנכין אותן לעב

קבלת העונש  -יוצא שהמטרה העיקרית היא אינה השכר או אי. "71שתתרבה דעתן ויעבדו מאהבה

 אלא קיום המצוות אמור להיות עבודה מאהבה.

אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב על מנת לקבל פרס אלא הוו כעבדים המשמשין את הרב "

 . "72שלא על מנת לקבל פרס ויהי מורא שמים עליכם

 

 שפעת השכר והעונשה

העונש על עבירות האדם הוא עונש טבעי כמו מי שאינו זורע שדהו, ואין טבע השדה להצמיח 

נפגע. כך טבען של המצוות, שנקבל שכר אם נעשם ושנענש  -גידולים מעצמה, או מי שפוגע בעצמו

 אם נעבור עליהן.

אשריו, עבר  -עשה מצווה אחת, תנו רבנן: לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי"

אוי לו, שהכריע את עצמו לכף חובה, שנאמר: "וחוטא אחד יאבד טובה הרבה",  -עבירה אחת

 ."73בשביל חטא יחידי שחטא אובד ממנו טובות הרבה
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 שכר ועונש בעולם הזה ובעולם הבא

הבא. כבר  ", כלומר, שכר מצווה הוא לא בעולם הזה, אלא לעולם74שכר מצווה בהאי עלמא ליכא"

ביארנו ששכר המצווה בעולם הזה הוא רק בשביל שנקיים את שאר המצוות שמצווה גוררת מצווה 

 אך זהו רק השכר שבעולם הזה.

אין לך שום מצווה מן המצוות אפילו הקטנה ביותר אשר לא יהיה שכרה מכל מה שאפשר "

ש הוא בעולם הבא, שם ". לכן, השכר האמיתי כמו העונ75שימצא שכר טוב בכל העולם הזה כולו

 -הכל משמעותי יותר. מצינו במקום אחר לגבי פרעון שכר או עונש בעולם הזה בשביל העולם הבא

כדי שיידרשו העולם הבא, שנאמר  -כך, הקדוש ברוך הוא מביא יסורים על צדיקים בעולם הזה"

 ." 77"76"והיה ראשיתך מצער ואחריתך ישגה מאוד

כדי לטורדן ולהורישן למדרגה  -ן טובה לרשעים בעולם הזהכך, הקדוש ברוך הוא משפיע לה"

 ."79" 78התחתונה, שנאמר "יש דרך ישר לפני איש ואחריתה דרכי מוות

 

 סוגי השכר והעונש

שכר המצוות ועונשי העבירות מתבטאים בצורות רבות, חלקם בעולם הזה וחלקם בעולם הבא 

 ונבאר כאן חלק מהם.

בצדן כמו "והיה אם שמוע תשמעו... ונתתי מטר ארצכם... יש מצוות שנכתבו בתורה ושכרן 

ואכלת ושבעת", "כבד את... למען יאריכון ימיך" וכו', ויש עבירות שמתן עונשם בצדם כמו 

"וסרתם ועבדתם אלהים אחרים... ועצר את השמיים", "כי כל אוכל מחמצת ונכרתה הנפש 

 ההיא" וכו'.

משפט לענוש בו את החוטאים, מתקבלים ייסורי הנפש שבגיהינום, מקום הדין וה 80הרמב"ן כותב

 שהם העונשים של העולם הבא ואין להם דמיון לייסורי העולם הזה.

לגבי טובות העולם הבא שאין לאדם את המסוגלות להבין את עוצמות השכר,  81הרמב"ם כותב

הטוב והעונג שבעולם הבא מכיוון שאינם נמצאים בעולמנו ולכן איננו יכולים להעלותם בעיני 

 רוחנו.

הנביאים עצמם התנבאו בטובות האדם שבעולם הזה בלבד ולא בטובות העולם הבא כדי שלא 

 יפחיתו אותה בדמיון.

, לפיה השכר אחד ויחיד בכל העולמות ובכל 82ה מיוחדת במינה היא שיטתו של הכוזרישיט

המצבים ועיקרו של השכר הוא השראת השכינה באומה, בכלל ובפרט. כאשר השכינה הזו שורה 

היא נושאת עמה הצלחה גשמית והצלחה רוחנית. בנוסף, מפרש הכוזרי את המשפט "שכר מצוות 

על השכר העיקרי הרוחני של הדבקות בבורא בעולם הזה היא בחינת  בהאי עלמא ליכא" שהכוונה

 העולם הבא ואפשרית עוד בעולמנו כשהאדם עוד גופני.
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הקב"ה ביקש להיטיב עם עמו ישראל, לזכותם ולהנחילם חיי עד, נתן להם תורה וציווה אותם 

בים פירות לעדי במצוות, אשר קיומם ושמירתם, יצמיחו להם פרדסים רוחניים מפוארים, המני

 עד.

ומקיימים את מצוותיו לכל פרטיהם ודקדוקיהם, זוכים לבסוף לאותו  הנאמנים לדבר המלך,

פרדס רוחני, אותו גידלו וטיפחו בעצם מעשיהם הטובים, וזאת מלבד שכרם מאת ה', המובטח 

להם חלף עבודתם. הממרים את דבר המלך ומפירים את מצוותיו, יענשו קשות על אשר מרדו 

 אך גדול יהיה יותר צערם על ההפסד הנצחי שהפסידו במו ידם. הפסד ששוב אין לו תקנה.במלכם, 
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 עשרת השבטים

 אטלאידוד 

 היווצרות עשרת השבטים

היווצרות עשרת השבטים החלה בעת פילוג מלכות ישראל לשתי ממלכות ממלכת ישראל וממלכת 

 יהודה בראשות רחבעם בן שלמה.ממלכת ישראל בראשות ירבעם בן נבט וממלכת , יהודה

ויאמר ה' לשלמה יען ": הרקע לפילוג הוא מפני ששלמה המלך חטא לה', ועפ"י ציווי ה' שנאמר

אשר היתה זאת עמך ולא שמרת בריתי וחקותי אשר צויתי עליך קרע אקרע את הממלכה מעליך 

לבניך למען דויד  ונתתיה לעבדך..מיד בנך אקרענה.. רק את כל הממלכה לא אקרע שבט אחד אתן

, חלקים 42-"הנביא אחיה השילוני קורע את מעיל ירבעם ל83 עבדי ולמען ירושלים אשק בחרתי

חלקים כרמז על מלוכה  2שבטים ולרחבעם נתן  42עשרה חלקים נותן לירבעם כרמז על מלוכה על 

 שבטים. 2על 

 

 הרקע להיעלמותם על פי המסופר בתנ"ך

ישראל כיום הוא מזרעם של יהודה, שמעון, בנימין, הלויים שלא עפ"י המתואר בספר עזרא עם 

 קיבלו נחלה ושכנו בקרב שבטים שונים.

וממלכת ישראל מונה את השבטים: , כנזכר לעיל ממלכת יהודה מונה את שבטים: יהודה ובנימין

 שמעון, יששכר, גד, זבולון, אשר, דן, נפתלי, אפרים ומנשה., ראובן

ה כבש שלמנאסר מלך אשור את ממלכת ישראל ואחריו סרגון השני בימי המלך הושע בן אל

"ויגל את ישראל אשורה וישב אותם : וחריבו את שומרון והגלו את השבטים אשורה שנאמר

", ולגבי שאר השבטים שהיו בעבר בירדן המזרחי נאמר בדברי 84בחלח ובחבור נהר גוזן וערי מדי

 ".85מנשה ויביאם לחלח ונהר גוזן עד היום הזהויגלם לראובני ולגדי ולחצי שבט ההימים: "

ובארץ נשארה רק מלכות בית דויד הכוללת את יהודה ובנימין וקצת פליטים משבטים מסויימים 

 כנזכר בסיפור הפסח בימי חזקיהו מלך יהודה.

 

 : גורלם של עשרת השבטים עפ"י המסורת היהודית

 השבטים.בתקופת חז"ל היו מסורות שונות למיקומם של עשרת 

עשרת השבטים , לא למקום שגלו עשרת השבטים גלו יהודה ובנימין אמר רבי יהודה בן סימון:"

 ". 86גלו לפנים נהר סמבטיון ואילו יהודה ובנימין מפוזרים בכל הארצות

שמא הוא , גוי שקידש אישה, ייתכן שקידושין אלו תופסים והאישה זקוקה לגט-אומרת  87הגמרא

 אך זאת דווקא במקומות שבהם התיישבו.יהודי מעשרת השבטים 

מסיקה הגמרא דבר הפוך אפילו באותם מקומות בהם ישבו עשרת השבטים בעבר, האדם הסתמי 

 הוא בחזקת לא יהודי.

 להרי סלוג.: לאפריקי. ורבי חנינא אמר: להיכא אגלי להו? מר זוטרא אמר - 88ובמסכת סנהדרין
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אלא זה מקום הררי , יא לא אפריקי של היוםהמהר"ל אומר שאפריקי שמסופר עליה בגמרא ה

 . וחשוך עפ"י מסכת תמיד

נאמר כי לשלוש גלויות גלו ישראל: אחת לפני נהר סמבטיון ואחת לפני  89בתלמוד הירושלמי

 אנטוכיה ואחת שירד עליהם וכיסה אותם.

מדרש אגדה מספר שהיה בששת ימי החול גועש וביום השביעי נח מזעפו לכן עשרת השבטים 

ששומרים שבת ומצוות לא עברו בשבת בגלל חילול שבת שכרוך בו. )ששם הנהר סמבטיון בא 

 במקורו משמה של השבת (.

ההיסטוריון יוספוס פלאוויוס מזכיר את הנהר ואומר שטיטוס ראה אותו וטוען:כי עשרת 

 בת.השבטים מצויים במלכוד שכן כאשר הנהר נח מזעפו אין חוצים הם את הנהר מפני חילול הש

הרמב"ן בפירושו לתורה אומר שהנהר מזוהה עם נהר גוזן המתואר במקרא ולדעת אלדד הדני 

 הנהר נמצא בחבש.

 

 האם יש לפעול לחיפוש עשרת השבטים

עמיאל העוסק בנושא מביא במאמר במקור ראשון -הרב אליהו בירנבוים מנהל מכון שטראוס

 ודים ולהשיבם ארצה.ציטוטים מרבנים לפיהם יש לפעול לאיתור השבטים האב

": אפס כי חלילה 90הרב המקובל שמעון צבי הורוביץ )לידר( ז"ל, אשר כתב בספרו "קול מבשר .1

לנו שארית יעקב לחשוב מחשבות כאלה, ששבטי ישראל לא ישובו. הלא ה' מחוקקנו הבטיחם 

ת נאמנה ביד עבדיו הנביאים לבל יעשה את ישראל הם עשרת השבטים כיליון חרוץ, ולהשיב א

שבותם באחרית הימים בעת קץ הפלאות ולא איש ה' ויכזב ובן אדם ויתנחם, ההוא אמר ולא 

 .להינו יקום לעולם-יעשה, דיבר ולא יקימנה? השמים יכלו והארץ יכלו ויחליפו ודבר א

הרב הגאון אברהם יצחק הכהן קוק זצוק"ל ראה בעין יפה את הצורך לחפש ולהשיב את שבטי  .2

ונפלאות וגדולות ראינו בעינינו אך שעל יד התעוררות רוח טהורה בלב גדולי ישראל ארצה " 

ישראל מימים כבירים עד הדור האחרון ונפלאות גדולות ראו עיננו איך שע"י הרעיון של 

מציאת עשרת השבטים ומפעולה זו אנו רואים צמיחת ישועה זו בימינו.. וסוף כל סוף יגלה 

 .91שועה כללית המקרבת ציפיית גאולתנו בעז"הויראה ע"י מסיבות הללו הופעת י

אף נאמר שבעתיד לבוא יצאו עם ישראל לקראת צאצאי עשרת השבטים " 92בילקוט שמעוני .3

" אלו עשרת השבטים שגלו לפנים נהר סמבטיון שעתידין יהודה ובנימין לצאת 93ערשנו רעננה

ילכו בית יהודה על לקראתם ולהביאם כדי שיזכו עימהם לימי המשיח שנאמר " בימים האלה 

 ". 94בית ישראל וילכו יחדו

ויהודי אתיופיה , הרב דויד שלוש עסק הרבה בנושא עשרת השבטים והשבתם ארצה בכלל .4

והנה עשרת השבטים שהגלם סנחריב מלך אשור לאשור מצאצאם נמצאים : כתב. בפרט

פתוחות ונשיבם במזרח הודו ואפילו שחז"ל קבעום כגויים אם יבואו להתגייר נקבלם בזרועות 

 לחיק האומה כדעת רבי אליעזר הגדול.
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המקובל האלוקי הרב יצחק כדורי אומר בפן יותר רוחני שהקב"ה העלימם מהארץ מפני עול  .5

 הגויים שישבו בנחת בארצם,ואם נרבה בלימוד קבלה בתורת רשב"י זו התרופה.

זאת הארץ אשר תפילו מנחלה, לשבטי מצטרף לדרכו של רש"י ומוסיף: " תוספות יום טובה .6

" היא ראיה מוחלטת לקבוץ גלויותינו מארבע כנפות הארץ. 95ישראל, ואלה, מחלקותם נאם ה'

ר' עקיבא בפרק חלק דף ק"י ע"ב עשרת השבטים אינם עתידין לחזור וכו' היינו אותו דאמר 

הדור שגלו כמ"ש רש"י שם... דאי לא תימא הכי, הא קשו קראי דיחזקאל, שבסוף הספר כתב 

 ."בחלוק הארץ לי"ב שבט

 הוא לקח, אל עבר הלא נודע 4192-*כשכריסטופר קולומבוס יצא מנמל פלוס אשר בספרד בשנת 

עימו אנוס בשם לואיס דה טורס שהובא על מנת לשוחח עברית וארמית למקרה שיתקבלו בעשרת 

 השבטים האבודים.

 

  האם ישובו עשרת השבטים?

דנה בעתידם של עשרת השבטים בדבריהם של רבי עקיבא ורבי  -96הגמרא במסכת סנהדרין

וישלכם אל ארץ אחרת " עשרת השבטים אינן עתידין לחזור שנאמר: אליעזר. וכך אומרת המשנה

 ".97 כיום הזה

מה היום הולך ואינו חוזר אף הם הולכים ואינן חוזרים דברי רבי עקיבא. רבי אליעזר אומר: 

 "כיום הזה" מאפיל ומאיר אל עשרת השבטים שאפלה להן כך עתידה להאיר להן.

רגיל לומר זכות שבקה רבי עקיבא לחסידותא. היה תמיד : רבה בר בר חנה אומר בשם רבי יוחנן

 על ישראל ולנהוג על מנהג חסידות ולא לחייבם.

עפ"י משנה וגמרא זו ניתן להסיק כי רבי עקיבא לא מאמין בשיבת עשרת השבטים ארצה 

 . אך,טעות ביד החושב כך וזאת הבהיר לנו רש"י הקדוש בפירושו לדברי רבי עקיבא

יהם ובני בניהם קאמר אלא אותן שגלו רש"י מסביר כך ד"ה: "כיום הזה" מה היום מאפיל, לא בנ

עצמן אין להם חלק כי רשעים גמורים הם אבל, בניהם ודורות הבאים זוכים ומזכין, ר"ע אומר 

הדור שגלה לא ישוב ארצה כי חטא לה' אך, דורות הבאים אחריו עתידין להיגאל ולשוב לארץ 

 ישראל.

יהם כיום הזה אינם חוזרים ואם לאו רבי שמעון בן יהודה איש עכו אומר: "כיום הזה " אם מעש

 יחזרו.

רבי יהודה הנשיא אומר: מכיוון שלא חזרו עד היום אינן עתידין לחזור כלל,אך יש להם חלק 

שנאמר "ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האבודים בארץ אשור...והשתחוו לה' . לעולם הבא

 ".98בהר קדשו בירושלים

כתב והשיב: "ושאר שאלת על עניין השבטים דעו לכם שזה באיגרותיו כאשר נשאל בזה,  הרמב"ם

עניין אמיתי ואל ביאתם אנו מחכים אשר הם אחרי הרי חושך ונהר גוזן ונהר סמבטיון גנוזים, 

ובאמת שנהר זה מושך חול כל ששת ימי המעשה וביום השביעי הוא נח, וכבר הביא בימי הזקן 

ל הזה והיא מסבב כל ששת ימי המעשה ונח הנגיד אבי אבא ז"ל צלוחית אחת ובה חול מהחו
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 .99בשביעי, הדברים אמיתיים כי הם נראים לפעמים ליחידים

ובאחרית " -כתב על שיבתם של שבטי ישראל כחלק מתהליך הגאולה וקיבוץ גלויות 100המלבי"ם

הימים יתקבצו כל עשרת השבטים האבודים והנידחים תחת דגל יוסף שהוא משיח בן יוסף אשר 

 ".הנידחים יאסוף את

באחרית הימים עתידים הרב יהודה ליאון אשכנזי)מניטו( כתב על חזרתם של שבטי ישראל בימנו "

 ".101להתקבל בחזרה לארץ ישראל

 - 102אמר הנביא ישעיהו

 אלה הנתונים לפנים נהר סמבטיון.-"לאמר לאסירים צאו" 

 אלה הנתונים לפנים מן ענן של חושך.- "ולאשר בחושך יגלו"

 אלו שנתונים בדפני אנטיוכיא.- ירעו ובכל שפיים מרעיתם" "על דרכים

 . אותה שעה הם נגאלים ובאו לציון בשמחה

מה שקרה לאבותינו אברהם יצחק ויעקב יקרה , המהר"ל מפראג אומר שמעשי אבות סימן לבנים

 . לנו בבראשית או באחרית הימים

למת ולא ידע מה קרה ליוסף ואף שנה ויעקב אביו החשיבו  22כאשר יוסף "נעלם" לאביו במשך 

 . ולא עוד אלא שיעקב התאבל עליו כל אותו הזמן והיה בטוח שלא יחזור עוד, לא קצה חוט

והכל התהפך במקום שבו חשבו שעומד מולם אוייב רציני הציץ להם יוסף ואמר "אני יוסף העוד 

ת תבל ואין אדם יודע כך גם עם עשרת השבטים שהוגלו מארץ ישראל ופוזרו בכל ארצו, אבי חי "

ויש בין חכמי ישראל הטוענים שלא ישובו , את מקומם ויש החושבים שלעולם לא ישובו ארצה

ארצה עשרת השבטים דעת ר"ע )ומה פלא גילה לנו האריז"ל שרבי עקיבא ניצוץ נשמתו של יעקב 

ידין לשוב( והוא זה האומר כי עשרת השבטים אינם עת, ומרומז בשמו אותיות יעקב אבינו, אבינו

וככה נמשך זמן בדומה לעשרים ושתיים השנים שיהיה יוסף תלוש מאחיו, ופתאום בבת אחת 

 יצוצו לעינינו אחינו עשרת השבטים ויקראו בחיל " אנחנו עשרת השבטים העוד אבי חי " 

 

 : עשרת השבטים בימינו

 ישנם עדות מסוימות שסוברים שיודעים את שבטם כגון:

מסורת שרווחה אצלם הם מצאצאי עשרת השבטים, חלקם אף מייחסים עפ"י יהדות בוכרה: 

 עצמם על שבט יששכר ונפתלי, וזה מתבטא בשם המשפחה הנפוץ "יששכרוף"

אחת ההשערות על מוצא יהודי אתיופיה היא שמקורה בשבט דן, זאת בעקבות  יהדות אתיופיה:

בחבש )ובקרבו שוכנים גד  ,שסיפר ששבט דן שוכן9-הופעתו המסתורית של אלדד הדני במאה ה

 אשר ונפתלי(.ההיסטוריון הערבי איבן האוקל דיווח שבצפון אתיופיה נמצאת ממלכת הדני.

כמה רבנים בכל התקופות ראו בבני אתיופיה כבני שבט דן, כגון: ר' עובדיה מברטנורא, ר'  4612-ב

הכהן קוק והרב  יצחק בן אברהם עקריש, המקובל ר' אברהם הלוי, הרדב"ז, הרב אברהם יצחק

 עובדיה יוסף.

 מיוחסים כצאצאי שבט המנשה.יהדות מניפור ומזיוראים אשר בהודו ובבורמה: 

ראשית התיישבות היהדות בתימן הייתה לאחר חורבן בית ראשון,לפי מסורת יהודי יהדות תימן: 

                                                           
99
 קובץ ע"י ח'ד תרמ"ח 
100
 יט'-ספר יחזקאל ל"ז 
101
 מספד המשיח שער ראשון, יחוד עשרת השבטים 
102
 ישעיהו מט.ט' 



 בס"ד

19 

 

 תימן הם מיוחסים כצאצאי שבט יהודה.

 ן עפ"י החיד"א.יהודי אשכנז מיוחסים לשבט בנימי יהודת אשכנז:

 )מרדכי היא איש ימני( עיראק היא פרס., מיוחסים כצאצאים של שבט בנימין יהדות עיראק:

 ו("-מיוחסים לזרעו של שבט אפרים. "ויאמר סיבולת במקום שיבולת)שופטים יב :יהדות מרוקו

 

ברוח כשתתיישב ממלכתו ויתקבצו אליו כל ישראל, ייתיחסו כולם על פיו , בימי המלך המשיח

ובני לוי מטהר תחילה ואומר זה מיוחס כהן וזה , הקודש שתנוח עליו שנאמר "וישב מצרף וטהור"

ואינו מייחס ישראל אלא לשבטיהם שמודיע שזה משבט פלוני ושזה משבט פלוני,אבל -מיוחס לוי

אינו אומר על שאינן בחזקת כשרות זה ממזר וזה עבד שהדין הוא שמשפחה שנטמעה 

 נשה ישראל( נטמעה..)הרב מ

 

 :יהי רצון שנזכה בקרוב בימינו לקיום דבריו של ישעיהו הנביא

 

" כי הנה ימים באים נאם ה' ושבתי את שבות עמי ישראל ויהודה אמר ה' והשבתים אל הארץ 

 אשר נתתי לאבותם וירשוה "
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 השבת

 אריאל אלגלי

 פתיחה

כל היהדות ואני מאוד מחובר  בחרתי לעסוק בנושא שבת, כי אני מרגיש שהשבת היא ההתחלה של

אליה )וכמו שתקראו במאמר השבת היא באמת סוג של התחלת כל העולם אפילו שניתנה רק ביום 

השביעי(. וחוץ מזה לשבת יש חשיבות מאוד גדולה אצלי בבית ורגישות אליה ואני עצמי גדלתי 

 בעיני )לא ממש(.בידיעה שכל מי שלא שומר שבת עובר עבירה חמורה כל כך והיה דומה כגוי 

במאמר תוכלו למצוא את חשיבות השבת ואיך כל אדם אמור להתייחס אליה, כיצד אנשים 

מתייחסים כיום לשבת, עד כמה קשה לשמור שבת )אם קשה בכלל( ועוד הרבה דברים שאולי לא 

 ידעתם או לא הכרתם בטובה של השבת.

 

 כיצד היה נראה עולמנו ללא השבת? 

כי שה' מגלה לנו במה שאמר בעשרת הדיברות " 103כותב בספרו על התורהאור החיים הקדוש 

.." שבשעת הבריאה כל מה שברא לא היה יכול .104ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ

להחזיק מעבר לשישה ימים של הבריאה והיה אמור להיחרב לאחר מכן. ואחרי שברא את האדם 

שפיע על רוח המקיימת עוד ששה ימים נתן לו את השבת וכשהאדם שומר את השבת הוא מ

ומבריאת העולם ועד היום לא פסקה שמירת שבת מן העולם וכך עולמנו קיים עד היום. כלומר, 

ניתן לומר שללא השבת העולם לא היה ממשיך את קיומו, לכן מי שמחלל שב נחשב למחריב 

 עולמות.

 

 גישות שונות לקבלת השבת בימינו

וד לשמור שבת אחת הסיבות המרכזיות המקשה עליהם הרבה אנשים חושבים שקשה מא .א

היא החברה. אם אתה רוצה לשמור שבת ואתה נמצא בחברת אנשים ששומרים שבת 

כהלכתה לא רק שקל לך יותר לשמור שבת אתה גם נהנה ממנה יותר. הרי כל מה שנתן לנו 

ים הטובים הקב"ה לטובתנו הוא לא ברא אותנו בכדי שנסבול בעולם והשבת היא אחד הדבר

 ביותר שהעניק לעם ישראל.

כיום הרבה אנשים מעריכים מאוד את המתנה הנפלאה הזאת. לאו דווקא אנשים מאמינים  .ב

אפילו חילונים ושאר אומות העולם הכירו בזה שצריך יום אחד בשבוע למנוחה ולמשפחה. 

עולם אומנם אומות העולם לקחו את זה לימים אחרים כמו שישי וראשון ובכל זאת כל ה

 קיבל עליו את החוק הסוציאלי הראשון של יום מנוחה בשבוע. 

הגישה הכי טובה לשבת היא הגישה היהודית הדתית שבה יושבים בשולחן שבת עם מפה  .ג

לבנה ויפה נרות ומטעמים מקשטים את השולחן ושירי שבת מענגים את האוזניים אומרים 

וחיבור אמיתי בין בני המשפחה כך דבר תורה קטן ומקשיבים לסיפורים שעברו על הילדים 

 צריכה להיות שבת בכל בית.
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 מהן מטרות השבת?

כל אדם זקוק למנוחה מעמלו, על מנת להחליף כוחות. השבת, באוירה שלה וברוגע  מנוחה: .א

שיש בה נותנת לאדם כוחות מחודשים לימי השבוע. נקודה מעניינת שכדאי להתייחס אליה: 

כי כמות העבודה בתחילת השבוע ירודה יותר מסוף השבוע רבים בעלי המפעלים שיעידו 

מכיוון שעובדי המפעל חוזרים מותשים מהשבת בו הם מוציאים את הילדים ומטיילים בכל 

 קצוות הארץ ולא מנצלים באמת את מנוחת השבת. 

בשבת יש להורים אפשרות לגבש את המשפחה ולתקשר עם הילדים יותר  גיבוש המשפחה: .ב

שך שאר ימות השבוע אין זמן אפילו לראות אותם. כשהאבא יוצא לעבודה מהרגיל, כי במ

הילדים בד"כ עוד ישנים וכשחוזר או שהם כבר ישנים או שאין לו כוח מהיום הארוך שעבר 

עליו והוא הולך לישון. איזה עוד זמן יש לאב לשאול לשלומם וללימודיהם של ילדיו? איך עבר 

מרגישים? אין זמן טוב לזה יותר מן השבת כשיושבים כל  עליהם היום או השבוע? או איך הם

בני המשפחה בצורה חגיגית בלבוש הולם וסועדים את מטעמי השבת שרים שירי שבת ואח"כ 

יש עוד הרבה זמן לשאול את הילדים איך עבר עליהם השבוע? מה הם למדו בגן או בבית 

שיוצר את המגע החם שבין  הספר? האם משהו מפריע להם או אם הם צריכים משהו וזה מה

 ההורה לילד ומחבר את המשפחה. 

השם "עם הספר" לא ניתן לעמנו סתם כך. אנו נקראים כך כי הבדלנו עצמינו גם מן  לימוד: .ג

הבהמה וגם מהגויים. כי כל הזמן אנו מנסים להרחיב את ידיעותינו ובשבת זה הזמן הכי 

של העבודה והמשכורת וכל מטלות מתאים. שונה השבת משאר ימות השבוע אין את הלחץ 

 הבית ואת הזמן אפשר לנצל לשקידה, לימוד והעמקה והרחבת הידע שלנו.

לפני שאסביר כיצד השבת משפיע על האמונה אני רוצה להסביר מהי המלאכה.  האמונה: .ד

מלאכה מלשון המילה מלאך ומלאך בשפת התנ"ך פירושו שליח. ברגע שאדם עושה מלאכה 

ו המלאכה הכי קטנה כמו להדליק אור, המלאכה מגשימה את רצון האסורה בשבת אפיל

 -המלאכה הינה שליח של מחשבות האדם ושכלו. ועכשיו אני מגיע לאמונה. שכלו של האדם

כשהאדם מצליח ליצור דברים נפלאים במשך ימות השבוע כל הזמן חושב שהוא עושה את 

בין שהקב"ה כיוון אותו להגיע הדברים בעצמו ומשבח את עצמו )כוחי ועוצם ידי( ולא מ

לתובנות ולמעשים הנפלאים והמתוחכמים הללו. אך ברגע שמגיעה השבת בה האדם עושה 

מה שה' עשה בבריאת העולם ונח ביום השביעי מקבל על עצמו את מלכותו ומבין שה' הוא 

 האלוקים והוא השליט בעולם ומתחזקת אמונתו.

 

 סיכום:

במאמר זה הגענו למסקנה שיום השבת הוא יום שבו אפשר לקיים חיי משפחה טובים בשיחה עם 

הילדים, הידוק הקשר בין אב לבנו. בנוסף זהו יום מצוין ללימוד תורה והרחבת אופקים כי במשך 

השבוע לא תמיד יש לך זמן לקבוע עיתים לתורה דבר שהוא חשוב לא פחות מהמנוחה כפי שאנו 

פילת מנחה, יום קדושה ומנוחה לעמך נתת. עוד למדנו שהשבת היא קיום העולם אומרים בת

כשהאדם שומר שבת הוא בעצם שותף לבריאה כי כל שבת שנשמרת מקיימת עוד ששה ימי בריאה 

חדשים ומבריאת העולם ועד היום לא פסקה שמירת שבת מן העולם. אחרי אדם היה את שת בנו 
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דיקים, ועוד לפני שנפטר צדיק אחד דאג אלוקים לזה שיהיה שהיה צדיק גמור, ואחריו כמה צ

 מתושלח, נח, שם, אברהם, ומשם לא פסקה שמירת שבת מישראל. -צדיק אחר שישמור שבת

כשבחרתי את הנושא וכשהתחלתי לכתוב את המאמר חשבתי שאני יודע מה זה שבת ומבין את 

החשיבות שלה אך ככל שהעמקתי בקריאה ובכתיבה רק הבנתי יותר כמה שאני לא מבין ולא יודע 

כמה חשובה השבת ועד כמה היא טובה לכל אדם ואדם בין אם יהודי פשוט או עבד עברי ואפילו 

ולא לזלזל  כהלכתההזה. ולקחתי על עצמי לנסות כמה שיותר לשמור שבת הבהמה נחה ביום 

 בדבר הקטן ביותר שבה ולזכור תמיד שהיא מקור כל הקיום שלנו.

  



 בס"ד

53 

 

 מצוות ישוב וכיבוש ארץ ישראל

 אמנהדרבבאו 

 הקדמה

רציתי לדעת מהם  לצבא,לפני גיוסי שבחרתי לעשות עבודה על מצוות יישוב ארץ ישראל מכיוון 

אני מקווה בעזרת ה' , ת ארץ ישראל על פי התורה שעליהם אני צריך להגן בשירותי הצבאיגבולו

 . שמתוך מאמר זה אני אזכה לשרת שירות צבאי משמעותי ולהגן על גבולות הארץ המובטחת

 

 שני סוגי גבולות

הם גבולות עתידיים לימות מיש  במספר מקומות בתורה מצויינים גבולותיה של ארץ ישראל.

עליהם נצטווינו מפי הגבורה. הגבולות העתידיים  המשיח, ויש מהם גבולות כיבוש והתנחלות,

ביום ההוא כרת ה' את אברם ברית לאמור: לזרעך " הובטחו לאברהם אבינו בברית בן הבתרים:

תחומו הגיאוגרפי של חבל ארץ  "105.נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת

ילוס, התוחם את שטחה המזרחי של ארץ מצרים ועד למזרחה של סוריה על גדות זה הוא מן הנ

כנעני, , נהר פרת. חבל ארץ זה כלל עשרה עמים: קיני, קניזי, קדמוני, חתי, פריזי, רפאים, אמורי

בני ישראל בכיבוש יהושע ועולי מצרים,  על ידיגרגשי, ויבוסי. כשבעצם רק שבעה עמים נכבשו 

 בעתיד ירשו אותם,כשיהיו ראויים עקב אהבת ה' ושמירת מצוות. -זי וקדמוניוהשאר: קיני,קני

 

 הבדלים בין ארץ ישראל לשאר העולם?המהם 

מצוות שניתן לקיימן רק בארץ כגון שמיטה, יובל, תרומות -מצוות התלויות בארץ .א

 ומעשרות.

מצווה כללית על כל העם  –מצוות יישוב הארץ מתחלקת לשתי מצוות  -יישוב בארץ .ב

לכבוש את הארץ ולקיים בה ריבונות, ומצווה פרטית על כל אחד מישראל לעלות לארץ 

 "כל הדר בחוץ לארץ כאילו עובד עבודה זרה".: ולגור בה, ונאמר

ארץ ישראל טהורה וכל העולם , בין ארץ ישראל לכל העולם כולו קיים הבדל מהותי נוסף .ג

העמים הרמב"ם אומר "כל ארצות העמים עפרן מטמא  כולו טמא, משום טומאת ארץ

וזאת משום שבמהלך ההיסטוריה לא הייתה קבורה מסודרת במקומות  במגע משא".

 קבועים.

 

 מהו המקור בתורה למצוות ישוב וכיבוש הארץ?

ומציין את מקורה מפרשת  מתרי"ג מצוותהרמב"ן מונה את מצוות ישוב ארץ ישראל בתור אחת 

  נ"ג(, לרשת אותה")במדבר ל"ג –את הארץ וישבתם בה כי לכם נתתי את הארץ  מסעי "והורשתם

 :                        את המצווה הזו ניתן לחלק על פי הרמב"ן לשלושה חלקים

 .)מצוות דירת ארץ ישראל )לגור בה 

 .הפרחת השממה 

 .מצוות ירושת ארץ ישראל במלחמה והיא מוטלת על הציבור 
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 המצווה?מהי הגדרת 

המצווה נוהגת גם בתקופת . מקום מגוריו הקבוע של אדם מישראל צריך להיות בארץ ישראל

גם בתקופת הגלות כל מי שהיה יכול היה . וקיומה אינו תלוי במציאות מלוכה בישראל, הגלות

אלא אם היה סכנה בארץ ולא יכלו לגור בה ולכן היה מותר להימנע מעשיית , חייב לגור בארץ

 משום פיקוח נפש. המצווה

 

 איסור יציאה מהארץ 

חלק שני שהרמב"ן מדגיש "שלא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות או לשממה" כלומר אין די בקיום 

אלא אסור לנו ח"ו להזניח את , מצוות כיבוש הארץ רק בזמנו של יהושע בכניסת עם ישראל לארץ

 . ההארץ וללכת להתיישב במקום אחר ולהניח לזרים להתיישב ב

 

 ירושת ארץ ישראל ע"י מלחמה 

היא חובת הכיבוש , הרכיב השלישי במצוות "והורשתם את הארץ וישבתם בה" לפי הרמב"ן

  מהמילה כיבוש אנו מבינים שצריך להקים מערך צבאי., כלשונו נצטווינו בכיבוש בכל הדורות "

חיוב מלחמה היא , ת זאתלעשועלינו היום יש לנו את הכוח והיכולות לכבוש את הארץ ולכן חובה 

 חובה המוטלת על הציבור.

 

 האם פיקוח נפש דוחה את המצווה ?

צריך להתייחס לשאלה אם יתנו חלקים מסוימים מארץ ישראל ועל ידי כך תימנע שפיכות דמים  

ואם לא נמסור שטחים עלול הדבר לגרום לשפיכות דמים האם פיקוח נפש דוחה את . ויהיה שלום

שאם  הארץ וכיבושה? חז"ל דרשו את הפס' "אשר יעשה אותם האדם וחי בהם" המצווה של יישוב

, חייבים לעשות הכל כדי להצילו ופיקוח דוחה כל מצווה מהתורה האדם מישראל נמצא בסכנה

אולי נאמר שפיקוח נפש דוחה את המצווה של  חוץ משלושת הדברים של ייהרג לבל יעבור. אם כן

פרטי ובין , לא יודעים להבחין בין דברים ששייכים למצב האישיאלא שזאת טעות ש, כיבוש הארץ

כל עניינה של המצווה הוא לקחת סיכון ואם העם בוחר . דברים ששייכים ומוטלים על כלל הציבור

ממשלה שמכריזה על מצב מלחמה יש לזה תוקף כחלק מהנהגת המלכות, לכן אין מה לדבר על 

 .הוא בחתם סופר, מקור חידוש זה סיכון שידחה מצווה זו

 

 חשיבות מצוות יישוב ארץ ישראל  -נקודה למחשבה 

, יש מפרשים מכיוון שזו מצווה כללית .הרמב"ם אינו מונה את ישוב א"י במניין תרי"ג מצוות

. כותב הרמב"ם בתחילת הלכות כלומר שהיא בסיס לכל התורה כולה ואיננה רק מצווה פרטית

לפי זה . כניסתם לארץ אחת מהן זה למנות עליהם מלך מלכים שלוש מצוות נצטוו ישראל בשעת

רק בא"י מתגלה כל כוח . מובן היטב מאמר חז"ל "שקולה מצוות א"י כנגד כל מצוות שבתורה"

ולכן, לפי דין תורה אסור . חיותו של כלל ישראל בהנהגת ממלכה וחיי הציבור לאור תורה ומצוות

 להסגיר או למסור שום חלק של ארץ ישראל.
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 סיכום

, בדור הזה ההשגחה האלוקית מחזירה לנו את הכוח ואת העוז וזכינו לשיחרורה של ארץ ישראל

חלקה במלחמת השחרור וחלק גדול נוסף במלחמת ששת הימים.לצערנו הרב,עם ישראל לא היה 

ומחלת "הדברת" התחילה במדינה כבר . לספוג ולעכל את הדבר הזה, מוכן מבחינה נפשית לקלוט

מדינת . די לכיבוש וכו', מלחמת ששת הימים והתחילו לדבר על נתינת שטחים תמורת שלוםלאחר 

ישראל היא נחלת אבותינו והם אינם שטחים שאנחנו יכולים לנהל עליהם משא ומתן.כל מקום 

שהוא נמצא בגבולות ארץ ישראל שייך לנו. ועבור ארץ ישראל יש חובה מהתורה להילחם והסגרת 

כדי למנוע פיקוח נפש אנחנו צריכים להמשיך להחזיק . "י היא עבירה מהתורהשטחים בגבולות א

 את א"י ולהשליט את הריבונות עליה ולשאוף לשיחרורה של כל ארץ ישראל כולה.

 . תפילתי לה' שאזכה לקיים מצווה זו באופן שלם ומלא מתוך שמחה ונחת
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 נישואין

 דביר בוזגלו

 הקדמה

בחרתי בנושא הזה מכיוון שיש בתקופתנו משבר גדול בחיי הנישואין בעולם כולו ובישראל בפרט 

 .עם ישראלבנישואין התוך המאמר הזה אנסה לברר את חשיבות וקדושת ובע"ה מ

 

 חשיבות החתונה

גב  וגבלבצמוד כששהקב"ה ברא את האדם  . אומרים לנו חז"לבחז"ל נידון רבותנושא הנישואין 

 .אדםמהידי חיתוך והפרדה שלה נבראה על האישה  .לא יכלו לראות זה את זה, כשהם האישה

האיש והאישה כי הם בין נפשית וגופנית  ,מאז ועד היום בכל הדורות קיימת משיכה נשמתית

ה' יתברך הפריד את האיש מהאישה  .רוצים לחזור ולהתאחד שוב שהרי היו מחוברים בהתחלה

יחזרו להיות בקשר נצחי וחזק יותר  ,קשה אישית של כל אחד מהם כדי שעכשיו על ידי עבודה

  .מהקשר הראשון ולקשר החדש המעולה הזה קוראים נישואין ומשפחה

 

 הדרך לאושר במשפחה

שטוש האישיות העצמית אפשר להשיג הבית ולא על ידי טעל ידי רגישות והתחשבות בכל בני 

ליעזר עבד אברהם נשלח לחפש את האישה כשא .במינה ולהשלים זה את זה תזוגיות מיוחד

לומדים מכך על חשיבות  ואנ .המתאימה בשביל יצחק הוא מחפש אישה שעושה חסד עם הזולת

כמו כן אליעזר עבד אברהם רומז שלא  .שפחה והעזרה שצריך לתת בביתמתוך הבמעשה החסד 

לכן  .שני לוחות הברית, הוא רומז לשהוא נותן להבשני הצמידים מספיק רק חסד צריך גם תורה 

תקן את יצריך שכל אחד  ,בגיל המתאים בו יש גם רצון וגם יכולת לבנות בית ולהקים משפחה

להשקיע בקשר הזה ללמוד זה מזה ולהגיע יחד לשלמות צריך  .נישואיןהקשר מידותיו בעזרת 

 .לבניית בית ונישואיןוזו הדרך הטובה ביותר המידות 

 

 ראיית הטוב בבת הזוג

שאחד מבני הזוג כלדוגמא  ,הסכנות בחיי הנישואין היא חוסר עין טובה וחוסר בהכרת הטובאחת 

ראות בעין טובה את המאמץ אומר אני בכלל לא טוב והמקבל במקום להגיד תודה ול רוצה לעשות

דבר זה ניקרא נרגנות כמו המרגלים שחזרו מארץ ישראל וסיפרו רעה על הארץ משה  .צריך את זה

תרגנו באהליכם ותאמרו בשנאת ה' אותנו הוציאנו מארץ מצריים לתת אותנו וזאת " רבינו מתאר

  ."106ביד האמורי להשמידנו

תקלות רבות לכן אנו שרוצים  ותמדבר זה יוצא .כאילו שכחו את כל הטוב שהקב"ה עשה איתם

ללמוד במאמר זה איך לבנות את הנישואין ואת הקשר הנכון על מנת שביתנו יהיה עם שלום בית 

  .בבת הזוג שלנויש צריכים אנו לראות את הטוב ש

 

 הדרכים לשלום בית 

 .איש ואישה שונים זה מזה בדברים רבים ובעקבות כך גם הדברים בהם הם מתעניינים שונים

הגמרא מלמדת אותנו על פי לשון אחת בגמרא שהבעל צריך על  .ית בנוי מרוחניות ומגשמיותהב
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 .ידי הסכמה והבנה הדדית בדרכי נועם להשתדל לנתב את הבית ליעדים רוחניים לשם שמיים

 האישה יחד עם בעלה בונה את היכולת היום יומית בתוך הבית להצליח במשימות במשפחה

ועת ה' מגדלים את הילדים ומחנכים אותם לחיי תורה ויראת שמיים אף ושניהם מתוך בטחון ביש

ה תתרומ ,ימת גם מצוות חינוך הילדים היא על האב בלבדועל פי שמצוות תלמוד תורה ולדעה מס

של האמא בהקניית מידות טובות לילדים והעמדת התורה והמצוות כערך ראשון במעלה היא 

מוסר ומידות  ,טהרת המשפחה, ורה כגון שבת כשרותהחינוך בבית בנוי על ערכי הת .עצומה

 טובות.

 

 שימור האהבה 

שיחות בין בני  .שמר ואף תגדל יש להשקיע בצורה מתמדת בזוגיותיעל מנת שאהבה בין בני הזוג ת

חוויות היומיות שעברו על כל ההזוג הינם חשובות ביותר שכן זמן איכות משותף שבו מדברים על 

בריא יותר וכך האהבה גדלה ות המחר תורמים ליצירת קשר חזק יותר אחד ואחד ומתכננים א

חשיבה חיובית ומיעוט  ,הערכה הדדית כלפי בני הזוג ,כמו כן גילוי התחשבות אחד בשני .ונשמרת

להיעשות  כהיש לדעת שהתערבות של גורמים חיצוניים צרי .וביקורת תורמים הם ליחסים טובים

טרליים ישכן גורם חיצוני כמו הורים או אחים הנוגעים בדבר לא יהיו נ ,בעדינות ובאחריות רבה

עזר בגורם מקצועי כגון יעוץ זוגי רבני אשר יכול לקדם ילרוב ולכן בדרך כלל עדיף להתייעץ ולה

  .את בניית הזוגיות הנכונה

 

 הרי את מקודשת לי

ף מימד של קדושה למוסד לפני מתן תורה באמת לא היה מושג של קידושין ואחרי מתן תורה נוס

על ידי הקידושין הבעל אוסר אותה על כל העולם ועל ידי החופה  .הנישואין וזה נקרא קידושין

כנגד דיני התורה  - אומרים כדת משה וישראל כדת משה .האישה הופכת להיות מותרת אך ורק לו

  .יםכולל מה שתקנו רבנים בדורות האחרונ ,דיני רבנן כנגד- וישראל אתימדאורי

 

 סיכום 

למדנו שחשוב להתחתן מכיוון שהאיש והאישה נחשבים כאדם  .איןובמאמר זה עסקנו בנושא ניש

אחד שתמיד רוצה להתאחד כמו ביום בריאתו ובנוסף למדנו שהדרך לאושר במשפחה היא על ידי 

בני הבית. למדנו גם לראות את הטוב בכך שמבליטים את הדברים ין רגישות והתחשבות ב

  .הטובים למדנו גם על שימור האהבה בעזרת שיחות בין בני הזוג וזמן איכות

אני חושב שחשוב להתייחס לאישה בכבוד כמלכת הבית מכיוון שזה שומר על ערך האהבה לזמן 

שרואים את היחס כארוך וברור שהאישה מחזירה את אותו יחס וגם הילדים לומדים לדבר בכבוד 

  .והכבוד שיש בין אנשי הבית

  



 בס"ד

 

58 

 

 מציאות ה' בעולם

 ביטון אליאב

 הקדמה

בחרתי לעסוק בנושא מציאות ה' בעולם ואין עוד מלבדו, מכיוון שזה חשוב לאדם לדעת את ה' 

בעולם כי זה יסוד היסודות ועמוד החוכמות בעולם כמו שאומר הרמב''ם.אני חושב שכל אדם 

בעולם מלבדו יתברך,שום דבר לא ואדם צריך להתחיל ללמוד על מציאות ה' בעולם ואין שום דבר 

יכול להתקיים בלעדיו בעולם,וזה נושא שלפי דעתי הוא המפתח לקיום התורה והמצוות,ובלעדיו 

 –אדם חי בתחושה שהעולם מתנהל בהפקרות, ולכן הדיברה הראשונה בעשרת הדיברות היא 

 "אנוכי ה' אלוקיך" שהיא מצוות האמונה.

היא רק במה אדם מאמין וכל הכופרים מצביעים על כך אין אדם בעולם ללא אמונה השאלה  

שהם מאמינים במשהו אבל אם הם יצאו מן הדמיונות הם יגיעו לאמונה האמיתית.עם ישראל 

"שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד" שאנחנו צריכים להבין ולדעת שה' יתברך הוא -נצטווה ב

=אדון הכל היה הווה ויהיה, שמע ישראל=קבל והבן ישראל, ה', האלוקים והוא אחד ויחיד

אלוקינו=הוא האלוקים שלנו תקיף בעל היכול ובעל כל הכוחות כולם, ה'=אדון הכל היה הווה 

 ויהיה, אחד=יחיד ומיוחד שולט בשבעה רקיעים מושל בארבע רוחות העולם.

 

 המצוי ממציא כל נמצא

שיש שם מצוי אחד הרמב"ם כותב שה' יתברך הוא יסוד היסודות ועמוד החוכמות שיש לדעת 

שהוא ראשון והקב''ה ממציא כל נמצא שיש בעולם )נמצא=בריאה(, ואומר שכל מה שנמצא בארץ 

כל הנמצאים חוץ מן נברא בארץ, נמצא רק בגלל אמיתת מציאותו של ה'. כמו שהרמב''ם אומר "

ב שכל ", הכוונה היא שאין דבר בעולם שהוא לא נברא.נראה לי להרחיהכל ממנו נמצאו –הבורא 

הברואים בעולם נמצא בתוכם ה' יתברך אבל גם נבדל מהם וגם נמצא בתוכם ואם אדם ייקח את 

זה ויבין שאין עוד מלבדו בעולם רק ה', הוא יבין שאם הוא כועס על מישהו הוא לא כועס על פלוני 

מצא בכל הוא כועס על ה' ומתעצבן על ה' כי בעצם פלוני לא קיים רק ה' כי הכל ממנו נמצאו הוא נ

"שה' אלוקים  אחד ואחד, בכל בריאה ובריאה שיש בעולם, והוסיף הרמב''ם: והוא שהנביא אומר

אמת", הכוונה היא שהוא לבדו אמת ואין לאחר אמת כאמיתתו, אין אמת כמותו, וכמו שהתורה 

אומרת שאין עוד מלבדו, כלומר שאין אף אחד ואין אף מצוי שהוא אמת מלבדו שהוא האמת 

ת בעולם, כלומר החומר מתכלה, האדם סופו לשוב אל העפר ורק ה' הוא הנצחי הוא והשלמו

לעולמי עולמים, ומציאותו של אדם מוטלת בספק ומציאותו של ה' אינה מוטלת בספק הוא 

 .האינסוף

 

 (בבורא יתברך שמו )"דרך ה"

כל קדומים הרמח''ל כותב שכל איש מישראל צריך שידע ויאמין שיש כוח מצוי ראשון קדמון ל

ונצחי ואינסופי והוא זה שהמציא העולם וממציא כל מה שיש בעולם מה שנמצא בו במציאות 

והוא האלוקים ברוך הוא. כלומר האדם צריך לדעת שיש עליו להאמין ולהכיר בחיוב מציאותו של 

ה' יתברך בעולם וזו מצווה מן התורה הכרת ה' שהוא הבורא לעולם. אדם צריך לדעת שהמצוי 

ה יתברך שמו אי אפשר להבין מציאותו בעולם, למה? אדם יכול להגיע ולהאמין שה' הוא הכל הז

בעולם רק על ידי אמונה ובטחון בה', אז רק אדם מבין שה' הוא המציאות והשלמות בעולם ואין 
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בו שום חיסרון. הדברים האלו שמדברים על מציאות ה' בעולם לומדים אותם בקבלה לומדים מן 

הנביאים וכל עם ישראל השיגו את האמונה הזאת כבר במעמד הר סיני ששמה ראו  האבות ומן

זאת בבירור ולימדו את הבנים שלהם דור אחר דור כיום הזה, שכן ציווה משה רבינו עליו השלום 

פן תשכח את הדברים אשר ראו שאסור לנו לשכוח את הדברים שראינו בעיננו לומדים מפס': "

                                      ".והודעתם לבניך ולבני בניךצריך להעביר לדורי דורות "", ואותם הדברים עיניך

אדם צריך לדעת שמציאותו של שמו היא מציאות פשוטה הכוונה שהיא לא מורכבת מריבוי של 

דברים ומבינים מזה שכל השלמויות מורכבים בו והכל נמצא בו בדרך הפשוט והוא שבאדם כל 

ב ממשהו ויש לו חסרונות אבל יש לו את הגדר שחזק אצלו יותר ולעומת זאת אצל ה' אחד מורכ

הכל שלם בגלל זה נקרא שלם. אדם צריך לדעת שה' יתברך שמו הוא אחד ואין יותר הכוונה שאין 

מצויים עוד שמציאותם לקוחה ממנו אלא אחד הוא המורכב והשלם שזה ה' יתברך שאין עוד 

ק ה' יתברך יכול להמציא מצויים ומבינים גם שכל העולם תלוי בו ואין מלבדו ומבינים מזה שר

אחד שמצוי מעצמו אלא רק הקב''ה, ונמצא שידיעת האלוקים בשישה פרטים והן: אמת מציאותו 

יתברך שמו, השלמות שלו, הכרח הימצאו, הוא אינו נתלה בזולתו, התפשטותו בעולם נמצא בכל 

    ו.אין עוד מלבדמקום, ייחודו שזה 

  

 הכרה בכך שאין עוד מלבדו רבי נחמן.

תורה א' ליקוטי מוהר''ן: איך מגיעים להכרה בכך שאין עוד מלבדו מלמד אותנו רבינו כיצד 

"אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת ה' " "כי איש הישראלי צריך תמיד להסתכל . לעשות זאת

כדי שיאיר לו השכל שיש בכל  בהשכל של כל דבר ולקשר עצמו אל החוכמה ושכל שיש בכל דבר

דבר כדי להתקרב לה' יתברך אותו הדבר כי השכל הוא אור גדול הוא מאיר לו בכל דרכיו שנאמר: 

 ". 107"חכמת אדם תאיר פניו

אדם צריך להסתכל בכל דבר בפנימיות שלו בשכל שלו בכל דבר ודבר שקיים בעולם בכל בריאה 

אל ה' ולהבין שרק ה' קיים בעולם ושום דבר לא  ובריאה ואז יבין דרך זה שככה יכול להתקרב

קיים מלבדו, אין עוד מלבדו.כי אדם יכול להבין רק דרך השכל את ההבנה הזו כי השכל אומר 

  רבינו הוא אור גדול שמאיר את כל דרכיו כמו שאמר קהלת: "חכמת אדם תאיר פניו".

 תורה ז' ליקוטי מוהר''ן

טבע, כי הטבע מחייב כן, והתפילה משנה הטבע וזה דבר אומר רבי נחמן:"התפילה למעלה מן ה

                נס, ולזה צריך להאמין שיש מחדש ובידו לחדש דבר כרצונו"

צריך לדעת שיש כוח על ידי תפילה לשנות את הטבע וכל זאת משום שיש בורא לעולם שמסוגל 

מאמין יכול להתפלל באמת ומי בכל רגע ורגע לעשות לנו ניסים גדולים ומופלאים ומי שבאמת 

שמתפלל באמת מאמין באמת שיש רק ה' בעולם שהוא המוחלט והמחליט הכל " כלומר התפילה 

 היא ביטוי של אמונה שהכל בידו, לכן אנו פונים אליו ומבקשים ממנו.
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 סיכום

יהיה ההבנה מכל הנושא של מציאות ה' בעולם היא שחובת ההוכחה על כל אדם להכיר בה' ושזה 

כמובן מאליו בחיים שלו. ראינו שרבותינו דיברו על האמונה בה', שה' ברא הכל בעולם והכל סופו 

להיעלם וה' תמיד יישאר האינסוף, ועוד דיבורים על האמונה במציאות ה', ההבנה שאין עוד 

מלבדו בעולם ועוד רק על מציאותו של ה' בעולם וגם כיצד להגיע לרמה ולהכרה של מציאות ה' 

בעולם על ידי תפילה ועל ידי הכוח השכלי שיש באדם, אני בתפילה לה' לכל עם ישראל ולי שתמיד 

 שאין עוד מלבדו!נזכה לראות רק אותו מול העניים ולדעת 
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 מאמר בנושא ארץ ישראל 

 יקיר ביטון

 הקדמה

ובר לנושא,ויותר מזה הוא מאוד כיוון שאני מאוד מח ,בחרתי לכתוב מאמר בנושא ארץ ישראל

לכן רציתי להדגיש את הערך והמשמעות , אקטואלי לימינו ולעניות דעתי לא עוסקים בו מספיק

 .של ארץ ישראל

 

 ארץ ישראל הקדמה היסטורית בראייה תנכי"ת

לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר " –הקב"ה אומר לאברהם בפרשת לך לך 

אף יצחק אבינו ויעקב  הגיע לארץ ישראל וחי בה, ובמקביל חיו בארץ כנענים.אברהם . "108אראך

 בארץ ישראל )ובשמה המקורי ארץ כנען(. גרואבינו 

לאחר גלות מצרים )שבזמן הגלות חיו פה כל מיני עמים אחרים( חוזרים בנ"י בהנהגת יהושע לא"י 

  .כובשים אותה ומחלקים אותה לנחלות בין השבטים

חי בארץ עד גלות נבוכדנצר מלך בבל אשר החריב את בית המקדש הראשון,והגלה עם ישראל  

ובימי עזרא ונחמיה חזר עם ישראל לארץ ישראל ועם זאת בנו , שנה 72 אותם לבבל לתקופה של

עד לתקופת חורבן הבית השני ע"י הרומאים, אשר גרם לגלות נוספת של  ,את בית המקדש השני

שהכרזנו שוב על מדינה יהודית בארץ ישראל והתחיל שלב חדש  4918שנה עד לשנת  2,222כ

 . בתהליך הגאולה

 

 הקשר שלנו לארץ ישראל והזכות שלנו עליה

זכרו לעולם בריתו דבר צווה לאלף דור אשר הוא מהפסוק ", הקשר המרכזי שלנו לארץ ישראל

ר לך אתן את כרת את אברהם ושבועתו ליצחק ויעמידה ליעקב לחוק לישראל ברית עולם לאמו

 ".109ארץ כנען חבל נחלתכם

כאשר , לחיות בארצנו ארץ ישראל, ושבועתו להם היא הבסיס הכי חזק לתביעה, הבטחת הקב"ה

 .אנו שולטים בה וחיים בה בחופשיות מוחלטת

 .הקב"ה נתן לנו את הארץ הזאת וזה מספיק, הוכחה נוספת חוץ מזה ולעניות דעתי לא צריך

ועליו  -"כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים" מצטט את הפסוקרש"י הראשון על התורה 

את דברי רבי יצחק: לא היה צריך להתחיל את התורה אלא "מהחודש הזה לכם", היא כותב 

ומה הטעם שפתח בבראשית ? משום "כח מעשיו הגיד , המצווה הראשונה שנצטוו בה עם ישראל

ת העולם לישראל ליסטים אתם, שכבשתם ארצות לעמו לתת להם נחלת גויים" שמא יאמרו אומו

ועם ישראל עונים כל הארץ של הקב"ה הוא  (שבעה גויים, )עמי כנען שישבו בארץ בימי יהושע

ברצונו נתנה להם )לגויים( וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו )לעם , ונתנה לאשר ישר בעיניו, בראה

 ישראל(. 

ו נתקלים בפעם הראשונה בטענה של הגויים זאת אומרת שכבר בפירוש הראשון של רש"י אנ

ולכן רש"י פתח בשם רבי יצחק שלכאורה היה מן הראוי לפתוח את התורה , הארץעל בעלות ל

במצווה הראשונה שנצטוו בה בנ"י, ולמה התורה פתחה דווקא במעשה הבריאה והאבות שבהם 
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ת של בנ"י לאומות העולם כוללים את הבטחת הארץ לבנ"י, עונה רש"י כי בזה תיהיה תשובה נצחי

ולכן אין לאומות . שמהתורה לומדים שהארץ שייכת לקב"ה והוא מחליט בידי מי היא תהיה

  .העולם שום טענה של בעלות על הארץ

 

 מעלתה של ארץ ישראל 

 .מעלות רבות לארץ ישראל וכמה מהם נציין כאן

א נתנבא אלא בה או בעבורה הכוזרי כל שנתנבא ל ואומר רבי יהודה הלוי בספר - מעלה ראשונה

עם  כלומר ארץ ישראל היא ארץ הנבואה אשר רק בה או בעבורה מתקיים הדיבור האלוקי

  .הנביאים

אומר רבי נחמן מברסלב בספרו ליקוטי עצות שע"י קדושתה של ארץ ישראל זוכים  –מעלה שנייה 

לבקש מהקב"ה שיזרז שהם כעס עצבות ועצלנות ועל כן צריך  לשבר בשלמות את המידות הקשות

 עיין שם(. עלייתנו לארץ ישראל )ראיה לדבר מצינו בנדרים כב,

היא השוני של ארץ ישראל מארצות אחרות כלומר אין ארץ בכל העולם  –מעלה שלישית  

 למעט ארץ ישראל. ,שהעמים בה התחלפו והיא הפסיקה להניב פירות והפכה להיות שממה

לארץ ישראל שב היתה שממה אך כאשר עם ישראל כשעם ישראל היה בגולה ארץ ישראל 

גוש קטיף לפני הגירוש היה מרכז חקלאי אדיר והחזיק : דוגמא לכך .התמלאה הארץ ברכה

מכמות היצוא החקלאי של מדינת ישראל לחו"ל ובאחוזים לא פחות גבוהים בשיווק  42%בכ

וניסו להחזיר  ותיהםאדמבארץ ישראל עצמה אך כאשר גורשו משם היהודים והערבים לקחו את 

...והיה אפשר להגיד טוב הם לא יודעים .עטרה ליושנה ולהפוך אותו למוקד חקלאי לא הצליחו

..אבל אלו אותם הפועלים שעבדו בגוש אצל היהודים וגידלו .לגדל אולי בגלל זה הם לא מצליחים

 להם את כל השדות והחממות. 

 אך השוני הוא הבעלות על האדמה.

  .אל בבעלות יהודית יש ברכה, כשאדמת ארץ ישראל בבעלות גויים אין ברכהכשאדמת ארץ ישר

 "חביבה ארץ ישראל שבחר בה הקב"ה "., מעלה רביעית של ארץ ישראל ע"פ המדרשים

וכן במדרש תנחומא "חביבה ארץ ישראל שקידשתי אותה מכל הארצות" וכן במדרש רבה כתוב 

 ."ארץ ישראל ששם השכינה חונה "

 את מעלת הארץ שבחר הקב"ה לייחד אותה לעמו עם ישראל.  אנו רואים

שיש מצוות שהמקום היחיד שאפשר לקיים אותן הוא אך ורק בארץ ישראל והן  -מעלה חמישית 

 .מצוות שמיטה –מצוות " התלויות בארץ ישראל " לדוגמא 

 .רבות המעלות של ארץ ישראל והייחודיות שלה כפי שראינו ולמדנו

 

 ראל ותחילת הגאולההגלות מארץ יש

שגורר אחריו הרגשת ריחוק וניתוק של עם , הגלות היא ניתוק ועקירה של עם ישראל מארצו

שעצם  ,כפי שנאמר שכשעם ישראל בגלות אין לך ביטול תורה גדול מזה ,ישראל, מהקב"ה

כאשר הוא מפוזר ומרוסק בגלות זה חילול ה' שהרי אנו עם שנושא את , המציאות של עם ישראל

מצב  ,"110עם זו יצרתי לי תהלתי יספרוישעיה " ומייצג אותו כפי שנאמר בספר, שמו של הקב"ה
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כה אמר ה' לא למענכם אני כפי שנאמר ביחזקאל ", חייב להיפסק המסכנות של עם ישראל בגלות

 ."111עושה בית ישראל כי אם לשם קדשי אשר חללתם בגויים אשר באתם שם

יה קם ומחליט לגרש את היהודים מממלכתו,ומאז ה' באייר ה, שנה כל מלך מטורף 2,222במשך 

ומי שינסה לפגוע בנו ישלם על זה בצורה , שעם ישראל אינו הפקר תש"ח היה ברור לכל העולם,

 .הקשה ביותר !

ענה הניצול שהיום הקשה , מספרים ששאלו ניצול שואה מה היה היום הכי קשה לך במלחמה

 .אשר נגמרה המלחמה והגיעו הכוחות האמריקאיםכ ביותר שהיה לו במלחמה היה היום

"איך יתכן שזה היה היום הכי קשה הרי זה אמור להיות היום הכי שמח : השואלים התפלאו 

, בשבילך"? הוא השיב: שבאו לשחרר אותנו ממחנות העבודה שאלו אותנו שאלה והשאלה היתה

 לי היהודי לא היתה כתובת.היתה כתובת רק  ולכל העמים הנשלטים, לאן כל אחד רוצה לחזור

להיות בו , אך עכשיו כאשר יש לנו ארץ משלנו ומדינה משלנו זה השתנה לכל יהודי יש מקום 

 .בגשמיות וברוחניות, לגדול בו

 .תורה "והורשתם אותה וישבתם בה"של הולקיים את הציווי 

 כי אין לנו מקום אחר ! 

 

 לסיכום 

עד הימים האלו בורא עולם כיוון את המציאות כולה על מתחילת הבריאה , במאמר זה ראינו כיצד

מנת שארץ ישראל תהיה לעם ישראל כי הקיום המלא של התורה ושל העם אפשרי רק כשאנחנו 

 .ובעזרת ה' משיח ובית מקדש בקרובבארץ ישראל צבא , כעם בעל מדינה

בעיות רוחניות ואין , מחוסר אונים, מהתבוללות, במשך דורות רבים סבלנו מרדיפות, מטבח בעמנו

 .ספור בעיות

שנה את מצוות ישוב הארץ במובן היותר שלם וכאשר נמשיך כולנו,  2,222כיום זכינו לקיים אחרי 

, לאומיות, יחד באחדות וברעות ובאהבת חינם נזכה בע"ה להמשיך לחיות כאן כאשר יש לנו

  .אמן וצבא משלנו ובע"ה לגאולה שלמה בימינושלטון 
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 הנשמות-עולם

 אור ישראל בלעיש

 מבוא

מאז קיומו של האדם בעולם, החל האדם לחקור ולהתעניין במרחביו ובמרכיביו, של העולם. 

האדם, שהקדוש ברוך הוא נתן לו שכל ובינה, ובצלם אלוקים ברא אותו, רוצה להבין את סודות 

ולם )הכימיה של נוצרו תחומי מחקר רבים. יש שחקרו את תורת החומרים שבע היקום. כך

העולם(, יש שחקרו את תורת הכוחות שפועלים בעולם )הפיזיקה שבעולם( יש שחקרו את 

הצומח, בעלי חיים וכדומה )הביולוגיה(, ויש שחקרו את , הגורמים השונים שיש להם חיים בעולם

, המין האנושי מהצדדים הגופניים ומהצדדים הרוחניים, ויש אף שעסקו בקשר ביניהם, )הרפואה

הנפש והנשמה של האדם(. ההכרה שבאדם יש מרכיב רוחני, שמבדיל אותו משאר מיני החיים 

הכרה שבצד הרוחני שבאדם, יש משהו בעל קיום נצחי. על פי היהדות  שבעולם, הביאה בעקבותיה

"חלק"  המקור של החלק הרוחני שבאדם היא הנשמה. היהדות מאמינה שנשמה היא כביכול

 כשם שהוא נצחי גם נשמה זאת נצחית היא. מהקדוש ברוך הוא, ו

 בכל בוקר אנו מתייחסים לאמונה זו בתפילה הפותחת במילים "אלוקי, נשמה שנתת בי".

אלוקי, נשמה שנתת בי, טהורה היא, אתה בראתה, אתה יצרתה, וכך אנו אומרים בתפילה זו "

בתפילה זו אנו מכריזים על ",  אתה נפחתה בי, ואתה עתיד ליטלה ממני, ולהחזירה בי לעתיד לבוא

אמונתנו בנצחיותה של נשמתנו. בחרתי לעסוק בנצחיותה של הנשמה, ואף לכתוב על ההיגיון 

  שבאמונה זו.

 

 מטרת בריאת האדם

על פי השקפת היהדות החיים שבעולם הגשמי שלנו, אינם המטרה שבשבילה הוא נברא. אנו 

אדם עושה מאזן בין כמות הנחת וההנאה ובין מאמינים בכך, ויש באמונה הזאת גם היגיון. אם ה

הקשיים והבעיות, שאיתם הוא צריך להתמודד, אצל רוב בני האדם כמות הבעיות והקשיים גדולה 

בהרבה מהכמות של ההנאות. הקדוש ברוך הוא, שהוא הטוב המוחלט בוודאי לא ברא את האדם 

"ה מייעד לאדם קיים בעולם במטרה שיסבול קשיים וצרות. על כן מאוד הגיוני שהטוב שהקב

האחר ולא בעולם שלנו. על כן מאמינה היהדות שהעולם הזה אינו אלא פרוזדור כדי להגיע 

 למטרה הסופית שהיא העולם הבא. 

אולם צריך להבין מדוע צריך האדם לעבור דרך הפרוזדור הזה, שרובו צרות וקשיים, כדי להגיע 

לא ימנע מהאדם את , "ה, שהוא כל כך טובלמטרה הסופית שהיא העולם הבא? מדוע שהקב

הצורך להתמודד עם קשיים וצרות? מדוע לא ישים הקב"ה את נשמתו של האדם באופן ישיר 

במקום שמיועד לה, בעולם הבא? אילו הקב"ה היה שם את נשמתו של האדם בעולם הבא, בלי 

הפרוזדור, הוא , זהחינם לנשמה. העולם ה -שיעמיד אותו באתגרים בעולם הזה, היתה זו מתנת

קונה את השכר וההנאה המושלמת שיש , המקום שהאדם, בהיותו מתמודד עם האתגרים שבו

בעולם הבא. כל אדם מכיר את ההרגשה הלא נעימה שיש בהנאה מדבר שלא עמל ולא טרח 

כל אדם גם מכיר את הרגשת הסיפוק וההנאה מדבר שכן עמל בשבילו. ככל שהאדם עומל , בשבילו

מה, כך עולה וגדלה הנאתו, הערכתו והתקשרותו אל אותו הדבר. אין -ותר, כדי להשיג דברוטורח י

רכישה אמיתית ואין התקשרות אמתית לשום דבר, שלא עמל וטרח ואפילו סבל בשבילו. למשל 

חז"ל אמרו בפרקי אבות "קנה לך חבר". כלומר כדי להיות חבר אמיתי של מישהו צריך להשקיע 
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"ארץ  שר איתו. או למשל חז"ל אמרו ששלושה דברים נקנים בייסורים:בו ולעמול קשה בק

ותורה". "נקנים בייסורים" פרושו שצריך לסבול ולעמול קשה כדי להתחבר  -עולם הבא –ישראל 

ולהעריך אותם באמת, דווקא שלושה דברים אלו נקנים בייסורים, בגלל גודל חשיבותם וערכם. 

לו יותר מתשעה קבים של חברו, )"קב" הוא מידת נפח של חז"ל אומרים שנוח לו לאדם בקב ש

חומרים יבשים כמו למשל קמח, סוכר, חיטה.( במאמר זה לימדו אותנו חז"ל שאדם בריא, בעל 

 נפש בריאה, מעריך קב אחד שהוא עמל עליו, יותר מתשעה קבין שהוא מקבל מאחרים.

נות חינם, ואפילו מרגיש צריבה אותנו, שאדם בריא בנפשו מתבייש לקבל מת חז"ל גם מלמדים

מתמדת אם הוא זקוק לחסדים של אחרים. הקב"ה שהוא הטוב המוחלט רוצה להיטיב בטוב 

מושלם. על כן כאשר רצה לשים את נשמתו של האדם בעולם הבא, וששם תהיה לה הנאה שלמה, 

בר שם אותה תחילה בפרוזדור, בעולם הזה כדי שהיא תזכה לעמול קשה למען תעריך, תתח

ותרכוש את הנאתה שבעולם הבא. כבר כתבנו שהעולם הבא הוא אחד משלושת הדברים שנקנים 

 בייסורים. הייסורים הם, האתגרים והקשיים שמוצבים לפני האדם בעולם הזה. 

 

 סיכום

כתבנו על כך שהיהדות מאמינה בנצחיות של הנשמה. הבאנו טענות הגיוניות / אמוניות לכך 

הנצחית בעולם הבא, ואף הסברנו מה הצורך  ולם הזה, אלא הימצאותהשתכלית האדם אינה הע

 להעביר את הנשמה למקום הנאתה המושלמת בעולם הבא, דווקא דרך הפרוזדור בעולם הזה.
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 שמירת נגיעה

 חגי בן יוסף

 מבוא

 להתיישר לאדם גורמים מים אשריימסו כללים פי על לנהוג האדם את מלמדת הקדושה התורה

 בהוראות ומשתמש מוצר הקונה אדם כאשר כמו בדיוק .ביותר הטובה ברמה אישיותו את ולעצב

 היצרן יודע כמו ומי, קנה הוא אותו המוצר עבור ביותר הטובות הוראות השימוש הם כי היצרן

 ?!קנה הוא אותו המוצר עבור ביותר הטוב מה בדיוק

 והוא) העולם את יצר אשר העולם מבורא היא תנהינ כי אנו יודעים אשר הקדושה תורתנו היא כך

 פני על החיים הם משתמשים אנו בו המוצר הלוא ,במוצר שהשימו הוראות את בידינו ונתן( היצרן

 הטובה בצורה האלה בחיים לנהוג כיצד אנו יודעים במוצר הוראות השימוש ידי ועל האדמה

 קיים חיים אנו בו העולם ?!במוצר להשתמש כיצד יודע היצרן כמו ומי! ביותר תית והבטוחהיהאמ

מסוימים שאותם המדענים יודעים להגיד ולהסביר כיצד ואיך אך לא למה זה כך וזה  חוקים פי על

 את מכבים המים למה: כגון. הסבר נקבל דבר על כל לא למה?, נשאל דבר כל על אם אחרת.

 שלכל כמובן הטבע חוקי הם אלו '..וכו' וכו?, המים את מאדה למה האש?, חמה האש למה?, האש

 !.הטבע חוקי ואלו, חוקים נקראים אלו דברים !אין טבעי הסבר אך רוחני הסבר קיים הדברים

. ויותר כך לעשות הכוח ובידו כך יהיה וזה כך יהיה שזה קבע העולם את שברא עולם בורא אך

את הנגיעה בין בן לבת לפני החתונה, אנו מבינים שזה הדבר הנכון,  מכך מכיוון שהוא אסר

 האמיתי והטוב בשבילינו.

 :נושאים לכמה האיסור את אנו נחלק כאן

 נידה דין

 נחלקו "112ערוה לגלות תקרבו לא טמאתה בנידת אשה ואל" :בנידה הנגיעה איסור קיים בתורה

 עם משכב על או נגיעה על הוא נאמר האם הנאמר הפסוק לגבי ן"והרמב ם"הרמב בדעותיהם

 הסבר גם קיים( נשואה באישה בין( נשואה לא) פנויה בנידה בין הוא המדובר המקרה. )אישה

 חשה היא אין, אליה יקרב שאדם הראוי מן זה אין, גוף האישה נטמא כאשר :לנושא הגיוני אנושי

 .בנוח שלא תרגיש שלא כדי האישה מן מרחק קצת לקחת קצת כדאי ולכן כך, עקב בנוח

 בונה הוא הלא לדחות סיפוקים עצמו את המלמד אדם הסיפוקים. דחיית עניין גם קיים כאן

 לעצמו יעשה אלא ייקח הוא רוצה שהוא מרגיש שהוא דבר כל שלא אישיותו כך את ומעצב

 קיים, הלוגי להסבר מעבר .שרוצים מה הזמן כל לקבל לא לנפש בריא זה ודבר לפעמים הפסקה

  .נטמאת שהאישה הטומאה של העניין

 ם"הרמב דעת

. לאישה איש בין חיבה כדרך ונישוק חיבוק-לנגיעה הכוונה "תקרב לא" כשכתוב כי סובר ם"הרמב

 ליצר הגורמת קירבה אפילו "תקרבו לא: "כלומר "(מדאוריתא)" התורה מן הוא זה איסור וכי

  !התורה מן הוא זה איסור וכי, להתעורר

 ן"הרמב דעת

 הוא בתורה הנאמר "תקרבו לא" וכי מדרבנן הוא זה איסור כי וסובר ם"הרמב על חולק ן"הרמב

 בעלמא ונישוק חיבוק כדרך האמור הנגיעה איסור וכי. אישה עם משכב כלומר, ביאה איסור על
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עשו  חכמים בהם מקומות של מבוטל לא במספר שראינו כמו" לתורה סייג"עשו  אשר מדרבנן הוא

 ". 113העבירה מן האדם את להרחיק כדי" לתורה( גבול, גדר) סייג

 

שלבים לאחר הימים בהם אינה חשה  כמהנשים הרוצות להיטהר צריכות לעבור אנו יודעים, ש

 פנויות נשים אין כיום צריכה האישה לספור שבעה ימים נקיים ולאחר מכן לטבול במקווה. בטוב,

 אינן פנויות שנשים ריב"ש )ר' יצחק בר ששת( תקנת משום .טהורות( נשואות שאינם רווקות)

  .פנויות בנשים לנגוע אין מדוע מובן ומכאן נשואות כשהן רק אך, טובלות

 התורה. מן הוא הנגיעה איסור :ל"כנ ם"הרמב לדעת

 באישה לנגוע תריה שום ואין "לתורה סייג" עשו והם מדרבנן הוא הנגיעה איסור :ן"הרמב ולדעת

  .בנידתה

 הנגיעה. באיסור קיים כאמור נושא עוד

 

 זנות בעילת דין איסור ,שמירת נגיעה

 פרוצות להיות ישראל בנות על אוסר ה"הקב :הפסוק ביאור " 114ישראל מבנות קדשה תהיה לא"

 .ישראל בבנות פרוצה תהיה לא הכוונה - "קדשה תהיה לא"

  ?פרוצה הכוונה מה

 שבעל קשר כלהיא ש ם"הרמב דעת ,115ד"הראב לבין ם"הרמב בין מחלוקת מצינו זו בשאלה גם

 לו אותה מייחד הוא אם משנה ולא "קדשה תהיה לא" :בבחינת זה הרי ניהםיב מקיימים ואישה

 זה הרי מנישואין קשר זה שאין מכיוון עדיין( העולם בלשון -" חברים)" לה אותו חדתימי והיא

 ! מדאוריתא אסור

 :סובר ם"הרמב על החולק ד"הראב

 ללא לשנייה עצמם אחד מייחדים אשר ואישה לאיש מתייחס לא כותבת שהתורה האיסור כי

 זה לדבר לדרכו הולך מכן אחד לאחר שכל בעלמא בבעילה מדובר כאשר רק אלא נישואים

 זה אין נישואים בלא לשנייה אחד ואישה איש עצמם מייחדים אם אך .כזנות התורה מתייחסת

" לתורה סייג עשו" חכמים: כלומר ".זנות בעילת" - בשם איסור מדרבנן, אלא מדאוריתא איסור

   "!.העבירה מן אדם להרחיק כדי"

 אמיתי משהו יחסים כשאין מקיימים ואישה איש כאשר כי היגיון המון אנו מוצאים הבאיסור ז

 הרבה מצינו וכבר.. שירצה מתי שלו לדרכו ללכת יכול אחד כל הרי, ניהםיב המחבר( נישואים)

 נשים להרבה או. עזרה ללא לבדן ילדיהן הוריות המגדלות חד אימהות לש בדורנו מקרים

 דבר הגורם ישראל בעם פריצות שתהיה כדאי שלא להבין . לא קשהאחרת כזו או הפלה העוברות

 מרגישים הגבר או האישה ל"הנ לדברים מעבר .לעיל הזכרתי כבר שחלקן רבות מוסריות לבעיות

 כאשר אחר אדם כלפי האינטימית פרטיותם את הם חשפו הלא ,מעשהה לאחר נבגדים לעיתים

הראוי  הכבוד מן זה ואין לשני אחד עמוק בקשר הזוג בני את המחייב הנישואים בסיס את אין

 מעבר הנפשי הזוגי הקשר גם קיים נשואים הזוג בני כאשר .אדם לכל כך פרטיותו את לחשוף

 .זוג בני עבור ונצרך בריא זה קשר. יותר בניהם הטהור המחבר האינטימי לקשר
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 ?להלכה קשר כל ללא לאישה איש בין נגיעה לשמור טוב מדוע

 לנגיעה בין האיש לאישה יש השפעה חיובית ושלילית תלוי בזמן ובמקום המתאים.

ההשפעה השלילית נובעת לעיתים מחוסר מודעות של הזוג על החומרה או להפך, על עוצמת 

להם להתייחס לנגיעה כדבר ברור מאליו ואף שולי אך זוהי טעות כיוון  הנגיעה, וזה מה שגורם

שלנגיעה יש השפעה חזקה בקשר הזוגי ועליה מבוסס הרבה מהקשר. המגע בן האיש לאישה 

 אך מיוחד. וזוהי השפעה חיובית של המגע. -של בני הזוג גם בקשר פיזי  מבטא גם את האהבה

הלוא כך הם מחזקים את הקשר הנפשי שבניהם ולא את  שמירת הנגיעה הוא דבר שכל זוג צריך,

הקשר הפיזי הנוצר מחוסר שמירת נגיעה. כשאדם אינו שומר נגיעה, הקשר העמוק של הזוג נשחק, 

וכך גם התקשורת בין בני הזוג. כאשר נוצר מגע, קשה לעצור ולהגיד "סטופ" עכשיו עוצרים 

ה ולא להפך, ולכן צריך לתת לו חשיבות ומדברים זה משהו שמפעם לפעם רק גדל ומתקדם הלא

 מלכתחילה. 

דיברנו על זה שהמגע הוא עוצמתי, אך עד כמה?  ראשית צריכים אנו להבין מהי העוצמה של המגע.

ישה לרעותה אכי כל מגע הנוצר בין בני אדם אפילו בין איש לחברו ובין  ,למה המגע גורם? נבין

 :בד שליטה, הרבה אנשים מנסים להרגיע אותוניקח לדוגמא אדם עצבני שאי קיימת השפעה.

אותו אדם לא באמת יירגע מכל המילים  .אתה מאבד שליטה! הכעס לא יעזור לך עכשיו !תירגע

קשיב. אך אם תנסה אתה לדמיין את משתנסה להשחיל לו, הוא כועס, וכשאדם כועס הוא לא 

ומניח יד על הכתף שלך, עצמך בסיטואציה בה אתה בהתלהטות יצרים, ופתאום מגיע אדם 

לפתע יורד באחת, פלאים יצר המגע. הוא יכול לנסות  ומרגיע אותך, וכל הכעס שהיה שרוי

 בדיבורים אך ברגע שהוא שם עליך את ידו ההרגשה של היד החמה המרגיעה עזרה הרבה יותר. 

המגע בין אין מדובר במגע חושני או אפילו מתקרב לכך! ובכל זאת  שבמקרה שלפנינו,שימו לב 

 שניהם עשה משהו, אפילו משהו חזק! משהו לא מוגדר, המגע עורר בין שניהם הרגשה של חום

 םא בכל זאת גרוהאשר במגע לא היה שום תשוקה, כופתיחות וסימפתיה אחד כלפי השני. גם 

 במודע או גם שלא במודע! להרגשת קירבה והתחברות גדולים יותר.

 

 זהירות: הנגיעה היא דבק מגע.

ד עתה למדנו, שלנגיעה, משמעות רבה יותר ממה שחשבנו תחילה. עתה נראה אנו, כי למגע יש ע

כאשר ניקח שני חלקים שלא קשורים אחד לשני )לא כמו הלגו  משמעות חזקה עוד הרבה יותר.

וננסה לחבר בניהם, מה יקרה?! כולנו יודעים שאין  שיכול להתחבר חלק, אל חלק אחר התואם לו(

רוצים הוכחה?! קחו פלטה של קרש ונסו להצמיד אותה לתקרה, ותעזבו, מה קרה?  הם יתחברו.

אחד לשני, ובזמן, אזי נוכל לחבר את שניהם  נכון.. הקרש נפל. אך אם שני החלקים כן מתאימים

על התקרה, בשונה מקרש שאין לו  יחד וליצור משהו מיוחד. ניקח לדוגמה מנורה התלויה

אך אם ניקח את הקרש  יא לא תיפול, מכיוון שיש חיבור בניהם.התחברות מיוחדת ואמתית ה

שאין לו שום קשר ושום חיבור לתקרה ונימרח עליו דבק מגע, ועל התקרה גם כן נמרח דבק מגע, 

אך נתאר לעצמנו איזה מן  הרי גם את שני החלקים האלה שאינם קשורים אחד לשני נצליח לחבר.

בניגוד למנורה שיש לה בסיס לבית מנורה שלה. )הברגה( חיבור הוא זה. ללא שום בסיס יציב, 

כך הוא המגע. הוא יכול לחבר  ברגע שיעבור הזמן והדבק יתיישן, כבר לא תהיה לו שום משמעות!.

בין שני אנשים אשר לא קשורים אחד לשני. לזמן מסוים, אך כמו הדבק אין לו בסיס, כאשר 

הלא נכון,  לאישה, בזמן ישר בדבק הנגיעה בין איחלוף הזמן הדבק יאבד מתכונתו. וכאשר מדוב

עם  מגע יש לזה משמעות חזקה וכואבת הרבה יותר. כי כמו דבק שנידבק כך כל אדם היוצר
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בין שני  הוא ניקשר אליו רגשית. בדבק אין זה משמעותי, אך כשמדובר במגע וברגשהאחר, 

 לא טובות.תוצאות יכולות להיות אנשים, אזי התוצאה יכולה לפגוע ברגש. וכמו שאנו יודעים, ה

הזהר מאוד בשימוש, החומר יוצר  אזי על המוצר שעל המדף הנקרא "מגע" מומלץ לרשום כך:

ניקח שוב את המנורה  וודא לפני השימוש כי אכן הנך מעוניין בהתקשרות זו! דית!יהתקשרות מי

קרה? נכון יפה מאוד.. שהזכרנו לעיל כדוגמה: קחו את המנורה וחברו אותה לבית המנורה, מה 

עצמכם שלא חיברתם את המנורה בזמן. מה היה יכול להיות? מי לאך תנסו לשער  היא נדלקה!

לחטוף כוויה, צדק! ומי שאמר שהיה אפשר לחטוף זרם, גם צדק!. בואו  שאמר שהוא היה יכול

בתקרה  נזכור שגם לזמן ולמקום הנכון יש משמעות רבה. אם נחבר את המנורה לסתם חור שעשו

לאחר כל הדברים  כאשר חשמל זורם? זה מסוכן, וזה לא יעיל. מנורההזה יעזור? או אם נחבר את 

"הזהר מאוד בשימוש,  –"מגע" )דבק מגע(  האלה ניתן להוסיף את ההזהרה הבאה על המוצר:

 "וודא לפני השימוש כי אכן הינך מעוניין בהתקשרות זו!" החומר יוצר התקשרות מיידית!"

המקום ובמשפט האחרון מבינים אנו כי באמת הזמן  ש במוצר אך ורק לאחר נישואיך!""השתמ

במקום ובסיס אמיתי חזק וטוב, בזמן  הנכון, זה לאחר הנישואים שכנ"ל מוסד הנישואים יוצר

  הנכון!

 

 ,תחושה של הצלחה ,הצלחה בהתמודדות היצר ובפרט בשמירת נגיעה מהווה תחושה של סיפוק

רות שהניצחון הזה הוא לא מוחשי ודווקא בגלל זה הוא יוצר אצל האדם תחושה כל למ ,של ניצחון

 כך טובה.
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 יציאה מארץ ישראל לחו"ל

 מוריאל בן שימול

 טיול האם מותר לצאת לחו"ל למטרת

אסור לצאת מארץ ישראל לחוצה לארץ לעולם. בהקשר ליציאה מא"י לחו"ל כותב הרמב"ם: "

" 116אשה או להציל מן הגויים ויחזור לארץ. וכן יוצא הוא לסחורהאלא ללמוד תורה, או לישא 

מצבים שהרמב"ם מתיר בשבילם לצאת מא"י, והם: א. לימוד תורה. ב. נשיאת  1כלומר ישנם 

 כלומר לסדר כל מיני עניינים חשובים שיש לו עם הגויים. ד. פרנסה. –אשה. ג. הצלה מן הגויים 

חזר "ממדינות הים" כלומר מהפלגה, בחול המועד. הגמרא דנה באדם ש 117במסכת מועד קטן

 דעות: 2האם יהיה מותר לו להתגלח? ]מכיוון שיש איסור להתגלח בחול המועד[. הגמרא מביאה 

 דעת רבי יהודה: אסור לו להתגלח, מכיוון "שיצא מהארץ ללא רשות". 

 –ם יצא לשוט עבודה, לפי כולם מותר לו להתגלח. אך א –לדעת רבא: אם יצא לצורך פרנסה 

לטייל, לדעת כולם אסור לו להתגלח. אך המחלוקת היא לגבי יציאה לצורך "הרווחה" כלומר 

ת"ק: מדמה את זה כמזונות  להרוויח עוד כסף בנוסך למשכורת שלו, לשיפור שגרת החיים שלו.

כלומר כמו פרנסה ולכן הוא מתיר לו להתגלח. לפי רבי יהודה: לא רשאי להתגלח, כי הוא מדמה 

יציאה זאת לטיול. רש"י והראב"ד חולקים בהסבר דברי הגמרא: "יצא שלא ברשות". לדעת רש"י 

פילו ממדינה למדינה מדובר באדם שיצא לטיול, לאו דווקא מא"י לחו"ל, כלומר כל טיול שיהיה א

בחו"ל, ולכן אסרו עליו להתגלח מכיוון שיצא לטיול הזה מרצונו, ולא היה אנוס או מחויב לצאת 

ולכן יציאה זו  מא"י לחו"ללטיול זה, אלא בשביל הנאתו בלבד. אך לפי הראב"ד מדובר על יציאה 

ולכן מענישים אותו  היתר לצאת מא"י לחו"ל לשם טיול.נקראת "יצא שלא ברשות" כי בעצם אין 

 בכך שלא יוכל להתגלח, אולם אם היה יוצא מאונס כלשהו היה מותר לו להתגלח. 

 המסקנה מדברים אלו:

כיצד, אבל שחל שביעי שלו וכו' והבא ממדינת הים, " (כשיטת הראב"ד)הרמב"ם כותב להלכה 

מא"י יוון שיצא " שטוען שאסור לו להתגלח מכ118;ל אלא לסחורה וכיוצא בהווהוא, שלא יצא לטי

, ולכן מענישים אותו בכך שלא יוכל להתגלח. ואנו מבינים מזה שלפי הרמב"ם לחו"ל לשם טיול

 אין היתר לצאת מא"י לחו"ל בשביל טיול!

 

 הסבר הרב חיים סבתו ברמב"ם

מפרש שהרמב"ם סובר כדעת רש"י: שמסקנת הגמרא היא שמותר לצאת לחו"ל להרווחה, אך לא 

הדברים שציינתי לעיל, ואינו מתיר לשם  1הרמב"ם טוען שמותר לצאת רק בשביל לשם טיול. אך 

הרווחה. לכן צריך לומר שדעת הרמב"ם פה היא לפי דעת רש"י שסובר שאין קשר בין הגמרא 

   הזאת ליציאה מא"י לחו"ל, ולכן הרמב"ם כתב דברים אלו בהלכות יו"ט ולא בהלכות מלכים

 )יציאה מא"י לחו"ל(.
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 ר הרב ישראל רוזן ברמב"םהסב

ם מבחין בין יציאה מהארץ לשהייה ממושכת ללא זמן מוגדר, לבין ירידה זמנית, לביצוע "הרמב

משימה כלשהיא, וחזרה לארץ. והרמב"ם מתיר לצאת אך ורק לירידות זמניות שבסיום / מטרה

ווקא לדבר המשימה יחזור מיד לארץ שכן הוא רושם "ויחזור לארץ". ונראה שאין היתר זה ד

מצווה, שהרי הרמב"ם פסק אפילו לדבר הרווחה מותר. העיקר שלא ישתקע שם קבע, משמע 

מדברי הרמב"ם שעניין ההיתר הוא דווקא ליציאה זמנית, ולא קבע. אפשר ללמוד רעיון זה 

מההלכה שהזכרנו לעיל בדברי הרמב"ם: "ללמוד תורה או לישא אשה או להציל מן הגויים ויחזור 

כלומר גם שיצא האדם לפרנסה, שיש חשש שישתקע שם למשך זמן כן יוצא הוא לסחורה" ולארץ, 

ארוך, יותר מלישא אשה או לימוד תורה וכו'.. התירו לו לצאת מכיוון שסיבה זאת עדיין מוגדרת 

זמנית. כלומר מדרך זו אנו מבינים שעניין היתר היציאה הוא לגבי יציאה זמנית, ואיינו מצד דבר 

 לכן לכאורה כל יציאה זמנית באופייה תהיה מותרת. מצווה. ו

 וכמו כן לענייננו לגבי טיול בחו"ל, ישנם כמה סוגים של טיולים שנפוצים כיום: 

חברה צעירים שיוצאים לשוטט ברחבי העולם למסע ממושך, לספיגת תרבויות שונות,  .א

סוג זה של  כלומר מחפשים את עצמם למשך זמן לא מוגדר. –וחיפוש אחר רוח מסוימת 

טיול יכול פעמים להתמשך ואנשים אלו עלולים להשתקע שם, בארצות המזרח והמערב 

הרחוקות. ולכן לפי מה שלמדנו לעיל נראה שיציאה לטיול זה אינה מותרת, כי אין דעתו 

לחזור מיד תום המשימה. הרי אין זמן מוגדר לטיול מהסוג הזה, ולעניות דעתי אין זה 

 פי שהסביר הרב לעיל.נקרא יציאה זמנית כ

טיולים מאורגנים של קבוצות מסוימות, שמארגנים טיולים זמניים ברחבי העולם. בדרך  .ב

כלל זה משימה קצרה שאין בה ממש הרגשה של ניתוק מן הארץ. ולכן בעניין זה נראה 

שאין איסור יציאה מן הארץ, אך ברור לנו שאין זו מידת חסידות. ובוודאי עדיף להישאר 

 בארץ. 

כמו כן אנו רואים בעניין יציאה מא"י לחו"ל לשם טיול, כירידה רוחנית, וכהתקרבות 

לתרבויות הגויים. בנוסף לכך אנו רואים כי חז"ל אסרו עלינו המון דברים על מנת להרחיק 

אותנו מן הגויים, ע"מ שלא נתבולל עמהם חס וחלילה. ובעניין זה מדגיש הר"ש ישראלי שאין 

א"י. וכמו כן ישנו איסור "בל  –יוון שיש פה זלזול במתנת הקב"ה לצאת לשם טיול, מכ

תחנם" דהיינו אסור לנו לשבח את מעשי הגויים ולתת חן בעיניהם. והוא מדגיש שאיסור זה 

 הוא החשבת חו"ל מבחינה התרבותית ורוחנית, שמתלווה ליציאה זו.

 לסיכום דברי הרב ישראל רוזן:

היציאה לחו"ל, הוא משום יציאה זמנית, ואין קשר  ניתן ללמוד מדברי הרמב"ם שהיתר .א

 לדבר מצווה.

אם מתכוון לחזור לארץ לאחר זמן קצר ותאריך מוגדר, מותר לו לצאת מהארץ. ולכן יש  .ב

 לאפשר לצאת לטיול מאורגן, כאשר יש כרטיס חזרה עם תאריך מוגדר.

 אסורה.יציאה לשוטט ברחבי תבל הרחוקים ללא זמן מוגדר לחזרה, זוהי יציאה  .ג

 אף על פי שיש היתר לצאת לטיול זמני, ההתחברות לתרבות הגויים פסולה מצד עצמה. .ד

 דברי הרב שלמה דייכובסקי:

)שיפור רמת החיים, להרוויח  –בשולחן ערוך או"ח תקלא,ד נפסק שמותר לצאת לשם הרווחה 

"ע בין יותר כסף ממה שהוא צריך( לחו"ל, וכן לראיית פני חבר. ]אומנם יש מחלקות בשו
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ישראל לכהן, אך כיום יש פתח להתיר יותר לגבי כהנים.[ יוצא מכך שאנו רואים היתר מרווח 

נראה שיציאה לנופש לחו"ל, על מנת לשנות שינוי אוויר  ליציאה לחו"ל, לצורך דברים אלו.

ואווירה. גם היא בבחינת צורך, ואם התירו לאדם לצאת לצורך "הרווחת נכסים", למה לא 

 ת לטיול שיש פה "הרווחת הגוף" שאינה פחותה מהרווחת נכסים?!נתיר לצא

"רפואת הנפש    הרווחת הנפש אינה פחותה מהרווחת הגוף, שעל שניהם אנו מתפללים:

ורפואת הגוף" ולכן אין סיבה לגרוע צורך זה, כאשר רבים היום צריכים מנוחה לגוף ולנפש 

 בשגרה היומיומית השוחקת.

עוד בעניין זה עסק הרב י"י וייס בשו"ת מנחת יצחק, שרשם בעניין יציאה לחו"ל לשם טיול, 

עדיף על כל אדם לשאול את רבותינו הגדולים בארץ הקודש, שבוודאי ביררו נושא שכיח זה. 

מכל מקום הר"ש וואזנר רושם שאם הולכים לטייל לזמן מועט מאוד לראות "פלאי תבל של 

קל. כמובן צריך להפוך טיול זה לדבר מצווה ע"י שייחדו את הטיול הקב"ה, יש מקום לה

להתבוננות ב"השמיים מספרים כבוד אל ומעשי ידיו מגיד הרקיע". וכן יש לשאת את הפסוק 

"בכל דרכייך דעהו" שהרמב"ם פירש אותו שהאדם צריך בכל ליבו וכל מעשיו ליידע את 

 הקב"ה בלבד. 

צורך הנאה ובילוי בלבד אין להתירו. אבל אם יש צורך למסקנה: רואים אנו שכל טיול של

משמעותי שכרוך בטיול כגון: לימוד, הרווחת סחורה, בריאות הגוף או הנפש, וכמו כן 

 התבוננות בפלאי הבריאה. בשביל להתיר טיול זה.

 כמובן, שאין בדברים אלו משום פסיקת הלכה.

 

 מוריאל בן שימול
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 חובת הזהירות בדרכים

 דוד גברה

 הקדמה

למדנו . על רוצח בשוגג במסגרת לימודי התורה בין השאר למדנו בהיותי בבית הספר התיכון

אך חוסר זהירותו  לרצוח אותו אומנם הרוצח לא התכוון אשם במותו של הנרצח שרוצח בשוגג

 גרמה למותו של הנרצח

 ואם הי. רצונו והצליח לבצע את הנרצח הזה שרוצח במזיד הוא רק מי שהתכוון לרצוח את למדנו

 עדים למעשה הרצח והתרו ברוצח לפני מעשה הרצח עונשו של הרוצח הזה יהיה גזר דין מוות."

בחוסר זהירות עונשו  אדם כלל והרג אדם בהיותו מתנהג להרוג הרוצח בשוגג הוא מי שלא התכוון

 של הרוצח הזה יהיה לגלות לעיר מקלט

יהיה מוגדר כרוצח בשוגג.  ,על פי רוב. ל אדםהבנתי שאדם שעשה תאונת דרכים וגרם למותו ש

הבנה זו הביאה אותי לחקור את הנושא "זהירות בדרכים" על פי המקורות של התורה של חז"ל 

 . והספרות ההלכתית

 : שהיה הרב הראשי לארץ ישראל ,הרב אליעזר מלמד שאל את רבו הרב אברהם שפירא זצ"ל

 מרחק שומר אינו או ,זאת האוסר סימון ישנו כאשר עוקף או, מופרזת במהירות הנוסע אדם האם

שבוודאי יש  ,הרב שפירא השיב לשאלתו. .לא או תורה איסור על בכך עובר ,לפניו הנוסע מהרכב

. כיוון שהתורה ציוותה עלינו לשמור מאוד על נפשותינו, איסור מן התורה לעבור על חוקי התנועה

אלא הציווי הזה כולל גם את  ,ר על האדם להתאבדוודאי שאין כוונת התורה בציווי זה רק לאסו

אינם חוקים סתמים  ,חוקי התנועה של מדינת ישראל. הצורך להתרחק מן הסכנה ולהיזהר

הם בוודאי נקבעו על ידי אנשים מומחים שבדקו וחקרו את הנושא, והגיעו למסקנה . ושרירותיים

מחוקי התנועה "נכתבו בדם" כלומר  דומה לכך חלק. בישנה סכנה ,או עקיפה כזו ,שבמהירות כזו

כיוון שהתורה ציוותה אותנו להתרחק מן . הם מסקנות מאסונות שכבר קרו ושבהם אנשים נהרגו

 . הרי שכל אדם שיוצר סכנה עבר על איסור התורה ,הסכנה

מלבד הציווי לשמור על חיינו ונפשותינו ישנם מקורות נוספים לאיסור לנהוג שלא על פי חוקי 

  מתקנות חכמים. חלקם מן התורה וחלקם ,התנועה

 

 המקור הראשון

נלמד  הזה דברים מסוכנים. האיסור או לקיים לתחזק, מלייצר קיימת מצווה מן התורה להיזהר

 ממצוות התורה לעשות מעקה לגג של בית שיש לו אליו נגישות.

כי ייפול  תך,מעקה לגגך, ולא תשים דמים בבי כי תבנה בית חדש ועשיתבספר דברים כתוב: ''

שיש בציווי הזה מצוות עשה: "לעשיית מעקה לגגך" ויש : במדרש ספרי כתוב "119הנופל ממנו

מצוות עשה היא לבנות מעקה לגג  .בציווי הזה גם מצוות לא תעשה": ולא תשים דמים בביתך

נפילה אולם הציווי "ולא תשים דמים בביתך", אינו מדבר רק על הצורך למנוע סכנת . של בית נגיש

והוא  לתחזק ולקיים אותו ,מהגג, אלא גם על כל דבר שיש בו סכנת חיים שאסור לייצר

לפי שהתורה ציוותה עליו לעשות ,באחריותם. אדם שנמנע מלבנות מעקה לגגו מבטל מצוות עשה

והתורה אמרה:" ולא ,מעקה והוא אינו עושה, כלומר הוא מקיים בביתו גג שיש בו סכנת חיים

שמתחזק או מקיים דבר מסכן חיים בביתו אמנם אינו  יתך". יוצא מכאן שאדם,תשים דמים בב

                                                           
119
 דברים כ''ב, ח' 



 בס"ד

 

71 

 

מבטל מצוות עשה של " ועשית מעקה לגגך" אך עובר על "לא תשים דמים בביתך". במסכת בבא 

אמרו שמי שיש בביתו כלב שאוכל כבשים וחתול שאוכל תרנגול גדול )כמו למשל  קמא דף ט"ו

ועוד הוסיפה הגמ' של התנא רבי נתן שלמדנו בברייתא: ,ותו מביתותרנגול הודו או אווז( מנדים א

רבי נתן אומר מניין שלא יגדל אדם כלב רע בתוך ביתו ולא יעמיד סולם רעוע בתוך ביתו שנאמר 

 "ולא תשים דמים בביתך". 

במסכת בבא קמא דף מ"ה ע"ב אמר רבי אליעזר ששור מועד שהזיק לשור אחר הבעלים שלו 

ק גם אם שמרו עליו בשמירה המעולה ביותר, והסיבה של רבי אליעזר היא ששור ישלמו את הנז

מועד "אין לו שמירה אלא סכין" כלומר אין דרך לשמור עליו אלא רק על ידי שישחטו אותו ושם 

אמר אביי שטעמו של רבי אליעזר לכך שהשור מועד חייבים לשחוט אותו : בגמרא בדף מ"ו ע"א

נתן. דתניא רבי נתן אומר מניין שלא יגדל אדם כלב רע בתוך ביתו ואל הוא מטעמו של התנא רבי 

 "ולא תשים דמים בביתך".: יעמיד סולם רעוע בתוך ביתו שנאמר

הרמב"ם בהלכות נזיקין בהלכות רוצח ושמירת נפש פרק י"א הלכות ג' וד':" גובה המעקה אין 

המחיצה חזקה כדי שישען אדם פחות מעשרה טפחים כדי שלא יפול ממנו הנופל. וצריך להיות 

עליה ולא תיפול. וכל המניח גגו בלא מעקה ביטל מצוות עשה ועבר על לא תעשה שנאמר" ולא 

תשים דמים בביתך". אחד הגג ואחד כל דבר שיש בו סכנה וראוי )ויכול( שייכשל בה אדם וימות, 

חייב לעשות חוליא )קיר כגון שהייתה לו באר או בור בחצרו בין שיש בו מים ובין שאין בו מים 

טפחים. או לעשות לה כסוי כדי שלא יפול בה אדם וימות. וכן כל מכשול שיש בו  42מסביבו( גובהו 

סכנת נפשות מצוות עשה להסירו )לסלקו( ולהשמר ממנו ולהזהר בדבר יפה יפה, שנאמר "השמר 

ות עשה ועבר ב"לא לך ושמור נפשך". ואם לא הסיר והניח המכשול המביא לידי סכנה ביטל מצו

 תשים דמים".

מי שאינו שומר על חוקי הבטיחות הרי הוא מייצר מצבים מסכני חיים ועובר על "לא תשים דמים 

בביתך" וגם על "השמר לך ושמור נפשך". יש להדגיש שאדם אשר לא שמר על חוקי הבטיחות, גם 

הבטיחות עבר על איסורי התורה אם לא אירעה לו שום תאונה, בזה שלא נזהר להתנהג לפי חוקי 

הנזכרים. שהרי התורה מצווה אותנו להיזהר, והוא הרי לא נזהר. לפי המקורות הנזכרים ברורה 

התשובה של הרב אברהם שפירא זצ"ל שכל העובר על חוקי התנועה שנועדו למנוע סכנת נפשות, 

ושמור נפשך( ועובר  ושנקבעו ע"י מומחים במחיר של דם יקר מבטל מצווה מן התורה )השמר לך

 על "לא תשים דמים בביתך".

 

 המקור השני

התורה מצווה על כל אדם להציל את חברו הנמצא בסכנה. המקור בתורה למצווה זו, הוא ויקרא 

פרק י"ט פסוק ח':"לא תעמוד על דם רעך". התורה מצווה שלא יעמוד אדם מן הצד כאשר אדם 

ועלינו להשתמש בכל מה שעומד לרשותנו כדי  אסור לנו להיות אדישים,. אחר מצוי בסכנה

להצילו. למשל, אם רואים אדם טובע בים, חובה על כל מי שיודע לשחות ויכול לסייע בהצלתו, 

לקפוץ למים ולהצילו, או אם שודדים מתנפלים על יהודי, חובה על כל מי שיכול לסייע לו להינצל 

תו כדי להצילו, עובר על הציווי:"לא תעמוד מידיהם. הרואה יהודי בסכנה ולא עשה כל מה שביכול

על דם רעך". כלומר, מלבד המצווה על כל אדם להישמר מאוד ולהיזהר על חייו, שאותה למדנו 

מהפסוק "השמר לך ושמור נפשך", יש על יהודי מצווה נוספת לשמור ולהציל את חייו ונפשו של 

 רעך". היהודי האחר ואת המצווה למדנו מהפסוק:"לא תעמוד על דם
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אם התורה מצווה אותנו לעשות כל שביכולתנו בכדי להציל יהודי אחר המצוי בסכנה, קל וחומר 

שהתורה מצווה לעשות כל שביכולתנו כדי להיזהר שלא לפגוע או לסכן חייו של יהודי אחר. על כן, 

 מי שאינו נוהג את רכבו לפי חוקי התנועה ומסכן את עצמו ואת שאר המשתמשים בכביש מלבד

 מה שהוא עובר "השמר לך ושמור נפשך", הוא עובר גם על "לא תעמוד על דם רעך".

הערה: "צעירים רבים שמקבלים רשיון לאחר שציפו לו בכליון עיניים ונפש, מרגישים שכרון 

מעוצמת כלי הרכב שהם נוהגים בו לראשונה ושוכחים לנהוג על פי כללים וחוקים בסיסיים. כל מי 

ם מתחושת השכרון הזו, ולהסביר להם את מידת האחריות שמוטלת עליהם שיכול להוריד אות

לנהוג בזהירות ברכב, ייתכן שאם אינו פועל כדי שינהגו ביתר זהירות עובר גם הוא על "לא תעמוד 

ואינו עושה את כל מה  ,על דם רעך". שהרי גם הוא בבחינת רואה את האחרים במצב של סכנה,

 זו.שביכולתו למנוע את הסכנה ה

אדם הנוהג בחוסר זהירות ברכב שאינו שלו, כגון נהג בחברת תובלה, או בחברת אוטובוסים 

לנוסעים, או ברכב צבאי, עובר בכך גם על איסור גזל וגניבה. כל אדם שמשתמש בחפץ של מישהו 

אחר ללא רשותו, או ללא שהוא יודע שנוח לבעל החפץ שישתמשו בו, הרי הוא כגנב וכגזלן לכל 

. כיוון שבעלי חברות התובלה והמפקדים בצבא מתכוונים שהנוהגים ברכבים שלהם יסעו עניין

בהם רק על פי חוקי התנועה של המדינה ושל הצבא, הרי שהנוהג ברכבים אלו שלא על פי חוקים 

 אלו, הרי הוא נוהג בהם שלא על פי הנחיות השימוש של בעליהם והרי הוא גזלן וגנב.

 

 מקור שלישי

אחריות לכל אדם לנהוג על פי התקנות שקבעה החברה שבה הוא חי. תקנות מחייבות יש חובה ו

אלה נקראות בחז"ל "תקנות הקהל". כיוון שהכנסת שחוקקה את חוקי התנועה נבחרה על ידי רוב 

 "תקנות הקהל" ועל תקנות אלו אסור לעבור. העם יש לתקנות אלו הגדרה הלכתית של

 

 סיכום

פי חוקי התנועה עובר על כמה איסורי תורה:" הישמר לך ושמור נפשך",  אדם הנוהג ברכב שלא על

וכן על "לא תשים דמים בביתך" ואף עובר הוא על "לא תעמוד על דם רעך". כמו כן הוא עובר על 

תקנות חכמים שנתנו תוקף הלכתי מחייב לתקנות הקהל שבכל דורות ישראל. חוקי התנועה 

ד של תקנות הקהל, והעובר עליהם עובר על תקנת חכמים שחוקקה הכנסת יש להם בוודאי מעמ

לשמור ולקיים את תקנות הקהל. אני מאוד מקווה שמאמר זה יסייע לי רבות לנהוג בזהירות 

 המירבית כאשר אזכה להוציא רשיון נהיגה.

 

  



 בס"ד

 

76 

 

 היחס לנכים בחברה וביהדות

 אדיר גדושר

 הקדמה

ון שאני מתחבר אליו מאוד, כי יש לי אח נכה בחרתי בנושא "היחס לנכים בחברה וביהדות", מכיו

, ועולות לי ולמשפחתי שאלות רבות, הנוגעות ליום יום שלנו ושאלות cpבניוון שרירים מהסוג 

כלליות, כגון:איך אח שלך נכנס עם כיסא חשמלי ביום שבת לבית הכנסת? או איך ילד נכה 

 וביהדות.מתקבל בחברה? לכן חקרתי ובדקתי את היחס לנכים בחברה 

 

 היחס של החברה לאנשים הנכים

 חוסנה המוסרי של כל חברה נמדד בין השאר, בדרך שהיא מתייחסת לאנשים החלשים שבה.

 יחסה של החברה לאנשים עם מוגבלויות, משקף במידה רבה את פניה וערכיה של החברה כולה. 

בטיח את שילובם האם החברה מוכנה לא רק לדבר בזכותם, אלא גם להשקיע משאבים כדי לה

 בחברה? להשתקפות זו יש השלכות בכמה מישורים, שניתן לתארן במספר שאלות יסוד: 

 האם רואים את הנכה כחלק בלתי נפרד של החברה, או שרואים בו משהו חריג ושונה?

 האם החברה מוכנה לוותר על נוחיותה, אמצעים כספיים ודברים נוספים למען הנכים שבה.

מוכנה לבנות מעלית בהוצאה כספית גדולה, שתוטל על כל חברי הקהילה, למשל: האם קהילה 

כדי שחבר נכה יחיד שחי בתוכה, יוכל להגיע באופן קבוע ובקלות לבית הכנסת של הקהילה, 

המצוי בקומה שנייה של הבניין? האם מעסיקים ובעלי מפעלים מוכנים להעסיק נכים בתפקידים 

ורשת השקעת כספים לצורך הנגישות שלהם במקומות שיתאימו להם, כאשר העסקת הנכים ד

העבודה? האם החברה מגלה סבלנות לקצב של המחשבה או ההליכה של הנכים? האם החברה 

יכולה להכיל מצב שבו אנשיה חשופים באופן קבוע למראות של נכויות מסוגים שונים, שאינם 

 תמיד נעימים?

מדינות רבות בעולם, בעולם המערבי ככלל לא בכל חברה יהיו תשובות זהות לשאלות האלו. ב

ובמדינת ישראל בפרט, ההכרה בזכויותיו של הנכה, בצרכיו המיוחדים, בצורך ללכת לקראתו 

ולהקל על חייו הולכת וגוברת. כך למשל חוקקה מדינת ישראל לאחרונה את "חוק הנגישות", 

וכלו להשתמש בשירותיו של המחייב כל מוסד ציבורי מכל סוג שהוא לייצר מצב שבו גם הנכים י

אותו מוסד. גם חברות האוטובוסים של התחבורה הציבורית בישראל, בעיקר בקווים העירוניים, 

רוכשות אוטובוסים שריצפתם נמוכה, ועל פי רוב מתיישרת עם גובה המדרכה שבתחנת 

ת סיוע האוטובוס. במסגרת החוק לביטוח לאומי במדינת ישראל יש לנכים זכויות כלכליות לקבל

לצורך מחייתם. אך עדיין הנכים במצב של קיפוח באופן יחסי לשאר האוכלוסייה. עדיין מעט 

מעסיקים מוכנים לקלוט נכים ולספק להם מקומות עבודה. עדיין יש שכונות יוקרתיות שאינן 

 מוכנות שיקימו מקומות שיקום או מוסדות בשביל נכים בשכונתם.
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 לבעלי מומיםדוגמאות להלכות הקשורות 

יש עיקרון הלכתי שאומר שרק מי שהוא מחויב במצווה מסוימת, יכול להוציא אחרים במצווה  א.

 זאת. למשל: אישה פטורה מתקיעת שופר בראש השנה מכיוון שזו מצוות עשה שהזמן גרמה.

לכן אישה התוקעת בשופר בראש השנה אינה מוציאה בתקיעה את האיש, שכן חייב במצווה זו 

השנה מהתורה. לעומת זאת אישה כן יכולה להוציא את האיש ידי חובת מצוות הקידוש בראש 

בשבת, מכוון שאישה כן חייבת בקידוש בשבת. )אומנם הקידוש היא מצוות עשה שהזמן גרמה אך 

אישה חייבת בו. המקור לחיוב האישה בקידוש הוא מהלימוד המקיש את חובת "זכור" שהיא 

"שמור" שהיא מקור לאיסור מלאכה בשבת. ומכיוון שהאישה חייבת המקור לקידוש, עם מילת 

במצוות ה"שמור", שהיא מצוות לא תעשה בשבת, היא חייבת גם ב"זכור", שהוא מצוות הקידוש 

בשבת(. או למשל: אדם שהוא חרש גמור פטור מכל המצוות שבתורה, ולכן אינו יכול להוציא ידי 

 תורה.חובה אנשים אחרים החייבים במצוות מה

דן בשאלה האם מותר לעיוור הזקוק לצורך הליכתו לכלב נחייה,  120. הרב משה פיינשטייןב

להיכנס עם כלבו לבית כנסת כדי להתפלל בציבור, לשמוע קריאת התורה וקריאת המגילה. מצד 

מצד שני האם אפשר לגרום לעיוור  אחד הכנסת כלב לבית כנסת נראית כביזוי של בית הכנסת.

ימיו מתפילה בציבור ושמיעת קריאת התורה וקריאת המגילה בציבור. הרב פיינשטיין שיתבטל כל 

התיר לעיוור להיכנס עם כלבו לבית הכנסת, ומתבסס בין השאר על כך שבתלמוד הירושלמי 

התירו לאורח תלמיד חכם הרוכב על חמור, להיכנס עם חמור לבית הכנסת. אולם עיקר ההיתר של 

ומת קדושת בית הכנסת ונוחות הציבור שמתפלל בו )לציבור מאוד לא נוח הרב פיינשטיין הוא שלע

להתפלל במחיצתו של כלב בבית הכנסת( הוא העמיד את כבודו של העיוור צרכיו ותחושותיו. 

שהעיוור לא ירגיש מנודה מהקהילה, לא ירגיש מנותק מהציבור העובד את ה' בתפילתו ובלימוד, 

 של הימים הנוראים בציבור.ולא יפסיד את התפילה המיוחדת 

בסוף דבריו כותב הרב פיינשטיין שייתכן שכיוון שהכנסת הכלב לבית הכנסת נועדה לצורך תפילתו 

של העיוור בציבור, אין בהכנסתו של הכלב ביזיון של בית הכנסת כלל. לעומת הרב פיינשטיין כתב 

ור את טענותיו של הרב הרב מרדכי יעקב רייש, ששימש כאב בית דין בציריך שבשוויץ, לסת

פיינשטיין ואסר לעיוור להכניס כלב לבית הכנסת. עיקר טענתו לאיסור הוא שהכלב בבית הכנסת 

מבלבל את כוונתם של המתפללים, וייתכן אף שיעשה את צרכיו בבית הכנסת ויבזה אותו. הרב 

גים לפתרון אחר, רייש דורש מהעיוור או מקהילתו, לדאוג לעיוור בימים מיוחדים כגון שבתות וח

 כדי שיוכל להיכנס לבית הכנסת ולא יצטרך להיכנס לשם עם כלבו. 

דבר אל אהרן לאמור איש מזרעך לדרתם אשר יהיה בו מום לא יקרב להקריב : "121בספר ויקרא ג.

לחם אלקיו. כי כל איש אשר בו מום לא יקרב, איש עיוור או פיסח או חרם או שרוע. או איש אשר 

גל או שבר יד. או גיבן או דק... או מרוח אשך. כל איש אשר בו מום לא יגש להקריב יהיה בו שבר ר

את אשי ה'... לחם אלקיו מקדשי הקודשים ומן הקדשים יאכל. אך אל הפרוכת לא יבוא ואל 

...". בפסוקים אלו אומרת לנו התורה שכהן שיש בו מום מהמומים המזבח לא ייגש כי מום בו

, אסור לו לעבוד בבית המקדש. אך נשארת להם הזכות לאכול כשאר שמוזכרים בפסוקים אלו

 הכהנים את חלק הכהנים בכל הקרבנות ובכל שאר הקדשים כמו תרומות, ביכורים וכדומה.
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 סיכום

עיקרון יסודי קיים ביהדות והוא נאמר כבר בבריאתו של האדם הראשון, "ויברא אלקים את 

)בראשית פרק א' פסוק כ"ז(.פסוק זה אומר שכל בני  האדם בצלמו בצלם אלקים ברא אותו..."

 האדם נבראו ממקור אחד, ומכאן שכל בני האדם שווים וזכאים ליחס שווה.

מכאן נובע שאסור לפגוע באדם בכל סוג של פגיעה בגלל נכותו. בספר ויקרא פרק י"ט פסוק י"ד 

מאלקיך אני ה". חז"ל  מצווה התורה: "לא תקלל חירש, ולפני עיוור לא תיתן מכשול, ויראת

פירשו פסוק זה בדרכים שונות ולמדנו מכאן כמה הלכות. אך לפי פשוטו של המקרא, יש כאן ציווי 

בסיסי שלא לפגוע בבעלי מומים כי "אני ה' ". גם בעלי המומים נבראו בצלם אלוקים, ולכן גם 

כמוך" )ויקרא פרק  הפוגע בהם כפוגע כביכול בקדוש ברוך הוא. התורה גם מצווה "ואהבת לרעך

י"ט פסוק י"ח(. מצווה זו מחייבת אותנו להיטיב עם זולתנו כמו שהיינו רוצים שייטיבו עימנו, 

מכיוון שגם הנכה נברא כמו הבריא בצלם אלוקים הרי שחובת ההטבה חלה גם כלפיו. אולם אין 

כאל כל להתעלם מהעובדה שבנכה יש מום, על כן מצד אחד חייבים להשוות את היחס אליו 

האחרים הבריאים והשלמים, מצד שני יש תחומים מסוימים שבהם התורה הבדילה בינו לבין 

אחרים, כאשר הבדלה זו אינה מנקודת מבט אנושית, אלא מנקודת מבט אלוקית, ולו בלבד 

   היכולת לתת לכך הסברים.
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 אחריות

 גדיףמולוגטה 

 

בצבא ובחיים בכלל, חשוב, אחריות הפתיחה: בחרתי בנושא זה בגלל שאני מבין עד כמה נושא 

 .הזה חזק את ההבנה בנושאנבמאמר זה ו

 

 ? מהי אחריות

כמו כן אחריות היא התייחסות  ,אחריות היא התייחסות ראויה של אדם במעשיו ובאמון הניתן בו

לשון התחייבות על מי  ,לתפקידיו ולחובותיו השונים. בחז"ל מובא ,רצינית של האדם לחובותיו

שמוכר נכס של קרקע שצריך לספק נכס חלופי לקונה במקרה שהנכס שנמכר נלקח ע"י מישהו 

 .122את השדה שלו לשמעון באחריות ראובן שמכרבגמרא, כגון:  ,שהנכס היה משעובד לו

 

 לקחת אחריות 

לקחת  .גם באחריות כלפי אנשים אחריםויות כלפי עצמך לקיחת אחריות יכולה להתבטא באחר

במקרה שלילי חשוב גם  .לטוב ולרע ,להודות שידינו הייתה בדבר ,אחריות על מעשים פירושו

לא ידע כלל על הנזק שנגרם אבל והוא למשל: אם אדם פגע ברכב של חברו  ,לצרף בקשת סליחה

 .מודה על כך שגרם נזק לרכב שלובכל זאת חברו שפגע לוקח אחריות על עצמו והולך ו

דוגמא טובה ללקיחת אחריות היא בחור בגילנו שבוחר להתגייס לשירות משמעותי בצבא כי הוא 

 אחריות לדאוג למדינת ישראל.המבין שעל כתפיו מוטלת 

 

 באלו נסיבות מתעורר רגש אחריות

 ות?רגשות האחריות תמיד קיימים אצלנו, השאלה היא באלו נסיבות הן מתעורר

 : ניתן למצוא רגשות אלו

 כשעשינו מעשה שלא היינו צריכים לעשות ופגענו באחר. 

  כשאנו מרגישים שהחיים לא מסתדרים לנו כפי שהיינו רוצים וצריך לקחת עליהם

 אחריות.

  יומיומית כמו אחריות על ילדינו. לקיחת  –אחריות הבאה לידי ביטוי בהתנהגות מתמדת

 מעשה גבורה חד פעמי. רק אחריות זה עניין יום יומי ולא 

 רק את עצמך.  -לקיחת אחריות פירושה גם לא להאשים אף אחד

לאדם אחר. כך קל לנו יותר להתמודד  ,אנחנו נוטים להעביר את האחריות הלאה, לרוב

 .ים אחרלא להתעמת מולם ולהאש, עם מצבים שונים
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 אחריות ביהדות

ביהדות הדבר שמניע אדם לעשות תהליך תשובה הוא הרצון לשנות או לתקן מתוך הבנה שהוא 

 .צריך לקחת יותר אחריות על חייו ומעשיו

 אחריות ביהדות באה לידי ביטוי בתהליך פנימי הנקרא תהליך התשובה. 

 על המעשים לעתיד.התשובה מחייבת להתוודות על החטא שעשיתי ולקבל אחריות 

 ובזה להפוך את הנפילה לתיקון. האחריות כמו כיסוי על נזק שגרמתי יש נכונות לשלם את מחיר 

כאשר אדם הראשון חטא ואכל מעץ הדעת, לא ידע להודות בטעותו, ה' שואל אותו איפה אתה, 

" 123כלתהמן העץ אשר ציויתיך לבלתי אכל ממנו, אאדם הראשון מסתתר כאשר ה' שואל אותו, "

פה אפשר להגיד שהוא מאשים את ה' שנתן לו אישה.  ,אדם הראשון עונה ומאשים את האישה

לעומת זאת, משה רבינו לקח אחריות אחרי החטא העגל והציל בכך את כל העם והוביל את עם 

  .ישראל ארבעים שנה במדבר

 שבע מודה ואומר לנתן הנביא "חטאתי".-כך גם דוד לאחר חטא בת

 

 סיכום

 במאמר ניסיתי להסביר מהי אחריות? וכיצד היא נתפסת בעינינו היום. 

 ראינו מהי אחריות לפי התורה. למדנו שהמושג התשובה ואחריות הולכים ביחד.

 תפילתי לה' יתברך שיעזור לי לחיות את חיי בדרך של אחריות ובדרך של תשובה לה' יתברך.
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 יחיד וחברה

 יוסי היילו

 

 בתחילת המאמר אפתח בהגדרה של הנושא מהו "יחיד"? ומהי "חברה"?

בודד, לבד, בדד, ערירי, גלמוד, בלי אף  ;פרט, דבר אחד, פריט ;אחד, מיוחד, שאין שני לו -יחיד

 אחד, מעט.

 חבורה, קבוצה, חבר, שותפות, אגודה, תאגיד, עמיתות, שיתוף, איגוד, ברית, התאחדות. -חברה

 בין יחיד לחברה?!האם קיים חיבור 

 כן, ללא יחיד לא תהיה חברה, היחיד זקוק לחברה בכמה נושאים:

ללא החברה לאדם היחיד יהיה קשה יותר לשרוד, הוא יותר יתקשה להגן על עצמו  -הישרדות

 מפני מזיקים, הוא יתקל בקשיים של ליקוט מזון וכו'

 ם וכו'אבל בחברה הוא כן יקבל הגנה וביטחון, נגישות למזון ומשאבי

היחיד מקבל חיי חברה בין אם זה חנויות שהחברה מספקת, רשתות מזון, הצגות,  -חיי חברה

 בילויים ועוד

 

 השפעות החברה על היחיד ולהיפך

 קיימת השפעה משני הצדדים.

לחברים, לשכנים ולאזור בו גר האדם יש השפעה עליו. בסביבה עם  -השפעות החברה על היחיד .א

מעשים "רעים" סביר להניח שמעשיהם ידבקו באדם והוא ינהג חברים ושכנים שעושים 

סביר להניח שהמעשים  כמותם.אבל, בסביבה עם חברים ושכנים שעושים מעשים "טובים"

התנאים רבי יהושע, הדרך הישרה  באדם והוא ינהג כמותם. לדעת אחד מגדולי הטובים ידבקו

רה הרעה להתרחק כמה שיותר. שצריך אדם להידבק בה, היא שיחפש לו חברה טובה ומהחב

בפרקי אבות קיימת אמירה של ניתאי הארבלי: "הרחק משכן רע ואל תתחבר לרשע" אמירה זו 

 מחזקת את דבריו של רבי יהושע. 

מהסיפור הבא מבינים שצריך להתרחק מחברה רעה. יהושפט מלך יהודה היה מלך צדיק, 

ת גדולים הוא בטח בה' והתפלל. תפילתו וכשבאו בני עמון ומואב ושעיר להילחם נגדו עם צבאו

נענתה וה' נתן אותם בידו והוא ניצח ובזז את כל רכושם. אבל לאחר מכן כשהוא חבר לאחזיהו 

מלך ישראל שהיה רשע, הוא נכשל. ואז אמר לו הנביא אליעזר בן דדוהו ממרשה, שהוא נכשל 

בר לחברה רעה )אחזיהו( מפני שחבר אל אחזיהו. לומדים מן הסיפור הנ"ל הוא שכיהושפט ח

הוא נכשל וה' כבר לא היה עמו. כך בחברה רעה שמחנכת לאלימות ופשיעה הגיוני שיצמחו 

שמחנכת ללימוד ומעשים טובים הגיוני שיצמחו בה  באותה חברה פורעי חוק אבל בחברה טובה

ר יותר פרופסורים ודוקטורים ואנשים שתורמים לסביבה. חכמים אומרים בפרקי דר' אליעז

שבן אדם שנכנס לחנות של בשמים אז ידבק בו מעט מן הריח הטוב, אותו הדבר בן  )פרק כה(

 אדם שהולך עם אנשים צדיקים ייטמע בו מן מעשיהם הטובים. 

השפעתו של היחיד על החברה היא בדרך כלל ע"י הנהגה. מפקד  -השפעות היחיד על החברה

היג את עובדיו לעבודה קשה ויצירתית, ראש שמנהיג את חייליו באימונים או מנכ"ל חברה שמנ

ממשלה שמחליט החלטות גורליות בשביל כל המדינה ומייצג אותה. מנהיג צריך להיות בעל 

תכונות ויכולות מסוימות שיאפשרו לו להנהיג ולהשפיע על הכלל. ההשפעה של היחיד על 
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פרסם את עבודתו לדוגמא אומן שמ החברה לא מתבטאת רק בהנהגה, אלא גם בצורות אחרות.

פיסול או ציור הוא משפיע על החברה כולה בדרך כלל לטובה , בכל תחום שהוא בין אם שירה

אבל יש גם השפעות שאינן חיוביות של אותו אומן שמשמש כמודל לחיקוי בחברה ולכן 

כשאנשים המשמשים כמודלים לחיקוי נוהגים בדרכים שאינן חיוביות הם מציגים לחברה 

 ומכניסים שגרה שגויה בחיי החברה.  נורמה שלילית

 

 אפשר לראות אישים מן העבר שהשפיעו על החברה לדוג':

את עם ישראל והוציא אותם מעבדות לחירות, גרם לעם שלם להאמין בו  הנהיג –"משה רבנו" 

 וללכת בעקבותיו והייתה לו השפעה חיובית על העם. 

, בכמה תחומים, הוא היה צייר )"מונה ליזה"היה "איש אשכולות" שנגע  –"לאונרדו דה וינצ'י" 

"הסעודה האחרונה"(, פסל, ארכיטקט, מדען, מהנדס וממציא. הוא תרם הרבה וגרם לשינוי טוב 

 בחברה והתפתחות.

היה עיתונאי, משפטן, סופר, מחזאי ומדינאי יהודי יליד בודפשט.  –"בנימין זאב תאודור הרצל" 

בסופו של דבר )ובנסיבות נוספות( לעלייה יהודית לישראל, פיתח את הרעיון הציוני מה שהוביל 

 ולהקמת מדינה יהודית.

 

 הבדלים בין החברה כיום לבין החברה בימי הביניים:

 :ימי הביניים

 .השליט באותה תקופה שלט ביד רמה, ובחלק מן המקומות היו אפילו מדמים אותו לאל 

 מצב חברה אחרת. פחות אכפתיות והתערבות בין התנהלות חברה אחת לבין 

  היו הרבה כיבושים של חברת מדינה אחת על מדינה אחרת 

 .היה האדם צריך לעבוד אצל השליט ובתמורה היה מעניק לו השליט הגנה 

 :החברה כיום

 )לרוב השליט נבחר ע"י העם ומייצג את רצונו של העם )השליט אינו שולט בכוח 

 .יש יותר התערבות ואכפתיות בין החברות השונות 

 שלטון דואג לחייו של הפרט מכל בחינה, פיזית ונפשית.ה 

הקשר בין היחיד לחברה מוזכר הרבה פעמים גם בתורה. הוא הוזכר בכך שברגע שכמות של 

יחידים חטאו כל העם נענש לדוגמא, בחטא המרגלים, רצה הקב"ה להרוג את כל העם במגיפה 

 ולהתחיל עם חדש ממשה.

 ראל הם נגאלו ע"י אנשים בודדים.בכל תקופותיהם הקשות של בני יש

מסופר גם על מרים שכל עוד שהייתה בחיים היה מים לבני ישראל במדבר אבל לאחר שנפטרה 

 מרים לא היה מים יותר לעם ישראל במדבר, זה מראה על התרומה שלה )יחיד( לעם )חברה(.

גינה אחד, ואנגן בו לדעתי, התרומה של היחיד לחברה היא הכרחית וטובה. אני אקח לדוגמא כלי נ

המנגינה שתצא ממנו אומנם תשמע טוב אבל היא תהיה דלה בצלילים, אך אם נוסיף כלי נגינה 

 נוספים לאותו כלי תיווצר לנו תזמורת של ממש שתשמע הרבה יותר טוב ותהיה עשירה בצלילים.

ם טובים אותו הדבר אצלנו, האדם היחיד יכול לעשות כל מיני דברים בכל מיני תחומים דברי

ונשים אותו בחברה אחרת עם אחרים כל , שייחודיים רק לו. אבל אם ניקח את אותו אדם יחיד
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אדם יוכל לתת את חלקו וליצור דבר שלם ומגוון. ע"י כל מה שאותם יחידים יפיקו כחברה יהיה 

 הרבה יותר גדול ומגוון מאשר מה שיפיק כל פרט לחוד. כך האדם נהנה מתיעול הייחודיות שלו,

 עזרה משאר החברה וגם מחיי חברה בכלל.

דעה נוספת שלי היא שהאדם לא צריך להיות לבד אלא שהוא צריך חברה, לכן כשראה הקב"ה את 

האדם עצוב נאמר: " לא טוב היות האדם לבדו" ואז ה' יצר לו את האישה שתהיה לו "עזר כנגדו" 

 ותהיה לו לחברה

 

 לסיכום

 היחיד אין חברה! וללא החברה, היחיד מוגבל. היחיד והחברה קשורים זה לזו ללא

למרות הטוב שמקבל היחיד מן החברה הוא צריך להיזהר. חכמים מזהירים את האדם להתרחק 

משכנים ומחברה רעה שמא ידבקו בך מעשיהם הרעים וצריך להתחבר עם אנשים טובים שמעט 

 ממעשיהם הטובים ידבק בך. 

ליט לעשות את תפקידו על הצד הטוב ביותר, אז הוא לאדם יש תפקיד בחברה וברגע שהאדם מח

 תורם להתקדמות החברה למעלה.

 אותו הדבר בגאולה כשהאדם עושה תשובה, הוא מקדם צעד אחד נוסף את החברה כולה לגאולה. 

 :124על כך הרמב"ם אומר

חציו  -וכן העולםצריך כל אדם שיראה את עצמו כל השנה כולה כאילו חציו זכאי וחציו חייב. "

זכאי וחציו חייב. חטא חטא אחד הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף חובה וגרם לו 

הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות וגרם לו ולהם  –עשה מצווה אחת  השחתה,

 "  'וצדיק יסוד עולם: תשועה והצלה שנאמר

לם כולו חצי חייב וחצי זכאי, כך כלומר: לדברי הרמב"ם: האדם היחיד צריך לראות את העו

שהוא המכריע. מה שתמיד ייתן לאדם סיבה לעשות דברים טובים וע"י כך יוצא שהוא תורם 

 לגאולת הכלל.

  מי ייתן ונזכה לתרום כל אחד ואחד מאתנו לחברה כולה!
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 ההבדל שבין ישראל לשאר העמים

 טקלה אהרון וובנך

 מבוא

 לשאר ישראל עם בין גדולים מאוד הבדלים מזהה שאני מכיוון הזה, הנושא על לכתוב בחרתי

 לו מייעץ הייתי העמים, את שברא בשעה איתי מתייעץ היה ברוך הוא הקדוש אילו .העמים

 בין הבדלים ויצר איתי התייעץ לא הוא אולם. הבדלים ללא שווים האדם בני כול את שיעשה

 אותי מעניין הזה ההבדל. העמים לשאר ישראל עם בין בולט הבדל ובמיוחד ,השונים העמים

 .שלו הגורמים הם מה לחקור והחלטתי

 

 הזה להבדל ך"בתנ מקורות

 מכול סגולה לי והייתם בריתי את ושמרתם בקולי, תשמעו שמע אם ועתה" :נאמר שמות בספר

 "125קדוש וגוי כהנים ממלכת לי תהיו ואתם: הארץ כל לי כי העמים,

 להיות העמים מן אתכם ואבדיל. השם אני קדוש כי קדושים לי והייתם" :נאמר ויקרא בספר

 "126לי

 סגולה לעם לו להיות אלוקיך השם בחר בך, אלוקיך לה' אתה קדוש עם' כ"נאמר:  דברים בספר

 "127האדמה פני על אשר העמים מכל

 "128אשרי הגוי אשר ה' אלוקיו, העם בחר לנחלה לובספר תהילים נאמר: "

בהם  ישראל הוא עם סגולה, עם נבחר, ממלכת כהנים וגוי קדוש. כתובבפסוקים אלו כתוב שעם 

 גם שעם ישראל נבדל ונבחר מכל העמים האחרים.

 

 מהי בעצם סגולת ישראל?

  בספרי הראשונים והאחרונים מצאנו שתי גישות לשאלה, מה היא אותה הסגולה, ואותה קדושה

 המיוחדת המבדילה את עם ישראל משאר העמים. מהיכן היא נובעת ומה גורם לה.

 הגישה האחת 

שה זו אומרת שהקדוש ברוך הוא הגישה האחת בולטת מאוד בספר הכוזרי של רבי יהודה הלוי. גי

מבדילה אותו משאר העמים. לפי גישה זו, לא י מהותשבאופן קדושה,  של בעם ישראל טבע ברא

רת מצוותיה יוצרות את ההבדל בין עם ישראל לשאר העמים, אלא הבריאה התורה ושמי

שונה משאר העמים. אנו מוצאים את  האלוקית שברא את עם ישראל עם תכונות אופי, שבהם הוא

 מפראג, בעל התניא והרב קוק.  גם אצל המהר"ל גישתו של רבי יהודה הלוי,

ביטוי של אותה המהות המיוחדת שיש ישראל האלה, רואה בצורה אחרת את ה כל אחד מחכמי

 לישראל, במציאות.

 יש לכל אדם מישראל רואה את הסגולה המהותית המיוחדת שיש לישראל בכך שלדעתוריה"ל 

הראשון, שהיו  מצאנו ביטוי לכישרון הזה בתקופת בית המקדש את הכישרון האלוקי להיות נביא.

 ישראל.בארץ ישראל לפחות עשרות אלפים של נביאים מעם 
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רבי שלמה זלמן מלאדי, בעל ספר התניא, והאדמו"ר הראשון והמייסד של חסידות חב"ד, רואה 

לישראל, בכך, שבנשמה של כל יהודי נשמר ומתקיים משהו  את הסגולה האלוקית המיוחדת שיש

"חלק אלוקי ממעל". חלק אלוקי זה המצוי בנשמתו של כל אדם ישראלי, יוצר אצלו נטייה  שהוא

, לבטל עצמו בתוך האלוקיות עצמה, כמו שנר מעוניין להיבלע בשלהבת, כדי להופיע בעולם טבעית

כאור גדול יותר, אף על פי שבכך הוא יפסיק להתקיים באופן עצמאי. תכונה זו, שאינה תלויה כלל 

בשמירת התורה והמצוות, מתגלה אפילו בנשמתם של פושעי ישראל, שאינם שומרים כלל תורה 

 שעות של ניסיון מתעורר בהם הרצון הנסתר של מסירות נפש וקידוש השם.שב ומצוות,

הרב קוק שהיה הרב הראשי הראשון של ארץ ישראל, ראה את הסגולה האלוקית המיוחדת שיש 

לישראל, בכך שיש להם תכונות מוסריות שמוטבעות בנפשם, שאין אנו מוצאים כמותם באומות 

רק על ידי י"ג מידות המוסר האלוקי. דרך מידות מוסר הקב"ה מתגלה בעולם לבריותיו . העולם

בני האדם מכירים אותו. יוצא שאם עם ישראל בולט וניכר בתכונות המוסריות  אלוקיות אלו,

האלוקיות האלה, רואים עליו בהתנהגות המוסרית המיוחדת הזו, שיש בו משהו מהותי אלוקי, 

היא הטבע שלו  "129עשות צדקה ומשפטדרך ה' לאצל עם ישראל: " שלא קיים בעמים אחרים.

 . ומתבטאת בהתנהגותו של כל אדם מישראל

גישתם של רבי יהודה הלוי בכוזרי, המהר"ל מפראג, רבי שלמה זלמן מלאדי והרב קוק, הטוענת 

שההבדל בין עם ישראל ואומות העולם הוא בריאה אלוקית בטבע הנשמה שיש לכול יהודי ויהודי, 

כתנאי הכרחי להבדל הזה. לגישה זו היהודי  שמירת התורה והמצוותאינה יכולה לראות את 

בכל יהודי, קיימת בו  האלוקית שיש המיוחדות היותו נולד לאם ולאב יהודים. יישאר יהודי מעצם

לא  קיימת, ובין אם לא יכיר בכך, בין אם יהודים אחרים יכירו בכך או אם בין אם יכיר בכך שהיא

בהתנהגות שלו או באמונה שלו,  בכל יהודי אינה תלויה ת הזו הקיימתבכך. המהות האלוקי יכירו

את חייו כיהודי כלל, הוא  מסוימת, לא יחיה או השפעה סביבתית וגם אם בגלל חינוך מסוים

 יישאר יהודי במהות שלו.

הערה: מובן הדבר, שאם יהודי אינו מבטא כלל את יהדותו בהתנהגות שלו, ואינו שומר תורה 

 לטבע האלוקי המיוחד שיש בו. ין שום ביטוי במציאותומצוות, א

 הגישה השנייה 

הגישה השנייה באה לידי ביטוי בעיקר בספריו של הרמב"ם. לדעתו הטבע האלוקי, שקיים בכל 

אדם מישראל הוא בעל חשיבות משנית. לדעתו עיקר ההבדל שבין עם ישראל לאומות העולם היא 

תורה ומצוות יהיה נבדל מאומות העולם,  י הבוחר לקייםהתורה והמצוות. לדעתו יהוד בשמירת

אין אומה זו  לפי דבריו, העולם. והיהודי שיבחר שלא לקיים תורה ומצוות, לא יהיה נבדל מאומות

שבינם  כמאמרו של רבי סעדיה גאון. אם שומרים את התורה ניכר ההבדל אומה אלא בתורותיה,

ובין הגויים האחרים, אך אם אינם שומרים את התורה אין באמת הבדל בינם ובין שאר העמים. 

 דעתו של הרמב"ם מורכבת יותר, אולם אין כאן המקום להרחיב.

 

 ין ישראל לעמים מבחינה הלכתיתחלק מההבדלים שב

להתקיים בין יש מצוות בתורה, שהם בין אדם לחברו, שבהן התורה מבדילה בין היחס שצריך 

דורשות להתייחס  יהודי ליהודי, ובין היחס שצריך להתקיים בין יהודי לגוי. על פי רוב, מצוות אלו

באופן שמוגדר בכלל המין האנושי כהתנהגות של "לפנים משורת הדין". דוגמה למצוות  ליהודי
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וואה לגוי, ליהודי, כאשר יזדקק לה, ואין מצווה לתת הל ת הלוואה דווקאתאלו היא המצווה ל

כאשר יזדקק לה. כמו כן כאשר יהודי מקיים את המצווה ונותן הלוואה ליהודי אחר, אסור לו 

 . לקחת ממנו ריבית, ואילו כאשר נותנים הלוואה לגוי מותר לקחת ממנו ריבית

כאשר התורה מצווה על  ההבדל הזה, אינו נובע מכך שמותר להפלות את הגוי לעומת היהודי.

שיהודי יתנהג עם יהודי, לפנים  ואה ללא ריבית ליהודי אחר, היא בעצם ציוותהיהודי לתת הלו

אותו לוותר על  היה ראוי שבעל ממון ייהנה מיגיע כפיו, ולא נחייב הדין. כי מצד הדין משורת

הנאה זו, ולתת את פרי עבודתו כהלוואה ללא ריבית. כך אומנם נוהג העולם הגויי, שאינם נותנים 

יבית לאף אחד. הציווי לתת הלוואה ללא ריבית, היא דרישה מהאדם לוותר על הלוואות ללא ר

יכולתו ליהנות עצמו מיגיע כפיו, ולאפשר לאחרים ליהנות מהם. הקב"ה רצה שיחס היהודי לחברו 

 היהודי יהיה במקרה הזה שלא על פי הראוי מן הדין, אלא לפנים משורת הדין. 

יחסות של היהודי לעבדו העברי, לעומת התייחסותו לעבד או למשל ציוותה התורה על הבדל בהתי

הכנעני, הגוי. עבד עברי חייבים לשחררו כעבור שש שנות עבודה, או בשנת היובל. האדון הקונה 

עבד עברי חייב לפרנס את אשת העבד ואת ילדיו בכל שש שנות עבדותו. עבד כנעני, לעומת זאת 

יו ימשיכו להיות עבדים של אדון אביהם. גם ההבדל נשאר עבדו של העברי כל ימי חייו ואף ילד

ההתייחסות לעבד הכנעני, אינו ממקום של הפליה בין העבד  לעומת בהתייחסות לעבד העברי הזה

העברי ובין העבד הכנעני, אלא יש כאן ציווי של התורה להתייחס לעבד העברי בהתייחסות של 

ושי, שכאשר אדם קונה עבד לעצמו, העבד לפנים משורת הדין. הראוי והמקובל בכלל המין האנ

הוא רכושו וכך יישאר כל חייו וחיי כל צאצאיו. כאשר התורה דרשה התייחסות אחרת לעבד עברי, 

 הדין.  היא דרשה שנתנהג שלא על פי הראוי והמקובל, אלא לפנים משורת

יים לאדוניו עד סוף אף על פי שעבד כנעני קנוי לאדוניו היהודי לכל ימי חייו, ואף כל צאצאיו קנו

כל הדורות, הרמב"ם ממליץ לכל אדון יהודי להתייחס בכבוד לעבדו הכנעני. כך כותב הרמב"ם 

ביד החזקה, בספר קניין, הלכות עבדים פרק ט' הלכה ח': "מותר לעבוד בעבד כנעני בפרך. ואף על 

יכביד עולו על עבדו, פי שהדין כך, מידת חסידות, ודרכי חכמה, שיהיה אדם רחמן ורודף צדק, ולא 

ולא יצר לו. ויאכילהו וישקהו מכל מאכל ומכל משתה.... וכן לא יבזהו ביד ולא בדברים... ולא 

ירבה עליו צעקה וכעס, אלא ידבר עמו בנחת, וישמע טענותיו...ואין האכזריות מצויה אלא 

להם טובת בעכו"ם עובדי עבודה זרה, אבל זרעו של אברהם אבינו, והם ישראל, שהשפיע ה' 

 התורה וציווה אותם בחוקים ומשפטים צדיקים, רחמנים הם על הכל..."

 

 ההבדל בחיובי המצוות שבין יהודי לגוי. 

מצוות.  התורה מצווה כל יהודי בתרי"ג מצוות ואילו הגוי, אינו מצווה מן התורה אלא בשבע

הסיבה להגדרה הזו  שבע מצוות בני נח"."המצוות שבהן מחויב הגוי מוגדרות במקורות שלנו: 

היא מפני שבעוד עם ישראל מתייחס כזרעו של אברהם אבינו העברי, משם התחיל את ייחודו, 

אומות העולם יוחסו כבני נח. גם אנו היינו ראויים להיקרא בני נח, כיוון שלאחר המבול כל 

לנו מכל האנושות מתייחסת לנוח. אולם בעוד כל שאר האנושות נשארה מתייחסת לנוח, אנו הובד

האנושות מהזמן שבו נבחר אברהם לייסד את האומה הישראלית, וכדי להגדיר את השוני 

 והמיוחדות שיש בנו לעומת שאר העמים, אנו נקראים מאז "זרע אברהם".

רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי מסביר את ההבדל בכמות המצוות שבין עם ישראל לאומות העולם. 

לדעתו, עם ישראל יש בו דרגה רוחנית נוספת מהותית, שאינה קיימת בשאר העמים. כיוון שמטרת 

המצוות היא ליישם את הפוטנציאל הרוחני שבאדם, על כן אומות העולם שיש להם פוטנציאל 
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י בלבד, מוציאות אותו לפועל בשבע מצוות אנושיות. אך עם ישראל שיש לו פוטנציאל רוחני אנוש

 רוחני אלוקי, חייב במספר רב יותר של מצוות אלוקיות כדי להוציא אותו לפועל.

שבע המצוות שבהן חייב מן התורה מי שאינו יהודי, הם: איסור של גילוי עריות, איסור של 

זרה, איסור של גזל וגניבה, איסור של "ברכת ה' " )קללת שפיכות דמים, איסור של עבודה 

אלוקים(, איסור של אבר מן החי וחיוב למנות בתי דינים, כדי לפקח על התנהגות חברתית 

מוסרית בחברה שלהם. מצוות אלו הן הכרח בסיסי לקיומה של כל חברה אנושית. גילוי עריות, 

שאי אפשר לאף חברה אנושית לשרוד, אם  שפיכות דמים, גניבה וגזל הם בוודאי התנהגויות

מתקיימים בה ההתנהגויות האלה. גם אבר מן החי אסור מפני שמרגיל את האדם לאכזריות, 

שבמוקדם או במאוחר תתבטא גם בין אדם לחברו. עבודה זרה, כאשר היא מופיעה בגסות 

איים ואכזריים, ועל גילוי עריות ובעוד מעשים פר, אלילית, היא מלווה בדרך כלל בשפיכות דמים

כן גם באיסור עבודה זרה יש הכרח לקיומה של החברה האנושית. הציווי על הגויים להקים בתי 

דינים בכל מקומות מושבותיהם גם הוא הכרחי ובסיסי לקיומה של כל חברה אנושית. האיסור 

תו מקלל לקלל את ה', אומנם כשלעצמו אינו הכרחי לקיומה של חברה אנושית, אך כל אדם בהיו

ומבזה את ה', משחרר בכך את כל ההגבלות המוסריות, שכל בן אנוש מחויב להם, ובשחרור כזה 

 תיהרס האנושות כולה.

 

 סיכום

כאשר באנו לכתוב על ההבדל שבין עם ישראל לאומות העולם, מצאנו שבמקורות של התורה ושל 

לכת כוהנים, גוי קדוש, סגולה חז"ל יש הגדרות שמבדילות בין עם ישראל לאומות העולם כגון: ממ

מכל העמים ועוד. אך מצאנו גם שיש להבדלים האלה גם תוצאות המתבטאות בהוראות 

יחס שונה לעבד עברי מאשר לעבד כנעני ונושאים יחת ריבית על הלוואה, התנהגותיות. איסור לק

מצאנו גם הלכתיים שונים שמבדילים ביחס שצריך לתת ליהודי לעומת היחס שצריך לתת לגוי. 

שלהיות יהודי זה מחייב לקיים תרי"ג מצוות ואילו גוי די לו שיקיים רק שבע מצוות חברתיות 

                  שנקראות "שבע מצוות בני נח".

אף על פי שהתורה קובעת הבדלים שונים בין יהודי לגוי, היא פותחת את שעריו של העם היהודי, 

היהודי. כל גוי המתגייר ומקבל על עצמו את כל חובותיו  לכל גוי המבקש להתגייר ולהצטרף לעם

 היהודי, זוכה גם בכל זכויותיו של היהודי.העם המצוותיות, ההלכתיות והמוסריות של 

לסיום, ברצוני להתייחס לכמה דברים במציאות שמצביעים על כך שקיימים הבדלים מהותיים 

לם שלשת אלפים וחמש מאות שנים. בין עם ישראל ובין אומות העולם. עם ישראל קיים בעו

באלפיים שנים האחרונות, עם ישראל היה מפוזר בכל קצוות העולם, כאשר אינו דובר אותה 

השפה, ואינו לובש את אותם הבגדים, אין קשר מציאותי ומעשי כל שהוא בין קבוצות היהודים 

מצב זה מראה שיש  השונות ומפוזרות בכל קצוות העולם, ואף על פי כן הוא נשאר מאוחד כעם.

בקיומו ובמהותו של עם ישראל משהו מחוץ לגדרי הטבע, משהו שאינו פועל רק על פי כללי הטבע. 

יש טוענים שבקיום הזה של עם ישראל אין שום מציאות שאינה טבעית, כיוון ששמירת התורה 

פוזרות וקיום המצוות בכל אותם אלפיים שנים גרם לליכוד וחיבור הקבוצות של עם ישראל המ

בכל העולם. אולם אי אפשר להתעלם מכך שהעובדה שעם ישראל שמר בכל כוחותיו על התורה 

ומצוותיה ואף היה מוכן למסור את חייו למענה, גם זו אינה עובדה טבעית אלא היא שלא כדרך 

 הטבע של אף חברה אנושית אחרת. 
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 המתת חסד

 זעיר איתן

 

שהנושא עולה בשיח הציבורי פעמים רבות, ובד"כ אנשים בחרתי לעסוק בנושא המתת חסד כיוון 

 שמצפונם אומר להם כשלמעשה ההלכה מורה הפוך. מתייחסים לצד המוסרי ולמה

 

 מהי המתת חסד?

 ישנם שני סוגים של המתת חסד. במאמר זה אתייחס לראשון.

השליטה על הסוג הראשון: כאשר אדם חולה או מחובר למכונת הנשמה, ובמקרים מסויימים אין 

חייו נמצאת בידיו )הוא מורדם או שאינו נמצא בהכרה(, ויש על משפחתו ורופאיו לקבל החלטה 

האם להשאירו בחיים או לגרום למותו ובכך לגאול אותו מייסוריו ו/או לחסוך בעלויות הטיפול 

 בו.

וון הסוג השני של המתת חסד הוא כאשר אדם מבקש למות מרצון. מצב כזה יכול להיווצר כי

שאדם לא מצא סיבה להמשיך לחיות, או שחווה אכזבה עמוקה בתחום הזוגי/משפחתי/מקצועי. 

 אך לכך לא אתייחס במאמר זה.

 

 מה ערך חיי שעה של יהודי?

נהרג  -אחד ההורג את הבריא או את החולה הנוטה למות ואפילו הרג את הגוססכתב הרמב"ם: "

החולה העומד למות בדיוק כמו את רוצחו של  ". משמע שמוציאים להורג את רוצחו של130עליו

 הבריא. מכאן אנו למדים, שגוסס שווה לחי באופן מוחלט.

אפילו מצאוהו מרוצץ שאינו יכול לחיות אלא לפי שעה וכן כתוב בשולחן ערוך בדיני מפולת: "

". ומכאן רואים כמה חשובים חיי שעה של יהודי שאפילו 131מפקחים ובודקים עד חוטמו

 יש לעשות את כל הדרוש בכדי שיחיה כמה שיותר., שאין סיכוי שיחיה עוד יותר משעה כשיודעים

ויש ששאלו, שההיתר לחלל שבת בעבור פיקוח נפש נלמד מהפסוק "וחי בהם" ודרשו רבותינו 

 "ולא שימות בהם". חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה".

ימות בקרוב, ואין ספק שלא ישמור עוד אבל כאן אנחנו עוסקים באדם שלא יחיה ובוודאי 

יכול לעשות שבתות! והתשובה לכך היא שבדקות שנאריך את חייו על ידי הטיפול בו, אדם זה 

 ונמצא שדקות אלו חשובות מכל שנות חייו. תשובה

 

 האם מותר לבצע המתת חסד?

תפללו עליו, מספרת הגמרא בכתובות ק"ג על רבי יהודה הנשיא שהיה חולה מאוד. באו חכמים וה

ותפילתם הועילה שלא ימות, אך הוא איננו נרפא. ראתה אמתו של רבי יהודה שהוא סובל ייסורים 

משמע שהעליונים )שרוצים במותו  -"יהי רצון שיכופו עליונים את התחתונים"–קשים, והתפללה 

 ו(.של רבי יהודה ובקרבתו אליהם( ינצחו את התחתונים )תלמידי החכמים המתפללים על חיי

ומכך למדה הגמרא שכשמתפללים על אדם חולה והתפילות אינן מועילות והוא סובל ייסורים 

 קשים, אפשר להתפלל עליו שימות ויפסק סבלו.
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אין לתת לו כל  –בנוגע לחולה שאי אפשר להאריך את חייו במצבו הנוכחי כשהוא שרוי בייסורים 

רגע אחד נחשב שופך דמים. אבל אם יש כי המקצר חייו ואפילו ב שיגרמו למותומיני חומרים 

אפשרות להקל על ייסוריו, מותר לעשות זאת כל עוד פעולה זו איננה מקצרת את חייו ואפילו ברגע 

 אחד, ויש לעשות זאת כשעדיין איננו גוסס. 

החיים שניתנו לנו ע"י הקב"ה הם למעלה מהשגתנו. אין אדם שיצליח להפיח חיים בגוף מת. לכן 

על פי זה, ברור  ת להחליט על מה שלא שלנו, ובוודאי שלא להחליט מי יחיה ומי ימות.אין לנו רשו

ומובן שאסור להרוג חולה, לא משנה כמה חמור המצב שלו, ואפילו כשהוא משותק בכל גופו 

ושאינו מוצא סיבה לחיות את חייו, ודעתו משובשת עליו והוא מהווה מעמסה כלכלית ונפשית על 

ם אסור להורגו. כה חשובים חייו שיש לחלל עליו את השבת אם נמצא בסכנת מכל מקו –משפחתו 

 נפשות.

עדיין  –וכתב הרב שלמה זלמן אויערבאך שגם כאשר מתפללים על החולה שימות ויפסקו ייסוריו 

אין לאף אחד כולל עצמו  –עושים הכל להשאירו בחיים. וגם אם החולה מתחנן שיסיימו את חייו 

 .רשות לגרום למותו

 

 ?132מהו הטיפול הנכון בגוסס

אסור  –בהחייאתו  שבו ידוע שהגוסס עומד למות בתוך זמן קצר, ואין טיפול שיסייע במצב

משום שכל נגיעה בו עלולה להחיש את מותו, כמו  לחלוטין לגעת בו, למדוד לו חום, דופק וכו',

בנר עלולה לגרום שאמרו חז"ל: שחיי הגוסס דומים לנר העומד להיכבות, שכל נגיעה קלה 

 לכיבויו.

וכל הגורם למותו, בין אם התרשל בטיפול בו, בין אם לא חידש את מלאי הנוזלים/ המזון/ החמצן 

לא רק שאסור לגרום למיתתו של אדם אלא יש  רוצח. –דינו הדרושים להמשך חייו של החולה, 

 חובה להציל את חייו.

ל מנת להאריך את ימיו אם מבקש החולה אין חובה להעניק לחולה ע -אך טיפול שנחשב חריג

אין חיוב לבצע בו החייאה כי זה , חולה שהיה בייסורים קשים שהפסיק לנשום –למות. למשל 

 אין חובה לבצע בחולה. –יוסיף ייסורים על החולה. לכן כל טיפול שנחשב ללא שגרתי 

רופות אלה יקצרו ומותר לתת לחולה תרופות חריפות כדי להקל על כאביו למרות שיש חשש שת

את חייו, בתנאי שנותנים לו את התרופות בכוונה להקל על כאביו ולא לקצר ימיו. מכיוון שלא 

 בטוח שזה יהרוג אותו, חוזרת החובה היסודית לעשות הכל כדי להקל על ייסוריו.

 דוגמאות נוספות:

ות ע"י חולה סרטן שהמחלה התפשטה בכל גופו, ואפשר להאריך את חייו בימים או שבוע

כימותרפיה ויהיו אלה חיים מלאי סבל וייסורים, ההחלטה נמצאת ביד החולה. )שכן כימותרפיה 

 נמצאת בגדר טיפול לא שגרתי(.

אדם החולה מאוד ואדם המשותק בכל גופו, ועלול למות בכל רגע, וע"י ניתוח ניתן  –דוגמא נוספת 

ין חובה לבצע את הניתוח שיציל את א –יהיה להציל את חייו אך יישאר משותק ויחיה חיי סבל 

חייו אבל את הטיפולים השגרתיים הנחוצים לקיומו היומיומי של החולה חובה לבצע )אספקת 

חמצן, מזון ונוזלים(. אך אם יש אפשרות להסביר לחולה שיפה שעה אחת בעולם הזה יותר מכל 

 הזה.חיי העולם הבא, זכות תהיה לו להאריך את חייו ולהתייסר עוד בעולם 
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עד כה הזכרנו חולים הקרובים למות. עתה נברר את דינם של החולים הנמצאים בשלב הגסיסה, 

 חולים המסתכלים למוות בעיניים.

כיוון שהשרוי בחוסר הכרה אינו סובל, חובה להעניק לו את כל הטיפולים  -לדעת הרב אלישיב

 כולל הטיפולים הלא שגרתיים וכולל החייאה.

עפ"י ההלכה הוא מוגדר  -אם ברור שאין סיכוי להחזירו לחיים -פיינשטייןלדעת הרב אולם, 

גוסס, שאין להאריך את חייו באמצעים מלאכותיים. הגסיסה היא מצב של סבל ולכן אין להעניק 

לו טיפול שיאריך את חייו וימשיך את סבלו. אמנם אם ישנו סיכוי שימצא רופא או שתמצא 

 ש להשאירו בחיים כמה שאפשר.תרופה שיצילו את חייו ודאי שי

שכל גוסס שאין סיכוי להחזירו לחיים, אסור לגרום למותו ע"י ניתוקו  -כתב הרב גורןמתוך כך, 

מן המכשירים אך מאידך אין לעשות פעולות שיאריכו את חייו ולכן כשמתרוקנים מיכלי 

 אין לחדשם. –החמצן/המזון 

הרב  לים לנשום בכוחות עצמם, רצוי, לדבריוכן לגבי אנשים שנפגעו בגזע מוחם ואינם מסוג

לסדר שמכשירי ההנשמה יופעלו ע"י שעוני שבת, וכשתם הזמן, לא לחדש את פעולת  ולדינברג,

המכונה. ולדעת רבים אדם שגזע מוחו מת, האדם נחשב כמת ולכתחילה ניתן לנתק אותו מן 

 המכשירים.

 –אם יש סיכוי שיתרפא  –גיב לסביבתו ואדם הנמצא במצב צמח, שנושם בכוחות עצמו אך אינו מ

חובה להמשיך לטפלו  –יש לטפל בו גם טיפול לא שגרתי. אך אם אין סיכוי שיחזור לעצמו 

 בטיפולים שגרתיים כמו מזון, חמצן וכדו'. ולגבי טיפול חריג הדעות חלוקות.

כתובים בלבד, ובכל מקרה, בין גוסס בין חולה, בין מסוכן ובין שלא, אין להסתמך על הדברים ה

 כי כל מקרה לגופו, ויש לשאול תלמיד חכם הבקיא בנושא.

 

 "מוות במרשם רופא"

אושר בכנסת חוק "מוות במרשם רופא". על פי החוק תוסר  תוך כדי כתיבת מאמר זה, ,4102ביוני 

 האחריות הפלילית מרופא שירשום סם מרדים במינון קטלני לחולה סופני על פי בקשתו. 

על פי החוק שלא להאריך את חייו של חולה במצב סופני אולם לא הותרה נתינת  הותרעד כה, 

 ממית. בכדי לקבל את המרשם יצטרכו החולים להיות תחת ההגדרה של "חולים מרשם

. יוזם החוק, ח"כ סופניים", כאלה שנותר להם על פי הערכת הרופאים פחות מחצי שנה לחיות

ק זה ייתן לחולה מידה של ברירה ושליטה בחייו, בשלב "חו עופר שלח, אמר לאחר אישור החוק:

 ".נסבלים שבו הכאב והסבל הם כבר בלתי

 התגובות מהמגזר הדתי לא אחרו לבוא:

 אומר בתגובה לאישור חוק חולה הנוטה למות כי "לרופא ניתן תפקיד הראשי הגר"ד לאו הרב

 כאבים גם אם בהצטברותם לרפא, וכשאינו יכול לרפא אין לו רשות להמית. מותר לתת משככי

 ."תתקרב שעת המוות אך לא להמית

 ח"כ יעקב אשר מיהדות התורה מיהר להגיב על החוק החמור הנוגד את ערכי ישראל וההלכה

 היהודית ואמר: "ממשלת ישראל חצתה היום עוד גבול וממשיכה את מלחמתה בקדשי ישראל ע"י

 חסד לממשלה הרעה הזו."פגיעה בערך קדושת החיים. הגיע הזמן לעשות המתת 

הנוכחי השילה מעצמה כל סממנים ערכיים  "ממשלת ישראל בהרכבה: ח"כ הרב אורי מקלב

הבסיסית, זהו וידוא הריגה לזהות היהודית של  ואישור הצעת החוק הינה איבוד הזהות היהודית
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חוק ממשלות ישראל לדורותיהם לא שינו את ה ממשלת ישראל". בדבריו הוסיף: "עשרות שנים

עוברים בקלות כה רבה. הדברים מקוממים  הקיים האוסר המתתו של אדם ואלו כאן הדברים

  !כשלעצמם

בלבד:  על אישור חוק המתת חסד: "שוב הוכיחה הממשלה כי יש לה מטרה אחת ח"כ מוזס

  .היהודי" עקירת כל ערך יהודי. איבדו את הערך לקדושת החיים שייחד מאז ומעולם את העם

שאושר היום בוועדת  , לשעבר סגן שר הבריאות הגיב: ״חוק הנוטה למותליצמןח״כ יעקב 

הפכה היום את הרצח  ,השרים, מהווה בושה לספר החוקים של מדינה יהודית. מדינת ישראל

בקדושת החיים, שהינה  להליך חוקי ומקובל. מדובר באיבוד ערכי של הממשלה שאישרה פגיעה

 .ת״ערך עליון בעם היהודי בכל הדורו

 

אני מקווה שבכנסת ישראל יבינו שחוק זה נוגד את כל ערכי היהדות, ההלכה ותורת ישראל, 

 ובעז"ה יבטלו אותו.
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 עוצמת הדיבור

 חי'ים יוסף

 דברי פתיחה 

" מתרגם 133ויהי האדם לנפש חיהבספר בראשית התורה כתבה על בריאתו של האדם הראשון:"

רוח מדברת( כלומר יחודו של האדם הוא -ממללתאונקלוס:" והות באדם לרוח ממללא")רוח 

 בהיותו בעל כוח הדיבור.

איש כי ידור נדר לה' או השבע שבועה לאסור איסר על נפשו לא ": בספר במדבר התורה כותבת

" בפסוק זה התורה מדגישה שאדם אינו יכול להוציא מפיו 134יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה

רתי", אלא הוא חייב לקחת אחריות לכל היוצא מפיו.התורה מילים ולומר אחרי דיבורו "סתם אמ

מצווה עליו:"לא יחל דברו" כלומר אסור לאדם לחלל את דיבוריו,ומצווה עליו:"ככל היוצא מפיו 

 יעשה" כלומר שיעמוד מאחורי כל המילים שיוצאים מהפה שלו.

בתמצית את  בגלל המקום המאוד חשוב ועוצמתי של כוח הדיבור באדם בחרתי לכתוב עליו

 המאמר.

 להצלחת חיי'ם בן חנה למשפחת יוסףאני מקווה שבעקבות לימוד הנושא וכתיבתו 

ותחשוב הדיבור נזכה בעזרת השם לקיים את דברי הרמב"ן באיגרתו המפורסמת ששלח לבנו:"

 " )שלא אומר דבר בלי לחשוב לפני שיצא מהפה שלי(קודם שיצא מפיך

 

  מהו סוד עוצמתו של כח הדיבור?

האדם מבטא את עצמו בהרבה מאד דרכים ובהרבה צורות. האדם יכול לבטא את עצמו...בקול 

 ללא דיבור,שפת גוף שמשדר,בתנועות ידיים ורגליים,בהטיות שונות של גופו,דיבורו וכדומה.

אולם פעולת הדיבור,השימוש במילים היא הדרך והפעולה הברורה והחדה ביותר שהאדם יכול 

 לבטא את עצמו

 ידי הדיבור האדם מבהיר בצורה העמוקה ביותר את מחשבותיו ורגשותיו.-על

ומהי התשובה?! הוא שיעזוב החוטא חטאו, ויסירנו ממחשבתו ויגמור בליבו הרמב"ם אומר: "

שלא יעשהו שוב, שנאמר יעזוב רשע דרכו ואיש אוון מחשבותיו,...ויעיד עליו יודע תעלומות שלא 

". בהלכה זו 135לעולם,...וצריך להתוודות בשפתיו ולומר עניינות אלו שגמר בליבוישוב לזה החטא 

אומר הרמב"ם שהחוזר בתשובה צריך לקבל על עצמו שיעזוב את חטאיו ויתחרט על העבירות 

שעשה. ורק ה' הוא היודע שהתחרט עד כדי כך, שלא ישוב לזה החטא לעולם. הרמב"ם אינו 

ם בליבו ובמוחו בלבד אלא מחייב את האדם להוציא בשפתיו מסתפק שזו תהיה ההחלטה של האד

 ולומר במילים מפורשות את החטא ואת החרטה וההחלטה שלא יחזור לעולם לזה החטא.

הרב יוסף דב סולוביצ'יק שואל מדוע מצריך הרמב"ם את החוטא לבטא בשפתיו במילים את 

האדם לחזור בתשובה בליבו החטא כדי לקיים את מצוות התשובה, מדוע לא די בהחלטות של 

 ובמחשבותיו?

לפי דעתו )הרב סולוביצ'יק( באדם ישנם מחשבות ותחושות רבות אולם כל עוד הוא לא ביטא 

 אותן בשפתיו ולא יצק אותן לתוך מילים, המחשבות והרגשות אינן ברורות אפילו לו בעצמו.
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י הברורה ביותר שבה האדם לסיכום: סוד עוצמתו של כוח הדיבור הוא שהדיבור הוא צורת הביטו

  מבטא את עצמו וזאת משום שהדיבור מכריח את האדם להגדיר לעצמו את ההרגשה והמחשבה.

הערה: כתבנו שיוצקים את הרגשות והמחשבות במילים. בשפה העברית "מילה" מוגדרת גם 

את  כ"תיבה". כאשר אנו כותבים כמה מילים בקיצור על ידי כינוסם למילה אחת, אנו מגדירים

המילה הזאת "ראשי תיבות". כלומר האותיות הראשונות של כמה מילים ותיבות. למה מילה 

נקראת גם תיבה? תיבה היא ארגז, קופסא, כלי קיבול,וכדומה.כלים אלו מכילים בתוכם כמות 

מוגדרת ומסוימת. לפי זה גם מילה היא כלי קיבול מוגדר ומסוים, המכיל בתוכו תכנים 

    ומסוימים. ומשמעויות ברורים

 

 פי התורה מעוצמתו של הדיבור-הוראות והתנהגויות הנובעות על

". שני פסוקים 137חץ שחוט לשונם" בספר ירמיהו כתוב: "136מוות וחיים ביד לשוןבמשלי כתוב: "

אלו מדברים על כך שבכוחו של הדיבור לגדל את חייו של האדם או להמיתו. שאם ישתמש האדם 

בדיבורו לתורה, תפילה, מעשים טובים,וגמילות חסדים, דיבורו מגדל אותו ומגדל את העולם. 

וק לעומת זאת אם ישתמש האדם בלשונו לדיבורים שליליים כגון: לשון הרע, רכילות, לעג, שח

והוצאת דיבה, הוא הורס את חייו שלו ואת העולם כולו. במדרש הסבירו מדוע נמשלה הלשון 

ל"חץ שחוט"? החיצים, כל עוד לא שחררנו אותם ממיתר הקשת המתוח, כל עוד אנו אוחזים 

אותם בידינו, הם נתונים לשליטתנו ואנו יכולים להשיבם לנרתיק החיצים, ולמנוע את הריגת 

כוונו. אולם לאחר ששחררנו את החיצים מהמיתר המתוח של הקשת, הם יעשו  האדם שאליו הם

את דרכם אל המטרה שאליה הם כוונו ויגרמו גם למוות. גם המחשבות שלנו, כל עוד לא שחררנו 

אותם בשפתינו, אנו יכולים לגונזם בנפשנו, ולא יהיה להן שום השלכה מציאותית. אולם לאחר 

ור, הם עושות את דרכם כדי לפגוע במטרה שאליה הם כוונו. הנביא ששלחנו אותם במילים ובדיב

ירמיהו הוכיח את עם ישראל שהם מלאים מחשבות רעות על חבריהם וזולתם, והם אינם 

 ידי כך פוגעים בזולתם. -מסתפקים במחשבותיהם הרעות, אלא משחררים אותן בדיבורים ועל

 

 הדיבור בצבא 

ק י': "כי תצא מחנה על אויבך ונשמרת מכל דבר רע". הרמב"ן בתורה, בספר דברים, פרק כ"ג פסו

בפירושו על התורה, מתמודד עם השאלה, מדוע ציוו במחנה להישמר מדבר רע, הרי בכל מקום 

שחי בו האדם, הוא צריך להישמר מכל דבר רע? הסביר הרמב"ן שבמחנה החטא מצוי יותר: 

ו כל תועבה, יגזלו ויחמסו ולא יתבוששו הידוע ממנהגי המחנות היוצאות למלחמה, כי יאכל"

אפילו בניאוף וכל נבלה )דברים רעים(". הישר בבני האדם בטבעו יתלבש אכזריות וכעס, כצאת 

מחנה על אויב )כתוצאה מההתנהגות החייתית הנובעת בשעת מלחמה מעצם הצורך להרוג בני 

 )יותר מכל מקום אחר(."ונשמרת מכל דבר רע" : אדם( על כן הזהיר בו )במחנה( הכתוב

" ואת הפסוק שכתוב בהמשך: "ולא 138ונשמרת מכל דבר רעבמדרש רבה דרשו את הפסוק: "

יראה בך ערוות דבר". לדעת המדרש התורה במילה "דבר" מזהירה בצבא מדיבור רע. הכוונה היא 

, צריך לניבול פה, לשון הרע והוצאת דיבה. לפי המדרש הזה התורה מצווה שגם לגבי הדיבור הרע

להיזהר יותר במחנה הצבא. יש סכנה במחנה יותר מכל מקום אחר שאדם ידבר דיבורים רעים 
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ושפלים, כמו: ניבול פה, קלות ראש, לשון הרע והוצאת דיבה. ראיתי צורך מיוחד להתייחס 

 לדיבור בצבא כיוון ששמעתי שיש קשיים להיזהר מדיבורים רעים בזמן השירות הצבאי.

שכל אחד ואחת מאיתנו, שהולך למסור את נפשו למען כלל ישראל בצבא, יזכה יהי רצון שנזכה 

 בעזרת השם לשמור על פיו. אמן!

 

 ההשפעה של עוצמת הדיבור שחלה על האדם עצמו וסביבתו 

האדם מושפע מאוד ממה שהוא שומע, הוא מושפע פי כמה וכמה ממה שהוא רואה,והוא הכי 

דיבור הוא אחד מחמשת החושים של האדם. כל מחשבה מושפע ממה שהוא עושה בחושיו. חוש ה

או הרגשה שנשארות וחתומות בתוכו של האדם יכולות להתבטא, די בקלות על ידי הדיבור. 

וכשאדם יבטאם בשפתיו ובדיבורו, הן יהיו חרוטות בנפשו בעוצמות שיהיה לו קשה לסלקם ממנו. 

חיים(. אם האדם מדבר אל זולתו הוא  " )החפץשומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשוכמו שנאמר "

משפיע עליו במילותיו. פתגם עממי אומר אם האדם צועק שומעים אותו, ואם הוא מדבר בנחת 

 ובשלווה, מקשיבים לו.

 

 נקודות חשובות לדיבור נכון בחיי היום יום 

רית בחיי היום יום אנו עוסקים בפעולות דיבור שונות. פעולת הדיבור היא דרך התקשורת העיק

 בין בני האדם. בפסקה זו אנו נלמד מהי הדרך הנכונה לדבר בכבוד זה עם זה.

דברי חכמים בנחת דיבור בנחת הוא הדיבור הראוי והמועיל, כמאמר קהלת: " -דיבור בנחת .א

". מי שמדבר בנחת ניצל ממידת הכעס ומעוד מידות רעות. הרמב"ם כותב בהלכות 139נשמעים

 תר מדי בלחש, כדרך גסי הרוח.דעות שיש לדבר בנחת, אך לא יו

)נובע מחשיבה חיובית(. מסופר על חסיד שהלך עם תלמידיו למקום כלשהו,  -דיבור חיובי .ב

וראו בצד הדרך נבלה. אמרו לו התלמידים לחסיד: כמה מסריחה נבלה זו? ענה החסיד ואמר 

ל לראות להם אל תדברו כך, אלא תסתכלו על שיניה הלבנות והיפות.מכאן למדנו שיש להשתד

צד חיובי אצל חברינו ואף בעצמנו.כתפילתו של רבי אלימלך מליז'נסק: "תן בליבנו שנראה כל 

 אחד את מעלת חברינו ולא חסרונן".

האדם שמולך רוצה לבטא את עצמו כמו שלמדנו בפסקאות קודמות, ולפעמים  -כבוד בדיבור .ג

זולת להיזהר מלקטוע את אנחנו לא מבינים מה הוא רוצה. עלינו ללמוד להקשיב קשב רב ל

דבריו ולחלוק מתוך דרך ארץ וכבוד. ולא לומר שהוא מדבר שטויות כגון: לא מעניין אותי, זה 

לא בשבילי,מי אתה בכלל?,וכדומה זה מראה על זלזול באדם שמולך, סגנון כזה מצוי במיוחד 

לדבר בלשון  אצל בעלי סמכות במעמד גבוה חיילים שוטרים מנהלי עבודה קצינים וכדומה. יש

 נימוסי "בבקשה" ולא לתת פקודות תביא לי, תעשה לי. 
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 סיכום

פי תפיסת התורה, על החובה להתייחס לנושא הדיבור ברצינות, -למדנו במקצת על הדיבור על

ושלדיבור יש כוח השפעה. דיבור יכול למלא את העולם בניצוצות ודברים טובים ולרומם אותו אל 

 י למדנו שמילים יכולות גם לגרום הרס.מטרתו האלוקית ומצד שנ

מובאים דבריו של רשב"י שראוי היה לאדם להיברא עם שתי פיות. בפה  140בתלמוד הירושלמי

אחד ידבר דברים רוחניים קדושים וטהורים ובפה השני ידבר בעניינים גשמיים. צורך זה קיים כדי 

אדם נברא עם פה אחד בלבד כיון שיהיה הבדל ברור וניכר בין קודש לחול ובין רוחני לגשמי. ה

שקיימת סכנה שאם היה נברא עם שתי פיות היה משתמש בשתיהם לדיבורים אסורים כגון: ניבול 

פה, לשון הרע, רכילות, קללות וכדומה. האדם נברא עם פה אחד בלבד, כדי שיוכל לתקן את כל 

פילו הצורך החשוב מה שפגם בעבר. הבריאה מלמדת אותנו עד כמה הרסני הדיבור השלילי שא

להבדיל בין דיבורי החול לדיבורי הקודש יתבטל בגלל הסכנה שאם יהיו לאדם שתי פיות יהיה 

 בעולם פי שניים דיבורים רעים.

בפרקי אבות פרק ראשון משנה י"ז אומר רבן שמעון בן גמליאל: "כל ימי גדלתי בין החכמים ולא 

מצאתי לגוף טוב מן השתיקה" נראה לי כוונתו להימנע מכל דיבור מיותר וכל שכן מדיבור ריק או 

 מזיק. 

יחיד בסייעתא דשמיא זכיתי לכתוב מאמר זה שנגע לי. במעמד זה אני רוצה לומר תודה לאחד וה

בורא עולם שנתן לי את הכוח לא להתייאש בכתיבה, לרב בנציון קופלד שעזר לי בכתיבת מאמר 

זה, לרב ניר הכהן, שתמך, חיזק ולימד אותי חידושים. בשלב זה אני מודה לרב בעז שרמן על 

 ש"ישב עליי" ולא ויתר לי בשום דבר.
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 ברכת כהנים

 כהןשלמה עמית 

 הקדמה

אני כהן ואני זוכה להיות שייך למצווה חשובה זו שעליה  'בגלל שברוך ה בחרתי לעסוק בנושא זה

ובזכות מאמר זה  'נאמר בתורה את הציווי לברך את עמו ישראל באהבה ואני מקווה שבעזרת ה

 אזכה לקיים את מצווה זו באופן מלא.

 

 האם יש מצווה לברך ברכת כהנים?

ה' אל משה לאמר דבר אל אהרון ואל בניו  כתוב בתורה על מצוות עשה של ברכת כהנים "וידבר

לאמור כה תברכו את בני ישראל אמור להם "יברכך ה' וישמרך יאר ה' פניו אליך ויחנך ישא ה' 

פניו אליך וישם לך שלום".מצוה זו היא מצוה יומיומית ואפילו אם כבר בירך פעם אחת באותו 

 .יום רשאי לעלות שוב ולברך.ביום שיש מוסף עולים פעמיים

ולא רק הכהנים מקיימים מצווה אלא אף השומעים אותם והמתברכים שעונים אמן אחר ברכתם 

שותפים בקיום המצווה.הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו בברכת כהנים שהוא זה שנותן לנו את 

הברכה והכהנים הם כמו כלי שמעביר את הברכה מהקדוש ברוך הוא לעם ישראל וכמו שכלי צריך 

שיעבור בו האוכל בצורה נקייה וטובה ככה גם הכהן צריך להיות כלי נקי רוחנית להיות נקי כדי 

ולאהוב את מי שהוא מברך כדי שהברכה תעבור באופן מלא ושלם מאת ה' יתברך לעם ישראל 

 דרך הכהנים.

 

 מה צריך לכוון בשעת ברכת כהנים?

רוש המילים ולא להביט גם הכהנים וגם הקהל צריכים לכוון בשעת הברכה.הקהל צריך לכוון לפי

בכהנים בשעה שהם מברכים והכהנים צריכים לכוון לברך את עם ישראל באהבה,וגם לפירוש 

 המילים.

מי שעומד בשעה שהכהנים מברכים בצד של הכהנים או מול הפנים שלהם נכלל בברכה אבל מי 

 שעומד אחרי הכהנים לא נכלל בברכה.

מצוות רבות  .בנשיאת כפיים ובקול רם ,בעמידה ,את ברכת הכהנים צריך לברך בלשון הקודש

שנעשות על ידי דיבור אפשר לקיים גם בשפה אחרת אבל ברכת כהנים חייב לברך בלשון 

הקודש.כהן חלש או נכה לא ישא את כפיו כמו דין העבודה בבית המקדש הצריכה להיות 

ת בעת הברכה לא יעלה בעמידה.כהן שידיו חלשות ורועדות ואין לו כוח להחזיק את ידיו נשואו

 לדוכן לברך.

רבי נחמן מברסלב כתב שהרמת הידיים של הכהן בשעת הברכה מראה עד כמה יש לו רצון בלב  

לברך את ישראל באהבה והוסיף הרב קוק בעולת ראייה חלק א דף רפד שנשיאת הכפיים קדימה 

 מראה על העתיד שהכהנים מתפללים שיהיה יותר טוב בעתיד.

ים בקול רם היא משום שנאמר בפסוק "אמור להם" כמו שאדם מדבר עם חבר והסיבה שצריכ

 הכהן צריך לברך בקול. כךשלו בקול 
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 בזמן המקדש והיום?-באיזה זמן מברכין

ידוע שכשבית המקדש היה קיים בסיום עבודת הקורבנות הכהנים היו מברכים ברכת כהנים כפי 

אל העם ויברכם וירד מעשות החטאת והעולה שנאמר בספר ויקרא: " וישא אהרון את ידיו 

 והשלמים".

מכאן מבינים שנשיאת כפיים נעשתה בסיום עבודת הקורבנות ובימינו שבעזרת ה' ייבנה בית 

המקדש במהרה קבעו חכמים שברכת כהנים תאמר בשעת התפילה בגלל שהתפילה באה במקום 

 קרבנות. 

ושנזכה לברך שם ברכת כהנים יחד עם משיח  ולכן אני תפילה שייבנה בית המקדש במהרה בימינו

 צדקנו)ניתן להבין שגם המשיח יברך והרי הוא אינו כהן אלא משבט יהודה(.

 

 האם כהן שלא שומר מצוות יכול לברך ברכת כהנים?

זו אינה סיבה לא לקיים מצוות אחרות.אמנם יש יוצא מן הכלל  ,כהן שאינו מקיים מצווה אחת

ידכם דמים " ובספר ישעיהבנביא שנאמר מו יכול לברך ברכת כהנים כשבו כהן שרצח לא והוא: 

)ליישר(  כלומר רק ידיים שנקיות מדם כשרות לברכת כהנים כמו מזבח שאסור לסתת "141מלאו

לפי  .את האבנים שלו בעזרת ברזל כי הברזל מקצר את ימיו של האדם ואילו הברכה מאריכה

רצח את הנפש ואפילו אם הרג בשגגה לא תועיל לו שום תשובה לא תועיל לכהן ש 142השולחן ערוך

 .תשובה משום שאין קטגור נעשה סנגור. וידיים שהגיעו לידי רצח פסולות לעולם בברכת כהנים

אבל לדעת הרמ"א אם הכהן יעשה תשובה שלמה וילך אצל תלמיד חכם שיילמד אותו כיצד 

אז לאחר גמר תהליך התשובה יוכל לשוב לשאת כפיו כי הוא כמו אדם חדש  ,לעשות תשובה

אבל כהן שהוא חוטא כגון: באכילת מאכלות אסורות או באיסור של גילוי עריות חייב  .שנולד

לעלות לדוכן ואם מונע עצמו מלברך רק יוסיף חטא על פשע.ואם נשאל איך כהן רשע יכול לברך? 

את עמו ישראל והוא מקור הברכה בעולם ולא הכהן שעולה לדוכן התשובה היא שה' הוא המברך 

 הוא המברך הוא רק הצינור והכלי להוריד את הברכה.

אמנם אם יש חטאים של זלזול בכהונה גם כן לא יישא כפיו כגון: כהן שנשא אישה גרושה או 

 גיורת או כהן שלא נזהר בטומאת מת אינו יכול לעלות לדוכן ולשאת כפיים.

חזור בתשובה צריך אותו כהן לגרש את אשתו ולנדור שלא יתחתן יותר עם נשים האסורות ואם י

 עליו אז יוכל לחזור לשאת כפיו.

כהן שמחלל שבת לדעת כמה מגדולי האחרונים יכול לעלות לדוכן בגלל שאינו דומה בזה לעובד 

מחללים שבת  עבודה זרה מכיוון שכיום מחללי השבת אינם מתכוונים להכעיס ואפילו אם הם

בפרהסיא )בציבור( הם עושים זאת מחוסר לימוד ואמונה אבל לא בשביל להתגרות ולהכעיס אבל 

כהן שמחלל שבת להכעיס כל זמן שלא חזר בתשובה הרי הוא כעובד עבודה זרה ואינו יכול לעלות 

 לדוכן.

ידיכם  לפני שהכהנים נושאים את כפיהם עליהם ליטול את ידיהם ורמז לדבר מהפסוק "שאו

הכהנים צריכים לחכות עד  כהנים ומעלה, 2קודש וברכו את ה' ". שמגיע זמן ברכת כהנים אם יש 

שהחזן יגיד להם 'כהנים' תקנה נוספת היא לחלוץ את הנעליים משום שעבודת הכהנים בבית 

וכן משום שחוששין שמא  המקדש הייתה בלי נעליים וגם מכבוד הציבור שהנעליים מלוכלכות,

 רצועה מסנדלו ויהיה טרוד בברכה. קסתיפ
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 סיכום

במאמר זה ראינו שיש מצוות עשה מן התורה שהכהנים יברכו את ישראל ושבשעת ברכת הכהנים 

  .צריך כל אחד ואחד מישראל לעמוד מול הכהנים ולכוון דעתו לברכה

 וכן שישנם ארבע הלכות מהתורה שצריך להקפיד עליהם בשעת ברכת הכהנים.

 ם תאמר בלשון קודש.שברכת כהני 4

 שברכת כהנים תאמר בעמידה. 2

 שברכת כהנים תאמר בנשיאת כפיים. 3

 שברכת כהנים תאמר בקול רם. 1

ראינו שבזמן שבית המקדש היה קיים היו הכהנים מברכים את ברכת הכהנים לאחר סיום עבודת 

 הקורבנות.

להורות הלכה בישראל כמו כן אנו למדים ששני תפקידים עיקריים לכהנים הראשון לחנך ו

  .והתפקיד השני הוא להיות אנשי חסד ושלום

תפילתי לבורא עולם שאזכה בעזרת ה' לקיים את המצוות המוטלות עליי בהידור בבנין בית 

 המקדש במהרה בימינו אמן.
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 סיאנסים

 אור כוכבי

 הקדמה

 בטקס להשתתף איסור יש היהדות שלפי בגלל וגם ,לי הזדמן לא כי גם ,בסיאנס הייתי לא מעולם

 העיסוק את אוסרת שהתורה לשער אפשר אולי התורה למצוות טעמים לתת לנסות מבלי .כזה

 לעבוד שהוא ,שלנו העיקרי מהתפקיד לברוח האפשרות את מאיתנו למנוע כדי ,בסיאנס המעשי

 על אמיתית השפעה שום להם ואין ,לנו מחוץ שהם הדברים אל וכדומה ,המידות את לשפר ',ה את

 . שלנו התנהגות

 לכתוב בחרתי אותי ולכן שמעניינים נושאים הם ,וכדומה נסתרים עולמות ,ושדים רוחות ,הסיאנס

 .סיאנס על

 

 מה הוא סיאנס?

 מספר קיימות .שמתו אנשים של" רוחות" עם כביכול לתקשר נועד, "סיאנס" המכונה הידוע טקס

 האנשים של התכנסות כלל בדרך כוללים הטקסים .סיאנס של לטקסים דומות אפשרויות

 עם התקשרות שמאפשרת מסוימת אוירה דרכים מיני בכל ,בו שיוצרים לחדר ,בו המעוניינים

 שדרכו" מדיום" המכונה האדם נוכח שיהיה צורך יש, הסיאנס מהאפשרויות בחלק .רוחות אותם

 .רוחות אותם עם התקשרות מתאפשרת

 

 למה אנשים עושים סיאנס? 

 ,ומעניינת חזקה מאוד כחוויה הסיאנס את שמתארים ,סיאנס שעשו מחברים שמעו הם .א

 .לעשות ומתפתים מסתקרנים הם

 שטקס מצפים הם כן על .הזה העולם של לגבולות מעבר הקיים את להכיר סקרן אדם כל .ב

 .שם הקורה את להבין להם יאפשר הסיאנס

 לקבל ציפייה יש הסיאנס בטקסי למשתתפים .עתידו על האפשר ככל לדעת שמח אדם כל .ג

 .עתידם על ידע מהם

 

 מה גורם לאנשים להימנע מטקס כזה?

 .כזה בטקס השתתפו כאשר בנפשם שנפגעו אנשים מכירים הם .א

 .אמיתי הוא הזה בטקס שקורה שמה מאמינים אינם הם .ב

 דברים עתידם ועל עצמם על לגלות פוחדים אך אמיתי הוא שהסיאנס מאמינים הם .ג

 .נעימים לא או מפחידים

אף  והם ,בו להשתתף רוצים מאוד היו אפילו והם ,אמיתי הוא שהטקס מאמינים הם .ד

 התורה כי ,כזה בטקס משתתפים אינם אך עתידם ועל עצמם על לדעת סקרנות מלאי

 בו. להשתתף אוסרת
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 יחס המקורות היהודים לטקס הסיאנס

 תלמד לא ,לך נותן אלקיך' ה אשר ארץ אל בא אתה כי" :ישראל לעם משה אומר דברים בספר

 ומנחש מעונן קסמים קסם האש ובתו בנו מעביר בך ימצא לא ,ההם הגויים כתועבת לעשות

 ובגלל ,אלה עושה כל' ה תועבת כי ,המתים אל ודורש וידענו אוב ושואל חבר וחבר .ומכשף

 אשר האלה הגויים כי ,אלוהיך' ה עם תהיה תמים ,מפניך אותם מוריש אלוקיך' ה האלה תבהתוע

 מקרבך נביא ,אלוקיך' ה לך נתן כן לא ואתה ישמעו קוסמים ואל מעננים אל ,אותם יורש אתה

 שלא ,התורה אותנו מצווה אלו בפסוקים ".143ןתשמעו אליו אלוקיך ה' לך יקום כמוני מאחיך

 המעשים היו מה מפרטת .כנען בארץ לפנינו שחיו הגויים שעושים מתועבים מעשים מיני כל נעשה

': ה תועבת הם אלו שמעשים מציינת אף התורה .אותם לעשות אסור שלנו ,הגויים של המתועבים

 אסור זה טקס "המתים אל דורש" של סוג הוא הסיאנס שטקס וכיוון ".המתים אל דורש"

 של עם אנו כי ,העתידות לדעת כדי במתים להשתמש צורך לנו שאין אומרת גם התורה .מהתורה

 .העתידות את נדע שמהם חיים נביאים לנו יקים והוא ',ה

זה המרעיב את עצמו והולך ולן בבית הקברות, וכדי -איזהו דורש אל המתים?הרמב"ם כותב: "

ששאל עליו, ויש אחרים שהם לובשים מלבושים ידועים ואומרים -מה שיבא מת בחלום ויידעו

ויספר עמו בחלום. כללו של דברים ומקטירים קטורת ידועה, וישנים לבדם, כדי שיבא מת פלוני 

לוקה, שנאמר: "לא ימצא בך מעביר...ודורש אל -דבר: כל העושה. מעשה כדי שיבוא המת ויודיעו

. הרמב"ם אומר בהלכה זו כלל שכל מי שעושה מעשה, כדי לקבל תשובות "145"144המתים

לוקה, לשאלותיו ממתים, עובר על איסור תורה "לא ימצא בך...דורש אל המתים" והעונש שלו: 

כלומר מקבל שלושים ותשע מכות. כמו כל מי שעובר על איסור מהתורה שאין עליו עונש אחר 

בתורה. הרמב"ם נותן דוגמאות למעשים שנועדו לתקשר עם מתים, ממה שראה או שמע בימיו. 

אולם קרוב לוודאי שאילו הכיר הרמב"ם את טקס "הסיאנס", היה רושם גם אותו כדוגמא 

ן כדוגמה לכך שמי שעושה אותה חייב שלושים ותשע מכות. הגענו למסקנה שהתורה אוסרת וכ

שכך היא דעת הרמב"ם, מכיוון שאמר בכלל שלו שכל מי שעושה מעשים כדי לקבל תשובות מן 

ם כוסות כדי להתחבר עהמת לוקה. מכיוון שבטקס הסיאנס עושים כל מיני פעולות עם הידיים ו

 ב הרמב"ם שהוא דבר אסור ומי שעושה אותו, לוקה.למתים גם הטקס היה שייך לכלל שכת

שם ובעושה מעשה,  ודורש אל המתים לא מסתר )לא נאסר( אלא בהולךרבי יוסף קארו, כותב: "

כגון: במרעיב עצמו או לובש מלבוש ידוע או מקטיר קטורת ידוע וישן לבדו )בין המצבות(. אבל 

ת ומדבר עמו בהקיץ, אפשר שאינו נאסר כשאינו עושה מעשה, אלא על ידי הזכרת שמות בא המ

 ".146משום איסור "דורש אל המתים

הבית יוסף כותב כאן שאיסור: "דורש אל המתים" קיים רק במקרה שאדם עושה פעולות כדי 

לקבל תשובות מהמתים, אבל אם מבקש מהמתים בפה שיענו לשאלותיו, ואינו עושה שום מעשה 

 ור, ואינו לוקה.כדי לקבל תשובות מהמתים, איך בכך איס
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 האם דיבור עם המתים הוא אמיתי או אחיזת עיניים?

דעת הרמב"ן היא שאפשר לגלות קצת מן העתיד כאשר מתקשרים אל המתים, ואילו לדעת 

ם "הרמב"ם אלו דברי הבל ושטות ורק אנשים חסרי דעת מאמינים בכך. וכך הם דברי הרמב

ט"ז: "ודברים האלו אוב, ידעוני, מכשף דורש אל בספר הלכות עבודת כוכבים פרק י"א סעיף 

המתים וכדומה כולם דברי שקר וכזב הם, והם שהטעו בהם עובדי כוכבים הקדמונים לגויי 

הארצות, כדי שינהו אחריהם. )עובדי הכוכבים הקדמונים השפיעו על עמים רבים להאמין בדברים 

י לישראל שהם חכמים מחוכמים ואין ראו האלה, כדי לגרום להם שיעבדו גם הם לכוכבים(

 להמשך בהבלים אלו, ולא להעלות על לב שיש תועלת בהם..." 

 

 סיכום

מאז ומתמיד נמשכו בני אדם לעסוק בנסתרות, להתעניין בשדים ורוחות, לנסות לתקשר עם 

מתים, לנסות להבין ולדעת דברים שהם מחוץ לעולם שלנו. ולכן למשל, הרבה בני אדם רוצים 

בטקסי סיאנס. התורה אוסרת להשתתף בטקס כזה. סיבותיו של איסור זה כמו גם לקחת חלק 

הסיבות האמתיות של כל המצוות נסתרות הם מאיתנו. אולם אפשר אולי לשער שמעבר לכל 

הסיבות האפשריות לאיסור התורה ''לדרוש אל המתים'', רוצה שהאדם ישקיע את זמנו ואת כוחו 

כמו לעסוק בתורה, לגמול חסדים, לתקן את מידותיו, לשפר  בתפקידים האלוקיים שלו בעולם,

את העולם המוסרי שלו, ולא רצתה שיבזבז ואת זמנו את כוחותיו בחקירות מיותרות, אשר 

     למסקנותיהם אין השפעה על אף אחת ממטרות חייו.
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 גלות יהודי תימן

 מדהלה זוהר

 הקדמה

 לרוב כשכותבים על יהודי תימן כותבים על. ותהיותבמאמרי אני רוצה לענות על מספר שאלות 

מנהגיהם השונים "והמוזרים" וכו' ולרוב לא כותבים מדוע הם גלו לתימן, באיזה שנה הם גלו, 

האם הם גלו עם שאר הגלויות, באיזו תקופה ובאילו שנים מדובר, ומדוע הם חזרו לארץ ישראל 

 המאמר.במהרה, יחסית לשאר הגלויות? בשאלות אלו עוסק 

 

מסורת היא בידינו מפי אבות אבותינו שמסרו על כך מאב לבן דור אחר דור שיהדות תימן לא 

שנה קודם לחורבן בית  12-גלתה מארץ ישראל שלא מרצונה עקב מלחמה אלא גלו מרצונם כ

ראשון ולא משום שמאסו בארצם חלילה אלא כיוון שעל פי דברי הנבואה שניבאו נביאי ישראל 

שאו נס ציונה, העיזו אל נבואתו על ירושלים לפני החורבן אומר הנביא ירמיה " דאז בדברי

".ואף הבטיח בנבואתו "היוצא מהעיר הזאת 147תעמודו, כי רעה מביא אנוכי מצפון,ושבר גדול

וחיה" הבינו שלא ירחק היום בו יעלה כובש זר ואכזר על ישראל ויהודה ומשום היותם אנשים 

ה עצה בליבם לעזוב את ארצם בעוד מועד.וכך נאספו מס' ראשי בתי ישרים ותמימים נתן הקב"

לבריאת העולם היא  3222אב מכל שבטי ישראל כדי לטכס עצה כיצד ולאן יצאו מירושלים ובשנת 

משפחות מירושלים והחלו  72למלכות יאשיהו בן אמון יצאו  43לבנין בית ראשון בשנה ה 372שנת 

וישכנו שם ויפרו . אשר נקרא "ג'בל נקום " אשר בארץ תימן ללכת ללא מטרה עד בואם אל מקום

ומאחיהם , וירבו ויצליחו במאוד מאוד תוך שמירה על חוקות התורה וקיום מצוותיה ומשפטיה

 595לבריאת העולם שהיא שנת  1362הקימו עליהם מלכים במשך כאלף ותשעים שנים עד שנת 

הישמעאלים" וצבאותיו כבשוה ואילץ את  לספירה שהופיע בה פתאום בארץ תימן מחמד "נביא

תושבי הארץ לקבל את דתו דת האיסלם ואף ניסה לאכוף את רצונו על היהודים שממלכתם 

החרבה על ידו. אך היהודים לא אבו לקבל עליהם את גזירתו של מחמד למרות שהרג רבים מהם 

דתם חזר בו הכובש ורק ברחמי ה' על צאן מרעיתו שהעדיפו ליהרג על קידוש ה' ולא להמיר 

 . האכזר לפתע

 

יהודי תימן זכו להגנת הבורא בהיותם בגלות קצת " יותר " מאשר יתר אחיהם בני ישראל בשאר 

הגלויות בזכות העובדה שהם יצאו מירושלים כדבר ה' בידי ירמיה הנביא שנאמר "כי מי עמד 

בנת התנהגותם של יהודי מי הקשיב את דברו וישמע " ומכאן מו, בסוד ה' וירא וישמע את דברו

תימן לאחר כיבושם בידי הישמעאלים בראותם את עצמם כנטע זר בתוך יושבי הארץ כתושבים 

ארעיים המחכים כל יום להוראה שעליהם לעלות לארץ אבותיהם ולכן לא נטלו חלק בשום 

אר פעילות פוליטית ולא התגייסו לצבא שהרי ידעו שהם צריכים לשוב לארצם עם יתר אחיהם מש

 . הגלויות

 

על פי דברים אלו זכו יהודי תימן לשוב ארצה מן הגלות עפ"י ה' כמו שנאמר "ואתה אל תירא עבדי 

יעקב ואל תחת ישראל כי הנני מושיעך מרחוק ואת זרעך מארץ שביים ושב יעקב שאנן ואין 

ום מדינת ובשנת תרמ"ב הייתה עלייה של יהודי תימן שכונתה "אעלה בתמר " עוד לפני ק, מחריד"
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ישראל בנוסף לכך כאשר הגיעה הידיעה האומרת שאפשר לעלות לארץ ישראל היו רבים מיהודי 

תימן שמיהרו לעלות ולהגיע ארצה בכוחות עצמם וללא עליה מסודרת למרות שלא הייתה להם 

ידיעה ברורה שאמנם מדינת ישראל קיימת תחת שלטון יהודי באמרם "אם יש יהודים בארץ אנו 

היות איתם גם אנו ונזכה בכך להיות מראשוני השבים כשם שאבותינו היו מראשוני רוצים ל

היוצאים" וכאשר ניסו להניא אותם בכך שיהיה להם קשיים בדרכם ענו דבר זה ידוע לנו מדברי 

ואמנם כפי . חז"ל שאמרו שלושה דברים באים לו לאדם על ידי יסורים וארץ ישראל אחת מהם

ים לא הייתה "סוגה בשושנים" הם נתקלו בקשיים עצומים ופקדו אותם הידוע לנו דרכם של השב

יסורים קשים וחלקם לא הצליחו להגיע לארץ ונפטרו בדרכם אליה אולם אלה אשר נתקלו 

בקשיים פרשו זאת בכך שהקב"ה ממרק את עוונותיהם לפני כניסתם לארץ כדי שכניסתם תהיה 

 . בקדושה ובטהרה

 

ישראל הייתה השמחה גדולה ודוד בן גוריון ז"ל היה בעיניהם כמבשר ובהגיע עת הקמת מדינת 

הגאולה ואמרו "בעת הזאת הופיע ובשורה טובה השמיע עת הזמיר הגיע ולארץ ישראל במהרה 

נגיע" וכך למרות שידעו שיתקלו בקשיים בדרכם לא נרתעו מלעלות לארץ ישראל מיד עם הישמע 

נה הייתה התעוררות חלקית מחמת הספיקות שמא בשורת הגאולה. אם בשנות העליה הראשו

מקדימים הם את הקץ, הרי בהגיע זמן העליה השניה והשלישית רובם ככולם עלו וכל מעשיהם 

ומחשבתם יומם וליל נסבו כיצד להגיע לארץ ישראל בדרך המהירה ביותר ולא חסו על רכושם וגם 

הרבה משוויו והבתים והשדות כאשר הצליחו למכור חלק מרכושם הרי שמכרו במחיר נמוך ב

נותרו בידי הישמעאלים יש"ו שאמרו היהודים עוזבים את תימן לצמיתות כדי להילחם באחינו 

שבפלסטין לכן מצווה עלינו להכביד עליהם ולא לשלם להם סכום ראוי. כל זה לא עמד בדרכם של 

יכם אל תחוס על ועינ, יהודי תימן שהשלימו עם כך ובלבד שיעלו ויגיעו לארצם כמו שנאמר

כליכם" ועלו ארצה במהירות לעזור בהתיישבות ובהגנת הארץ שהייתה משוש עינם במשך כל 

  .                                                    הגלות

 

 לסיכום

אנו רואים שקהילת יהדות תימן גלו מרצונם החופשי לתימן עקב נבואות החורבן והם הבינו שזהו 

בנו שכל מאווים ורצונם של יהודי תימן היה לעלות לארץ אבותם ואף היו אנשים שעלו רצון ה'. ה

באופן פרטי לארץ לכל אורך הגלות ולכן כשהוכרזה הקמת הקמת המדינה הם ישר עזבו הכל ועלו 

 . לארץ מתוך אמונה שלימה שזהו רצון השי"ת
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 השירות הצבאי

 מה טוב רועי

 מבוא

בגלל החשיבות והחובה של השירות הצבאי, מכיוון שבזמנינו יש הרבה בחרתי לעסוק בנושא זה 

משתמטים ולא מבינים את החשיבות של השירות בצה"ל. למה צריך להתגייס? על מי חלה חובת 

 השירות הצבאי?.

 

 . בשירות הצבאי ישנם כמה מצוות שאדם מקיים

 א.עזרת ישראל מיד צר.

                                         ב.קיום ריבונות של עם ישראל על ארצו.

אלו מצוות שודאי אדם מקיים בשירות הצבאי, בנוסף לכך ישנם עוד כמה ערכים שאדם מקיים 

 עזרה לזולת, חיבור לעם ישראל מכל הגוונים., בעצם השירות, לדוגמה: מצוות קידוש השם

 

  מצוות הצלת נפשות

רך זה פשוט בפניו שצריך להציל נפש יהודי. כפי מצוות "הצלת נפשות", כל אדם צריך שיהיה ע

שמלמדת אותנו התורה שפיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה, אנו רואים זאת לדוגמה בהלכות 

מי שיש לו חולי של סכנה מצווה לחלל עליו את השבת והזריז הרי זה שבת. ההלכה היסודית "

                                                         יסודות חשובים במצות פיקוח נפש." מהלכה זו אנו למדים משובח והשואל הרי זה שופך דמים

". אנו הרי זה מגונה -והנשאל" 148)סק"ו( מוסיף ומביא את דברי הירושלמי המשנה ברורה במקום

הרי זה שופך דמים", שהרי החולה נמצא  -מסוגלים להבין בפשטות את דברי השו"ע, "שהשואל

כנה, ואם אתה עומד לשאול שאלות באותה העת, אתה עלול בשאלותיך לשפוך את דמו, כעת בס

או לפחות לעמוד על דמו, אבל מדוע שיהיה הנשאל מגונה? במה חטא? תלמיד חכם, ואולי אף רב 

מדוע הוא אשם? אמירה זו מחדדת את ערכו הגדול של  -בישראל, שבאים לשאול אותו שאלה

ר במושג כה יסודי וכה ראשוני, שידיעתו חייבת להיות נחלת הכלל, דבר היסוד "פיקוח נפש". מדוב

השווה לכל נפש. אם יש יהודי בקהילה שערך זה אינו ברור לו והוא נצרך בכך ללכת לשאול את 

 הרב, אז אחריות זו נופלת על הרב.

ש" על כל רב קהילה או תלמיד חכם יש אחריות להקנות מראש את הערך היסודי של "פיקוח נפ

בצורה ברורה, בכדי שלא יהיה צורך לשאול את הרב בבא העת של פיקוח נפש, האם מותר לחלל 

   שבת כדי להציל חיים.

בהשתתפות מעשית בשירות בצה"ל מצילים נפשות לא רק לאדם פרטי אלא לכלל ישראל, כפי 

 שמגדיר זאת הרמב"ם "עזרת ישראל מיד צר".

 

 עליהםעזרת ישראל מיד צר הבא למלחמה 

אין המלך הגדיר כל מלחמה שנועדה להציל את ישראל מיד אויב, כמלחמת מצווה: " 149הרמב"ם

נלחם תחילה אלא מלחמת מצווה, ואיזו היא מלחמת מצווה? זו מלחמת שבעה עממים, מלחמת 

כך נלחם במלחמת רשות,והיא המלחמה שנלחם -עמלק ועזרת ישראל מיד צר הבא עליהם. ואחר
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". בהמשך מגדיר י להרחיב את גבול ישראל ולהרבות בגדולתו ושמעועם שאר העמים כד

"...ומאחר שיכנס בקשרי המלחמה ישען את מלחמות ישראל כמלחמות על ייחוד ה':  150הרמב"ם

על מקווה ישראל ומושיעו בעת צרה. וידע שעל ייחוד ה' הוא עושה מלחמה, וישים נפשו בכפו ולא 

ולא בבניו, אלא ימחה זיכרונם מליבו ויפנה מכל דבר  יירא ולא יפחד ולא יחשוב לא באשתו

למלחמה. וכל המתחיל לחשוב ולהרהר במלחמה ומבהיל עצמו עובר בלא תעשה, שנאמר: " אל 

ירך לבבכם, אל תראו ואל תחפזו ואל תערצו מפניהם", ולא עוד" אלא שכל דמי ישראל תלויים 

כל נפשו והרי זה כמי ששפך דמי הכל, בצוואריו. ואם לא ניצח ולא עשה מלחמה בכל ליבו וב

שנאמר: לא יימס את לבב אחיו כלבבו. והרי מפורש בקבלה, ארור עושה מלאכת ה' רמייה וארור 

. וכל הנלחם בכל ליבו בלא פחד ותהיה כוונתו לקדש את ה' בלבד מובטח לו 151מונע חרבו מדם

לו ולבניו עד עולם, ויזכה לחיי שלא ימצא נזק ולא תגיעהו רעה. ויבנה בית נכון בישראל, ויזכה 

צרורה בצרור החיים  עולם הבא. שנאמר כי מלחמות ה' נלחם, ורעה לא תמצא בך... והיתה נפש

". מדברי הרמב"ם אנו למדים, שכל מלחמה שנועדה להציל את ישראל נחשבת 152את ה' אלוקיך

ישראל אינם  ל"מלחמת מצווה", ואומר גם שכל הנלחם במלחמות ישראל צריך לדעת שמלחמות

מלחמת צמאי דם או צמאי שלל, אלא מלחמת קידוש ה' בעולם ועל ייחודו, ותהיה כוונתו רק 

לקדש את ה' בלבד, ולכן כל אדם מישראל צריך להיות מוכן למסור נפשו ואת חייו על המלחמה 

מבלי לפחד, ומוסיף הרמב"ם "ואם לא ניצח ולא עשה מלחמה בכל ליבו ובכל נפשו הרי זה כמי 

ששפך דמי הכל". הרמב"ם מוכיח מהנביא ירמיהו "ארור עושה מלאכת ה' רמיה " מיהו העושה 

מלחמת רמייה? "ארור מונע חרבו מדם" שהכוונה למי שלא נלחם במלחמות ישראל בכל ליבו 

ונפשו. הרמב"ם מבטיח שכר בעולם הזה ושכר בעולם הבא ומביא ראייה מדברי אביגיל אשת נבל 

ד המלך "כי עשה יעשה ה' לאדני בית נאמן, כי מלחמות ה' אדני נלחם ורעה הכרמלי שאמרה לדו

לא תמצא בך מימיך..." )שכר בעוה"ז(, "והיתה נפש אדני צרורה בצרור החיים את ה' אלוקיך" 

 )שכר בעוה"ב(. וכאן מראים לנו את גודל המצווה והערך האלוקי של השירות בצה"ל.

 

 וקיום ריבונות של עם ישראל על ארצ

הרמב"ן, בהשגותיו על ספר המצוות של הרמב"ם מצוות עשה ה', כותב שיש מצות עשה מן התורה 

על כלל עם ישראל לכבוש את הארץ. להיות ריבון ושליט עליה, ליישב אותה ולהפריח את 

שנצטווינו לרשת הארץ אשר נתן האל יתעלה לאבותינו אברהם יצחק שיממונה, וזו לשונו: "

נה ביד זולתנו מן האומות או לשממה. והוא אמר להם: והורשתם את הארץ וליעקב, ולא נעזב

וישבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה, והתנחלתם את הארץ אשר נשבעתי 

שזו מצוות עשה, אמרו יתעלה בעניין המרגלים: עלה רש כאשר דיבר ה'  לאבותיכם..., והראי'ה

' אתכם מקדש ברנע לאמור עלו ורשו את הארץ אשר לך, אל תירא ואל תחת. ואמרו עוד ובשלוח ה

נתתי לכם. וכאשר לא אבו מלעלות במאמר הזה, כתוב: ותמרו את פי ה'... וזוהי שחכמים קורין 

אותה מלחמת מצווה... וזולת זה הפלגות גדולות שאמרו בה )במצווה הזו( הכל הוא ממצוות עשה 

מצוות עשה לדורות, מתחייב כל אחד ממנו הוא שנצטווינו לרשת הארץ לשבת בה. אם כן היא מ

   ".כידוע בתלמוד במקומות הרבה, ואפילו בזמן גלות
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הרמב"ן אומר שיש מצות עשה לרשת את הארץ משמעות הדבר לכבוש אותה, לישב בה, לשלוט 

עליה וליישב אותה. ולא יהיה שטח אדמה בשליטתו של עם אחר או שטח שומם. נראה שלדעתו 

מצות הכיבוש והשליטה של עם ישראל על ארצו, ומצות ההתיישבות בא"י היא  עיקר המצווה היא

כדי לממש ולקיים את השליטה על הארץ. הרמב"ן מביא מספר פסוקים להוכיח את דבריו שזו 

מצות עשה. מצווה זו מכונה בפיהם של חז"ל "מלחמת מצווה". אפשרות קיום מצות הכיבוש, 

רץ נעשית רק ע"י כוחות הצבא הישראלי. ולכן השירות השליטה והתיישבות של עם ישראל בא

בצבא מקיים את הכיבוש והשליטה ואת ההתיישבות בארץ. הרמב"ן מדגיש שבמצוות הכיבוש, 

                                                                     השליטה וההתיישבות מחויב כל אחד ואחד מישראל.

              מנינו רואים עד כמה השירות בצבא היא מצווה חשובה מאד.גם מגדולי אחרוני ז

 

"אמונת אמן היא לכל יהודי שדברי הראשונים נכתבו ע"פ רוח הקודש  -153הרב אברהם שפירא

ששרתה עליהם ממרום ולכן כל דבריהם מחייבים את כלל ישראל. והנה בדברי הרמב"ן רואים 

 רתה עליועכשיו ולמפרע בעליל כי רוח ממרום ש

                                                   שלש נקודות בדברי הרמב"ן:

 א( מצווה לבא לשבת בארץ בכל זמן גם כשהשלטון ביד נכרים

   ב( חיוב זה הוא חלק מהמצווה הכללית לכבוש את הארץ ולשבת בה שנצטווינו בהם בימי יהושע.

 יד הנכרים."ג( יש איסור להניח משטחינו ולמסרם ל

 

כל שכן כאן שכוהנים שהם חיילי צה"ל עומדים לגונן על ישראל ועל ארצנו  -154הרב עובדיה יוסף

הקדושה. שאין ספק שמצווה רבה הם עושים לקדם פני צבאות האויב הבאים לזרוע הרס 

ולהשמיד ולהרוג ולאבד אנשים נשים וטף. וזהו מה שפסק הרמב"ם שעזרת ישראל מיד צר הבא 

                                            היא כלל מלחמת מצווה". עלינו

 

 האם לומדי תורה גם חייבים לצאת למלחמת מצווה, או שתלמוד תורה דוחה את מלחמת מצווה?

 בכדי לענות על שאלה זו עלינו לעיין בדברי הגמרא והפרשנים הבאים:

בד"א במלחמות הרשות אבל במלחמות מצווה הכל יוצאין אפילו חתן מחדרו וכלה  :155הגמרא

מחופתה. אמר ר' יהודה במה דברים אמורים במלחמת מצווה אבל במלחמת חובה הכל יוצאין 

 אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה.

י ואמרו "ילך וישוב לביתו" כבר פירשו חז"ל בפרק משוח מלחמה )דף מ"ג( ובספר :156אברבנאל

שילך לספק מזונות ולתקן את הדרכים לאנשי המלחמה וקבלו חז"ל שזה כלו ינהג במלחמת 

רשות. אבל במלחמת חובה יצא חתן מחדרו וכלה מחופתה ולא ימנעו מללכת אל המלחמה כ"א 

 הנשים וטף.

ואחר שחוזרין כל החוזרין מעורכי המלחמה, מתקנין את המערכות, ופוקדים שרי  :157הרמב"ם

ש העם ומעמידין מאחור כל מערכה ומערכה שוטרים חזקים ועזים, וכשילין של ברזל צבאות ברא
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בידיהם. הרוצה לחזור מן המלחמה הרשות בידיו לקפח את שוקיו, שתחילת נפילה ניסה. במה 

דברים אמורים שמחזירין אנשים אלו מעורכי המלחמה במלחמת הרשות, אבל במלחמת מצווה 

 ו וכלה מחופתה.הכל יוצאין ואפילו חתן מחדר

ממקורות אלו רואים שכשהתורה אמרה "ילך וישוב לביתו" שישנה אפשרות לא לצאת למלחמה 

לאנשים מסוימים, זה מדובר רק במה שמה שמוגדר מלחמת רשות אבל בדברי הגמרא והראשונים 

 רואים שבמלחמת מצווה אין פטור וכולם צריכים לצאת למלחמה.

 

 סיכום

ר את עניין השירות הצבאי האם זה חובה? מצווה? האם חייבים, מי בנושא זה השתדלתי לסקו

 חייב? 

 השירות הצבאי הינו חשוב מאד, ואף חובה על כל אדם, וראינו את הסיבות לכך, והם:

כל אדם חייב שערך זה יהיה ברור לו ושהוא מחויב להציל נפש בסכנה וק"ו בפיקוח  -הצלת נפשות

 נפש של כלל ישראל.

עם ישראל מחויב לכבוש ולשלוט על ארץ ישראל, וצריך גם להילחם  -ושלטון בעם קיום ריבונות

 כדי שלא יהיה בשליטה של עם אחר.

כל אדם חייב להשתתף במלחמת מצווה, ז"א שגם לומדי תורה  -החייבים להשתתף במלחמה

 חייבים לצאת למלחמה, ואפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה.

הצבאי והחובה להשתתף במלחמת מצווה מבלי -השירותמכאן אנו רואים את החשיבות של 

 הסתייגות.
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 ענווה

 יוסף -רון מור 

 הקדמה

בספר "אורחות צדיקים" בשער הענווה כתוב: "כי העניו מציל את עצמו מרעות רבות" מכאן 

אנחנו מבינים שמידת הענווה היא מידה חשובה מאוד. בחרתי לעסוק בנושא זה מכיוון שבעולמנו 

המושג ענווה נתפס כ"שפלות רוח", אדם שקט שלא מביא את עצמו לידי ביטוי בגלל שפלות הרוח 

 תו, במאמר נבין מהי מידת הענווה וחשיבותה הרבה. שלו וכפיפו

 

 מיהו העניו ? 

אדם שאינו מחשיב עצמו יותר מחברו ואינו חושב עצמו חשוב  –ההגדרה החברתית של אדם עניו 

מחברו או מכל אדם, אדם עניו מברר לעצמו בשכל,ברגש,בדמיון ובהבנה שהוא אינו חשוב יותר 

 מאחרים ואין מעלותו גדולה מהם. 

 

 האם ענווה היא רק כלפי בני אדם?

רבי משה מקוצי מסביר שענווה היא כלפי ריבונו של עולם, עניינה של מידת הענווה היא לדעת 

ולהכיר שכל מה שיש לי ויש בי אינו ממני אלא הכל מריבונו של עולם, כל העושר, הכישרונות, 

כל מה שיש לו זו ענווה כלפי  היופי, החכמה הכל מהקב"ה. על האדם לדעת שהוא אינו המקור של

השמר לך פן תשכח את ה' אלהיך לבלתי שמור מצוותיו ורם לבבך ריבונו של עולם על פי הפסוק: "

" אלא 159כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה". אין על האדם לחשוב ש"158ושכחת את ה' אלהיך

שיש בו אינו משלו אלא  הקב"ה הוא מקור הכוח בעולם והכל בשליטתו ובידו. אדם היודע שכל מה

מתנה שקיבל מריבונו של עולם מדוע שיתגאה על חברו? אין הוא מתגאה כי הבין שתכונות אלה 

 אינן שלו. 

הרמב"ם אומר שאנו שואפים שיהיה באדם את כל המידות אך כולם על דרך האמצע ששום דבר 

וד במידת הבינוניות אך אחד לא יבוא על חשבון דבר אחר. כמו שאנחנו מבינים, הרמב"ם דוגל מא

בעניין הגאווה הרמב"ם חושב אחרת הרמב"ם אומר שבגאווה אין ללכת באמצע אלא יש להיות 

 עניו מאוד אסור שישאר פירור של גאווה באדם בפרקי אבות נאמר "מאוד מאוד הוי שפל רוח" 

תם חושקני בכם שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אבגמרא נאמר: " –ישראל ענווים 

" משפט זה מלמד אותנו דבר ענק, ריבונו של עולם אוהב אותנו אהבה 160ממעטין עצמכם לפני

מיוחדת כי על אף שמשפיע עלינו גדולה אנו ממעטים עצמנו לפניו אנו ענווים כלפיו. ענווה היא 

תכונה יסודית של דבקות בה'. ככל שאדם דבק בה' כך הוא זוכה להבין כמה שהכל הוא מהקב"ה 

 כך הוא אדם עניו.ומתוך 
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 ענוותנותם של אבותיהם של ישראל

והאיש משה עניו מאוד " -מידת הענווה שרויה בגדולי ישראל. נביא כמה דוגמאות: משה רבינו

" ונשאלת שאלה שאין תכונה זו מתאימה למנהיג ישראל 161מכל האדם אשר על פני האדמה

ך רואים שמשה רבינו למרות שהיה שצריך להוציא את עם ישראל ממצרים, מעבדות לחירות? א

האדם העניו ביותר על פני האדמה הוא היה גם תקיף, גיבור וחזק ביותר. תפקידו של משה רבינו 

כלל את כל התפקידים הממלכתיים, השיפוטיים והרוחניים יחד ולמרות שהיה לו את כל 

היו מביאים תפקידים המשמעותיים האלה לא היה אדם גאוותן, כל אדם אחר תפקידים אלו 

אותו לידי גאווה מכאן רואים את גדולתו העצומה של משה רבינו העניו מכל אדם. עוד אחד 

"ואני -מאבני היסוד של עם ישראל שאפשר ללמוד ממנו ערך עצום על הענווה הוא דוד המלך

תולעת ולא איש" למרות שדוד היה מלך ישראל הוא הרגיש כתולעת לפני הקב"ה, דוד המלך 

ל מה שיש בו וכל מעמדו הגדול כמלך ישראל הוא מריבונו של עולם ובעבור כל עם הרגיש שכ

 ישראל. 

 

 האם הענווה היא ביטול הערך העצמי של האדם ? 

משמת רבי בטלה נלמד תשובה לשאלה זאת על פי סיפור שמובא בגמרא, נאמר במשנה: "

ממשיכה הגמרא: "אמר רב " הגמרא אומרת משמת רבי יהודה בטלה הענווה מן העולם 162ענווה

יוסף איכא אנא" רב יוסף אמר יש אני, רב יוסף בעצם אומר שיש אותו אז למה הגמרא אומרת 

שבטלה הענווה? לכאורה זה לא מסתדר איך אדם יכול להעיד על עצמו שהוא עניו? לומדים אנחנו 

ר את עצמו הכרה מרב יוסף דבר גדול, רב יוסף אינו צריך להתעלם ולהתנכר לתכונותיו הוא מכי

חודרת ויודע שהוא עניו, רב יוסף אינו מתדהר בענוותנותו, האדם צריך להכיר את עצמו לטוב 

ולרע, על האדם להכיר את החסרונות שלו על מנת לדעת להתגבר עליהם ולהכיר את יתרונותיו 

ודה כדי לדעת להשתמש בהן. לרב יוסף ניתנה מדרגה ענקית של ענווה וכך הוא בעצם הודה ומ

 לקב"ה על המתנה שקיבל ושמח להשתמש בה למען עם ישראל ועבודת ה'.

על הכרת ערך עצמו של אדם אפשר ללמוד מרבי שמעון בר יוחאי, מסופר שרבי שמעון בר יוחאי 

" לכאורה זה נשמע יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין מיום שנבראתי ועד עתהאמר: "

שמעון בר יוחאי אומר שיכול לפטור את כל העולם מן הדין אך אין כמו אמירה בעלת גאווה שרבי 

זו אמירה בעלת גאווה אלא עובדה, רבי שמעון בר יוחאי היה יכול לרומם את כל העולם ועליו 

להיות מודע לכוח הזה לנצלו לטובת כל עם ישראל לכן רבי שמעון בר יוחאי אמר זאת וזו הכרת 

 ערך עצמו. 

לי נברא העולם" דהיינו גם מביטוי זה היינו חושבים שהוא ביטוי בעל "חייב אדם לומר בשבי

גאווה, ביטוי עם אגואיזם אך לא כך כמו שנברא העולם בשבילו נברא גם בשביל השני, אילולא 

הוא העולם לא היה יכול להתקיים ואין להתחמק מהכרה זו ואין להתגאות בה. הרב קוק זצ"ל 

ולתו, על האדם להיות בעל "גדולה ענוותנית" תחושת גדלות אומר שאדם צריך להיות מודע לגד

 שאינה גורמת גאווה אלא ממלאת את האדם בענווה. 

 

 תיקון הגאווה
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 במדבר י"ב, ג' 
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גאווה היא לא רק במעשים של האדם אלא גם בלשונו של האדם. אדם צריך להכיר בערך עצמו אך 

וא אסור כי הוא מביא אין זה מתיר לו לדבר על מעלותיו בפני אחרים, דיבור של גאווה גם ה

לגאווה, לא יתכן שדיבור כזה לא יגרור את המדבר לגאווה בליבו. נביא שרק מדבר דיבורים של 

גאווה נבואתו מסתלקת ממנו. רב יוסף ורבי שמעון בר יוחאי שהעידו על עצמם שהם ענווים הם 

ו למטרה יחידי יחידים הם היו במצב של גדלות כזאת שדיבורים אלה לא פגמו בהם ונאמר

 חינוכית עמוקה כדי ללמד אותנו שיש ענווים ואפשר להיות ענווים.

אומר הרמב"ן באיגרתו: "ובמה יתגאה לב האדם אם בעושר, ה' מוריש ומעשיר. ואם בכבוד הלא 

לאלוקים הוא שנאמר והעושר והכבוד מלפניך". כאשר אדם מתגאה מהעושר או מכבודו עליו 

לא להתגאות בעושרו או בכבודו. ועוד הוסיף הרמב"ן: "נמצא לדעת שהכל מהקב"ה ולכן אסור 

הכל שוה לפני המקום כי באפו משפיל גאים וברצונו מגביה שפלים, לכן השפיל עצמך וינשאך 

המקום". הקב"ה הכל בידיו וברצונו אם הקב"ה רוצה, ברגע אחד משפיל גאים ואם רוצה מגביה 

 וק במידת הענווה.שפלים לכן על האדם להתרחק מן הגאווה ולדב

מסופר על חסיד אחד שהיה שרוי בתענית יחיד והיה צמא מאוד, עבר ליד מים התגבר ולא שתה 

מהמים, שמח החסיד כל כך שהתגבר על יצרו לשתות מן המים אח"כ חשב לעצמו ואמר: "למה 

ות אני מחשיב עצמי?" חזר ושתה מן המים. נלמד מכך שעדיף לשבור את התענית יחיד אך לא להי

נגוע אפילו בפירור של גאווה. לא טוב לאדם להחשיב עצמו בזכות מעשיו גם אם הם דברים 

חיוביים כמו במקרה הנ"ל שהחסיד גבר על התאווה שלו לשתות מים הרגיש שהוא מתמלא 

 בגאווה פנימית חזר והעדיף לשבור את התענית שהיה שרוי בה.

 

  

ולמצוא מעלותינו האמיתיות, על מנת שנוכל יהי רצון שנזכה לברר את חסרונותינו ולתקנם 

 להתרחק מן הגאווה ולדבוק במידת הענווה. 
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  התמדה

  אסף סבהתו

 הגדרת ההתמדה

 במצב בו הוא נמצא. להישאר עקרון ההתמדה בפיזיקה קובע כי כל גוף נוטה

אם במנוחה, ישאף להישאר במקומו אם בתנועה ישאף לשמור על מהירותו. כדי להמשיך ולקיים 

את התנועה אין צורך בהשפעה חיצונית. השפעה זו נחוצה בשביל להפסיק את התנועה או לשנות 

את כיוונה. במציאות היומיומית גופים אינם משמרים את תנועתם מפני שקשה מאוד להימנע 

 ות. מהשפעות חיצוני

כדי להשיג הישגים בחיינו, אנחנו מתמידים בשבילם וכאשר הגענו אליהם אנו חיים אותם בשגרת 

היום יום. כמו אדם שהלך ללמוד תואר כלשהוא הוא השקיע והתמיד בשבילו וכאשר הוא הגיע 

לביתו וזאת התמדה  אליו ומצא עבודה בעניין, הוא קם כל בוקר הולך להתפלל ולעבודה וחוזר

 כי אם הוא לא יעשה את זה הוא יבין את ההשלכות של זה. טבעית

 

 איך ההתמדה עוזרת?

ההתמדה עוזרת לנו להשיג מטרות. כיצד? כאשר אדם שואף למקום כל שהוא, בין אם זה מכינה, 

צבא, לימודים ובעבודה. הוא מציב לו מטרות ומבין את חשיבותם ומבין שאם הוא לא יתמיד 

הוא לא יצליח להשלים את המטרות שלו ויישאר במקומו ללא התקדמות ויישב או ירוץ או יכתוב 

 אז הוא מציב לעצמו מטרות ומתמיד בהם וכך הוא יגיע לאן שליבו חפץ.

כדי לעשות דברים בצורה שלימה ולא מאולתרת או מחפפת צריך להתמיד בעניין כדי להבין אותו 

 ולעשות אותו בצורה שלימה.

כמה. כאשר אדם לומד להתמיד בכל עניין, הוא לומד להסתכל על ההתמדה מביאה אותנו לידי ח

כל דבר שהוא עושה בצורה קצת שונה. כלומר, כאשר אדם מתמיד בלמידה, הוא לא קורא סתם 

אלא משתדל להחכים מהחומר כמה שיותר ובודק ועמל ומתמיד כי הוא רוצה להחכים ולהציב 

 יותר פיקח וחכם. לעצמו מטרה ושאדם מגיע לבירור עמוק, הוא נהיה

 

 מהיכן מגיע הרצון להתמדה?

שהלך ללמוד בישיבה של רבי עקיבא בתקופתו של רבי שמעון  163בן חכינאי מסופר על רבי חנינא

בר יוחאי. אמר לו רשב"י: "המתן לי עד שיכלו ימי חופתי, ואלך עמך לישיבה". לא המתין לו ר' 

 חנינא והלך וישב שתיים עשרה שנה בבית המדרש.

ו לומדים מרבי חנינא בן חכינאי שכשרצה ללכת לבית המדרש וללמוד, רשב"י רצה שהוא יחכה אנ

לו, אך לרבי חנינא היה רצון גדול לשבת בבית המדרש ולכן לא חיכה והלך והתמיד במשך שתיים 

עשרה שנה. ר' חנינא ידע את כוחה של התורה ובגלל זה הוא נענה בשלילה לרשב"י כי הוא הבין 

מתנה הינה לבטלה, וכדי ללמוד את התורה ולהבין את כל הדרך שלה וערכה צריך לשבת שעצם הה

 ולהתמיד במשך שנים ארוכות בלמידה. 

רצון ההתמדה מגיע גם מסבלנות לתהליך הבנייה אט אט וגורמת לאדם לבנייה יציבה יותר 

   ומושקעת.
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 בס"ד

 

442 

 

יגיע למטרה שלו ושמה  הרצון מגיע גם מעצם החשיבה לחווית ההצלחה כאשר אדם יודע שהוא

יהיה לו טוב, כמו אדם שבונה את עצמו במכינה, כך הרצון לשבת וללמוד ולשאול ולחקור יהיו גם 

 יותר חזקים כי זה מקדם אותו.

"כל העקשן למד" במידת העקשנות יש שני צדדים אחד טוב ואחד רע. למטרת ההתמדה אדם 

 רוש אותם ולהיות עקשן לשאלותיוצריך לקחת את הצד הטוב שזה להתעקש על מעשיו ולד

 ולבעיותיו. ככל שאדם יתעקש עם עצמו ככה יוכל להתמיד יותר.

התמדה בפעולה נובעת מהתמדה בחזון כאשר ברור לך מעבר לכל ספק מה אתה רוצה בצורה כזו 

שהחזון שלך כמעט ולא משתנה, אתה תהיה עקבי יותר ותתמיד יותר בפעולות שלך והעקביות 

 ת תפיק עקביות בתוצאות.הזאת בפעולו

 

 האם בכל עניין צריך להתמיד?

לא. אדם שניסה לבנות משהו ולא הצליח צריך ללמוד מטעויות ולא לעשות אותן עוד הפעם. כך 

אדם שנופל בעבודות השם צריך לקום ולא להישאר למטה ולהמשיך ולעשות חטאים כאילו אין 

  דרך חזרה, תמיד יש.

 

 א לוותר? האם תמיד כדאי להתמיד ול

 ודאי שלא! לפעמים לוותר זו בברור האפשרות הטובה ביותר.

שהוקמה עלי ידי בייל גייטס ופיל אלן. זו הייתה החברה   traf-o-dataפעם הייתה חברה בשם 

 . גייטס ואלן ניהלו אותה במשך כמה שנים עד שהם ויתרו על4972הראשונה שהם הקימו בשנת 

 . עם מיקרוסופט התקדמו יותר traf-o-dataהחברה 

אז גם מיקרוסופט הייתה יכולה ליפול. מפה לומדים  traf-o-data אם הם לא היו מוותרים על

שאפשר לוותר ולא חייב להתמיד כל הזמן כי לפעמים אתה יכול למצוא את עצמך באותו מקום 

                  ולא תתקדם הלאה.

 

 סיכום

ההתמדה צריכה להפוך לחלק מחיינו כי היא סוד ההצלחה בכל המובנים אנו מבינים מהמאמר 

את כח ההצלחה שחבוי בהתמדה. ואת תרומתה לחיינו אנו מבינים גם שכל עניין הויתור וחריקת 

 שיניים נעלם כאשר אנו מתמידים ומייחסים חשיבות למטרה שהצבנו לעצמנו. 

 

 מכוחה אלא מכוח התמדתה""אין הטיפה חוצבת בסלע 
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 ההשפעה של המוסיקה בתנ"ך

 אשר סויסה

 

מכיוון שאני מאוד אוהב מוסיקה ומרגיש צורך גדול לשמוע  ,אני בחרתי לכתוב על מוסיקה

 מרגיעה אותי ועושה לי הרבה נחת רוח. ,היא כמו תרופה מוסיקה.

מסופר שמישע מלך  164מלכיםנביאים מצאנו שלמוסיקה השפעה מרגיעה על האדם. בספר ה יבספר

כאשר רצה לצאת אליו למלחמה ביקש מיהושפט  מואב מרד במלך יורם בן אחאב מלך ישראל.

 יהושפט הסכים והם צירפו אליהם גם את מלך אדום וצבאו. מלך יהודה להצטרף אליו אל צבאו.

 דרום.עלו על מואב מכיוון ארץ אדום מ שלושת הצבאות ומלכיהם, צבא ישראל, יהודה ואדום

בדרכם לקרב על ארץ מואב נגמרו להם המים והם נכנסו למצוקה. עד כדי כך שמלך ישראל אמר 

כתגובה לקריאתו זו של מלך  "איפה כי קרא ה' לשלושת המלכים האלה לתת אותם ביד מואב"

כאשר כוונתו היא,  ישראל, הציע יהושפט לדרוש את ה' על ידי נביא ושאל האם אין פה נביא לה'?

ן לשאול את הנביא באשר לסיכוי של שלושת המלכים לנצח במלחמה נגד מואב, למרות כמוב

פה אלישע בן מצוקת המים שבה הם נמצאים. אחד מעבדי מלך ישראל השיב לשלושת המלכים: "

יהושפט הציע שילכו אליו כדי לקבל את דבר ה' בקשר לסיכוי  "שפט אשר שפך מים על ידי אליהו

כאשר ראה אלישע את יורם מלך ישראל, הוא פנה  המלכים אל אלישע. שלהם, ואז ירדו שלושת

לי ולך, לך אל נביאי אביך )אחאב( ואל נביאי אמך" )איזבל( שהיו כמובן  אליו בכעס ואמר לו: "מה

ישראל החליט לתת אותם, את שלושת המלכים  ה' אלוקים נביאי שקר או נביאים לבעל.

א הגיע לשאול האם הרגשתו נכונה או שיש להם סיכוי וצבאותיהם בידי מישע מלך מואב, והו

אלישע הנביא השיב לו )כנראה בכעס רב( "חי ה' צבאות אשר עמדתי לפניו, כי  לנצח במלחמה.

לולא פני יהושפט מלך יהודה אני נושא, אם אביט אליך ואם אראך". כלומר אלישע מוכן להגיד 

גד מואב, רק בזכותו של יהושפט מלך יהודה להם את דבר ה' בדבר הסיכוי שלהם לנצח במלחמה נ

הוא אינו מצליח להתנבא בגלל  שרק לו יש הזכות לקבל את תשובת ה' מפיו של אלישע הנביא.

שרה עליו רוח ה' ונבואתו, הוא מבקש: כדי שיוכל להירגע, על מנת שת כעסו הרב על מלך ישראל.

הי עליו יד ה'". כלומר בהיותו בכעס, לא היה "ועתה קחו לי מנגן )שינגן לפני מנגינות( והיה מנגן ות

מתאים וראוי לקבל את הנבואה, וכדי שיוכל לקבלה השתמש במוזיקה כדי להירגע, ורק כאשר 

בהמשך מסופרת גם הנבואה שהצליח לקבל מה' בהיותו רגוע על  יהיה במצב רגוע יוכל להתנבא.

 ידי "כנגן המנגן". 

, בקרב אחיו ריא שמואל את דוד למלך על ישראל בסתמסופר שכאשר משח הנב 165בספר שמואל א

 והוריו בלבד, צלחה על דוד רוח ה' ובמקביל: רוח ה' סרה מעם ישראל והגיעה רוח רעה מאת ה'."

שאול שחשו בכך שחל שינוי קיצוני במצב רוחו של מלכם שאול, ורוח ה' רעה מבעתת הציעו י עבד

." שאול ות עלייך רוח אלוקים רעה, וניגן בידו וטוב לךיבקשו איש יודע מנגן בכינור והיה בהילו:" 

אחד מנעריו של שאול סיפר "....  ."אלי ראו נא לי איש מיטיב לנגן והביאוהשיב להצעת עבדיו: "

." ראיתי בן לישי בית הלחמי, יודע נגן, וגיבור חיל, ואיש מלחמה, ונכון דבר ואיש תואר וה' עמו

שישלח אליו את בנו  והוא שלח שליחים לישי אבי דוד וביקש ממנוההצעה הזו התקבלה על שאול, 

 שאול.של דוד הגיע אל שאול, ומיד מצא חן בעיניו, והפך להיות נושא כלי המלך  דוד, אשר בצאן.
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שאול ביקש מישי: "יעמד נא דוד לפני, כי מצא חן בעיני" כלומר שאול ביקש מישי שדוד יהיה 

א הצטרך שדוד ינגן לפניו כל הזמן ממש, ולכן בוודאי נתן לדוד שאול ל באופן קבוע. משמש אצלו

הכתוב  תפקידים נוספים, ולזה התכוון הכתוב כאשר סיפר שדוד הפך להיות נושא כליו של שאול.

מסיים את תיאורו ומספר: "והיה היות רוח אלוקים אל שאול, ולקח דוד את הכינור וניגן בידו 

 רוח הרעה." ורווח לשאול וטוב לו וסרה מעליו

הכתוב הקודם מדבריו של רבי  ברצוני לסיים בשירה היפה של נעמי שמר ז"ל שתכנו מבוסס על

 נחמן מברסלב.

  דע לך

  שכל רועה ורועה

  יש לו ניגון מיוחד

  משלו

  דע לך

  שכל עשב ועשב

  יש לו שירה מיוחדת

  משלו

  ומשירת העשבים

  נעשה ניגון

  של רועה

 

  כמה יפה

  כמה יפה ונאה

  כששומעים השירה

  שלהם

  טוב מאוד

  להתפלל ביניהם

  ובשמחה לעבוד

  את השם

  העשביםומשירת 

  מתמלא הלב

  ומשתוקק

 

  וכשהלב

  מן השירה מתמלא

  ומשתוקק

  אל ארץ ישראל

  אור גדול

  אזי נמשך והולך

  מקדושתה של הארץ

  עליו

  ומשירת העשבים

  נעשה ניגון

 . של הלב
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 התנדבות

 יוסי סיבהו

 הקדמה

ההתנדבות חשוב בעיניי ואני רואה בערך זה עניין חשוב מכיוון שערך , בחרתי לעסוק בנושא זה

מידת ההתנדבות הייתה תכונה שהייתה חסרה לי ופחות . ביותר, אשר יכול לעזור ולקדם את עמ"י

לכן בנוסף בחרתי לעסוק בזה כיוון שבמהלך השנה הזו למדתי לתרום ולתת יותר , בולטת בי

 מעצמי למען אחרים.

 

 . ולת היא מצווה עיקרית בתורהמצוות ההתנדבות ועזרה לז

 זוהי כל התורה ". ,רבי עקיבא אומר: "ואהבת לרעך כמוך

מה ה' אלוקיך דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם " :הנביא מיכה אומר

 ."166אלוקיך

 

 מה מניע את האדם להתנדב ?

הרבה פעמים זה היה אבל , חשיבותה של ההתנדבות ברורה כבר בעולם כולו אצל עמים רבים

 מלווה בנתינת פרס, וכך בעצם אבד הערך של ההתנדבות והפך לאינטרס.

הערך של ההתנדבות קשור למידת , בצבא ישראל אשר צריך להשתית את ערכיו על ערכי היהדות

הנדיבות. אצל כל אדם בישראל ישנה בנפש תכונה של נדיבות וכל אחד מישראל צריך להוציא את 

 : את זה עושים ע"י שני השלבים. וכו לפועלשיש בת ותהכוח

 לומדים על מידת הנדיבות.  .א

לות נמשכים הלבבות, ובשירות הצבאי ובאזרחות, ובעקבות הפע: מתנדבים באופן מעשי .ב

 והאדם מתרגל להתנדב.

 

 מהי חשיבות של מידת ההתנדבות 

, עלות גדולות"הנדיבות היא מעלת המידות אשר יגיע האדם למ: כותב בספר אורחות צדיקים 

ובעולם  ובה יגיע אל מעלות רבות בעולם הזה, וכשהנדיבות על דרך טובה אז היא משובחת מאוד

דעו בניי כי מעלת הנדיבות היא מן המידות הטובות " בספר מעלות הצדיקים כתוב. הבא

 והמיוחסות".

ברא אותם בריאת העולם מביאה לידי ביטוי את מידת הנדיבות של הקב"ה שהיטיב עם ברואיו ו

" כל מי שמאציל ניהול או נותן כוח לא תחזור אליו : כפי שכותב הרמב"ם, כדי שיזכו לטוב הנצחי

אלא נתינתו מה שנותן כנתינת המטיב בתורת חסד שהיא עושה זאת , תועלת כלל מן המונהג

 אלא זה התדמות לה' יתעלה., נדיבות טבעית וחסד מקיף לא לתקווה

מכאן צריכים , כוחות גם בשעה שאדם לא מקיים את רצון הבוראהקב"ה ממשיך ונותן לאדם 

 . לדעת כמה צריכים להכיר טובה לקב"ה על כל הטוב שהוא גומל איתנו

ופירש רש"י ארפא . "ארפה משובתם אוהבם נדבה כי שב אפי ממנו: "כותב הנביא הושע וכך

בה וגם כאשר עמ"י שאהבת הקב"ה לישראל היא נד . מובן מכאןמשובתם אע"פ שאינם ראויים
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שכמו שהקב"ה מתנהג כך , שמידת הנדיבות היא הידמות לקב"ה. כלומר לא ראוי ה' אוהב אותם

  .גם אנחנו מתנהגים

 ? מהי מידת הנדיבות

שיהא אדם וותרן בממונו לעשות ממנו צדקה וגמילות חסידים, ושיהא נושא ונותן עם הבריות 

"ואמר חכם אחד, אין הנדיב מי שהתנדב . . ם כלום.באמונה, ומוותר להם משלו ואינו לוקח משלה

על מי שהתנדב עליו וקרב מי שקרבו, כי זה גמול. אבל נדיב מי שהתנדב על מי שלא התנדב עליו 

 ומקרב מי שהרחיקו". 

 מידת הנדיבות היא כרוכה בלוותר ולעשות לפנים משורת הדין. 

רתו, מבלי לצפות לתמורה כלשהי, בכך מכוחות גופו, מזמנו ומתו, האדם שנותן לזולתו מממונו

מדמה לקב"ה. בעצם ההתנדבות המונעת ע"י מידת הנדיבות, מגלה האדם מישראל את מידת 

נדיבותו המוסתרת של הקב"ה. זאת הסיבה שמידת הנדיבות אופיינית לישראל כפי שמבאר 

 : המהר"ל

 

''בן נח נהרג על : שהרי אמרוהתבאר לך מעלת הנדיבות מדת הנדיבות, והמידה הזאת היא קדושה 

 פחות משווה פרוטה''. ולכך אצלו נחשב לפרוטה, גזל, ונהרג עליו.

אבל ישראל אף שאסור לגזול אף פחות משווה פרוטה אין לו דין לכל הדברים, לעניין שבועה 

ולעניין להוליכה אחריו אף למדי, ודבר זה כי מי שיש לו נפש קצרה הוא מקפיד על פחות משווה 

  טה, אבל ישראל יש להם נפש קדושה נבדלת ולא נפש קצרה ולכן אין להם מידה זאת.פרו

הטבעי של האדם הדוחף אותו לעסוק  מנוגדת ל''אינסטינקט'', הנכונות של האדם לוותר משלו

הכוח. המניע את האדם מישראל לנדיבות  ,בהבטחת צרכיו ולשמור על האינטרסים האישיים שלו

הוא הכוח הערכי שנמצא עמוק בנפש. נפשו של האדם ''דוחפת'' ומדרבנת אותו להתנהג ע"פ 

בעם ישראל לא ניתן . עקרונות הלקוחים מהעולמות הרוחניים העליונים שמהם היא הגיעה

לינו לבאר במלוא ע, או כאינטרס חברתי, לצמצם את ערך ההתנדבות ולהשאירו כאינטרס אישי

 . אנו מדמים לקב"ה ומגלים את מידותיו הנסתרות בעולם -שביישמו, כערך טהור, גודלו ועוצמתו

 

 מה חז"ל כותבים על מידת הנדיבות ?

 : גם מידה זו כרבות אחרות נלמדת מאברהם אבינו שהצטיין בנדיבותו וכן מובא בדרשת הגמרא 

 . ' נדיבי עמים נאספו עם אלוקי אברהם ': שנאמר, נדיבביתו של אברהם אבינו שנקרא , '' בת נדיב

 . אלא אלקי אברהם שהיה תחילה לגרים. אלקי אברהם ולא אלוהי יצחק ויעקב

יתכן , כתוצאה ממפגש עם צרכים של אחרים. במקרה זה, יש נדיבות שהאדם נדחף אליה

 . שהמעשה לא נבע מתוך יוזמתו אלא כתוצאה של זעזוע ממצבו של הזולת

והיא מופנית בראש ובראשונה , נו למדים שנדיבותו של אברהם אבינו היא מידה עמוקה בנפשוא

 . ומתוך כך מפנה אותה כלפי זולתו, כלפי עצמו פנימה

'' שנדבו ליבו להכיר את בוראו'' , אבי האמונה, דווקא אברהם אבינו: אולם יש בכך היבט נוסף

, שפועל לגלות את מידותיו של הבורא בעולמוהוא זה , ופועל ללמד את העולם על מציאות ה'

וכולם נלמדים מאברהם אבינו וכך כותב , יש שלשה סוגים של נדיבות. ובכללן מידת הנדיבות

. נדיבות בגוף, השני. ''ויש שלשה מיני נדיבות: האחד נדיבות בממון ה''אורחות הצדיקים'':

דכתיב: 'וייטע , היה נדיב בממונו. ואלו השלשה שהיו באברהם אבינו. נדיבות בחכמה, השלישי



 בס"ד

447 

 

מד כל העם דרך הישר יכי ל, נדיב בחכמתו. שהציל לוט בן אחינו ונלחם עבורו, אשל '. נדיב בגופו

 עד שנתגיירו.

 ?י ההתייחסות להתנדבות בשעת מלחמהמה

 נובעת מכמה גורמים:, למלחמה קשה בעלת סיכון גבוה ההתנדבות לצאת

 . האמונה הגדולה בחיוניותה .א

 . צומות הנפש הנובעות ממידת הנדיבות הטבועה בנפשתע .ב

ועל כן היא מביאה תוצאות בעלות . מגייסת את תעצומות הנפש, פעולה המתבצעת מתוך התנדבות

 . עוצמה

 אחרית דבר

ההבנה שערך  הוא, וכל זמן, להתאמץ לאורך הזמן, הכוח המניע את האדם ליזום לוותר

 היא דוחפת את האדם להתנהג ע"פ. והנפש, ההתנדבות הוא טבוע בתוך האדם

והנפש היא דוחפת את האדם להתנהג ע"פ ערך ההתנדבות , א ערך מערכי הנפשוה ערך ההתנדבות

, יש ''גורמי השפעה'' נוספים על התנהגות האדם. יעד זה של הנפש אינו מושג לה בקלות. והנדיבות

והאינסטינקט של ''סיפוק התועלתנות : ובניהם, המנסים להשתלט על אישיותו באופן בלעדי

 . הצרכים'' והיצרים

גם המפגש עם אנשים בעלי מידות מקולקלות וההתמודדות איתם . ההתמודדות של האדם

מחלישים את הנפש וכוחותיה. ללא חיזוק ורענון מחזורי תחלש הנפש ותאבד את כוח השפעתה 

 האדם.

נובע מהתחככות האדם , בפרט הקושי הגדול ביישום מידת הנדיבות בחיים בכלל ובשרות הצבאי

''הצרכים'' ונמנעים מכל דבר אשר אינו  לאינסטינקט של אשר "נכנעים'', באנשים אינטרסנטים

 משרת את צרכיהם האישיים.

ומתוסכל עד כדי שמידת  לעיתים, הדבר משפיע על המתנדב לרעה בכך שהוא מרגיש '' מנוצל ''

יותר להתנדב. בירור מידת הנדיבות והפנמתה  ועל כן מעתה ואילך לא יסכים, הנדיבות נחלשת

שכן הידמות ל ''נדיבותו '' של , האדם תסייע לאדם להתמודד גם עם קושי זה באישיותו של

עלינו , מאידך. שההתנדבות אינה מותנית בהדדיות של התנדבות מצד אחרים, הקב"ה מביאה לכך

אן אחריותו של כל אחד ל ''חזק'' ומכ, לזכור שכבני אדם חוסר הדדיות גורם לקושי אצל הזולת

, את זולתו ע''י יצירת אוירה של ויתור והתנדבות. אוירה מסוג כזה יוצרת התרוממות הרוח

המכשירה את האדם להמשיך בהתנדבותו ומתחזקת ע''י השמחה והסיפוק שנגרמים למתנדב. 

 כדברי בעל ''מעלות מידות'':

ששמח בליבו כשהוא נותן , מן הלב מתוך שמחה כי הנדיבות מידה הבאה לו לאדם, ''ודעו בניי

 ומתנדב בליבו לעשות צדקה וגמילות חסדים"., מממונו
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 נס וטבע

 אורן עלמה

 הקדמה

 מהי ההגדרה של נס וטבע?

נס הוא מאורע המיוחס להתערבות של ישות עליונה. לדוגמא התערבות אלוקית או להבדיל שליחי 

של חוקי הטבע, משהו לא נורמלי כמו קריעת ים סוף,  ה', שמוגדר לפעמים כדבר שגורם לשינוי

 הורדת המן, שמש בגבעון דום וכדומה.

 

 האם ניסים קיימים גם היום?

כן, אבל קשה יותר לראות אותם כמו פעם, אבל מדי פעם יש ניסים גלויים בימינו, כמו מלחמת 

ים גדולים ששת הימים, ויש אומרים בהקשר למלחמת ששת הימים, "אשרי העם שזכה לימ

  רבים ביד מעטים וחזקים ביד חלשים.ונוראים בהתגלות כבוד ה' על עמו", שנתן 

 

 יבות להסתרת הנסהס

בספר שיחות לספר ויקרא של הרב אביגדור הלוי נבנצאל הוא כותב שיש שתי סכנות לאדם הרואה 

ודבר זה נוגד את , אין אפשרות להמשיך לכפור, ניסים גלויים. ראשית למי שאינו מאמין בהשגחה

 עיקרון הבחירה החופשית, כי כשרואים שינוי בחוקי הטבע נוצר הכרח להאמין בכוח עליון.

 ומהו ההבדל בין שניהם., סיבה שנייה, האדם צריך לדעת מהו נס ומהו טבע

כי כשאדם רואה נס גלוי באופן תדיר, נס שמופיע לעיניו כשאר תופעות הטבע הרגילות עלול הבדל 

צל ינטש אצלו, ואם איבד את היכולת להבחין בין טבע לנס יסיק מסקנות מוטעות, ולא זה להיטש

 את הנס ככלי התקרבות לה'.

 

 השפעת הנס על האדם

מתחזקת אמונתו  ,אחת ההשפעות של הנס על האדם היא אמונה. מתי שקורה נס לאדם מסויים

ל ביציאת מצריים ועדיין רבו יותר. אז אם זה נכון, איך זה שקרו כל כך הרבה ניסים לעם ישרא

 תלונותיהם לה'?

 דוגמאות:

 לאחר חציית ים סוף ושירת הים, וההודיה על הנס העצום.

ויבאו מרתה ולא יכלו לשתות מים ממרה כי מרים , "167פסוק אחד לאחר סיום השירה יש בעיה 

ויצעק " והנס מיידי גם הוא "וילונו העם על משה לאמר מה נשתה" והתלונה היא מיידית, "הם

 ".משה אל ה" ויורהו ה' עץ וישלך אל המיים וימתקו

וילונו כל עדת בני ישראל.... מי יתן מותנו ביד "  168פסוק אחד בלבד לאחר נס המים: תלונה נוספת

 הנני:"169ושוב הנס לא מאחר לבוא, "ה' בארץ מצריים בשבתנו על סיר הבשר באכלנו לחם לשבע

 ".העם ולקטו דבר יום ביומוממטיר עליכם לחם מן השמיים ויצא 

 ויש עוד כמה דוגמאות למצבים אלו שישראל מתלוננים ומיד לאחר מכן ה' עונה להם בנס מיידי.

                                                           
167
 כ"ה–כ"ג  ,שמות ט"ו 
168
 ג'-ב'שמות פרק טו,  
169
 ד שמות טו, 
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 אפשר להבין את העם המוסיף להתלונן גם מיד לאחר שראה נס גלוי שמצבו אז היה שהיו עבדים

בעצמו ולא בה' שיושיע ולא יכלו להושיע את עצמם, ומשה מושיע אותם. העם חלש לא מאמין לא 

אותו, ורגיל שיעשו עבורו הכל. העם התרגל לניסים החל מהמכות על מצריים, עמוד ענן, עמוד 

ולכן גם , האש וכדומה. וכאשר צצה בעיה והנס מתמהמה העם אינו מבין מדוע, שהרי ה' הכל יכול

 אמונתם אלא הם התלוננו.ה מייד לאחר שראו נס גלוי, לא התחזק

מכאן שההסתמכות על הניסים והציפייה לניסים מרחיקה את האמונה כאשר האדם אנו למדים 

 רגיל לחיות על ניסים, והישועה לא מופיעה אז מסקנתו תהיה "אין אלוקים".

זהו העם בראשית דרכו שלא קיבל עדיין את התורה ואינו יודע אמונה מהי, ואכן הצורך בניסים 

משה שהדרך לרכוש את ליבו של העם הוא דרך האותות משה ידע וה' הסכים עם  .היה ידוע מראש

והקסמים, במצב זה העם חי על ניסים וכל עוד היו ניסים היתה אמונה אבל משהתעוררה בעיה 

 התערערה האמונה.

כאשר הנס קורה לעיתים רחוקות  אבל אין לסתור את העובדה כי ניסים מחזקים את האמונה

( התופעה של תורה יש לעם ישראל אמונה בסיסית בה' )ומאז מתן ולאדם יש אמונה בסיסית בה'

 מחזקת את האמונה. הנס, 

האדם הרגיל לראות ברוב ימי חייו התנהלות של המציאות על פי חוקי הטבע, כאשר הוא רואה 

תופעה שמתנהלת שלא לפי חוקי הטבע שהוא מכיר, הוא מזהה בתופעה החריגה הזו את יד ה' 

 הוא גם מנהל את הטבע. ,שינוי סדרי הטבעומגיע למסקנה שאם ה' פועל ל

קשה לחוקי הטבע השגרתיים לעורר באדם רגישות אמונית לפלא הקבוע שקיים בהם. תופעה 

יוצאת דופן לא שיגרתית ומיוחדת במציאות, מכריחה אותנו לשים אליה לב, ולזהות בה את יד ה' 

 . בטבע

 

 תכנים בתפילה שמעוררים לראות את הנס שבטבע

בתפילת שחרית אנו מודים לה' "המאיר לארץ ולדרים עליה, המחדש בטובו בכל יום  בכל יום

מעשה בראשית" בתפילה זו כשהיא נאמרת בכוונה יכולה לגרום לאדם לראות התחדשות בבריאה 

 בזה שהשמש זורחת בכל בוקר.

ע כאשר אדם אומר שה' עשה זאת הוא מתרגל לראות את יד ה' לא רק בנס החריג אלא גם בטב

 הרגיל.

..בתבונה משנה עיתים . בתפילת ערבית אנו אומרים "ברוך אתה ה'... אשר בדברו מעריב ערבים

ומחליף את הזמנים ומסדר את הכוכבים במשמרותיהם ברקיע כרצונו, בורא יום ולילה גולל אור 

 .."גם בתפילה זו אם אומרים אותה בכוונה יש בה יכולת לגרום. מפני חושך וחושך מפני אור

 כמעשה אלוקי ולא כדבר המובן מאליו. ,לראות את שינוי היום והלילה כנס

פעם בחודש אנו אומרים תפילה שהיא ברכת הלבנה, באמרנו תפילה זו אנו מודעים ומודיעים 

שהתחדשות הלבנה כל חודש היא מעשה אלוהי, ואין בו פחות נס מכל נס אחר. כך אנו אומרים 

.אשר במאמרו ברא שחקים וברוח פיו כל צבאם, חוק וזמן נתן את ברכת הלבנה "ברוך אתה ה'..

 ..וללבנה אמר שתתחדש עטרת תפארת".. להם שלא ישנו את תפקידם

בתפילה זו כתוב שהחוק שעל פיו מתנהלת הלבנה אינו מובן מאליו, ואינו קורה מעצמו אלא 

חודש ומופיעה כדבר במאמר ה' הוא קורה. הלבנה בעברית קרויה גם "חודש" כיוון שמתחדשת כל 

 ה'.
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..אשר יצר את האדם בחכמה וברא בו נקבים . לאחר שאדם עושה צרכיו הוא מברך "ברוך אתה

נקבים חלולים חלולים גלוי וידוע לפני כסא כבודך שאם יפתח אחד מהם או אם יסתם אחד מהם 

נו מודים אי אפשר להתקיים שעה אחת ברוך אתה ה' רופא כל בשר ומפליא לעשות" בתפילה זו א

על כך שמערכת הניקוז והוצאת הרעלים שבגופנו תקינה ותקינותה היא מעשה ה' ואינו מובן 

 מאליו.

האדם לא יוכל להמשיך את חייו. אנו מסיימים  ,אנו מכירים בכך שאם מערכת זו אינה מתפקדת 

לה תפילה זו כאשר אנו מציינים שהתקינות הזו היא פלא, כלומר בלי מעשה אלוקי אינה יכו

 להתקיים ותקינותה גם היא נס גמור. 

חלק ממערכת הניקוז של הרעלים שבאדם הן הכליות. אין ספק שתפקודם הוא נס ופלא. רוב בני 

 האדם אינם מודעים לא רק לפלא שבתפקודם אלא אפילו לעצם קיומם בגופם. 

שנזקקו  אצל רוב בני האדם המודעות לקיומם ולתקינותיו מתעוררת כאשר הם מכירים אחרים

 כלייה מלאכותית. לשימוש של

 

 דברי הרמב"ן על הנס שבטבע

 .170הרמב"ן שואל מדוע יש לנו הרבה מאוד מצוות שהם זכר ליציאת מצריים

הרמב"ן עונה שמטרת המצוות האלה היא להזכיר לנו את הכמות הגדולה של הניסים הגדולים 

מצריים, קריעת ים סוף, המן שהיו לנו ביציאת מצריים, כגון עשרת המכות שהביא ה' על ה

וכדומה. ניסים אלו לדעת הרמב"ן מצביעים על כך שהעולם נברא, שהרי אם ה' עשה פעולות 

שחורגות מן חוקי הטבע יש בכך הוכחה שהוא ברא את הטבע. הם גם מצביעים על כך שה' עוקב 

 מתערב בניהולו.ואחרי מה שקורה בעולם 

על המכות האלוקיות הניסיות שעתידם להגיע מוכיחה  העובדה שמשה רבינו הודיע לפרעה מראש

 שיש דיבור אלוקי עם בני אדם, כי אם לא ה' הודיעו מראש מהיכן ידע?!.

הרמב"ן מציין שהמטרה בזכירת הניסים הגלויים נועדה להביא לתודעה שלנו באופן קבוע את 

יים ואין בהם טבע ההכרה בניסים הנסתרים. כלומר שנכיר בכך שחוקי הטבע כולם ניסים אלוק

 כלל.

הנס הגלוי הוא מבחינת היוצא מן הכלל שלא ללמד על עצמו בלבד יצא אלא כדי ללמד על הכלל 

 כולו.

כאשר הקב"ה עושה נס הוא עושה מעשה החורג מן השגרה והטבע ובכך אנו לומדים שהוא מנהל 

 בעצם את השיגרה והטבע.

 סיכום

ואם , בקיומו של ה' בהיותו בורא העולם מנהלו ומשגיחוהנס הגלוי יש בכוחו לחזק את האמונה 

 יהיה נביא מודיע מראש תהיה לנו הוכחה לקיומו של דיבור אלוקי עם בני אדם.

כדי שנס גלוי יזוהה כנס ויחזק את האמונה הוא אינו יכול להיות עניין שבשגרה ואם לא לעיתים 

 קרובות, כי אם כך הוא לא יעורר אותנו לחיזוק האמונה.

אף על פי שיש נס גלוי המופיע לעיתים רחוקות לחזק את האמונה, ענינה של התורה ודרישתה 

מאיתנו היא להכיר בפלא ובמיוחדות שבחוקי הטבע שהם אינם קורים מעצמם והשגחה אלוקית 

 ניכרת בהם.

                                                           
170
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כדי להכיר בכך אנו אומרים בתפילה תכנים שמעוררים אותנו לכך, אנו נדרשים לצאת מהאדישות 

להתבונן במציאות כמה היא פלאית ומיוחדת ולדעת הרמב"ן אנו מצווים בהרבה מצוות כזכר ו

ליצאת מצריים שבה היו ניסים גלויים שההכרה בקיומם מעוררים לניסים הנסתרים שמופיע 

 בחוקי הטבע.
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 חזרה בתשובה

 אוראל עמר

 המושג חזרה בתשובה

לטובה ומעמיק את אמונתו הדתית. הכוונה חזרה בתשובה היא תהליך שבו אדם משנה את דרכיו 

במילה "תשובה" בהקשר זה אינה מענה, אלא שיבה. הביטוי "חזרה בתשובה" נגזר מביטוי רחב 

 ".והחזירנו בתשובה שלמה לפניךיותר המופיע בתפילת שמונה עשרה: "

חיים המשמעות הנפוצה ביותר של המונח חזרה בתשובה היא המעבר מאורח חיים חילוני לאורח 

דתי. אך לאמיתות הדבר אין הכוונה במונח חזרה בתשובה רק למעבר מקצה לקצה אלא השאיפה 

של האדם בעולם הזה אמורה להיות לחזור בתשובה מעת לעת, מכיוון שלכל אחד ואחד יש דברים 

 שהוא אמור לתקן ולשפר.

 

 מה פירוש "לחזור בתשובה"? לאן אתה חוזר? 

אשר עשה ", וכן נאמר בספר קהלת "שמה שנתת בי טהורה היאאלוקי נאנו אומרים בתפילה "

" האדם נברא עם נטייה לעשות טוב ויושר אבל במשך הזמן בגלל 171האלוקים את האדם ישר

תאוות הגוף והשפעה סביבתית וכו', התרחק מעצמו וכשהוא חוזר בתשובה הוא חוזר למקורותיו 

 ולשורש נשמתו.

הייה דתי או אדם צדיק שהולך ומתעלה, הרי הוא שב למצבו אדם חילוני שמשנה את אורח חייו ונ

שכשהתינוק  172הטבעי שהוא ללא חטא, כפי שנברא האדם. מלמד אותנו המדרש במסכת נידה

בבטן אמו מלאך מלמד אותו את כל התורה וכשיוצא לאוויר העולם סוטר לו על פיו עם אצבעו 

תהי צדיק ואל תהי רשע. )ויש האומרים  ומשכיח ממנו את התורה אותה הוא למד. ומשביעין אותו

שזאת הסיבה לכך שהתינוק בוכה כשיוצא מבטן אמו, ושהשקע שקיים מעל לשפה העליונה של 

 האדם זה סימן מסטירת המלאך על פיו(.

 לתשובה יש רמות שונות והדרגה השלמה ביותר היא תשובה גמורה. 

עם אחרת שעומד באותו מקרה מתגבר תשובה גמורה היא כאשר האדם עומד בניסיון ונכשל, ובפ

 ולא נכשל מסיבת התשובה ולא מסיבות אחרות, אדם זה עשה תשובה גמורה!

 

 מהם שלבי התשובה?

מפרט לנו את שלבי התשובה שאדם צריך לעשות כאשר החליט לשוב  173הרמב"ם בהלכות תשובה

 על החטא שעשה.

שלב שני הוא חרטה על החטא השלב הראשון הוא פירוט החטא לפני ה' והודאה על החטא, ה

והשלב שלישי הוא קבלה לעתיד לא לחזור שוב לחטא לעולם. אם חזר על החטא הקב"ה יודע 

ומבין שלא נבראנו כמלאכים ושיש בנו יצר הרע ולא מבטל את התשובה שעשה האדם למרות 

ב שקיבל על עצמו לא לחזור לעולם על אותו החטא. אומנם לא יוכל לומר האדם אחטא ואשו

 אחטא ואשוב מכיוון שאין מספיקין בידו תשובה.

                                                           
171
 קהלת ז',כ"ט 
172
 מסכת נידה, דף ל, ע"ב 
173
 רמב"ם הלכות תשובה פרק א 
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אם אדם עדיין מרגיש רע עם החטא ורוצה להוסיף ולהעמיק את תשובתו מעבר לשלושת השלבים 

שעשה יכול לתת צדקה כפי יכולתו, לשנות את שמו, את מקומו ואפילו לבכות מתוך חרטה על 

 המעשה שעשה. 

עליו לשאול את עצמו באיזה אופן הוא רוצה לעבוד לאחר שאדם עשה את שלבי התשובה השונים 

 את ה'? ישנם שתי דרכים מרכזיות, לעבוד מאהבה ומיראה ואפרט עליהם בחלק הבא:

 

 יראה ואהבה

שאדם לא צריך לעסוק בתורה ובמצוות רק כדי לקבל את  174מוסיף הרמב"ם בהלכות תשובה

בא ולא כדי להינצל מן הקללות, הברכות שמובטחות בתורה או כדי לקבל את השכר של העולם ה

כי אדם שפועל לפי דרך זאת נקרא עובד מיראה שזאת דרגה פחותה יותר כאשר הדרגה הגבוהה 

יותר היא דרגת העובד מאהבה. שהיא לעסוק בתורה ובמצוות לא בגלל שכר או עונש ולא למען 

היא לא הסיבה אינטרס כלשהו אלא בגלל שהיא האמת ובסוף תגיע גם הטובה. אך הטובה זאת 

שאדם צריך לעבוד את ה'. אומנם דרגה זו היא מעלה גבוהה מאד מעלת אברהם אבינו שהקב"ה 

קראו אברהם אוהבי וזו המעלה שהצטווינו על ידי משה רבינו "ואהבת את ה' אלוקיך" אך אליה 

אנו שואפים. חז"ל לימדונו במסכת יומא שהתשובה מאהבה עד כדי כך גדולה שהיא הופכת את 

 הזדונות לזכויות לעומת התשובה מיראה שהופכת את הזדונות לשגגות.

לכן, אל יאמר אדם אני רוצה ללמוד תורה בשביל שאני אהיה עשיר או בשביל שאני אהיה מכובד 

או בשביל שאקבל שכר בעולם הבא וכו' אומרת לנו התורה שזו לא הדרך הנכונה לעסוק בתורה 

במצוותיו על הפסוק " 175טרס אישי. ועל זה אמרו חכמיםוהדרך הנכונה היא מאהבה ולא מאינ

 " ולא בשכר מצוותיו. 176חפץ מאד

כל העוסק בתורה כדי שיקבל שכר או כדי שלא יקבל עונש נקרא שלומד שלא לשמה וכל מי 

שעוסק בתורה לא בשביל שכר אלא מאהבת ה' נקרא שלומד לשמה ואמרו חכמים שאדם לא 

וסק בה שלא לשמה, משום שמתוך שלא לשמה בא לשמה. זאת יפסיק לעסוק בתורה אפילו אם ע

היא הסיבה שמלמדים את הילדים הקטנים לעבוד את עבודת ה' מיראה ולאחר מכן שגדלים 

 הילדים ומקבלים דעת, מלמדים אותם בנחת שהעיקר הוא ללמוד מאהבה, ללמוד לשמה.

 

 כיצד מתקשרים לאהבת ה'

 שאם האדם יתבונן בפלא הבריאה הוא יכיר בגדולת ה' ויגיע לאהבת ה'. 177הרמב"ם כותב

בכל לבבך ובכל ככל שהאדם ידע ויכיר את ה' יותר, כך יאהב אותו יותר כמו שכתוב בפסוק "

" צריכה להיות אהבת ה' ובגלל זה כל אדם בישראל צריך ללמוד על אהבת ה' להבין 178נפשך

יתברך בין חוכמות הקודש ובין חוכמות הטבע ועל ידי כך ולהשיג בחוכמות המודיעות לו על ה' 

 יוכל להיות קשור באהבת ה'.
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 סיכום

סיתי להסביר על מהות התשובה עניינה וחלקיה וראינו שיש מספר חלקים לתשובה יבמאמר זה נ

 אשר משלימים אותה ליחידה אחת.

במאמר זה באופן מתומצת כמו כן נגעתי בשלבי התשובה ובמושג עצמו והגדרתו. השתדלתי לגעת 

 באהבת ה' ובחלקים התורמים לאדם להגיע ללימוד תורה לשמה. 
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 מידת הכעס

 גזאצאו פנטהון

 הקדמה 

שורשית ויסודית ביותר אשר ממנה  בחרתי לעסוק בנושא זה מכיוון שמידת הכעס היא מידה

 ת הכעס.זה לתקן במשהו את מיד מסתעפים קלקולים רבים ואני מקווה שאצליח ע"י מאמר

 

 מה דעת חז"ל על מידת הכעס?

"כל  חז"ל מאריכים במקורות רבים בגנות מידת הכעס כפי שנאמר במסכת שבת דף ק"ה ע"ב:

הכועס כאילו עובד עבודה זרה" וזאת מכיוון שאדם הכועס מראה בכך שאם עניינים לא הלכו לפי 

 מה צריך להיות בעולם.התכנון שלי אז אני כועס ומתעצבן כי בעצם אני זה שמחליט וקובע 

מכאן אנו רואים שבמידת הכעס מעורבת גם מידת הגאווה שהיא אומרת הוצאה של הקב"ה מתוך 

 החיים, ולכן מידה זו קשה כל כך.

בגמרא במסכת  וחז"ל בפרקי אבות פרק ב משנה י"ב: "רבי אליעזר אומר: על תהי נוח לכעוס"

אומרים שמידת הכעס תגרום לאדם שאם גדול הוא ירד מגדולתו ואם הוא  פסחים דף ס"א ע"א

חכם חוכמתו מסתלקת ממנו, וזאת כי כאשר אנו כועסים אנחנו פועלים מתוך רגשות שליליים 

 ולא מתוך הגיון לכן יש ללמוד כיצד לתקן מידה זאת. 

 

 כיצד מתמודדים עם מידת הכעס?

רבה דברים שמכעסים אותם. לעומתם, יש אנשים אחרים ישנם אנשים שנולדו עם מזג רגוע ואין ה

שנולדים עם פתיל קצר שקשה להם להתמודד עם הכעס ולכן הם מתעצבנים מכל דבר קטן. מי 

 שנולד כעסן מאוד צריך לדעת שאם יתגבר על מידת הכעס זה יעזור לו גם בבית וגם מחוץ לבית

שהרי אף אחד לא כועס ללא סיבה, זה ואם הוא ילמד לשלוט או לפחות להפחית את רמת הכעס, 

 ישפר מאוד את רמת החיים שלו.

אך יש התבוננות שיכולה  שהרי מה גורם לאנשים לכעוס? דיבורים או מעשים של אנשים אחרים!

 לעזור לכעס לעבור, שעל ידי שמאמין שמאת ה' הייתה זאת, שמה שהכעיס אותו הוא מאת ה'

ש בורא לעולם שמנהיג הכל ומכוון כל דבר, וגם אם עכשיו יכעס כל כך, כי יודע שי והכל לטובה,

 אני לא מבין למה זה לטובה, אני לפחות לא אכעס כי אני יודע שיש בורא ומנהיג לעולם.

אם אדם יזכור שה' מסתכל עליו כשהוא כועס "דע מה למעלה ממך, עיין רואה ואוזן , כמו כן

 וא ניצב ומשגיח עלינו כל רגע, אז זה יעזור לושהקדוש ברוך ה, שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים" 

 לשלוט בכעס, ולא לעשות מעשים שאחר כך יתחרט עליהם.

ואז נרגעים רואים  הדרכה נוספת הנמצאת בדברי חז"ל היא, לחכות, להמתין, ולא מיד להגיב,

שמה שקרה לא כל כך נורא או יכול להיות שתראה איך הוא לטובתך וזה בגלל שלא מיד הגבת 

 כעס.ב

אנחנו נוכל להתגבר קצת על הכעס ולהתנהג אחרת ואם  אם נדע שלכעס שלנו יש תוצאות קשות

 שצריך לבקש סליחה כל פעם שכעסנו ופגענו במישהו זה יעזור לנו להתגבר קצת על הכעס. נזכור

  

 

 

 



 בס"ד

 

426 

 

 

 האם יש שכר למי שמתגבר על הכעס

ים כדי שיוכלו לשבור אותם בשעה : האמורא רבה שהיה קונה לבניו כלי חרס ישנ179מובא בגמרא

שכועסים. קשה על זה שהרי אנחנו יודעים שהכעס נקרא עבודה זרה מכיוון שאדם הכועס מנסה 

לפעול במציאות בדרך שאין לה קשר עם הקב"ה כפי שכתבתי קודם, ולכן זה נקרא כאילו הוא 

אדם כועס הוא ומדברי הרמב"ן מתברר שלא מה שמתגלה כלפי חוץ בזמן ש עובד עבודה זרה!

הבעייתי, אלא דווקא מה שמתרחש בפנים אצל האדם בתוכו, הוא הבעיה כי אצל הכועס המצב 

שולט בו והוא לא שולט על המצב, בספר מסילת ישרים מובאים מדרגות בכעס ומוסבר שם שצריך 

"לפום צערא  אומנם יש קושי בהתגברות אבל להתגבר על הגורמים המביאים את האדם לכעס.

" זאת אומרת שלפי הצער השכר. ההסבר מופיע בספרי הרב קוק שטוען שאין זה כעס אמתי אגרא

 אלא רק נראה ככועס ומראה זאת רק באופן חיצוני, אך בפנימיותו הוא שלו.

 

 סיכום

במאמר זה ניסיתי להסביר מניין נובעת מידת הכעס וכיצד ניתן להתגבר עליה. הבאתי מספר 

בעבודה מסודרת ולאט לאט יוכל כל אחד אצלנו לזכות בעזרת ה' דוגמאות או דרכים שעל ידם 

   להתגבר על מידת הכעס ועל ידי כך לזכות לחיבור בקשר חזק יותר וטוב יותר לחברו ולה' יתברך.
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 כבוד בית הכנסת וקדושתו 

 אור צאיג

 מבוא

בבתי כנסיות בחרתי לכתוב על נושא זה מכיוון שראיתי אנשים רבים וטובים שרגילים להיות 

בזמנים רבים לצורך תפילה או לימוד תורה, ומרוב הרגלם בזה, הם נוטים לשכוח את כבודו 

 וקדושתו של המקום.

יש מהם שמדברים בפלאפון כאשר הם מצויים בו, יש מהם שמדברים בו שיחות חולין בזמן 

כאלה  התפילה ולא בזמן התפילה. יש מהם שמדברים בו דברי שחוק וקלות ראש, ויש אף

שבהתנהגותם, בצורת הליכתם, בצורת ישיבתם, ובדרכים שונות מתנהגים בו לא כמו שראוי 

 להתנהג במקום כל כך קדוש ומכובד.

כיוון שגם אני מצוי בין אנשים כאלה בבתי כנסיות, אני מרגיש שגם אצלי יש פיחות בערך 

 חלטתי לעסוק בנושא.הקדושתי של בית הכנסת, וכדי להתחזק ולנהוג בבית הכנסת כראוי, ה

 לבית הכנסת. תשנה את התנהגותי והתיחסותי אני מקווה שכתיבת המאמר

 

 פתיחה

במקורות המקראיים והתלמודיים, ובספרי ההלכה מצאנו הרבה הלכות הקשורות לכבודו של בית 

הכנסת. בחרתי לכתוב על כמה הלכות עיקריות. אולם לפני שנתייחס להלכות עצמם, אנו צריכים 

יר מהו בדיוק בית הכנסת שעליו אמורות הלכות אלו, ומהם המקורות המקראיים להגד

 והתלמודיים של הלכות כבוד בית הכנסת ?

 

 מהו בית הכנסת שאנו מצווים לכבדו? .0

לא כל מקום שמתפללים בו נחשב בית כנסת, כדי שמקום מסוים ייחשב בית כנסת, צריכים 

 : להתקיים בו שני תנאים

הוא, שאלה שבנו את בית הכנסת התכוונו בשעת בנייתו או בשעה שתרמו אותו, התנאי הראשון 

 שהמבנה יהיה מיועד לבית כנסת.

 התנאי השני הוא שכבר התפללו בבית הכנסת פעם אחת לפחות.

משני התנאים האלו נובע שאם בנו מועדון או אולם ספורט ומתפללים בו, אין הוא נחשב בית 

גם אם הבניין מיועד להיות בית כנסת, כל עוד לא התפללו בו פעם כנסת. כמו כן, נובע מכאן ש

אחת, כגון שהוא בשלבי בנייתו או עדיין לא נכנסו אליו להתפלל, אין צריך לנהוג בו כבוד כמו 

 שצריך לכבד בית כנסת.

 

 . המקורות המקראיים והתלמודיים להלכות בית הכנסת 4

אמנם, ברור שפסוק זה מדבר על הציווי " כםועשו לי מקדש ושכנתי בתו" כתוב 180בספר שמות

לבנות את בית המקדש, אולם כסעיף הנובע מציווי זה היא גם המצווה לבנות את בית הכנסת. 

כיוון שבית המקדש הוא בית שמטרתו להיות כלי כדי לחבר את עם ישראל לה', גם בית הכנסת 

המצווה לעשות מקדש מעט. כאשר הוא בית שזה תפקידו. כאשר בית המקדש אינו קיים, נשארה 

 : חרב בית המקדש הראשון הנביא יחזקאל, שחי באותו הזמן, אמר לעם ישראל שגלה לבבל
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פירש האמורא רבי יצחק ש"מקדש מעט" שכתוב  182. במסכת מגילה"181ואהי להם למקדש מעט"

ומקדשי " עליו בפס' זה, הכוונה היא לבתי כנסיות ובתי מדרשות. בספר ויקרא כתוב

מכאן למדו שאדם צריך להיות ירא כאשר הוא נמצא בבית הכנסת ולכבד אותו, וכיוון "183ראותי

 "מקדשי תראו "נאמר גם עליו. שגם בית הכנסת הוגדר בספר יחזקאל כמקדש מעט, הרי שהציווי

 

 . מיקומו של בית הכנסת 3

יר או בישוב. במסגרת המצווה לכבד את בית הכנסת אנו מצווים לבנותו במקום הגבוה ביותר בע

בהיותנו בונים אותו במקום הגבוה ביותר שבעיר אנו ממחישים בכך שזהו הבניין המכובד והחשוב 

ביותר. אם בונים כמה בתי כנסיות בעיר, כל אחד מהם צריך להיות במקום הגבוה ביותר 

א במקום הגבוה ביותר באזור שבו הוא נמצא, הו בסביבתו. המקור לציווי לבנות את בית הכנסת

דרשו חז"ל "לרומם "" מהמילה 184לרומם את בית אלוקינו ולהעמיד חרבותיובספר עזרא: "

שצריך לבנות את בית ה' במקום הרם ביותר, וכיוון שבית הכנסת הוא גם בית ה', גם אותו צריך 

כל עיר שגגותיה גבוהים מבית הכנסת, "לבנות במקום הרם ביותר, מפסוק זה דרשה הגמרא: 

 ".  185לסוף חרבה

הרב אליעזר מלמד בספרו "פניני הלכה" כותב על הקשר שבין הציווי לבנות את בית הכנסת 

 בגובהה של עיר לבין העונש שאם לא בונים את בית הכנסת כך, העיר תחרב.

עם ישראל שרד לנצח כיוון שידע תמיד לחבר את חייו לערכי הנצח והרוח. דורות רבים היו מוכנים 

את חייהם על קידוש ה', וכל זה כדי להישאר מחוברים  להקריבלסבול ייסורים קשים ואף 

לאמונת הנצח. עם שמחובר לערכי הנצח מנציח את קיומו הלאומי. ערכי הנצח הם ערכים רוחניים 

ומוסריים, אלוקיים. כאשר בונים את בית הכנסת במקום הגבוה ביותר מעל הבתים שאנו 

גבוה יותר לערכי הרוח הנצחיים, לעומת ערכי  אוכלים, שותים וישנים בהם, אנו נותנים מקום

החומר החולפים. מצב זה מבטיח שהעיר, בהיותה מחוברת לנצח, תתקיים. לעומת זאת אם נבנה 

את בית הכנסת במקום נמוך מבתי העיר, אנו נותנים עדיפות בגובה, לבתי החומר החולפים. ולכן 

לזמניים  ם, כך אנו הופכים את בתי העירככל שאנו נותנים מקום חשוב יותר לבתי החומר החולפי

 וארעיים. 

כיום, אנו פוגשים מצב שבו אנו בונים בתים רבי קומות כדי לאכלס כמה שיותר נפשות בתוכם. על 

כן מאוד קשה בזמנינו לבנות את בית הכנסת גבוה יותר מגגות בתי התושבים, והשאלה היא כיצד 

 להתמודד עם בעיה זאת מבחינה הלכתית ?

 

אמר רבא בר מחסיא אמר רב חמא בר גוריא אמר רב כל עיר שגגותיה "סכת שבת כתוב: במ

לרומם את בית אלוקינו ולהעמיד את חרבותיו, והני  : גבוהים מבית הכנסת, לסוף חרבה שנאמר

לדעת רש"י, המאירי, ועוד ראשונים " 186מילי בבתים, אבל בקשקושי ואברורי לית לן בה

ואחרונים אמרו לנו כאן בשם האמורא רב, שדווקא בתים שגרים בהם אסור לבנותם גבוה יותר 

מבית הכנסת. אבל מגדלי שמירה, וחומות של העיר, מותר לבנותם מעל בית הכנסת. לדעת אותם 
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וה יותר מבית הכנסת ראשונים ואחרונים, הסיבה שבגללה התירו לבנות את מגדלי השמירה גב

כיוון שדווקא בתים שנבנו לשם פאר וכבוד, תהיה פגיעה בכבודו של בית הכנסת, אם יבנו אותם 

גבוה יותר מבית הכנסת, אך, אם מטרת בניית הבתים אינה לשם פאר וכבוד, אלא כדי לאפשר 

והים יותר איכלוס של נפשות גדול יותר, אין פגיעה בכבודו של בית הכנסת אם ייבנו בתים גב

 ממנו. כנראה שגם הערוך, הר"ן, והרמב"ם וגם כמה אחרונים מסכימים להלכה עם המאירי.

"אברורי "שבגמרא  לעומתם, הרא"ש, הטור והשו"ע, אינם מפרשים את המושגים "קשקושי "ו

כמגדלים וכחומות. לדעתם, הכוונה היא לכיפות ולגגות שהם מעל הבתים, ורק הם גבוהים מעל 

ת, ומכיוון שאין משתמשים בהם, אין בכך איסור שיהיו גבוהים יותר מבית הכנסת. בית הכנס

מדבריהם יוצא שהאיסור לבנות בתים גבוהים יותר מבית הכנסת קיים רק בבתים שגרים בהם או 

שמשתמשים בהם, שלא יהיה מצב ששימושו של אדם לצרכי החולין שלו יהיה במקום גבוה יותר 

ו לצרכים של קודש. אך אם קיים מבנה שאי אפשר להשתמש בו מבית הכנסת שמשתמשים ב

לשום צורך, כמו "קשקושי ואברורי ", אין איסור שיהיה גבוה יותר מבית הכנסת.יוצא מכאן 

שלדעת הרא"ש, הטור והשו"ע, יש קושי הלכתי לבנות בתי דירות יותר גבוהים מבית הכנסת. 

ת שיהיו גבוהים יותר מבית הכנסת מפני שאנו נראה שלדעתם אנו מתירים לבנות בתים רבי קומו

אנוסים, מצד אחד אנו נאלצים לבנות בתים רבי קומות כדי לאכלס בהם נפשות רבות, ומצד שני 

יש גבול ליכולת שלנו להגביה את בית הכנסת, מצד אחד, אנו מעוניינים, שייכנסו לבית הכנסת 

ד שני, אם נעשה את גגו גבוה יותר ללא מעלית ולכן צריך שרצפתו תהיה קרובה לקרקע, ומצ

מגגות העיר, יהיו לנו הוצאות עצומות שקשה להטיל אותם על ציבור המתפללים לצורך בנייתו, 

וגם בית הכנסת יהיה מכוער בהיות גגו גבוה, הוא יהיה דומה לבור, ויהיה גם קשה לסיידו ולתקן 

 את הגובה שלו.

 

 כדי לכבדו . התנהגויות שונות שיש לנהוג בבית הכנסת2

כבר כתבנו, שקדושת בית הכנסת היא כעין קדושתו של בית המקדש. ולכן, יש לייחדו רק לעניינים 

             שבקדושה. יש לעסוק בו בתורה, בתפילה, ולחזק את קיומם של שאר המצוות.

וצץ לכן, אין להשתמש בו לדברי חול, אין לשוחח בו בענייני מסחר ועסקים, ובוודאי שאין להתל

ולהקל ראש בתוכו. אולם כאשר עוסקים בעניינים כלכליים של מצווה, כמו, איסוף צדקה לעניים 

ותרומת צדקה לישיבות, או איסוף כספים לצרכי מצווה אחרים כמו שיפוץ בית הכנסת או בנייתו 

 וכו', מותר לקיימם בבית הכנסת אף על פי שגם הם סוגים של עניינים כלכליים.

בית הכנסת, צריך תמיד לשמור על ניקיונו. צריך תמיד לנקות את הנעליים לפני  מפאת כבודו של

שנכנסים אליו. אסור להיכנס אליו בראש מגולה, ואסור לירוק בו, אסור לעשות בו שום מעשה 

 שמבזה אותו.

אין להיכנס לתוכו אלא לצורך תפילה, לכן אסור להיכנס לתוכו כדי להימלט מהגשם, או כדי 

כתליו מחמת השמש, ואף אסור להיכנס לתוכו כדי להטעין את הפלאפון שלו. כמו כן, לשבת בצל 

יש איסור לקצר ולעבור דרך בית הכנסת למקום הנמצא מצידו האחר של בית הכנסת. )זאת 

הסיבה שבמכינה הדלת שבין בית המדרש ובין חדר האוכל סגורה באופן קבוע, כדי שלא יקצרו 

אוכל דרך בית המדרש(. הסיבה לאסורים אלו היא מפני שבית את הדרך מהפנימייה לחדר ה

הכנסת מקודש לתפילה, לתורה, ולשאר הצרכים של עבודת ה', ולא ראוי להשתמש בו לצרכי 

 האדם.
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אדם המוכרח להיכנס לבית הכנסת כדי לקרוא לחברו, צריך לשבת מעט ולומר כמה פסוקים 

 יו האישיים בלבד.לפחות, כדי שלא ייראה שנכנס לבית הכנסת לצרכ

קהילה שטרם בנתה את בית הכנסת הקבוע שלה, ומתפללת באופן זמני באולם ספורט או 

במועדון, יהיה אפשר לקיים באולם הספורט פעילות ספורטיבית ובמועדון הצגות, מופעים וכו', 

 ווילון שיחצוץ בין ארון הקודש ובין השימוש במקום לצרכי חולין. אולם יצטרכו לפרוש

 

 נשיאת נשק בבית הכנסת  .5

" 187ואם מזבח אבנים תעשה לי לא תבנה אתהם גזית כי חרבך הנפת עליה ותחללהבספר שמות: "

מכאן היה רבי שמעון בן אלעזר אומר המזבח ": במכילתא, מדרש הלכה על ספר שמות, מצאנו

ר על נברא להאריך שנותיו של אדם, והברזל לקצר שנותיו של אדם, אינו רשאי להניף המקצ

" מדבריו של רבי שמעון בן אלעזר על הפסוק מספר שמות, כתבו כמה מחכמי הראשונים המאריך

שאין להיכנס לבית הכנסת עם סכין ארוכה, שהרי גם בית הכנסת נועד להאריך חייו של אדם, 

 והסכין נועד לקצר אותם.

ם כאשר הם צריכים על פי הלכה זו שמצאנו בראשונים, מה יעשו חיילים ושוטרים הצמודים לנשק

 להיכנס עם נשקם לבית הכנסת ?

כאשר יש צורך בטחוני, כגון, במקום המוקף כפרים ערביים או בגלל כל סכנה ביטחונית אחרת, 

שאלה זו אינה קיימת, כיוון שמדובר בפקוח נפש שדוחה את כל המצוות שבתורה חוץ מגילוי 

כבודו של בית הכנסת, ויהיה מותר להיכנס עריות, שפיכות דמים, ועבודה זרה. ולכן דוחה אף את 

 עם הנשק לתוכו.

השאלה קיימת רק במקרה שבו השוטר או החייל צמודים לנשק רק כדי לאבטח את שמירתו של 

 הנשק, ומצד שני לא קיימת סכנה ביטחונית שתצדיק כניסה עם הנשק לבית הכנסת.

לחולצה או בתוך תיק, כיוון אם מדובר באקדח הפתרון הטוב ביותר הוא להסתיר אותו מתחת 

שלדעת רוב הפוסקים, אם הסכין שמדובר עליה במכילתא מכוסה, מותר להיכנס אתה לבית 

הכנסת. מיעוט הפוסקים סובר שלא מועיל כיסוי של כלי הנשק כדי להתיר להיכנס אתו לבית 

 הכנסת, וגם לא תמיד יש דרך לכסות את כלי הנשק.

: שאם יפרקו את המחסנית 188"ציץ אליעזר: התשובות שלו הרב אליעזר וולדינברג כתב בספר

"לקצר חייו של  מהנשק יהיה מותר להיכנס עמו לבית הכנסת, כיוון שרובה ללא מחסנית אינו יכול

אדם", לעומת הסכין שעליה מדובר בראשונים, שאסור להיכנס עמה לבית הכנסת, כיוון 

 אינו יכול לקיים תפקיד כזה.שתפקידה לקצר את חיי האדם, הרובה ללא המחסנית 

אם יש צורך בטחוני לשאת נשק באופן קבוע, צריך להיכנס עמו לבית הכנסת וכמובן  לסיכום

אם אין צורך בטחוני, עדיף להשאיר את כלי הנשק מחוץ לבית הכנסת. אם אין היכן  שמותר.

וסתר. גם במצב להשאירו מחוץ לבית הכנסת, יכול להיכנס עמו לבית הכנסת, כשהוא מכוסה או מ

הזה רצוי להוציא ממנו את המחסנית. כשאי אפשר לכסות את הנשק או להסתירו, אפשר להיכנס 

עמו לבית הכנסת כאשר אין בו מחסנית. כאשר יש סכנה ממחבלים וצריך להיות עם נשק טעון גם 

 או להסתיר את הנשק אם אפשר. בבית הכנסת, צריך להשתדל לכסות
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 מבית הכנסת . האיסור לשבור דבר6

אבד תאבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים... וניתצתם את מזבחותם בספר דברים: "

 "189 ושברתם את מצבותם... לא תעשון כן לה' אלוקיכם

לא תעשון כן לה' " בספרי, שהוא מדרש הלכה על חומשי במדבר ודברים, למדו מהציווי:

 ח, עובר בלא תעשה.שכל המנתץ דבר מן המקדש או מן המזב" אלוקיכם

כבר כתבנו על כך שקדושת בית הכנסת היא מעין קדושת המקדש, ושבספר יחזקאל קוראים לו 

מקדש מעט. מכאן נובע שכשם שיש איסור לנתץ דבר מן המקדש, כך יש גם אסור לנתץ או לקלף 

על כן  סתם כך מהסיד של קורות בית הכנסת. הציווי הזה נובע גם מהציווי לכבד את בית הכנסת,

 יש להיזהר שלא לקלף גם בלי כוונה מצבע קיר בית הכנסת.

 מובן שגם אסור לבעוט בקיר של בית הכנסת מבחוץ שמא יפיל מעט מן הטיח שבחוץ. מאיסור זה

 אף נובע שיש להיזהר בכבודם של רהיטי בית הכנסת ולהיזהר מלהשחיתם.

ת הכנסת, וכן מותר בוודאי לקדוח מובן הדבר שמותר לקלף את הצבע לכתחילה כדי לסייד את בי

חורים בקירות כדי לחבר אליהם מנורות וארונות וכו'. מפני שזה לא נחשב נתיצה אלא נועד 

 לתיקון צרכי בית הכנסת, ולכן פעולות אלו הם לכבודם של בית הכנסת ולא חס ושלום לזלזולו.

 

 לסיכום

בקדושה. המקור לכך הוא מן  בית הכנסת על פי המקורות הוא מקום שיש לכבדו ולנהוג בו

 התורה, וכל מי שמזלזל בבית הכנסת ואין נוהג בו כבוד צריך לחשוש שעובר הוא על איסורי תורה.

במאמר הזה כתבנו על כמה מן המרכיבים של קדושת בית הכנסת וכבודו. כתבנו על כך שבגלל 

כתבנו גם על הצורך  יש לבנותו במקום הגבוה והבולט ביותר בסביבתו., כבודו של בית הכנסת

לנהוג בבית הכנסת בקדושה ולהימנע מלעשות בו דברי חולין. לעסוק בו רק בצרכי שמים, בתורה, 

במצוות ובתפילה. להימנע מלדבר ולעסוק בו בצרכיו של האדם. כתבנו גם על כך, שבגלל כבודו של 

ושיש להיזהר מאוד בית הכנסת אין ראוי לשאת בו נשק אלא אם כן יש בו צורך בטחוני הכרחי, 

 מלהשחית קירותיו או מרהיטיו של בית הכנסת. 

אני מאוד מקווה שהעיסוק בכבודו וקדושתו של בית הכנסת יסייע לי לנהוג בכבוד ובקדושה בבית 

 הכנסת.
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 יחסים בין דתיים לחילוניים

 חננאל קיסר

 

במאמר זה נעסוק ביחסים בין דתיים לחילוניים, האם ההפרדה ביניהם מוצדקת? או שמא לא? 

האם האידיאליזם זהה או שונה? האם הם יכולים לחיות חיים משותפים? האם הם צריכים או 

 תלויים אחד בשני? 

 

 מהו הזרם הדתי?

ה עשר עיקרי האמונה הגדרתו של אדם כדתי תלויה באמונתו והתנהגותו, אדם דתי מאמין בשלוש

של הרמב"ם ומתנהג על פי התורה ודברי חז"ל, קשה לפרט את כל הדברים שאדם דתי עושה מפני 

 שהתורה רחבה מאוד ומתפרסת על כל תחומי החיים.

כיום, אנשים דתיים רבים לא יודעים את כל פרטי הדינים וההלכות, העיקר הוא הרצון והמעשה, 

 דות הדת ואת מה שמוטל עליו, זה אדם דתי.וכך אדם לומד לאט לאט את יסו

 

 מהו הזרם החילוני?

חילוניים זה מושג המתאר אנשים לא דתיים, למושג חילוני אין הגדרה מוסכמת, יש כאלה 

הסוברים שחילוניים הם אנשים שאורח חייהם לא כולל קיום הוראות של דת או של עיקרים כמו 

אנשים המאמינים בדיווח מעשים והודאה לבני אדם  שהסברנו לעיל. הגדרה נוספת לחילונים היא

בלבד ולא לכח עליון, כלומר אדם חילוני מקיים מצוות כדי לרצות אנשים לעומת דתיים שעושים 

 מעשים כדי לקיים רצון ה'.

 כיום במדינת ישראל חילוניים הם אנשים שלא מקפידים על קיום מצוות הדת.

 

 דתיים וחילוניים כעם אחד

כתב שהשמות "דתיים" ו"חילוניים", מה שבזמנים עברו כינו "חרדים" ו "חופשיים" הם הרב קוק 

 . 190שמות הבל שגורמים לפירוד בעם

ישנן מדרגות בציבור, יש אנשים ששומרים יותר מצוות ויש השומרים פחות, יותר צדיקים ופחות 

 צדיקים, אבל סימון חתך חברתי החוצה את הציבור הוא דבר לא טוב.

שים שיותר שלמים עם המצות בתורה ופחות שלמים במצוות אחרות ויש אנשים חילוניים יש אנ

 שמאוד מקפידים על עניינים חברתיים ועניינים הקשורים לארץ ישראל.

הרב קוק אומר שחילוניים שמתחברים באהבה לענייני ארץ ישראל נפשם מתוקנת יותר מאדם 

 שים המאמינים בה' מתוקנים יותר ברוחם.מאמין שאין בו את היתרון הכללי הזה, אבל אנ

אי אפשר לעשות חלוקה לפי הגדרות, צריך לדון כל אדם לגופו, כלומר אם הוא פחות טוב במצווה 

מסוימת למשל בענייני כספים אז לא לעשות איתו עסקים, אך אם הוא טוב למשל בענייני כשרות 

 אז נאכל אצלו.

 לדון כל אחד לגופו. כל חתך ציבורי הוא בלתי מוצדק, כי צריך

פעם היו משתמשים בביטויים "צדיק" ו "רשע". ה"רשע" הוא אדם שאינו עושה מצוות במובן 

 ההלכתי שלהם ו"צדיק" זה אדם המקיים מצוות במובנן ההלכתי.
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הרמב"ם אומר שאדם נידון לפי רובו, כלומר: אם רובו עבירות אז הוא רשע, ואם רובו מצוות הוא 

שיהיה אדם שהוא דתי ורובו עבירות והוא רשע, ויכול להיות גם אדם שהוא צדיק, ולכן יתכן 

חילוני ורובו מצוות והוא צדיק, דבר זה מוכיח שחלוקה בין דתיים לחילוניים איננה הלכתית אלא 

 בעיקרה חלוקה שהחברה קובעת אותה.

הכריז  בתנ"ך ישנה רק דוגמא אחת לחתך חברתי, אחרי פרשת "פילגש בגבעה" כל עם ישראל

ששבט בנימין הם רשעים, והם לא יתנו את בנותיהם לשבט בנימין, כלומר הבדילו אותו מכולם, 

אך לאחר מכן הצטערו על כך וחיפשו דרך לתקן דבר זה, פרשת "פילגש בגבעה " הינה הוכחה 

 נוספת לכך שחתך חברתי איננו טוב.

 של "בנים". יש דיון מה ההגדרה "191בנים אתם לה' אלוקיכם": בפרוש הפסוק

 מי שנוהגים מנהג בנים קרויים בנים ומי שלא אינם קרויים בנים. ר' יהודה אומר:

בין כך וכך קרויים בנים, כלומר לא משנה אם הם נוהגים מנהג בנים : ר' מאיר אומרלעומת זאת 

"והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם : או לא, הם קרויים בנים. ר' מאיר מביא את הפסוק

יאמר להם בני אל חי", הגמרא מסבירה שאפילו אנשים שאין אמון בהם )לא מאמינים( ואפילו 

 אנשים שעובדים עבודה זרה נקראים בנים שהרי הם "בני אל חי".

החלוקה למחנות הינה סתמית שהרי כל אחד חושב שהמחנה שלו צודק, למשל: דתיים חושבים 

בתשובה" והחילוניים סוברים  חזרהושג "שלחילוניים יש הרבה מה לתקן ולכן יש את המ

 שתשובה זה מושג דתי ישן.

אנו צריכים להסתכל בעין יפה בדברים החיוביים שקיימים אצל אחרים, אנו צריכים להבין שאצל 

דתיים יש אידיאליזם מסוים ולחילונים יש אידיאליזם אחר, וכדי לבנות את האומה צריכים כולם 

 להתאחד יחד.

שכשאנו מעריכים אדם מסוים צריכים להסתכל גם על הדברים החיוביים וגם  מכאן אנו לומדים

איפה הוא גר, איפה הוא : על השליליים שלו אבל לא על פי דברים חיצוניים ולא משמעותיים כמו

מידות, נשמה, אופי, עזרה לאחר, יחס : מבלה, איך הוא נראה, אלא על פי דברים משמעותיים כמו

 לאלוקים ועוד. 

 

ום, ההפרדה בין דתיים לחילוניים אינה מוצדקת ואינה הכרחית, אנו צריכים לחיות כעם לסיכ

 אחד 

יש בינינו הרבה דברים משותפים, כולנו יהודים, כולנו בעד רעיון קיום המדינה והרצון לחיות 

בתוכה, כולנו חיים בארץ אבות, משרתים ביחד בצבא והיהדות הינה נכס עליון לחילוניים וגם 

 ם.לדתיי

בחרתי בנושא זה מכיוון שרציתי להחכים בנושא דתיים, חילוניים והאידיאליזם שלהם, בנוסף 

לכך נושא זה רלוונטי מאוד לגביי מכיוון שרוב משפחתי המורחבת חילוניים ויש לי חברים 

חילוניים ועכשיו אדע איזה יחס להעניק להם אחרי שקראתי, החכמתי והבנתי דברים חדשים 

 וחשובים.

 

 ערכה רבהבה

 חננאל קיסר
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 תאווה

 מישאל שימונוב

 

בחרתי בנושא התאוות וכל מה שקשור אליו כדי שנוכל להבין באמת מהי תאווה מהם הקשיים 

שיש בה, איך מתגברים עליה? הרי זה כל כך קשה, אפילו גדולי הדור יכולים ליפול חס ושלום בזה, 

 אז מה בעצם עושים?

מקורות חז"ל העוסקים בעניין זה, אני מקווה לקנות ולהקנות בעזרת מאמר זה שיביא עימו 

מספר ערכים גם לי וגם לאחרים, ללמוד על נושא זה ולהבין אותו לעומק ובעזרת השם להתגבר 

 עליו.

 

 מהי התאווה?

 תאווה היא מלשון ת.א.וו 

ף והאספסומובא בתורה על המן שבני ישראל קיבלו במדבר שנמאס להם והם מתאווים לבשר "

 ".192אשר בקרבו התאוו, תאווה וישבו ויבכו גם בני ישראל ויאמרו מי יאכילנו בשר

ונאהב מאוד כעין הבדולח" אז מה  193המן היה טעים מאוד כמו שכתוב "וטעמו כצפיחית דבש

      הבעיה?

" נמאס להם מהמן. משה רבנו בגלל פרץ 194בני ישראל רצו בשר מפני ש"נפשנו קצה בלחם הקלקל

נשבר ופנה להקב"ה: אני לא הולדתי אותם תהרוג אותי שאני לא אצטרך להתמודד התאווה 

" ואם ככה אתה עושה לי תהרוג אותי 195...האנוכי הריתי את כל העם הזהבמצב כל כך קשה, "

 ".נא הרגני אם נא מצאתי חן בעיניך ואל אראה ברעתי"

 רצו בשר?  נשאלת השאלה: מדוע משה רבנו הגיב בצורה כל כך קיצונית?הם רק

ולכן צריך לומר הם לא באמת רצו בשר הם רצו תאווה, רצו את הריגוש הזה את התאווה 

שמאחורי הבשר ומשה רבנו הבין שהבעיה האמיתית זה הריקנות שנוצרה בעם ישראל וזה לא 

 בשר.

הבעיה האמיתית זו הריקנות שבתוכם, השאיפה הבלתי ממולאת לתוכן למילוי פנימי. כשעם 

ה בהר סיני הוא הרגיש אורות הוא הרגיש רמות נשגבות ובלתי מתוארות הרגישו כוח ישראל הי

עצום ופתאום? בוםםם!!!! פרחה נשמתם הם הרגישו ריקים. מקודם הם היו בהר סיני למדו תורה 

הרגישו חיים, לפתע הם מוצאים את עצמם ריקים, ההר נעלם ואיתו זכר החוויה של התמלאות 

 פג.אלוקית והטעם של זה 

כוח החיים של האדם משתוקק לביטוי עצמי למילוי הנפש בחוויות באור הרוחניות ואם אדם לא 

ממלא את החיים שלו נוצר חלל ענק וריק ששואב כל דבר, רק כדי להרגיש מלא, בגלל החלל הפנוי 

יש שאיפה ותשוקה למילוי,לכן לאן פונים? לדברים שהכי מזדמנים לנו לדברים האסורים וכל מה 

בא ליד רק כדי לתת לך תחושה של מילוי של חיים הנשמה משתוקקת להתמלאות בתוכן בטעם ש

 החיים בחוויה!!!
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התאוות והדברים האסורים יוצרים אצל אדם ריק תחושה של מילוי אבל אותו מילוי מתברר 

בעצם כחור גדול, ואז נוצר צורך למלות את החור הזה בעוד ועוד ועוד ואותו אדם שממלא את 

 מו בגשמיות בתאוות גופניות אז הוא משתוקק ליותר. עצ

" אדם שמילא את עצמו תאוות חומריות רעב-אבר קטן יש באדם משביעוחז"ל לימדו אותנו "

גשמיות זה כמו מי מלח לצמא, זה כאילו נותן לך תחושת סיפוק אבל זה מצמיא יותר וזה משגע. 

ים לעצמם מה עשינו בחיים האלה? מי אנחנו פתאום מתעוררים ואומר 449, 52, 12, 32אנשים בני 

 האדם זורק את עצמו לפח. בכלל? שואלים שאלות נוקבות ואם אין מי שיענה להם על זה

משה מזהה את הבעיה של העם הם מרגישים ריקנות והם הולכים מתאווה לתאווה. עם ישראל 

ול להוביל לדברים הולך ומתאווה לתאווה חיצונית ומשה יודע שזה רק ההתחלה ומכאן זה יכ

גרועים יותר כשהם יקבלו מה שירצו הם ירצו עוד ועוד העיניים שלהם יגדלו, החור שלהם יגדל 

 אבל הנשמה שלהם לא תתמלא.

" 196וישמע משה את העם בכה למשפחותיומה שמתחיל כתאווה לבשר ממשיך לאיסור וטומאה "

 בשר ונגמר בעריות.על עסקי משפחות שאסרו להם, שנאסר להם לשכב אצלם, מתחיל ב

משה מוכן להקריב את עצמו למען העם אבל לראות אותם קורסים אל תוך עצמם, מתמלא תאוות 

ותשוקות חיצוניות וטמאות אז הוא נשבר ומעדיף למות ברגע שהאספסוף מתעורר ודורש תאוות 

 זה תחילת סופו של התוכן היהודי.לכן הפתרון הוא להאציל מהרוח על הזקנים.

 יעה בחומריות יש להגביר את הרוחניות. אם יש שק

נשאלת השאלה מדוע הקב"ה שם לנו תאוות כל כך חזקות ובמיוחד תאוות המין שכולם כל כך 

 יראים ממנה מי צריך את זה???

שיצר הרע הזה הוא זה  197" אומרים חכמינו בגמראויצעקו אל ה' אלוקים בקול גדול" הפסוק

והרג את כל הצדיקים והגלה את ישראל מארצם ואחרי  שהחריב את בית המקדש ושרף את היכלו

כל זה הוא עדיין רוקד מסביבנו רוקד וצוחק עלינו. נתת לנו את היצר הרע כדי שננצח אותו ונקבל 

שכר שאין לו שיעור אבל בעצם אנחנו בכלל לא רוצים את השכר הזה לא רוצים אותו ולא את 

פל להם פתק מהשמים שבוא רשום "אמת" שכרו קח אותו, אנחנו מוותרים על "העונג". נ

שהקב"ה מסכים לבקשה שלהם. ישבו בתענית שלושה ימים ומסרו להם את היצר הרע.יצא כמין 

גור אריה של אש מבית קודש הקודשים נביא ישראל אמר זהו היצר הרע של עבודה זרה בזמן 

הגדול הוא זעק  שתפסו אותו ונאבקו נתלשה שיערה משערותיו של אותו "אריה" ובגלל הכאב

זעקה ששמעו אותה ארבע מאות פרסות. שאלו החכמים מה נעשה? אם הוא ימשיך לצעוק ירחמו 

עליו מהשמים אמר להם הנביא זרקו אותו לתוך דוד של עופרת, שעופרת אוטמת רעשים וככה לא 

עת  ישמעו אותו וכך עשו ונפטרו מהיצר הרע של עבודה זרה אמרו חכמי ישראל כיוון שעכשיו זה

ונמסור גם  רצון והקב"ה שומע לכל תפילתנו בואו נבקש גם את יצר הרע של עבירה של גילוי עריות

אותו בידם, אמר להם הנביא אם תהרגו את היצר הרע של גילוי עריות כל העולם יפסיק 

מלהתקיים שהרי לא יהיה יותר פרייה ורבייה, שאלו מה נעשה? אמרו בואו נשבה אותו שלושה 

אה מה יקרה. ובינתיים בקשו ביצה בת יומה שרק נולדה חיפשו בכל ארץ ישראל ולא ימים ונר

מצאו אפילו אחת כיוון שיצר הפרייה ורביה נעלם אז אפילו החיות לא חשקו אחד בשניה אז מה 

יעשו? אם נהרוג אותו העולם יכלה מלהתקיים ואי אפשר לבקש מהשמים רק חצי מתנה כי 

  נותנים מתנה שלמה בלבד הוציאו לו את העיניים ושיחררו אותו.כשנותנים מתנה מהשמים אז 
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 למה הוציאו לו את העיניים? כדי שאדם לא יתגרה כל כך בקרובות משפחתו. 

מכאן אנחנו רואים שיש צד טוב לתאוות המין כי בלי אותה תאווה העולם לא יכול מלהתקיים. 

צריך לדעת לשים אותו במקומו הנכון  אבל הבעיה הגדולה היא שאפשר בקלות לעבור עבירה, לכן

 לא להוריד אותו לשפלות ועבירות אלא להשתמש בו כדי להתעלות ברוחניות.

 

 כיצד מתגברים על היצר? 

ראשית צריך ללמוד על חומרת העברות של גילוי עריות, כל העונשים, מהם התוצאות למעשים 

ועוד, כדי שנזדעזע כשתבוא לפנינו הזדמנות. שנית, הכי חשוב לברוח, לקום ולברוח בלי לחשוב 

הרבה פשוט לברוח. הרי כפי שראינו תאוות המין זהו כוח כל כך גדול וחזק שהרבנים הכי גדולים 

 ם ממנו אז קל וחומר אנחנו. פוחדי

אבל צריך לדעת לקחת את היצר הזה לחיוב לדברים גדולים למעלות רוחניות. מצוות פרייה ורביה 

היא גדולה וחשובה, היא המצווה הראשונה בתורה צריך לקחת את הכוחות האלה ולמתן אותם 

 לדברים טובים.

 

 פרדים לגמרי?האם התאווה ויצר הרע זה שני דברים מחוברים או בעצם נ

כשאוכלים לשם תאווה חומרית מתגברת העצבות, על ידי אכילה בקדושה " 198הרב קוק מסביר

" ראוי לשים לב שהרב קוק אינו תוקף את התאווה עצמה אלה הוא תוקף את מתווספת שמחה

האוכל לשם תאווה חומרית. הבעיה בתאווה החומרית היא כשאדם מתייחס לתאווה כתכלית 

 תכלית הרוחנית שיכול להגיע אליה על ידי הסתכלות נכונה על התאווה.הגשמיות ולא כ

לכן, אני מבין מכאן שהתאווה היא לא יצר הרע והיא גם לא רעה ולא טובה, התאווה היא כוח 

במציאות ואם אני לוקח את הכוח הזה לטוב לתכליתו הרוחנית, הקדושתית והמשמעותית ולא 

וה היא טובה ואפילו קדושה אתה יכול לעלות על ידי זה זמנית, פרטית ואגואיסטית, אז התאו

מעלה ברוחניות, כי היא מגלה שורש רוחני שיש בתאווה. לדוגמא: תאוות המין על מנת להקים 

משפחה ולהביא חיים לעולם זו מצווה וקדושה. אבל אם זה לסיפוק מיני ואישי בלבד בלי שום 

ו כאן שעל ידי כוונה נכונה להביא את העולם אל עניין רוחני בהקשר זה, זה יצר הרע. לכן למדנ

הטוב ואל הקדושה מתוך שמחה ורוגע ולא בראוותנות אלא למה שאני צריך בדרך כזו, התאווה 

 מעלה את האדם ואת העולם.

 

 אז איך בעצם שולטים בתאווה?

לדעתי זאת השאלה הקשה ביותר. הרי היצר לעריות זאת התאווה החזקה והקשה ביותר שיש 

ולם מקטן ועד גדול גדולי הדור כל כך מפחדים מתאווה זאת כי גם הם יכולים חס ושלום לכ

לחטוא. צריך להיות מלאך כדי לא להתאוות לזה. בעצם אחת הדרכים הכי מועילות להתגבר על 

תאווה זאת היא פשוט לברוח,לברוח הכי רחוק שרק אפשר לקחת את הרגליים ולרוץ לרוץ בלי 

שמסופר על יוסף הצדיק אחרי שפוטיפר סריס פרעה הוא היה שר הטבחים  להסתכל אחורה. כמו

קנה אותו וה' " בירך את בית פוטיפר בשפע רב בזכות יוסף. פוטיפר אהב מאוד את יוסף ונתן לו 

 הכל. 
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ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת אשתו של פוטיפר רצתה שיוסף ישכב איתה ויוסף לא הסכים "

שהיא ראתה שהוא מסרב,עשתה לו כל מיני תחבולות עד שתפסה " אחרי 199וחטאתי לאלוקים

אותו בבגדו ואמרה לו שכב איתי עכשיו, יוסף עזב את הבגד לקח את הרגליים וברח כל עוד נפשו 

 בו. 

" יוסף הצדיק הבין שאין דרך אחרת רק לתפוס את הרגליים 200ויעזב בגדו וינס ויצא החוצה"

 ולברוח. 

שאירח אצלו נשים שבויות בעליית הגג ונפל אור בבית מעליית הגג על רב עמרם  201מסופר בגמרא

אנשים כדי  42של אחת הנשים בגלל זיו פניה. ורב עמרם שראה את זה הרים סולם שצריך בשבילו 

להרים אותו והוא הרים אותו לבד והתחיל לעלות לכיוון עליית הגג תוך כדי שהוא עולה הוא תפס 

ולם ותפס את עצמו רק בעזרת הידיים והתחיל לצעוק אש בבית את עצמו הזיז את הרגליים מהס

עמרם אש בבית עמרם. תלמידיו של רב עמרם רצו לביתו כדי לכבות את האש וראו אותו על 

הסולם ואמרו רב עמרם ביישת אותנו ואמר להם אני מעדיף לבייש אתכם בעולם הזה מאשר 

צא ממנו ויצא ממנו עמוד של אש להתבייש בעולם הבא. רב עמרם השביע את היצר הרע שי

 שבעצם זה האש שהוא צעק, האש של היצר הרע שיכולה לשרוף אותו בשניות. 

כמה שהיצר הזה חזק ומסוכן והדרך היחידה הייתה לקרוא לאנשים ומכאן לומדים שעזרתם של 

 אנשים נחוצה בהחלט. 

 

 סיכום

 לסיכום מה ראינו במאמר זה:

  .ראינו מהיכן נובעת התאווה 

 .ראינו מהי כוחה של התאווה וכמה צריך להיזהר ואיך נזהרים ממנה 

  ראינו מדוע אנחנו צריכים את התאווה ואיך להתייחס אליה, ומה ההבחנה בין התאווה

 ליצר הרע.

 

שבעזרת השם נלמד להבדיל בין הטוב והרע, שנמלא את הנשמה שלנו בתוכן אמיתי לא בחומריות 

 כל אחד כפי יכולתו נעלה מעלה מעלה במעלות התורה.שנרגיש באמת מלאים ולאט לאט 
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 אקולוגיה 

 אורי שרמי

 הקדמה

בשעה שברא הקב"ה את אדם הראשון, נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו: "ראה מעשיי 

כמה נאים ומשובחים הם, וכל מה שבראתי בשבילך בראתי. תן דעתך שלא תקלקל ותחריב עולמי, 

מי שיתקן אחריך" )מדרש קהלת רבה(.מדברים אלה רואים אנו את שאם קלקלת, אין 

ההתייחסות של היהדות לנושא האקולוגי איך שהקב"ה שברא את העולם רוצה כי אנו האנשים 

                                              נשמור על עולמו.

נים כי ישמרו על המוצר אותו בואו נתאר מצב בו אנו יוצרים משהו למען הזולת, לא היינו מעוניי

יצרתם?! למשל: החלטתם להקים בתוך היישוב בצורה עצמאית פארק, וכן שילוט של אזהרות פה 

מותר כך ופה אסור כך. וכי הייתם רוצים שישחיתו את מעשה ידיכם?! וודאי שלא! כך בורא עולם 

לם והוא מעוניין שם לנו שילוט שהיא התורה הקדושה מה מותר ומה אסור. הוא יצר את העו

 שנשמור עליו, כשם שאנו היינו רוצים שישמרו על הפארק.

 

 איכות חיים

כולנו רוצים לחיות בעולם נקי מזיהום, בסביבה נקייה ומטופחת, בערים נעימות למחייה 

ובאזורים מטופחים וחופשיים מאשפה וזיהום אויר, מים וקרקע. איכות חיים נמדדת בין השאר 

יבה בה אנו חיים ולא רק בשירותים שאנו מקבלים או בטיב היישוב בו אנו גם באיכותה של הסב

דרים. שמירה על איכות הסביבה פירושה שמירה על איכות חיינו, אורח חיים נעים. ביישובים 

בהם לא נערמת אשפה ומקפידים על מחזור, נוסעים פחות במכוניות ומתרחקים ממקורות זיהום 

 התושבים עולה ללא ספק. איכות החיים של –כמו מפעלים 

 

 עבור הדורות הבאים

כפי שאנו רוצים לחיות בעולם נקי כך אנו מבקשים עבור ילדינו עתיד ירוק יותר, נקי יותר ונעים 

יותר. חשוב מאד לשמור על איכות הסביבה לא רק למעננו אלא למען עתיד ילדינו. כהורים, כאשר 

לדורות הבאים, עלינו לחשוב לא רק על בטחון וכלכלה  אנו חושבים על העולם אותו אנו מותירים

אלא גם על איכות הסביבה. האם נרצה לראות את נכדינו גדלים בעולם עם זיהום אויר קשה? 

אשפה נערמת ומאיימת על ניקיון המים? החופים מזוהמים ולא ניתן לרחוץ בים? ודאי שלא, כולנו 

ב מאד, כבר היום, כבר בדורנו, לשמור על איכות רוצים את הטוב ביותר עבור משפחתנו. לכן, חשו

 הסביבה כדי להשאיר לבאים אחרינו עולם יפה יותר, נקי יותר ואיכות חיים גבוהה יותר.

 

 איכות סביבה שווה בריאות

כשמדובר בשמירה על איכות הסביבה חשוב לנו להבין כי סביבה מזוהמת, תהיה נטולת חי וצומח 

אותנו ובריאות משפחתנו. החל מזיהום אויר ועד לזיהום מי תהום ותאיים בצורה ישירה על ברי

המושפע על ידי האדם, חוסר שמירה על איכות הסביבה גורמת לנו להיות חולים יותר. תחלואה 

גבוהה במחלות נשימתיות כמו אסטמה ומחלות ממאירות נצפתה מזה שנים באזורים בהם אין 

בעית וחופשיה מזיהום תורמת לבריאותנו ובריאות חשיבה סביבתית. שמירה על סביבה נקייה, ט

 ילדינו.
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 זיהום אויר

נוצר מפליטת גזים מכלי רכב, ממפעלי תעשייה משריפת עצים ומגורמים טבעיים )כמו זיהום אויר 

לפליטת גזים מכלי רכב ישנה השפעה ניכרת על זיהום האוויר במדינות שהיו בה התפרצויות געש(, 

דלק נטול עופרת ובממירים קטליטיים, תרמו רבות להפחתת הפליטה של אם כי השימוש הנפוץ ב

 כלי הרכב.

מרכיב נוסף שפוגע בזיהום האוויר הוא שריפת זבל פיראטית. ביישובים חקלאיים ובמועצות 

מקומיות עניות מטפלים בזבל הביתי, החקלאי ותעשייתי על ידי שריפתו, במקום לפנות אותו 

פלט בזמן השריפה כולל עשן הצורב בעיניים, וחומרים מזיקים לאתרים מסודרים. האויר הנ

 הגורמים למחלות ריאה וסרטן.

 

 פסולת מוצקה

אריזות, שאריות מזון, והפרשות היא נושא בעייתי בעולם כולו. שיטות הטיפול בפסולת  -מוצקה

 הנפוצות כיום: הטמנה, שריפה ומחזור. קיימת הסכמה רחבה בקרב המומחים שהפרדת פסולת

 אנאורגני, לא ניתן למחזור. –ניתן למחזור  -היא צעד הכרחי לטיפול נאות. במקור אורגני

 

 שמירה על הסביבה 

שמירה על איכות הסביבה לא תמיד עולה כסף. לא מדובר תמיד  -בניגוד למה שרבים חושבים

 בקניית מוצרים יקרים יותר. לפעמים מספיקה המודעות, שתגרום לנו לעשות דברים בצורה

כך כמות הפסולת תצומצם  -אחרת. למשל: למיין את האשפה לפלסטיק, נייר ואשפה אורגנית

                                       ופחות מזהמים יחדרו למי השתייה שלנו.

זה אולי נשמע בנאלי, אך כמה פעמים יצא לכם לבקר בנחל או שמורת  -לזרוק פסולת בפח בלבד

במבה ריקה זרוקה? צריך להבין שלא פעם ולא פעמיים חיות בר  טבע ומצאתם איזו אריזת

זה פשוט לא נראה  -נחנקות משקיות אלה. זאת עוד, אפילו כשזורקים ברחוב איזו חתיכת נייר

נעים לעין. במקרים אחרים יש צורך בשינוי תודעה קטן, ע"מ לחסוך בטווח הארוך. למשל: שימוש 

הן אומנם עולות יותר בקנייה הראשונית, אך יחזירו את  -תבבטריות נטענות במקום בטריות רגילו

 פעמים.  4222-ההשקעה, שכן הם נטענות לשימוש חוזר לא פחות מ

שימוש בשקיות בד תורם לסביבה, כיוון שהן רב פעמיות ומצמצמות את השימוש  -שקיות בד

תחליף מצוין  כלים חד פעמיים מתכלים, מהווים -בשקיות ניילון שהן מזהמות. כלים מתכלים

היא אומנם יותר יקרה משקיות ניילון, אך היא לא פוגעת  -לכלי פלסטיק מזהמים. שקית מתכלה

 בסביבה כמו שקית ניילון רגילה.

 

                                                              סיכום

שצריך זה קצת  כפי שראיתם יש לא מעט דברים שניתן לעשות גם ללא הוצאת כסף. כל מה

מודעות, רצון טוב והכי חשוב את הנכונות לעשות, למען סביבה נקיה ושמורה והרבה יותר בריאה 

 לנו ולהמשך הדורות הבאים אחרינו.

 

 

 


