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 הקדמה

המהר"ל מפראג, בהקדמה לספרו "תפארת ישראל", מסביר מדוע אנו מברכים בברכת התורה 

" )או האשכנזים מברכים: "אשר קידשנו במצוותיו דברי תורה"אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על 

". הוא ללמוד תורה "( ולא מברכים "אשר קידשנו במצוותיו וציוונולעסוק בדברי תורהוציוונו 

של דברי תורה. ואין נחשב לימוד התורה  מצוות עשהמסביר שברכה זו היא ברכה שעושים על 

נחשב לעושה מעשה אלא אם כן הוציא אלא אם כן עושה מעשה בשעה שלומד, ואינו  מצוות עשה

בפיו ובשפתיו. אם האדם מעיין בדברי התורה בעיניו בלבד, ולא הוציאם בשפתיו,  דברי התורה

לדעת המהר"ל אינו יכול לברך על כך את ברכת "אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על דברי תורה", 

 דיבור בפיו בדברי תורה. ר כלומ. ללמוד תורהולא  על דברי תורהכיוון שבירכת התורה היא 

דברי הסבר זה של המהר"ל מסביר גם את המשך ברכות התורה: "והערב נא ה' אלוקינו את 

 ...."עמך בית ישראל.. בפינו ובפיפיותתורתך 

ומוציא דברי תורה  שעושה מעשהאם האדם מקיים מצוות עשה של תלמוד תורה בעיקר על ידי כך 

שהוא מקיים מצוות עשה של תלמוד תורה כאשר הוא מעלה  בפיו ובשפתיו, על אחת כמה וכמה

 אותם על הכתב. 

רבים מחכמי ישראל שבדורות הקודמים אמרו: "אחרי המעשים נמשכים הלבבות". לדבריהם 

המטרה הכללית של כל תרי"ג המצוות היא שעל ידי קיומם יימשך ליבו אחרי נותן המצוות. 

ה הוא מושפע ממה שהוא רואה, והוא הכי מושפע האדם מושפע מאוד ממה שהוא שומע, פי כמ

 .וכותב ממה שהוא עושה

תלמידי מחזור י"ג היקרים, אנו בטוחים שחווית כתיבת המאמרים משכה אתכם אל העיסוק 

 בדברי תורה, ואי"ה גם תגרום לכם להיות עוסקים בתורה גם בהמשך דרככם.

יעל ז"ל, אכתוב כמה דברים על חייה  כיוון שחוברת זו הוקדשה לזכרה של אשתי היקרה והאהובה

 ועל דמותה:

שנים להוריה אברהם וברכה חסיד שיחיו. היא למדה בביה"ס  57יעל נולדה בכפר הרא"ה לפני כ 

היסודי בכפר הרא"ה, בבית ספר התיכון "אלישבע" בפרדס חנה. והייתה חניכה ומדריכה פעילה 

ת בית הספר התיכון. היא הלכה לשנת מאוד בסניף בני עקיבא בכפר הרא"ה. לאחר שסיימה א

שירות לאומי כמרכזת של סניף בני עקיבא במושב "דלתון" שליד צפת, ואחר כך הלכה לעוד 

שנתיים שירות לאומי כמדריכה בבית ספר שדה "כפר עציון". לקראת סוף השנה השנייה של 

רא. כארבע שנים לאחר השירות בכפר עציון נישאנו, וכשנה לאחר נישואינו עברנו לגור במרכז שפי

מכן יעל החלה לעבוד, תחילה במרכז שפירא ולאחר מכן באשקלון, כאחראית על בנות שירות 

 לאומי, וכמחנכת כיתה ומורה לשל"ח בתיכון "שפיר".

טיפולים כימותרפיים חזקים  12בחודש כסליו תשע"ד חלתה בסרטן, ובמשך כחצי שנה עברה 

ורה, בשמחה ובתקווה גדולה שהטיפולים יירפאו אותה. כ ומחלישים מאוד, והיא עמדה בהם בגב

הטיפולים, התחילו להופיע חסימות במעיים, ומאז מצבה  12חדשים לאחר שסיימה את  4

 התדרדר עד שהמחלה גרמה למותה בכ' סיוון תשע"ה.
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מתחילת מחלתה יעל פרסמה בלוג ושיתפה המוני אנשים בחוויותיה. לבלוג היא קראה: "הסרטן 

", וכתבה בו, כמעט עד יום מותה, על אמונה ותקווה גדולה. הרבה אנשים הגיבו לבלוג. הם המרפא

ביטאו בתגובתם התפעלות גדולה מהגבורה שהיא מגלה לנוכח מחלתה הקשה. להלן תגובה, אחת 

 מרבות, של אישה שאנו לא מכירים:

שכתבה. התרשמתי "...... הדברים נגעו לליבי, ומאז עקבתי בדאגה ובהשתהות אחר הדברים 

מאוד מהמבט שיעל הישירה אל מול המחלה, ואל הסוף שהיה קרוב כל כך, מבלי שנפגמה אהבתה 

אל החיים, ראיית הטוב וקבלה שלימה של הגורל. אני יודעת שמשהו מכל אלה יישאר בי, והלוואי 

מעורר ואשכיל להשתמש, ולו בקורטוב ממנו בדרכי החיים. ברור שיעל הייתה בן אדם מיוחד ו

 השראה, אשריכם שזכיתם לחיות לצידה. מן השמיים תנוחמו. אסתי".

יעל חייה עם אמת פנימית גדולה של אמונה, אהבת הבורא, אהבת האדם ואהבת הבריאה כולה. 

היא לא סבלה מוחצנות, והסתייגה מכל "פוזה" חיצונית. לא היה אדם בעולם שהתקרב כדי 

שפע מהאישיות האצילית שלה. מאות רבות של בנות להכיר אותה, שלא התאהב בה, ושלא הו

שירות לאומי שזכו להכיר אותה, כולן אהבו אותה והיא הטביעה חותם משמעותי באישיותן. הן 

הושפעו ממידותיה ומאמונתה הגדולה, והייתה לכך השפעה גדולה אצל כולן, על המשך חייהן, 

 תנצב"ה.נישואיהן ובניית המשפחות שלהן. 

צל במה זו להודות לבני מחזור י"ג על עשייתם הרבה והצנועה במהלך ימי השבעה אני מבקש לנ

 תבורכי מפי עליון.
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 בוגרי מחזור י"ג היקרים

 צאתכם לשלום ולשמחה.

 תמיד בשבילכם.

 ציון קופלד. –הרב בן 

 

 

 שלום חניכים יקרים

 

טיול הגילגולון לזכר בננו  -אנחנו כותבים לכם את ברכתנו לאחר החוויה המיוחדת שחלקנו יחד 

 גיל, שבית המדרש שלכם קרוי על שמו.

התגלתם בטיול זה בכל תפארתכם. הגעתם לטיול שלא ידעתם עם מה יפגיש אתכם. 

 התמודדתם עם המפגש עם הנכים, בתעצומות נפש.

זה היה מרגש מאד לראות אתכם נושאים את הנכים בשבילי הסטף, לראשונה בחייהם 

 בזכותכם, כאשר אתם משקים אותם, צוחקים איתם, -הארץ מטיילים בשבילי 

 משגיחים בנאמנות על בטיחותם.

 רק אדם שהוא שלם עם עצמו יכול לתת מעצמו לאחרים כפי שאתם עשיתם.

 לא לחינם ביקשנו מהרב בועז לכתוב את דברי הברכה לאחר הטיול. כי ידענו שכך נפגוש אתכם.

 מגובשים, חזקים, יודעים את עצמכם.

 זו ברכת השנה המיוחדת הזו לכם. שנה שבה התעצבתם והייתם לאנשים.

 הנאה גדולה מהמשך הלימוד והצוותא. -אנחנו מאחלים לנשארים הרבים לשנה ב' 

 שתגיעו למקומות אליהם אתם רוצים להגיע בהצלחה רבה. -ולמתגייסים 

 יישר כוח לכולכם.

 שמחנו על הזכות להכיר אתכם.

 שלכם

 בדיחייעל ואבנר 

 אבא ואמא של גיל.
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 אנכי אנכי הוא מנחמכם

 מו"ר הרב חיים דרוקמן שליט"א

 קביעות הפטרות הנחמה

בכל אחת משבתות השנה אנו קוראים בבית הכנסת את פרשת השבוע, מתוך חמשת חומשי תורה. 

 במהלך השנים תיקנו חז"ל לקרוא גם "הפטרה" אחר הקריאה בתורה. ההפטרות לקוחות מתוך

 ספרי הנביאים, ובדרך כלל קשורות בתוכנן לפרשת השבוע.

יוצאות דופן הן ההפטרות הנקראות לפני ואחרי ט' באב. תקנו חז"ל שבשבתות אלה אין קוראים 

הפטרות הקשורות עם נושא הקריאה בתורה, אלא הפטרות קבועות, העוסקות בחורבן ונחמה. ג' 

נו, עוסקות בחורבן ומכונות: "הפטרות ההפטרות שקודם ט' באב, יום חורבן בית מקדש

הפורענות", וז' ההפטרות שלאחר ט' באב נקראות: "הפטרות הנחמה", משום שעוסקות בניחום 

 .1ירושלים וישראל מהחורבן

 -עצם הפער בין מספר ההפטרות מהווה מסר ברור  -ג' הפטרות פורענות מול ז' הפטרות נחמה 

: "מידה טובה מרובה ממידת )סוטה יא, א(כדברי חז"ל , והנחמה מרובה לאין ערוך מהפורענות

 פורענות".

)אבודרהם, סדר הפרשיות מתייחס רבי דוד אבודרהם לקביעת ההפטרות במהלך השנה 

 :וההפטרות(

ואמרינן בפסיקתא: מ"בראשית" ועד שבעה עשר בתמוז מפטירין לעניין הפרשיות דומה לדומה 

, משם ואילך הכל לפי הזמן ולפי המאורע: תלת הפטרות הדומות בתוכנן לפרשה הנקראת(-)

ושתיים של -)ותרתי דתיובתא  שבע של נחמה(-), ושבע דנחמתא שלוש של פורענות(-)דפורענותא 

 . וסימנם: "דש"ח נו"ע אר"ק שד"ש".תשובה(

מוסבר, שנתינת הסימן מבהירה שאין לשנות  )סימן רסב, רבי שמחה ויטרי(ב"מחזור ויטרי" 

כך אנו אומרים אותם בשנה  -הללו, אלא, "כמו שאנו אומרים אותם בשנה זו  מסדר ההפטרות

 האחרת".

 -ממשיך רבי דוד אבודרהם ומדגיש, שאפילו אם יחול ראש חודש בשבת או ביום ראשון 

ִאי" או "ָמָחר -שבמקרים אלו משנים בדרך כלל את קריאת ההפטרה הרגילה להפטרת "ַהָשַמִים ִכסְׁ

רבי -)פטרות אלו דוחות את שבע ההפטרות של הנחמה. כן נפסק ב"שולחן ערוך" אין ה -ֹחֶדש" 

 .א( )אורח חיים תכה, 2להלכה יוסף קארו(

 .נחמת ירושליםהלכות אלו מדגישות את החשיבות המיוחדת של ההפטרות הללו, העוסקות ב

                                                 
יש להעיר כי נבואות הנחמה נאמרו על ידי הנביא ישעיהו, למעלה ממאה שנה קודם החורבן עצמו! עוד קודם שהגיע החורבן על  1

 לבל ימוטו רגלינו מייאוש. עמנו, כבר הכין הקדוש ברוך הוא את הנחמה,
ִאיקיימת דעה בפוסקים שהפטרות הנחמה נדחות מפני הפטרת " 2 ". הסיבה לכך היא, שגם בהפטרה זו נזכרת נחמת ַהָשַמִים ִכסְׁ

ירושלים, כך שלמעשה, אין ההפטרה קוטעת את רצף הפטרות הנחמה. אך גם לדעה זו אין להשמיט לגמרי את הפטרת הנחמה, כפי 
אין לדלג אחת מז' דנחמתא. ועל כן, כשיפטירו  -ב"משנה ברורה" )אורח חיים תכה, ז(: "וכתבו האחרונים, דאף על פי כן שכתוב 

 ' הכתובה אחריה".ֲעִנָיה ֹסֲעָרהיסיימו גם ב' -' ָרִני ֲעָקָרהבפרשת 'כי תצא' ב'
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 קמעא-קמעא

כל הפטרות הנחמה לקוחות מספר "ישעיהו", ועל כן, היינו מצפים כי סדר קריאת ההפטרות יהיה 

מקביל לסדר הבאתם בנביא, אך הדבר אינו כן! למשל, אף שפרשת "ראה" קודמת בתורה לפרשת 

מובאת בנביא אחר הפטרתה של פרשת "כי  ה( נה, -יא  )ישעיהו נד,"כי תצא", הרי שהפטרתה 

. כלומר, סדר ההפטרות אינו מקרי, על פי סדרן בנביא, אלא מכוון למטרה י(-א ,)שם נדתצא" 

 מסויימת.

מעט". רצף -מובא הסבר לסדר הנחמה: "כדרך המנחמים, לנחם מעט )סימן רסב(ב"מחזור ויטרי" 

קמעא, בהדרגה, ולא -ההפטרות נקבע באופן עקרוני, כך שהן הולכות ומנחמות אותנו קמעא

 לכך:אחת, והטעם -בבת

דומה כמי שאומר למחזר על הפתחים: "למחר אתה  -שהאומר לנחרב נחמה יותר מדי 

 מלך!", שאינו מאמין.

אדם הנמצא בצרה גדולה מאוד אינו מסוגל לקבל נחמה הנראית לו רחוקה ממצבו בצורה קיצונית 

ל את מדי. צריך להציב לפניו נחמה מצומצמת בתחילה, כך שיוכל לקבלה, ומשם להמשיך ולהגדי

 הנחמה.

, 3, מדוע הגאולה באה "קמעא קמעא"א( )בראשית קע,באופן דומה, מובא הסבר בזוהר 

 :(4)הציטוט מתוך תרגום "הסולם" לאט, ולא בבת אחת-לאט

ישראל, בזמן שהקדוש ברוך הוא יקים אותם ויוציאם מן הגלות, אז יפתח להם פתח אור 

מעט גדול ממנו, עד שהקדוש ברוך הוא דק מדק וקטן מאוד. ואחר כך יפתח להם פתח אחר 

 יפתח להם את השערים העליונים, הפתוחים לארבע רוחות העולם...

צריכים בדומה לאדם הנתון בחושך, ותמיד בחושך היה משכנו, שבעת שרוצים להאיר לו, 

לפתוח לו תחילה אור קטן כפתחו של מחט, ואחר כך מעט גדול ממנו, וכן בכל פעם יותר, 

 ...לו האור כראוי עד שמאירים

מעט, בהדרגה, כך שנפש המנוחמים המיוסרים, תוכל -הנחמה, כגאולה עצמה, צריכה לבוא מעט

 להכיל את עוצם הנחמה כולה.

 הקדוש ברוך הוא, הנביאים וישראל

מבאר את סדר ההפטרות, כשיחה בין  (אבודרהם, סדר הפרשיות וההפטרות)רבי דוד אבודרהם 

 הקדוש ברוך הוא, הנביאים וכנסת ישראל:

אומר הקדוש ברוך הוא לנביאים: לכו נחמו את ישראל: "ַנֲחמּו ַנֲחמּו ַעִמי, ֹיאַמר  הראשונהבשבת 

 .א( )ישעיהו מ,לֹוֵהיֶכם" -א  

                                                 
 ראשית צמיחת גאולתנו", שער א, פרק א.מדינת ישראל,  -עוד בעניין הגאולה קמעא קמעא, ראה בספרי: "קמעא קמעא  3
    כדין יפתח לון פתחא דנהורא )דהיא(  ,בזמנא דקודשא בריך הוא יוקים לון ויפיק לון מן גלותא ,ישראללשון הזוהר עצמו: " 4

 ...אעד דקודשא בריך הוא יפתח לון תרעין עלאין פתיחן לארבע רוחי עלמ ,ולבתר פתחא אחרינא דאיהו רב מניה ,דקיק זעיר
בעיין לאפתחא ליה נהורא זעירתא כעינא  ,כד יבעון לאנהרא ליה ,דאתיהיב בחשוכא ודיוריה הוה בחשוכא תדיר ר נשאלב

 ".עד דינהרון ליה כל נהורא כדקא יאות ,וכדין בכל זמנא ,ולבתר רב מניה ,דמחטא
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ֵכָחִני!"  : "ַוֹתאֶמר ִציֹון: ֲעָזַבִניהשנייהעל כך משיבה כנסת ישראל בשבת  . יד( )שם מט,ד', וד' שְׁ

כנסת  -גזרות ורדיפות, שחיטות, פוגרומים ונהרי נחלי דם  -אחרי אלפיים שנות גלות נוראה 

 ישראל חשה עזובה ואיננה מאמינה שאכן זוהי נחמה אמיתית, על כן היא ממאנת להנחם.

)שם ֹסֲעָרה ֹלא נָֻחָמה!" ואומרים לקדוש ברוך הוא: "ֲעִנָיה  השלישיתחוזרים הנביאים בשבת 

 כנסת ישראל איננה מתנחמת, ניסינו לנחמה, אך ללא הועיל! - יא( נד,

, הקדוש ברוך הוא, בכבודו ובעצמו, ופונה לישראל: "ָאֹנִכי ָאֹנִכי הּוא הרביעיתמגיע, בשבת 

ֶכם"  ַנֶחמְׁ  מה!זוהי נחמה אמיתית! אני הוא זה שמנחם אתכם, הגיעה עת הנח - יב( )שם נא,מְׁ

מעורר את ישראל  - א( )שם נד,מוסיף הקדוש ברוך הוא, ואומר: "ָרִני ֲעָקָרה"  החמישיתבשבת 

 לשמוח.

בֹוד ד' ָעַלִיְך ָזָרח"  השישיתבשבת  )שם מדגיש הקדוש ברוך הוא: "קּוִמי אֹוִרי ִכי ָבא אֹוֵרְך, ּוכְׁ

 .א( ס,

: "אם כך, ריבונו של עולם, אם סוף, כנסת ישראל ואומרת-, משיבה, סוףהשביעיתואז, בשבת 

ִשי ֵבא -אתה באמת מנחם אותנו  ֵדי ֶיַשע..." -"ׂשֹוׂש ָאִׂשיׂש ַבד', ָתֵגל ַנפְׁ ִביַשִני ִבגְׁ )שם לֹוַהי, ִכי ִהלְׁ

 .י( סא,

ֶכם" היא מתנחמת, אפילו תהיה הנחמה איטית  ַנֶחמְׁ אם כנסת ישראל מאמינה ש"ָאֹנִכי ָאֹנִכי הּוא מְׁ

ֶכם" ורצופה  ַנֶחמְׁ שמחים  -בעיכובים, קשיים וסיבוכים. כאשר מודעים לכך ש"ָאֹנִכי ָאֹנִכי הּוא מְׁ

 אין בכך ספק כלל וכלל! -בנחמה, על כל קשייה וסיבוכיה, מתוך בטחון שהנחמה בוודאי תושלם 

רבותינו קבעו את שבע הפטרות הנחמה כדי שבשבועות אלו נזדהה עם נחמת ירושלים ונתרומם 

איתה. כנסת ישראל שבכל הדורות, גם בגלויות הקשות ביותר, גם במצבים הנוראים  להיפגש

ביותר, התרוממה בשבועות אלו להיפגש עם נחמת ירושלים, הוודאית, שאין ודאי ממנה, שכן, 

ִש -זוהי נחמה א ֶכם", ומתוך כך: "ׂשֹוׂש ָאִׂשיׂש ַבד', ָתֵגל ַנפְׁ ַנֶחמְׁ לֹוַהי, -י ֵבאלוהית: "ָאֹנִכי ָאֹנִכי הּוא מְׁ

ֵדי ֶיַשע". ִביַשִני ִבגְׁ  ִכי ִהלְׁ

דורנו החל להיפגש באופן מעשי עם נחמת ירושלים. לא רק עם נחמת ירושלים המובטחת 

העתידית, אלא עם נחמת ירושלים המציאותית שמתגשמת למעשה. דברי הנביאים התקיימו, 

ָצה"  -מתקיימים, ויתקיימו בשלמותם, בכך אין שום ספק  ַבר ד' ַארְׁ  .)מלכים ב י, י("ִכי ֹלא ִיֹפל ִמדְׁ

ֹלא אוִֹליד"ַהא   ִביר וְׁ  ?!"ִני ַאשְׁ

 :)ישעיהו סו, ט, הפטרת שבת ראש חודש(באחת מנבואותיו, קורא הנביא ישעיהו בשם ד' 

ִביר  ֹלא אֹוִליד?! -ַהֲאִני ַאשְׁ  ֹיאַמר ד', וְׁ

ִתי?! -ִאם ֲאִני ַהמֹוִליד  ָעַצרְׁ  ֹלָהִיְך.-ָאַמר א   וְׁ

 מפרש רש"י:

ולא אפתח רחמה  מושב אשה הכורעת לילד( שם-)האני אביא את האשה על המשבר 

 להוציא עוברה?!

 כלומר: שמא אתחיל בדבר ולא אוכל לגמור?!
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הוא גם מסיים! כפי שהקדוש ברוך הוא החל  -מבטיח לנו הקדוש ברוך הוא שאם הוא מתחיל 

בטיפול בעם ישראל בכך שהביאו עד למשבר הלידה, הוא ימשיך וישלים את הגאולה, את לידת עם 

 הגאולה תבוא על שלמותה. -ישראל המחודשת 

בכל הדורות, בתקופה זו של השנה, התרוממה כנסת ישראל למפגש עם נחמת ירושלים. בגלויות 

הקשות ביותר, במצבים נוראיים ומזעזעים, התרוממו ישראל לשאוף אוויר ועידוד מנחמת 

 ירושלים, מתוך אמונה ובטחון שהגאולה בוא תבוא.

 הגאולה מתוך גול

דורנו זכה לראשית נחמת ירושלים. אחר הגלות הנוראה, בת אלפי השנים, שהגיעה לשיא חרפתה 

 בשואה האיומה, החלה נחמת ירושלים לתת את אותותיה בעוצמה.

בדרכו חרנה, עוצר יעקב למנוחה, אחר שברח מביתו, מפחד אחיו עשו. בלילה חזה יעקב בחלומו 

מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה. והנה, פונה אליו הידוע מלאכים עולים ויורדים בסולם ה

 :)בראשית כח, יד(הקדוש ברוך הוא ומבטיח לו 

ֲעָך ַכֲעַפר ָהָאֶרץ, ָהָיה ַזרְׁ  ...וְׁ

ָבה... ָצֹפָנה ָוֶנגְׁ ָמה וְׁ ָת ָיָמה ָוֵקדְׁ  ּוָפַרצְׁ

, זרעו כביכול לפנינו שתי הבטחות טובות: ריבוי זרעו של יעקב, שיהיה רב כעפר הארץ, ובנוסף

 יפרוץ לכל עבר, ירבה ויתעצם עד שיגיע לכל רוחות השמים.

לא שתי הבטחות טובות, כי אם הבטחה אחת  -מגלים פן נוסף בפסוק  )שמות רבה כה, ח(חז"ל 

 :5המובילה לרעותה

ֲעָך ַכֲעַפר ָהָאֶרץ"  סימנים(-)סיקוסים  ָהָיה ַזרְׁ  -נתן הקדוש ברוך הוא ליעקב, ואמר לו: "וְׁ

ָמה", הוי: "ֵמִקים ֵמָעָפר ָדל"  כשיגיעו ָת ָיָמה ָוֵקדְׁ בניך עד עפר הארץ, אותה שעה: "ּוָפַרצְׁ

 .)שמואל א ב ח(

יזכו לפריצתם הגדולה. רק  -רק אחר שישראל יהיו כעפר הארץ, מבחינת יחס האומות כלפיהם 

ִטיט חּוצֹות"  ָמס כְׁ ִמרְׁ תבוא  - )מיכה ז, י(אחרי הרמיסה וההכפשה כעפר הארץ, רק אחר שיהיו "לְׁ

עולה ומציץ ממנו הצמח  -. כמו זרע הנשתל באדמה: רק אחר שהתכלה ונרקב 6הפריצה לכל עבר

ימה  -יפרצו לכל עבר  ענפיו(-)על, ופארותיו -החדש, העתיד לפרוץ את פני העפר, להתרומם אל

 וקדמה, צפונה ונגבה.

ֹדִלים" ִמים גְׁ  "ֶרַגע ָקֹטן" מול "ַרח 

דווקא מהפורענות הנוראה נוכל ללמוד על הנחמה. אם  -"מרובה מידה טובה ממידת פורענות" 

איזו נחמה אדירה ודאי מצפה לנו! הבדל זה, שבין גודל הפורענות  -הפורענות הייתה קשה כל כך 

לעוצם הנחמה, בא לידי ביטוי בצורה מאלפת בפסוקים שאנו קוראים באחת מהפטרות הנחמה 

 :(פרשת "כי תצא"ח. הפטרת -ז )ישעיהו נד,

                                                 
ֲעָך ַכֲעַפר ָהָאֶרץ"פילות: אם ייתכן שחז"ל ראו צורך לדרוש פסוק זה ולא להבינו רק כפשוטו, משום שנראה ככ 5 " הוא ָהָיה ַזרְׁ

ָבהבמה הוא שונה, איפוא, מ" -ביטוי לריבוי הזרע  ָצֹפָנה ָוֶנגְׁ ָמה וְׁ ָת ָיָמה ָוֵקדְׁ  "? על כן ראו לנכון למצוא עומק נוסף בפסוק.ּוָפַרצְׁ
את דבריהם, שמידה טובה מרובה דווקא  דרושלעיל הבאנו את דברי חז"ל: "מרובה מידה טובה ממידת פורענות", נוכל ל 6

 תרבה להם פי כמה המידה הטובה. -מתוך כך שישראל סבלו מנת פורענות גדולה  -מידת פורענות  מתוך
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ֶרַגע  ִתיְך ָקֹטןבְׁ ַרֲחִמים  ֲעַזבְׁ ֹדִליםּובְׁ ֵצְך. גְׁ  ֲאַקבְׁ

ֶשֶצף ִתי ָפַני -בְׁ ַתרְׁ ֶחֶסד  ִמֵמְך ֶרַגעֶקֶצף ִהסְׁ ִתיְך, עוָֹלםּובְׁ  ִרַחמְׁ

 ָאַמר ֹגֲאֵלְך, ד'.

ָקֹטן". כמה ייסורים, כמה נחלי הקדוש ברוך הוא עזבנו ל"ֶרַגע" בלבד, והסתיר פניו מאתנו ל"ֶרַגע 

דם ודמעות נשפכו כתוצאה מרגע קטן זה! אך כנגד אותו "ֶרַגע ָקֹטן" של הסתרת הפנים, מבטיח 

ֹדִלים"  ַרֲחִמים גְׁ רגע קטן מול רחמים גדולים! האם אנו מסוגלים  -לנו הנביא כי הנחמה תהיה "בְׁ

 לדמיין או לבטא במילים את הנחמה הצפויה לנו?!

: לו היה מגיע אדם ונותן לנו תסריט מראש על לפרשת "האזינו"רמב"ן בסוף פירושו כותב ה

וכי לא היינו מצפים  -העתיד, והנה אנו רואים שמחצית מדבריו הולכים ומתקיימים בדיוק מפליא 

שגם המחצית השנייה תתקיים?! קל וחומר בדבר קיום נבואות הנחמה של נביאי ישראל! שהרי 

ַבר ד'  -נה שלימה בדברי הנביאים, שכולם יתקיימו במלואם אנו מאמינים באמו "ִכי ֹלא ִיֹפל ִמדְׁ

ָצה"!  ַארְׁ

, והוא 7בשולי דבריו נעיר, מה ראה הרמב"ן בדורו ומה רואים אנו? הרמב"ן פגש רק את הפורענות

פק ודאי גם נבואות הבניין יתקיימו, אין כל ס -טוען ובצדק: אם עד כה התקיימו נבואות החורבן 

הולכות ומתגשמות לעינינו, שזכינו לראות את  הנחמהבדבר! ואנו, שזכינו לראות את נבואות 

תקומת ישראל, ואת התופעה הפלאית האדירה של קיבוץ הגלויות, בניין הארץ וגאולת ירושלים 

האם עדיין יכול לכרסם בנו, ולו ספק קל שבקלים, שכל מה שהנביאים ניבאו לא  -מידי זרים 

 יתקיים?!

ֶכם", שמה שהתגלה לעינינו בדורות אם אנחנו מאמינים באמונה שלימה ש"ָאֹנִכי ָא ַנֶחמְׁ ֹנִכי הּוא מְׁ

ממילא אין לנו שום ספק שאת המהלך שהקדוש  -האחרונים הוא אכן מעשה ד' לגאולת ישראל 

 הוא בוודאי עוד ישלים! -ברוך הוא התחיל 

יש להסתכל על כל האירועים במאה ושלושים השנים האחרונות, מאז ראשית שיבת ציון 

שים וכמה השנים האחרונות, מאז תקומת המדינה, ובארבעים וכמה השנים השלישית, בשי

בצורה זו ניתן לראות  -האחרונות, מאז גאולת הארץ וירושלים בראשה, דרך משקפיים של אמונה 

 ולחוש את נחמת ירושלים.

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
כפי שהוא מתאר לבנו, באגרת ששלח לאחר ביקורו הראשון בירושלים )"כתבי רמב"ן", חלק א, אגרת ז(: "ומה אגיד לכם  7

וגדל השממון... ירושלים יותר חריבה מן הכל... ואין ישראל בתוכה... רק שני אחים צבעים... ואליהם  בעניין הארץ, כי רבה העזובה
 יאספו עד מניין מתפללים בביתם בשבתות". וראה עוד בתפילתו על חורבן ירושלים )שם, שם, תפילה על חורבן ירושלים(.
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 תכלית ותובנת חיי הנישואין

 הרב בעז שרמן

 פתיחה

ע"י חיי  ומם של קשרים בין איש לאישהביחס לנחיצות ולמקבתפיסה בדורות האחרונים חל שינוי 

, שחיקה בהבנת ערך המשפחה וחשיבותה, ולכן אנו עדים לתופעות המתרבות דווקא נישואין

. לכן, דווקא בתקופה 9, הרואות בחיי נישואין ערך משני, מגביל, ואפילו לא טבעי8והולכות

ו חיים, יש להדגיש ולעיין בדברים הפשוטים והברורים על מנת לשוב לתפיסתנו הסוערת בה אנ

 האנושית המקורית, ולברר מה המימד האמוני והפנימי שמדריכה אותנו התורה.

 מדוע קשה להתחתן?

, ושואל את עצמו האם כדאי, רצוי וצריך לבנות קשר עם 10י לחתונהכשאדם מגיע לגילו הרלוונט

ת לבנות בית ומשפחה, מתעוררים קשיים ומחשבות המרחיקות אותו בן המין השני על מנ

 מלהתחיל במסע זה, וזאת משלוש סיבות:

באופן טבעי, אדם אוהב ומחפש עצמאות וחופש, הבעה עצמית, הגשמה אישית, להוציא  .1

מהכח לפועל את כל כשרונותיו. חיי נישואין נראים ומובנים כלוקחים לאדם את כל אלו, 

באחר, יוצר לעצמו מחוייבות ושעבוד לאדם אחר, בחשיבה, בעשייה  הוא נהיה תלוי

וברצון. אין לו כבר זמן לעצמו, לחלומותיו, לתחביבים והוא מצמצם את עצמו על מנת 

 לחיות בזוגיות ולהקים משפחה.

הם  שונים, ם, תחומי התעניינות11קיים שוני מובנה בין האיש לבין האישה במובנים רבים .2

. כל אלו מביאים לסדר יום, שונה עולמם הנפשי והרצוניה שונים וכן בעלי אופי וחשיב

                                                 
, הפרייה טובמשפחות חד הוריות כאידיאל, שיכגון: הולדת ילדים ללא חיי אישות וללא קשר בין בני הזוג ) 8

חיים משותפים ללא נישואין, חיי רווקות כאידיאל, חוסר ילודה  -מלאכותית ועוד(. וכן פורקן יצרים ללא מחויבות

 ועוד.

התקופה הרומנטית, שבה התחיל  -. הראשונה20-יות מתחילת שנות הרקית עותקופ 3ספרי הסוציולוגיה, מונים  9

שהתבטא במוסיקה סוערת,  -המתירני ,א מאופיינת כרומנטיקה עדינה. לאחריה הגיע העידן הליברליהקולנוע והי

 1/3זוגיות והמשפחה. המאופיינת בשחיקה ברורה בחיי ההתקופה השלישית  , החלה70-סרטים ועוד. החל משנות ה

בארה"ב יש יותר  80-ת השנומוריות, תופעת הרווקות כאידיאל, ומילדי אירופה וארה"ב גדלים במשפחות חד ה

 מתגרשים מאשר מתחתנים.

 18עד  14לבנים ולבנות זהו זמן של ריחוק וכל אחד במקומו, יש מתחים ושינוים הורמונאלים. מגיל  12-14בגיל  10

זהו הגיל הרלוונטי בו אדם מרגיש שהוא  -18ימי הנעורים. מגיל  -זהו גיל ההתעניינות המתקדם, יש הרבה סקרנות

 בגרותו והצורך הנפשי שלו המופיע באופן שונה כמובן, כל אחד לפי עניינו, מישהו אחד, לחלוק איתו את עולמו.צריך 

 אצל כל אחד. ובגיל שונה

ל בספרו דרך חיים עמ' כט' מבאר שרבקה ויצחק התחתנו ומצאו זה את זה מבחינה פנימית "כיוון שיש "רהמה 11

היא ליצחק שיש לו עמוד העבודה שהוא עמוד שני... כי האחד נמשך אל לה גמילות חסדים שהיא עמוד אחד, ראויה 

ל )על דברי רש"י( "כי הזכר והנקבה הם שני הפכים "רפ: "אעשה לו עזר כנגדו" כותב המהאחר" ובמקום אחר עה"

מתחברים בכח אחד, כאשר הם זוכים, כלומר שה' יתברך שעושה שלום בן ההפכים מקשר ומחבר אותם, אבל כאשר 

ת בין האיש גורם שהיא כנגדו". כלומר באופן בסיסי יש דיסהרמוניה והתנגשו -ינם זוכים, אז לפי שהם הפכיםא

 עמל גדול כדי ליצור את הביחד בזוגיות. לאישה. ובוודאי דרוש
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לבחירה ולתעדופים שונים בהחלט. לעיתים, קל יותר לאיש לחלוק את חוויותיו עם איש, 

ישה בכך, וכן להיפך. משום כך, המבין את עולמו ואת מה שעובר בתוכו, מאשר לשתף א

לחיות חיים ו והאישה עם חברותיה, כדי טוב יותר לאיש לבנות את חייו עם חברי האם לא

 מתאימים וטבעיים יותר?

יש אנשים שאיבדו את אמונם בחיי הנישואין, רואים סביבם משפחות רבות מתפרקות  .3

ונפרדות ומבינים שחיי נישואין הם מאתגרים ויש בהם קשיים, רואים את הוריהם 

 או לצער? רים לאושמם, האם כדאי להתחתן? האם חיי הנישואין מביאושואלים את עצ

שומעים וקוראים על ריבוי האלימות במשפחה, בעיות כלכליות ועוד. קשיים אלו, יוצרים 

אצל רבים, ריחוק מההבנה שכדאי וצריך להתחתן. ברם, למרות קשיים אלו, בשלב 

 מסויים, גם אם מאוחר, רבים מתחתנים, מדוע?

 שלב ביניים -החתונה התכליתית

נישואין באים מתוך החששות והקשיים אותם העלנו, ישנה אומנם דחייה כשהחתונה והרצון לחיי 

של גיל הנישואין, אך אנשים רבים מתעוררים לחיי נישואין ומתחתנים בגלל סיבות תכליתיות 

ממוקדות, אשר עונות על צרכים אישיים שלהם ונותנות פתרון לקושי שהם עוברים, אך לא רואים 

 בחייהם. יבנישואין כאידיאל או דבר מרכז

המניעים הם: פחד מבדידות, המחשבה של לא להישאר לבד, גורמת לאנשים להתחתן לעיתים 

 .12ללא בדיקה משמעותית, האם הקשר מתאים וטוב להם לאורך זמן

קיים לחץ חברתי ומשפחתי להיות כמו כולם, לא להיות שונה ונבדל, שתהיה לך משפחה, 

 שלהורים יהיו נכדים ועוד...

ש ביטחון נפשי ויציבות כלכלית וחיי נישואין נתפסים ככאלו. יש בחתונה מאין כל אדם מחפ

 הגשמת חלום, ציור שכל אחד מאיתנו מדמיין אותו, ורוצה להגשימו. 

שיקולים אלו שהבאנו עד כה אולי מספקים לאדם צורך כלשהו החסר לו, אך אינם משמעותיים 

ומים שיש לפני החתונה ובוודאי לא לייצר וחשובים מספיק כדי שהוא יתגבר על הקשיים והמחס

כוחות ורצון להתמודד עם הקשיים של חיי הנישואין עצמם. ולכן, יש צורך להעמיק יותר ולברר 

מדוע טוב ונכון לאדם להיות נשוי, ומדוע דווקא אלו הם החיים השלמים והאידיאלים לכל אחד 

 מאיתנו.

 תכלית הנישואין

 החיים דחיפה לחיבור בין הזכר והנקבה, באדם, הרצון קיים בטבע כל בעלי  -דחף טבעי

הטבעי הזה הוא עמוק יותר והוא הרצון והצורך לקשר עם בן המין השני, להשתייך 

ולהתחבר לאחר. חיי היחיד, אינם טבעיים לנו, זאת מציאות לא טובה ולא נכונה. "לא 

ן בטבע שלנו קיימת . הביחד הוא הטוב, ולכ13אעשה לו עזר כנגדו" -טוב היות האדם לבדו

                                                 

 )טוב  -זיהו את הצורך הזה והגדירו אותו: "טב למיתב טן דו מלמיתב ארמלו" אף חז"ל בגמרא בקידושין ז' ע"א 12

 לשבת בשתיים מלשבת בודדה(.   

 .שית ב', י"חברא 13
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משיכה בין איש לאישה. חיי הזוגיות מאפשרים לאדם לחיות חיים עפ"י הטבע האנושי 

 בכלל להתחתן יש להשיב שקשר הנישואין הוא טבעי בנו.: מדוע אליו נוצרו. לכן, לשאלה

 תועלת מעשית ורוחנית-  

כשאדם פועל לבדו, הוא משקיע אנרגיה גדולה והתוצר בדרך כלל מועט, אך  -המעשית

ים מן האחד יותר. וכך אומר שלמה: "טובים השנכשעושים דברים בשניים, יש רווח גדול 

אשר יש להם שכר טוב בעמלם, כי אם יפלו האחד יקים את חברו ואילו האחד שיפול ואין 

רש"י במקום מפרש:   .14חם"הם, ולאחד איך ישכבו שניים וחם לשני להקימו. גם אם י

בדו... לפיכך יקנה לו אדם חבר שהרבה מלאכה נעשית בשניים, שאין היחיד מתחיל בה ל"

שא אישה אשר, יש להם יותר רווח בעמלם". כלומר, יש מלאכות שאדם לא מסוגל וי

אכה לעשות לבדו, בגלל הקושי וגודל המשימה או בגלל אופיו שאינו בקי ויודע במל

מסויימת וכדי למלא צורך זה, מקבל הוא סיוע מבן המין והשני וכך חז"ל כותבים: "במה 

אישה עוזרתו לאדם? אדם מביא חיטין, חיטין כוסס? פשתן, פשתן לובש? לא נמצאת 

 15ו על רגליו?"תמאירה עיניו ומעמיד

קיימת מכך,  תועלת חומרית ויעילות כאשר חיים יחד. אך למעלה מכאן אנו למדים שיש

 פשית לה זוכה האדם בחיי הנישואין.תועלת רוחנית ונ

בשונה מהמחשבה שהאדם הנשוי מצמצם את עצמו עד כדי איבוד  -הנפשית רוחנית

עצמיותו למען הזוגיות, מגלה לנו התורה שדווקא חיי נישואין הם הביטוי השלם של 

המכוון בדמותו  אישיותו העצמית של האדם. כך קובע הספורנו: "לא יושג טוב התכלית

. מרוח דברים אלו ממשיך הרב שג"ר 16ובצלמו, אם יתעסק הוא עצמו בצורכי חייו"

משועבד לאגו שלו. הוא אינו מסוגל לחרוג  -וכותב: "הרווק החופשי הוא המשועבד

מעצמו, להעניק להאיר פנים... הנישואין הם הזמנה למימוש גבוה של החירות האישית, 

על החירות. להצטמצם, לתת מקום, להתכלל באחר. מתוך כך,  חירות המסוגלת גם לוותר

. כלומר דווקא החירות האישית של 17דווקא בהם יש פוטנציאל לחירות אמיתית"

ידי ביטוי במערכת הזוגית, מכיוון שדווקא בזוגיות צמיותו וייחודו של כל אדם תבוא לע

: שעצמיות האדם מורכבת די ביטוי. אך יש כאן דבר עמוק יותר והואכל כוחותיו באים לי

האדם את עצמיותו מהצד הפרטי והכללי שבתוכו, ודווקא ע"י הנישואין יכול להביא 

די מימוש. וכך מסביר הרב בלייכר: "לפי זה מובן מדוע הדחף השלמה והרחבה לי

להתחבר ולבנות משפחה, גובר על כל רצון פרטי אגואיסטי לחופש ולעצמאות. זאת משום 

תית אידיאלית של המציאות הינה הנטייה העמוקה ביותר בחיינו שאותה מהות אחדו

והיא זו המולידה בנו דחף אמיתי להתאחד ולהשתייך למציאות כללית ואחדותית ולא 

די ביטוי דווקא מתוך רבה, "האני" הפרטי של האדם בא לילבטא את "האני" בנפרד. אד

                                                 

 יא'.-קהלת ד', ט' 14

 .יבמות ס"ג, ע"א 15

 .ב', י"ח ספורנו בראשית 16

 .57-58רעים אהובים עמודים  17
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ני" האמיתי של האדם!... ההשתייכות למציאות אחדותית כללית. השתייכות זו היא "הא

 .18והוא שמוציא אל הפועל את סגולותיו ותכונותיו העצמיות בצורה היותר נשגבה"

 

 יצר

כל אדם מורכב מרבדים גבוהים ונמוכים, את הגבוהים יש לשמר ולהעמיק ואת הנמוכים 

לוקים צריך לכוון, להרים ולהגביהם לטוב. בסיום מעשה בראשית אומר הקב"ה "וירא א

ד" מהו הטוב מאוד? אומרים חז"ל במדרש זהו היצר הרע, אשר עשה והנה טוב מאאת כל 

לא בנה אדם "והמדרש תמה, כיצד יצה"ר יכול להיות טוב מאוד? אלא שאילולא יצר הרע 

. ליצר המין יש מקום ותכלית בחיינו, אלא 19בית ולא נשא אישה ולא הוליד ילדים..."

שותף למימוש היצר. ליצר המין מקום חשוב שצריך הוא הכוונה לזמן הראוי ולאדם ה

די ביטוי בחיי זוגיות ונישואין דווקא. וכך מגדיר זאת האדם וצריך הוא לבוא לי 20בחיי

הרב יוסף דב סולוביצ'יק: "אין ספק שהיהדות מאמינה כי היצר, כשהוא מתעלה למדרגה 

בא לשרת. אישית גבוהה יותר, הוא דחף חשוב כשלעצמו, בצד המטרות האחרות שהוא 

יצר זה גם מעודד ומטפח רגשי אהבה, בזה שהוא מביא שני אנשים נפרדים לתלות הדדית 

. האופן השלם בו צריך האדם למלא 21ועזרה הדדית בשעה שהם חשים בצורך פיזיולוגי"

פייה של כל אדם כשהוא נישא שיהיה יאת ייעודו של היצר הוא מערכת הנישואין, וזו צ

 /האישה?. ולגבי האיש22ת: "הכל יודעין כלה למה נכנסת לחופה"מקום ליצר המין בזוגיו

 .23אומרים חז"ל "דיינו שמגדלות בנינו ומצילות אותנו מן החטא"

נראה מכל האמור שליצר יש תפקיד ומשמעות בחיי הנישואין, לקרבה, לאהבה ולביטוי 

יחידה אשר של הקשר הנפשי העמוק בין בני הזוג, ונכון יותר שיהיה מכוון לאישה אחת ו

 ניהם.יברית נפשית כרותה ב

קיימת תכלית נוספת לחיי האישות בין בני זוג והיא היכולת שלהם לדאוג להמשכיות 

 . 24ולהקמת זרע ומשפחה"

 הקמת משפחה -פרו ורבו

                                                 

 .43שכינה בינהם עמ'  18

 בראשית רבה ט',ט'. 19

ורי העריות "איסור ראה בביטוי ליצר המין דבר נמוך, וכך הסביר את איס "טמרק ברם הרמב"ם במו"נ ח"ג פ 20

 עריות כל 

 עניינו למעט במשגל, לשנוא אותו ושלא יבקש ממנו אלא מעט מזעיר...".    

 .58אדם וביתו עמ'  21

 ."אע שבת ל"ג 22

 .יבמות ס"ג ע"א 23

הרמב"ן הדגיש מאוד בחריפות את תכלית חיי האישות שחייבים הם להוביל להולדה ולהמשכיות: "ודע כי  24

 המשגל 

 דבר מרוחק ונמאס בתורה זולתי לקיום המין, ואשר לא יולד ממנו היא איסור". ויקרא יח', ו'. ובאגרת הקודש     

 כותב הרמב"ן, שעניין הזיווג יהיה קדוש וטהור רק אם שני בני הזוג מכוונים לשם פו"ר.    
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לנישואין מטרות אישיות הנוגעות באדם עצמו. אך, יש בנישואין מטרת המשכיות וקיום 

ידי ביטוי כוחות דבר טבעי, אשר בו יכולים לבוא ל כל העולם. בהולדת ילדים שהוא

הנתינה והענקה באופן שלם ומלא. אך יש כאן מימד נוסף והוא השותפות של האדם 

במעשה בראשית ובתכליתו של כל העולם, וכך אומר הנביא: "לא תהו בראה לשבת יצרה 

שיך כלומר הקב"ה מצפה מאיתנו ליישב ולמלא את האנושיות ובכך להמ 25אני ה'"

ולקיים את המציאות. חז"ל הדגישו חשיבות זו באומרם: "כל מי שאינו עוסק בפריה 

ורבייה כאילו שופך דמים... כאילו ממעט בדמות... גורם לשכינה שתסתלק מישראל... 

בזמן שזרעך אחריך, שכינה שורה, אין זרעך אחריך על מי שורה, על העצים ועל 

ולכן ר' יהושע טוען שגם אם לאדם כבר יש ילדים ונפטרה אישתו, צריך הוא  26האבנים?"

ליישא אישה גם בזקנותו שנאמר: "בבקר זרע את זרעך ולערב אל תנח ידך כי אינך יודע 

 .27איזה יכשר, הזה או זה ואם שניהם כאחד טובים"

די ביטוי יהנתינה של האבא והאמא באה להולדת הילדים יוצרת משפחה, אחווה, יכולת 

 28ישא אישה כדי לפרות ולרבות"ולכן כותב השו"ע: "חייב כל אדם לבילדים ובמשפחה. 

 תכלית בחיי הנישואין.הזוהי 

כשאנו עומדים במעמד הנישואין, אין ברכה על הנישואין: "אשר קידשנו במצוותיו וציוונו 

שואין להתחתן..." זאת משום שעיקר הנישואין היא מצוות הפרייה והרבייה, והני

 .29והחתונה עצמה הם ההכשר המכין והמתיר והתנאי המקדים למצוות פרייה ורבייה

 

 חיים טובים

"האדם חברותי מטבעו", קשור לסובבים אותו מתמלא מהם ומשפיע עליהן. לעומת בעלי 

. לכן, מציאות 30החיים אשר מעט מהם חיים בעדרים, האדם זקוק לחברה שעוטפת אותו

לאדם היא נכונה וטובה לו ממש. חז"ל מדגישים זאת באומרם: מתמדת של חברה קרובה 

. יש לאדם עם מי 31"השרוי בלא אישה שרוי בלא שמחה, בלא ברכה ובלא טובה"

יש לו עם מי לדבר. המציאות של  -להתייעץ, לחלוק את חוויותיו, לשתף במה שעובר עליו

                                                 

 ."ח, יישעיהו מ"ה 25

 .יבמות ס"ג, ע"ב 26

 , ו'."איבמות ס"ב ע"ב ובקהלת י 27

 שו"ע אבן העזר סימן א'. 28

 : "ונראה לי כי ברכה זו אינה ברכה לעשיית המצוות, כי הפרייה והרבייה הינו    "בכתובות א', י כך כותב הרא"ש 29

העומדת בפני עצמה אלא הכשר לקיום מצוות פו"ר.  כלומר מצוות הקידושין אינה מצווה קיום המצווה"    

הרמב"ם  חולק על הרא"ש ולראיה משמע ממנו שזו מצווה בפני עצמה: "ולקוחין אלו מצווה עשה של תורה הם". 

שות א',  ב' ובספר המצוות מצווה רי"ג: "היא שציוונו לבעול בקדושין ולתת דבר ביד האישה או בשטר או בביאה... יא

יקח איש אישה באר המגיד משנה: "דרחמנא אמר כי ם שבא על אישה ללא קידושין עובר בעשה" מכלומר   אד

כשירצה לבוא עליה יהיה לשם אישות". רואים שהרמב"ם סובר שיש מצוות עשה לקדש אישה אם רוצה   -ובעלה

 לבעול   אותה.

 , ובחלק ג' פר"ז.פע"ב, חלק ב' פ"מ ן זה במקומות רבים במו"נ. חלק א'הרמב"ם מדגיש עניי 30

 יבמות ס"א, ע"ב. 31



20 
 

ת פו"ר. וכך אומר ר' בדידות היא לא טובה לאדם, גם אם כבר יש לו ילדים וקיים מצוו

נחמן בגמרא: "אע"פ שיש לו לאדם כמה בנים, אסור לעמוד בלא אישה, שנאמר: לא טוב 

היות האדם לבדו" כלומר הזוגיות היא המקום הטוב והנכון לאדם, "מצא אישה מצא 

. הזוגיות זהו רצון ה' הטוב לכל אחד מאיתנו ובלעדיהם חייו של 32טוב ויפק רצון מאת ה'"

חיים: "כל שאין לו אישה אף בלא חיים שנאמר: ראה חיים עם האישה אשר  אדם אינם

 -אהבת", ור' חייא בר גמדא אמר שהוא אינו אדם שלם שנאמר: "ויקרא את שמם אדם"

 . זוהי השלמות והחיים הטובים והנכונים לכל אדם.33"שניהם כאחד קרויים אדם

 

 יחד, אחדות ומחויבות

קה של התחייבות מוחלטת לאדם השני, לקשר, לביחד. זו קשר הנישואין יש בו תובנה עמו

לא עוד חברות טובה מורכבת ועמוקה, זו גם לא חברות בין שני אנשים אלא קביעה חד 

משמעית לקשר, למחויבות אחד כלפי השני ולאחריות המוחלטת שיש לבני הזוג 

יוסף דב המחויבות והאחריות! וכך כותב הרב  -להצלחתו. זהו סוד הצלחת הנישואין

סולוביצ'יק: "הנישואין הם הרבה יותר מחברה פורמאלית או שותפות יעילה, זו קהילה 

של ברית, הניזונה מן המודעות להשתייכותם המוחלטת של חבריה זה לזה. חיי הנישואין 

הם קיום של אחווה ושל תחושת יחד. האדם מוצא בהם שלמות והגשמה קיומיים. 

שבספר בראשית מאשר הנחת יסוד זו: "ויאמר האדם  הסיפור על הנישואין הראשונים

 .34זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי, לזאת יקרא אישה, כי מאיש לקחה זאת"

בקשר הזוגי באה ליידי ביטוי האחדות האידיאלית, היסודית ביותר של האדם, מעין 

שלמות קיומית. יש בהם תחושת יחד חזקה וטבעית המשרה בטחון, שמחה ותחושת 

 ות של מקום נכון וטוב. המאפשר את כל אלו היא המחויבות של כל אחד מבני הזוגשלמ

 ליצירתו ולקיומו של הקשר הטוב לאורך שנים.

 

 

 קשר שמים וארץ

בני אדם משפיעים ומושפעים זה מזה, "דרך ברייתו של אדם להיות נמשך בדעותיו 

בדרך הנגלית והברורה אך  . כל זה35ובמעשיו אחר רעיו וחבריו ונוהג כמנהג אנשי מדינתו"

. יש לאדם אחריות על 36קיימת דרך השפעה נוספת והיא הסגולית והסמויה מן העין

                                                 

 משלי יח', כב'. 32

 וכן לגבי האישה כותב המדרש רות רבה פרשה ב' עה"פ "ומכאן מנוחה אישה בית בעלה" "מכאן שאין קורת רוח  33

 לאישה אלא בבית בעלה"...    

 .59איש וביתו עמ'  34

 "כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם" רמב"ם הל' דעות פ"ו. וכך גם מושך לתוכו את יחס החברה אליו: 35

 .)משלי כ"ז, ט'(

 הרמח"ל בדעת תבונות מתאר אותה כאורלוגין, שהיא זרי שיניים הכרוכים אחד בשני, וכל סיבוב קטן משפיע          36

 במקומות רחוקים.     
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מעשיו שלו, לא רק בגלל החשבון האישי שלו, אלא בכך שהוא נושא באחריות על כל 

 הסובבים אותו וגם אלו שלא בקרבתו.

אה כולה כי: "ה' צלך בדומה לכך, יש לאדם השפעה אפילו, על אופן הנהגת ה' את הברי

. הקב"ה נוהג איתנו, כביכול, כמו צילו של האדם, כל פעולה שאנו עושים, 37על יד ימינך"

משיב לנו הצל כמוהו. וכן ניתן לומר לחיי הנישואין, ככל שאנו מחוברים יותר אחד לשני, 

 ככל שאנו מרבים בקשרים בעלי מחויבות ודווקא בקשרי נישואין המביעים נאמנות, קשר

ואהבה, כך גם הקב"ה נאמן, קרוב וקשור אלינו. וכך כותב הרב יוסף אליהו: "כי כפי 

שהאדם נוהג בעניין האהבה בעולם הזה, כך הוא מעורר וגוזר שתנהג באהבה שבין כנסת 

ישראל לדודה. מי שמשפיע מכוחו ומרגשותיו רק אל אשת בריתו, גורם שבאותה מידה, 

. כלומר ע"י יצירת קשר נישואין של 38וריו )=עמ"י("ישפיע הבורא אהבה רק על אשת נע

איש ואישה וחיבורם יחד אנו מחברים שמיים וארץ, מחזקים את האחדות והקשר 

 קיך".מ"י. "כמשוש חתן על כלה, ישיש עליך אלהפנימי בין הקב"ה לע

 

 מושכל -קשר טבעי

הזוג להתאמתם זה יצירת ובניין הקשר בין בני זוג הינו פרי של חקירה ודרישה בין בני 

לזו, ומתוך כך הם מחליטים לבוא בברית הנישואין. הנישואין הינם נקודת השיא של 

מאמץ שכלי ונפשי המחבר את הזוג זה לזה, לפי הבנתם. אך הקשר בין בני הזוג קדום 

הרבה יותר, עוד מששת ימי בראשית. מובא במדרש שר' יוסי בר חלפתא אומר, שמאז 

ותה שעה ועד עכשיו הקב"ה יושב ומזווג זיווגים, בתו של פלוני ששת ימי בראשית: "מא

וכו' כלומר היעוד והחיבור של בני זוג אחד לשני הוא טבעי, ונקבע כבר בשמים,  39לפלוני"

, וכשאדם מחזר אחר קשר עם אישה, הוא מחפש את מה שכבר שלו, 40מה' אישה לאיש

דרכו של איש לחזר על אישה ואין אלא שהוא טרם ידוע לו. וכך מדגימים חז"ל: "מפני ש

מי חוזר על מי? בעל  -דרכה של אישה לחזר על האיש, משל לאדם שאבדה לו אבידה

. אבידה היא דבר ששייך לאדם, זהו רכושו אלא כרגע לא 41האבידה מחזר על אבידתו"

ברשותו והוא מחפש אותו על מנת להשיב את הקשר הישיר בינו לבין אבידתו. בדומה 

האיש והאישה הינו מציאות מוגמרת עוד מששת ימי בראשית ע"י הבחירה לכך, קשר 

האלוקית, והאדם בתהליך החיפוש הגדול שלו מגלה את רצון ה' הקדום. וכך מתאר הרב 

קוק את תהליך חיבור ופירוד האדם מחווה: "על כן באים ימים שתרדמה נופלת על 

נעשה אפשרי, ובכללות התרדמה האדם, והפרצופים ננסרים זה מזה, עד שהפירוד הגמור 

במקום צלע מחוברת, חיבור טבעי, גב לגב, עומדת תפארת אדם בכליל הדרה, שהבחירה 

                                                 

 תהילים קכא', ה'. 37

 סוד הנישואין עמוד כג'. 38

 בראשית רבה סח', ד'. 39

 .אים ומהכתובים: מועד קטן י"ח, ע"בנבימהתורה ומה 40

 .קידושין ב', ע"ב 41
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. כלומר הקשר הזוגי 42השכלית מכרת לומר: זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי"

אומנם טבעי ומוטבע בתוכנו אלא שתפקידנו בתהליך ארוך ושכלי של ברור והעמקה 

והבחירה האלוקית, בבחינת עשה רצונך כרצונו. החתונה א"כ, היא  לגלות את רצון ה'

 ממש גילוי רצון ה'.

 

 סיכום

במהלך המאמר התבאר, כי הרצון לחיי נישואין הוא איננו יכול להיות רק יציאה 

 מבדידות, לתת ביטחון כלכלי או מקובלות חברתית.

תועלת מעשית, נפשית הרצון והצורך בחתונה הינם צורך טבעי לכל אדם, שיש בו גם 

ורוחנית. בחיי נישואין, יצר האדם יכול להתבטא במקומו הנכון והאידיאלי ועל ידי כך גם 

 להיות שותפים לה' בהולדת צאצאים להמשכיות הבריאה ובניין המשפחה.

זאת ועוד, חיבור הנישואין הוא טוב ונכון ומביא את האדם לכלל שלמותו. היחד 

ישואין מצריכים בבסיסם התחייבות זה לזה ועבודה קשה והאחדות הנוצרים בחיי הנ

אשר בסופה מחברת שמיים וארץ, מגלה את רצון ה' הקדום וקובעת את הנהגותיו של ה' 

 את המציאות.

לכן, כשניגשים אנו לחיפוש המושכל של בן הזוג, אם רוצים אנו בהצלחתן, אנו חייבים 

י לאלוקי ומתוך כך לבנות ולהקים להתבונן במשמעות חיי הנישואין ותכליתם, מהטבע

יתברך שמו של "בית ומשפחה, בעומק, ברצינות ובהרבה סיוע מן השמיים. וכדברי הטור: 

הקב"ה שהוא חפץ בטוב בריותיו, שיודע שאין טוב לאדם להיות לבדו, על כן עשה לו עזר 

 . 43כנגדו"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 .אורות ישראל פ"א, י"ג 42

 .בעל הטורים אבן העזר, א' 43
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 איסור בל תקיף

 שלום חבשוש

 הקדמה

יום ישנם מצוות שאותם אנו משתדלים ומקיימים מתוך הרגל יום יומי, וישנם  כידוע בחיי היום

איסורים שאנו משתדלים שלא לעבור עליהם כיוון שאנו מכירים אותם ויודעים את חומרת 

המגדיר עצמו כשומר תורה ומצוות משתדל שלא לעבור עליהם, \האיסור שבהם. לכן אדם הרוצה

אותם כיוון שאינו יודע את גודל מעלתם ואת גודל חשיבותם אך ישנם מצוות שאדם אינו מקיים 

כך גם בעניין האיסורים, ישנם איסורים שאדם עושה אותם ועובר עליהם מתוך חוסר היכרות עם 

העוון הגדול שבהם שלו היה יודע סביר שלא היה עובר עליהם, שהרי יהודי בנשמתו וודאי לא 

 ך כולם צדיקים לעולם יירשו ארץ...".רוצה לחטוא, כפי שהנביא ישעיה מעיד "ועמ

אך התורה גם מדגישה שיש מצוות יום יומיות שאדם דש בהם בעקביו שצריכים לפעמים יותר 

חיזוק ויותר שימת לב, "והיה עקב תשמעון" ופירש רש"י "אלו המצוות הקלות שאדם דש בעקביו 

זאת נכשלים בהם ביום יום, ישנם מצוות שניתן לכאורה בקלות לקיים אותם, אך בכל  –תשמעון" 

 לא חלילה מרצון להכעיס אלא בגלל חוסר מודעות לעניין.

ראיתי לנכון לעיין קצת בנושא "בל תקיף" כיוון שזו נהייתה נורמה בחברה, יש שסוברים שזה 

יפה, יש שסוברים שזה נח ויש האומרים בפה מלא שזה בכדי להדמות לשחקן זה או אחר עד כדי 

לה שם בישראל "תספורת מארינס")שמה של חיל הים בצבא ארה"ב שחייליו כך שהתספורת קיב

מסתפרים כך( אנסה רק להעיר על העניין, בכדי שניתן על זה את הדעת. בדגש עיקרי על הצד 

 של האיסור ופחות בצד ההלכתי.הרעיוני 

 

 מקור האיסור

ראשכם ולא  מקור איסור הקפת הראש והשחתת הזקן הוא בפרשת קדושים "לא תקיפו פאת

תשחית את פאת זקנך" במבט ראשון ניתן לומר שיש כאן איסור אחד, איסור הקפת הראש ועל 

גביו כתוספת איסור השחתה, אך לפי המובן מפשט הכתוב ניתן לומר שיש כאן שני איסורים 

שונים במיוחד לאור הכלל המובא ברמב"ם )בספר המצוות כלל תשיעי( "אך ממה שראוי להוסיף 

זה ומה שאומר עתה והוא העניין שאמרנו שיש למנות את העניינים שמצווים או מוזהרים לכלל ה

 כלומר שיש –עליהם, הוא בתנאי שיהא באותו עניין שמוזהרים עליו לאו מיוחד בכל עניין ועניין" 

המחלק את הפסוק כמו הפסוק שלנו זה מלמד שיש כאן חילוק לאוים וממילא שני איסורים.  לאו

( איסור הקפת הראש 1ים אח"כ בגמרא ובהלכה שהפסוק מדבר על שני איסורים שונים כך גם רוא

 ( איסור השחתת הזקן. 2

 

 הגדרת האיסור

כפי שאמרנו, ישנם שני איסורים, איסור השחתת הזקן ואיסור הקפת הראש. המשנה במסכת 

והשורט  : "הקורח קרחה בראשו והמקיף פאת ראשו והמשחית פאת זקנומכות)כ' ע"א( אומרת

. מהי בעצם השחתה וגם על הקפהשריטה אחת על המת חייב" לפי המשנה יש לאדם חיוב גם על 
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סוף ראשו, ואיזהו סוף ראשו זה  –הקפת הראש? הגמרא)ע"ב( מסבירה "תנו רבנן פאת ראשו 

המשווה צדעיו לאחורי אוזנו ולפדחתו", מסביר רש"י: "אחרי אזנו אין שיער כלום וכן במצחו אין 

ער כלום אבל בצדעיו שבאמצע יש שיער ואם הוא משווה ונוטל כל השיער שבצדעיו למידת שי

אחורי אזנו ופדחתו זהו מקיף סוף הראש". כלומר, אסור לקצץ את פאות הראש עד רמה שיהיו 

 צדעיו ללא שיער. מהו צדעיו? המקום שבין קצה העין ובין תחילת האוזן.

סוף זקנו, ואיזהו סוף זקנו  –"תנו רבנן פאת זקנו מה נחשב השחתת הזקן? אומרת הגמרא: 

שיבולת זקנו". הרא"ש על גמרא זו מסכם את שיטות הראשונים בנושא: "וחייב על הראש... ועל 

מקום חיבור הלחי מצדעים  –הזקן שתיים מכאן ושתיים מכאן ואחת מלמטה פירש רבנו חננאל 

הווי פאה וכן מצד אחר ושני גבולי השפה אחת מימין השפה ואחת משמאלו ושיבולת הזקן מתחת 

מקום חיבור הסנטר ועצם ואחת מימין הסנטר ואחת משמאל שיבולת  –הרי חמש. ורש"י פירש 

הלחי הזקן באמצע הרי שלוש, בחיבור הצדעים מכאן ומכאן הרי חמש. ויש מפרשים שעצם 

המחובר לצדעיו הוא רחב ויש לו שתי פאות הרי ארבע פאות במקום חיבורן, ואחת לשיבולת 

ולא בסוף דבריו מסכם הרא"ש ומגיע לצד ההלכתי מעשי: "... וירא שמים יצא ידי כולם קן...". הז

, ולא כאותם המניחים חוט בכל שהוא על הפאות כי לפעמים אינו מכוון יעביר תער על כל זקנו

 גד הפאות".כנ

פסק השולחן ערוך בעקבות הרא"ש)יו"ד קפא סעיף י'(:"פאות הזקן הם ה', ורבו בהם הדעות לפי 

 כך ירא שמים יצא את כולם ולא יעביר תער על כל זקנו כלל."

 

 חקירת טעם האיסור

קודם שנחקור מהו טעם האיסור עלינו להזכיר את הרעיון שעומד מאחורי החקירה בטעם 

בדברי הטור שמובאים על מצווה זו)יו"ד קפא(: הטור פותח  מדברי הרמב"ם המצווה, נפתח 

כי מצות מלך הם   ואין אנו צריכים לבקש טעם למצוותשנביא  בהמשך וממשיך בדעתו הוא  "

עלינו אף אם לא נדע טעמן". אך ישנם  מחכמינו שסברו שישנה חשיבות בהבנת טעמי המצוות, 

בכמה מקומות את עניין חשיבות הבנת טעמי המצוות, אחד  המרכזי שבהם הוא הרמב"ם שהדגיש

ראוי לאדם להתבונן במשפטי התורה הקדושה המקומות סוף הלכות מעילה )פרק ח' הלכה ח'( "

, ודבר שלא ימצא לו טעם ולא ידע עילה אל יהי קל בעיניו ולא יהרוס סוף עניינם כפי כוחו ולידע

ו רואים בחכמי זמננו אחד הגדולים שבהם הלא הוא הרב לעלות אל ה' פן יפרוץ בו...". כך גם אנ

קוק זצ"ל )מדות ראי"ה, יראה, אות ו'( "ויש להשכיל בטעמי תורה לדרשם ולפרסמם, עד שחלקי 

השמעיות ישובו להיות גם כן מכוונים אל השכל בין מצד כללותם ובין מצד פרטיותם". מדבריהם 

מצווה. )מחלוקת זו נוגעת  לגבי כל המצוות, רואים שסברו שיש חשיבות גדולה להבנת טעם ה

 ידועה כמחלוקת בין הרמב"ן לרמב"ם(.

 טעמי האיסור

מחבר את שני האיסורים יחד בל תקיף ובל תשחית שבזקן. וטעם להזכיר לא  רבנו האבן עזרא

( ואחר ששיער הראש והזקן לתפארת נברא, אין 2( כמעשה הגויים, להיות מובדלים מהם 1תקיפו 

( ויש אומרים כי מדובר על איסור שקשור לאיסורים שאסורים לעשות כשמת 3השחיתו ראוי ל

לאדם מת בנוסף לאיסורים האמורים יש איסור נוסף בל תקיף )יוצא מזה שהאיסור הוא לא קבוע 
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להיות מובדלים  – 1אלא רק אם אדם עושה את זה כצער על מת ממשפחתו(. כלומר סיבה 

 לא להיות כגויים בזמנים של צער. – 3יופי. סיבה  – 2מהגויים ביום יום. סיבה 

גם הולך בדרך זו, ידוע שמנהג ע"ז היה להקיף פאת ראשך.. והתורה צותה עלינו שלא נלך  רלב"ג

בחוקותיהם, כדי שנתרחק מדעותיהם הנפסדות. כלומר אומר הרלב"ג שהבעייתיות בדבר זה 

בה שאנו מתרחקים מהמנהגים המעשיים שמנהג ע"ז היה להקיף הראש. מוסיף גם הרלב"ג שהסי

ההופעה החיצונית  –החיצוניים של ע"ז "כדי שנתרחק מדעותיהם הנפסדות בתכלית מה שאפשר" 

 משפיעה גם על הפנימית.

מביא הסבר שיותר מסביר את עניין השחתת הזקן, התורה רצתה שישאר הבדל בין זכר  רבנו בחיי

 זה הזקן, לכן צריך להשאירו.לנקבה וההיכר החיצוני שהקב"ה נתן לזכר 

(בהלכות עבודת כוכבים)פרק יב' הלכה ז'( "דרך 1בכמה מקומות מתייחס לאיסור זה  הרמב"ם

מד( "וגם זה היה -(בספרו במניין המצוות)מצוות מג2כהני עובדי כוכבים היה להשחית הזקן..." 

(בספרו 3ת זקנם". דרך כמרי ע"ז, כמו שמפורסם היום על דרך כהני האירופים שהם מגלחים א

מורה נבוכים)חלק ג' פרק לז'(: "וכבר בארנו בחיבורנו הגדול כי גילוח פאת ראש ופאת זקן נאסר 

רואים שהרמב"ם בדרכו העקבית לפירוש טעמי מצוות התורה מייחס . בגלל היותו עדי כומרי ע"ז"

וך דתינו. ניתן הרבה מצוות שניתנו לנו שהם כנגד מעשיהם של עובדי ע"ז כדי שלא ישתרשו בת

לראות גם בפסוק בנביא ירמיהו)פרק ט' פסוק כה'( שמדבר על הטעם שהביא הרמב"ם "הנה ימים 

 קצוצי פאהבאים נאם ה'... על מצרים ועל יהודה ועל אדום ועל בני עמון ועל מואב ועל כל 

צוצי היושבים במדבר כי כל הגויים ערלים וכל בית ישראל ערלי לב" התרגום על המילים כל ק

 פאה מתרגם "מקפי פתא" ניתן לומר שמדובר על הגויים שעובדים ע"ז ושמקיפים פאת ראשם.

רנב( "משורשי המצווה כדי להרחיק ממנו -כותב בדרך דומה לרמב"ם)מצוות רנא בעל ספר החינוך

ולהשכיח מבין ענינו ומכל מעשינו כל עניין ע"ז וכל הנעשה בשבילה, ובה הזהרה מפורשת בדבר 

 לה בני אדם בגופותיהם, מפני שהיא למזכרת עוון תמיד אחר שהיא קבוע בגוף...". שיעשו

 )חי בצפת בתקופת ר יוסף קארו(: מחבר את כל האיסורים שישנם בפרשיה, שרט לנפש, האלשיך

 כתובת קעקע, ואומר כל אלו הם דברים שנוהגים לעשותם בעבודה זרה.

ללמדנו כי בכל מעשה בחייו של האדם היהודי שהתורה רוצה הרש"ר הירש מסביר)על האיסור( 

יחשוב על הציווי האלוקי "קדושים תהיו" ואף אם המטרה היא רק הופעה חיצונית להתנאות בפני 

בני האדם גם אז הציווי להיות קדוש מחייב שלא נקיף את פאת ראשנו ושלא נשחית את פאת 

 זקננו.

רים אלו. בכח השערות שגדלות במקומות ישנו עניין האומר שעניין איסו בזוהר מובא)אדרא(:

שונים בפאות ובזקן להוות צינורות לקשר עם הקב"ה, ואדם שעובר על איסורים אלו פוגע 

בצינורות וממילא פוגע בקשר. )כמובן כל איסור שאדם עובר מתרחק הוא מה יתברך, אך באלו 

 הוא פוגע בהובלה..

ר זה, נסווג אותם לפי נושאים ותוכן נראה:   הנראה מכל הנ"ל שישנם טעמים שונים בעניין איסו

 *סימן חיצוני ומבדיל.

 גם ביהדות יש ערך ליופי, לכן  יש הדרת פנים שהיא תפארת האדם,   -*יופי
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 * חינוך נגד עבודה זרה.

, שיהודי צריך *האיסור הוא חלק מהאיסורים הנוגעים למפגש עם המוות, הנקודה המרכזית היא

 להראות כיהודי!!!

עם ישראל שונה ומובדל מן הגויים מעצם העובדה שהוא עם  ה. וזה בא לידי   זו יצרתי לי" "עם

המעשיות שמבדילה אותנו בהופעתנו החיצונית היא  חיוב ע"י תורה ומצוות, ואחת  המצוות

מצוות איסור הקפת הראש והשחתת הזקן. גם כדי שנזכור ונדע, שאנו לא עובדי עבודה זרה , ולא 

יים פשוטים, אנו בניו ועבדו של ה יתברך. ועלינו לידבק ברצונו יתברך. מצווה זו יכולה מדמים  לגו

להזכיר זאת במיוחד לנו ובמיוחד בדורנו שישנה התדמות ולימוד מאומות העולם בהרבה עניינים 

 ותחומים.

מי יתן ונזכה להדגיש את הצד היהודי שבנו במיוחד בדברים הקבועים החקוקים בנו,   בין 

 יצוניים ומתוך כך בפנימיים.בח
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 מודעות לאומית ישראלית

 אריאל דהרי

 

בצבא אומרים "הכל בראש" וזה לא רק בצבא אלא גם בחיים עצמם, "הכל בראש" גם קשור 

 לתשובות על השאלות מה מוביל אותנו בחיים? מה אנחנו חושבים על החיים? ומה המטרות שלנו?

שאלות הללו ודומיהם היא לתת השקפת עולם מסודרת ונכונה "דע מאין באת הדרך לענות על 

ולאן אתה הולך" )אבות ג', א'(, דבר זה נכון גם לשאלות במישור הפרטי וגם לשאלות במישור 

הכללי לאומי, העוסקות בקיבוץ גלויות מדינה צבא ובחיים בכלל, כי גם בעניינים אלו העיקר הוא 

רות התודעתית שיש ליחיד או לציבור, באידאולוגיות של האומה ושל "בראש", שכן חוסר הבהי

מדינת ישראל, הם המקור שממנו נובעים הסיבוכים הכלל ישראלים, הבעיות הציבוריות 

החברתיות היום, הן תוצאה שאין הסכמה תודעתית על הכיוון אליו הולכת המדינה, ומה המדינה 

 מבקשת ורוצה להשיג כחזון לאומי.

קוק מדריך אותנו כיצד נכוון את עצמנו אל המודעות הנכונה לדור שלנו, על מנת להגיע הראי"ה 

 לתשובות לפתרון לשאלות הלאומיות הנצבות לפתחנו, וכך כותב הראי"ה קוק:

"חיי כנסת ישראל, ההולכים ומתחדשים בארץ ישראל, מביאים אותנו לחדש ולרומם את מהלך 

המיוחדת של חידוש זה, צריך שתורגש בכל המקצועות כלם, בין ההגיון והמחשבה שלנו. הצורה 

בהלכה, בין באגדה, בין בכל ערכי המדע והמוסר, בין בתפישת החיים והשקפת העולם. התוכן 

הכללי של חידוש זה צריך שיהיה, ביסוס כל הרוחניות כולה על יסוד החיים הכלליים של האומה, 

וחני העליון שלה, וההתאמה הגמורה של חיי החול עם חיי וביסוס כל הרוחניות כולה על היסוד הר

 44הקודש ושל החיים הגשמיים עם החיים הרוחניים בכלל."

יש לדעת כי הרוחניות בגלות ובארץ ישראל היא שונה, בגלות היא פרטית, ובארץ ישראל היא 

ו גואל את כללית. מי שהוא עובד ה', שואל את עצמו: מה ה' רוצה עכשיו ממני בעולם? ה' עכשי

 ישראל אז גם אני רוצה וצריך להיות שותף, איך אני מצטרף למהלך הזה?

כידוע, מדינת ישראל קמה מתוך ההנהגה של התנועה הציונית החילונית, שהייתה רחוקה מאוד 

מדרך הדת, ומאז המהלך הציוני, השיבה לארץ ישראל ולצבא ההגנה לישראל, קיבלו ייצוג חילוני, 

רה: "שמדינה, כלכלה, וצבא, לא הולך יחד עם תורה ואמונה", בעקבות זאת יש שנבעה ממנו האמי

בציבור היום במדינת ישראל אנשים שחושבים בטעות שציונות דתית היא: "אני דתי בבית הכנסת 

ובבית, אבל בצבא אני כמו חייל רגיל בלי קשר לדת ולתורה", אך כמובן שזאת לא האמת כלל. 

לבסס את כל חיי האומה כדברי הראי"ה קוק לעיל, על היסוד הרוחני  האמת היא שאנחנו צריכים

העליון שלה, לגאול את כל העולם כולו מכל הרוע ולא ע"י שנחקה עמים אחרים, אלא שאמנם נלך 

 עם הכיוון של עשיה וציונות, אבל מתוך דברי הנביאים וחז"ל, מתוך גדולה של תורה.
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ט בתוך מדינה, אלא זה להיות חלק מאומה היודעת את "חייל דתי" במובן השלם שלו, זה לא פר

ה' בארץ ישראל, חלק מתוך מדינה קדושה, כמאמר הפסוק: "כי עם קדוש אתה לה' אלקיך ובך 

בחר ה' להיות לו לעם סגלה מכל העמים אשר על פני האדמה" )דברים יד', ב'(, ולפעול להגיע לכך, 

 אמונה, עמקות, ומודעות לאומית. לאותה שליחות כלל ישראלית, ע"י שנרבה אהבה,

הגאולה תלויה בשני הדברים, ראשית גאולה פרטית של עבד ה', ובנוסף, להיות קשור לכלל, מתוך 

התמסרות לבניין הקודש של האומה בארץ ישראל. אנו צריכים לבסס את ההבנה מי אנחנו, ולא 

ים? ולמה אנו הולכים לשם? רק במובן הפרטי של המילה, אלא מי זה העם היהודי? לאן אנו צועד

לברר את הזהות של מדינת ישראל בזהות היותר אמתית שלה, כמאמר הפסוק: "ואתם תהיו לי 

 ממלכת כהנים וגוי קדוש אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל" )שמות יט' ו'(.    

יקות אומנם זה מסובך, כי הרבה מהציבורים החיים בארץ, מודעות כזאת ושאיפות כאלו לא מעס

ולא מטרידות אותם, אך אנו לא מתייאשים, וזאת מכיוון שהבטיחו לנו הנביאים בשם ה' שזה 

 יהיה בסוף ובוא תבוא הגאולה גם אם קמעא קמעא כדברי התלמוד:

"רבי חייא רבא ורבי שמעון בן חלפתא הוו מהלכין בהדא בקעת ארבל... וראו איילת השחר שבקע 

מעון בן חלפתא... כך היא גאולתן של ישראל, בתחילה קמעא אורה. אמר רבי חייא רבה לרבי ש

  45קמעא, כל מה שהיא הולכת היא רבה והולכת"

וכמו כן מלמדים אותנו חז"ל באותה שיחה המתוארת במסכת מכות שבה אומר רבי עקיבא 

 לחבריו כאשר הם עומדים מול בית המקדש שחרב ורואים שועל שיוצא מבית קודש הקודשים:

הם לכך אני משחק, דכתיב: "ואעידה לי עדים נאמנים את אוריה הכהן ואת זכריה בן "...אמר ל

יברכיהו" וכי מה ענין אוריה אצל זכריה, אוריה במקדש ראשון וזכריה במקדש שני? אלא תלה 

הכתוב נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריה, באוריה כתיב: "לכן בגללכם ציון שדה תחרש...", 

ד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים..." עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה בזכריה כתיב: "עו

הייתי מתיירא שלא תתקיים נבואתו של זכריה, עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה, בידוע 

 .46שנבואתו של זכריה מתקיימת. בלשון הזה אמרו לו, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו"

, בחכמה בסבלנות ובהבנה שכל הריחוק מהתורה שאנו רואים עלינו לעשות עוד צעד, ועוד צעד

היום בחלק מהציבור בישראל, הוא זמני, וכי אנו רוצים שכל ישראל, ע"י בחירה חופשית שלהם, 

יגיעו להזדהות ולהבנה שאנו גוי קדוש על אדמת הקודש, וכל זאת בהבנה שגאולתם של ישראל 

ר ראשון יש את העבודה הפנימית והמידותית היא "קמעא קמעא". ועל מנת להתקדם לכך, דב

לעשות אצלנו, לרומם אצלנו את יראת השמים הפרטית ליראת שמיים כללית, וכן לרומם את 

אהבת האומה, ואת אהבת הארץ, מהמושגים של חול שהתרגלנו אליהם אל מושגים של קודש, את 

צריך לעשות מתוך סיבה גבורת החול, את "המורעלות הצבאית" כפי שנקראת בפי המתגייסים, 

של קודש, לא בשביל הסיכה, האתגר, המימוש העצמי וכדומה, אלא כדי להיות עבד לעם קדוש על 

 אדמת הקודש.
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זה אומנם לא פשוט כלל בתור מפקד בצבא להעביר את המודעות הלאומית הזאת לפקודים שלך, 

לליות, לבין חיי החול זוהי משימה מאוד מורכבת וקשה, ליצור התאמה בין שאיפות הקודש הכ

שבהם עוסקים רוב הזמן בפעילות השוטפת היום יומית. להגיע לכך, זאת משימה לא פשוטה, ואם 

 נוסיף לזה את השחיקה שיש בחלוף השנים, כיצד נוכל להצליח במשימה זו?

אלא שכאן הבעיה וכאן התשובה! מי שבשבילו דרך ה' היא יראת השמיים הפרטית שלו, אז באמת 

יום הוא עוסק בחול ובניתוק מה', כי לשיטתו אין קדושה בפעולות החיצוניות היום יומיות רוב ה

בצבא ובחיים, ואז הוא ישחק רוחנית. אך מי שמבין שהקודש בארץ ישראל בזמן הגאולה מופיע 

בשלמותו בכלל ישראל, דרך הפעילות היום יומית בבניין הארץ והעם היושב עליה, ורוצה לקחת 

הזה, להיות כלי להופעת הקודש, להיות "עבד לעם קדוש על אדמת הקודש", אז גם חלק במהלך 

אם רוב היום הוא יעסוק בענייני חולין, בו בזמן הוא יכול להיות מלא ברגשות קודש, עבד ה', 

ולהתמלא ביראת שמים במקום להישחק. שהרי אדם עם מודעות כזו בשעה שהוא משרת בצבא, 

שות את עבודת הצבא הכי טוב, כדי לקיים את דבר ה' שרוצה שישראל אזי עבודת ה' שלו היא לע

ינצחו בקרבות, וממילא הוא לא נשחק ויורד אלא עולה ביראת שמיים, ומצליח בשליחותו למען 

 כלל ישראל.

ההתאמה בין הקודש לחול זאת יראת שמיים בשלמותה, שרצון ה' הוא הדוחף אותך, ואז תוכל 

ים שונים, מה לעשות ומה לא לעשות בדרכה של תורה, בסיטואציות גם לדעת כיצד לפעול במצב

שיגיעו אילך. מודעות זאת גם תיתן גם לאנשים שסביבך, מוטיבציה חדשה, וראיה של המציאות 

 יותר בגדלות.

לנו יש את האחריות לחדש ולרומם את כל צורת החשיבה שלנו ומיתוך כך את של הסובבים 

 וק:אותנו, על כך כותב הראי"ה ק

"תחיתנו הלאומית תקום לתחיה באותה השעה שההארה האלהית תתגלה בה, באותו הזמן 

 שההאפלה החמרית המקטינה את החיים לא תהיה שלטת על הכרתנו, 

וברוח אמיץ נשא את לבבנו להכיר את מעשה ד' הגדול, אשר הוא עושה עם עמו ועל ידי עמו,  

 . ושובו לתחיתו על אדמת הקודש, עם כל יצוריו

ההכרה הבהירה הזאת, עם כל סדרי החיים המעשיים והרוחניים היוצאים ממנה, היא יסודה של 

 .47תחית האומה והמרכז המבסס את בנין הארץ"

כשאנו נשאלים, כמאמינים בני מאמינים, איך מצליח עם ישראל להקים את מדינת ישראל? 

ות חיל" )דברים ח, יח(, זה תשובתנו תהיה "וזכרת את ה' אלוקיך כי הוא הנותן לך כח לעש

שהמדינה קמה ומצליחה לעמוד זה דבר ה' שמתגלה כאן, בספר קול התור בפרק ה', מובא בשם 

הגר"א, שמשיח בן יוסף רמוז בפסוק: "וכל אשר הוא עושה ה' מצליח בידו" )בראשית לט, ג(, 

 צריך לעשות ולפעול בזמן הגאולה, ובזה יחול ברכת ה'.

מאבק דתי או תרבותי אלא מאבק הישרדותי תודעתי, האם מדינת ישראל המאבק שלנו הוא לא 

תצליח ותתחזק או חס וחלילה תתבולל. אנו צריכים לקנות יכולת ראיה אחרת, שהרי בדורנו 

עזיבת הדת מגיעה כי בארץ ישראל התורה צריכה להופיע בגדלותה, והסגנון של הגלות לא מדבר 
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רוחניות באות מזה שלא בונים עולם של רוח ודעת אל הנשמות של הדור הזה, החולשות ה

המתאים לתקופה שלנו, ואנחנו צריכים לבנות את המהלך הזה, לתת משמעות לסובבים אותנו 

 ולנו, שהתורה שייכת לחיים שבהם אנו פועלים.

צריך לדעת שבירורים בשורש הבעיה, הפניה הישירה למקור הסיבוכים, לסיבה האמתית לבעיות 

היום, ומאיפה בעיות אלו נובעות, זו הדרך היותר מועילה והיותר נכונה על מנת להגיע הציבוריות 

 לפתרון, כמו שכותב הראי"ה קוק:

"יש שני אופנים לשמח את האדם, האופן האחד הוא לשכח ממנו את עמלו ולהסיח דעת מכל 

צב הדברים המעציבים. אמנם שמחה זו אינה שלמה ומתמדת, כי הלא הדברים שהאדם מתע

עבורם הם קיימים ונמצאים ומערבבים את שמחתו. ע"כ הדרך המובחר הוא הדרך השני, שהאדם 

יצייר לעצמו באמת הדברים שמעציבים את רוחו, ויעמיק וישכיל בשכלו שאפילו בשביל הדברים 

שהם הסיבות היותר גדולות להתעצב אין בהם דרך עוצב באמת. כי כל מה שברא הקב"ה הכל הוא 

ם הרע הגדול של המות אינו רע וראוי להתעצב עבורו כ"א להשתדל להשלים תכלית לטובה, וג

 .48החיים כראוי"

אמנם לשנות תודעה של אדם זה לא פשוט, במיוחד אם עוד קשורים לעבר ולהרגלים לא טובים, 

אבל על אף הקשיים והניסיונות, התהליך מצליח כשמבינים שיש כאן משהו גדול שרוצים לקחת 

 ולגדול במודעות הלאומית שלנו, ועמלים על מנת להגיע אליו, כפי שכותב הראי"ה קוק:בו חלק, 

"... וכפי רוב העמל שיעמלו דורשי ד', להעמיד המושגים האמוניים, והדברים המסתעפים  מהם, 

על טהרתם ואמתתם, כן תוסיף תעודת הרשעה לרדת, עד שבאפיסת הצורך לזה ואבדן תועלתה 

ה תקפץ פיה". ויהיה אז "פתחון פה למיחלים לד' ". על כן העמקת הדעת "כעשן תכלה, ועולת

בדרכי ד', והרחבתם הסברתם בכל דרכי חכמה ותפארת שבעולם. היא רטיה למחלת החוצפה 

דבעקבתא דמשיחא לא רק על ערכה המוחש לבד, כי אם גם על ערכה ושרשה, שהיא מוצאת מקום 

ב "אם תגביה כנשר ואם בין כוכבים שים קנך משם מצד ההשגחה האלהית להתגבר בעולם, ככתו

אורידך נאם ד' " ועל דורשי ד' נאמר "הוא מרומים ישכון מצדות סלעים משגבו לחמו ניתן מימיו 

נאמנים" ונאמר "כהמס דונג מפני אש יאבדו רשעים מפני אלקים וצדיקים ישמחו יעלצו לפני 

 .49אלקים וישישו בשמחה"

  

 !ובעזרת ה' נעשה ונצליח

 

 

 

                                                 

 .עין אי"ה ברכות א', ה', ט"ו 48

 .הראי"ה קוק, קבצים מכתב יד קדשו, פנקס ראשון, פרק ו 49

 



31 
 

 מידת הליצנות

 עמית שולמן

 

 חומרתה של הליצנות

אשרי )פרק א' מזמור א'( מצביע דוד המלך על האדם המאושר: " תהיליםבתחילתו של ספר ה

האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב לצים לא ישב. כי אם בתורת ה' 

דורש פסוק זה במדרש על תהילים: "לומר  " רבי שמעון בן פזיחפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה.

שמצוה גוררת מצוה (: "ב, אבות ד, )ואם עמד סופו ללוץ...ללמדך, שאם הלך סופו לעמוד, לך

 ".עבירהועבירה גוררת 

רבי שמעון בן פזי מלמד אותנו שדוד המלך כתב את הפסוק בצורה של התדרדרות מוסרית של 

האדם מהקל אל הקשה. תחילת העבירה של האדם היא בהסתובבות בחברת "רשעים", קשה מזו 

 וקשה וחמורה מכולן היא "מושב הלצים". –היא חברת ה"חטאים" 

יותר מאשר  –שב הלצים בחומרה כה קשה במאמר זה ננסה להבין מדוע דוד המלך רואה את מו

 רשעים וחטאים. מה יש בה בליצנות שעושה אותה לכל כך חמורה ונוראית?

 מושב לצים

כשאנו מתבוננים במושג "מושב לצים" ההקשר הראשוני שעולה במחשבתנו הוא חבורת אנשים 

אפ" קלאסי. אך מהגמרא במסכת -שמתבדחים וצוחקים, בתרגום חופשי לימינו: מופע "סטנד

)שבהם  ניןותנו רבנן ההולך לאיצטדי( עולה תיאור הרבה יותר רחב של המושג: "יח:)עבודה זרה 

בוקיון )מכשפים וקוסמים(  ולכרקום וראה שם את הנחשים ואת החבריןהאדם נלחם בשור( 

ועליהם הכתוב . סלגורין הרי זה מושב לצים בלורין)לולינים(  ולוליון מוליוןו )ליצנים( ומוקיון

הא למדת. שדברים . אשרי האיש אשר לא הלך וגו' כי אם בתורת ה' חפצו (תהלים א, אאומר )

 "הללו מביאין את האדם לידי ביטול תורה.

כלומר הגמרא מזהה את המושג 'מושב ליצים' לא רק כמקום שבו יש מופע של ליצן מצחיק 

סוגים שונים של "משחקים" שתפקידם להלהיב את האדם )מוקיון( אלא גם כמקומות בהם יש 

ולהסיח את דעתו מצרות היום יום. מה שיותר מפתיע הוא שבהמשך הדברים, הגמרא תולה את 

הבעיתיות של כל המופעים הללו ב"ביטול תורה", האם כל הבעיה בליצנות היא ביטול תורה? אלא 

 שאנו רגילים לראות אותה. שכנראה שהגמרא רואה בליצנות משהו עמוק יותר מאיך

 

 צא חוק

בתוך המילה "צחוק" טמונות המילים "צא חוק". משמעותם היא לשבור את החוקים. לשבור את 

הסדר החוקי הקבוע שיש בעולם. זוהי סודה של הבדיחה הטובה. אנו צוחקים כאשר המציאות 

 לצחוק. נשברת ומשתנה. ההפתעה הלא צפויה גורמת לנו –הרגילה אליה אנו מצפים 

אך אצל ה'ליצן' אין רגע של מציאות אמיתית ויציבה. מהכל ניתן לעשות "צחוק", אין משהו רציני 

 בעולם. אין משמעות אמיתית לכל החיים. מהכל ניתן לעשות "צחוק", הכל נהפך לבדיחה צינית.

http://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%90_%D7%90
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 וזוהי סכנה מוסרית שאין כדוגמתה.

נה : "המפסידי הזהירותמ והלצון כאחד( מונה את הצחוק פרק ה)הרמח"ל בספר מסילת ישרים 

הוא קשה מאד, והוא השחוק והלצון, כי מי שטובע בם, הוא כמי שטובע בים הגדול שקשה מאד 

מלט ממנו. כי הנה השחוק הוא מאבד את לב האדם, שכבר אין הטעם והדעה מושלת בו, והרי ילה

ינם מקבלים הנהגה, והוא הוא כשכור או שוטה אשר אי אפשר לתת להם ערמה או להנהיגם, כי א

 .מה שאמר שלמה המלך עליו השלום )קהלת ב ב(: "לשחוק אמרתי מהולל ולשמחה מה זו עושה"

הרמח"ל מלמד אותנו שהסכנה הגדולה שבליצן היא שהוא "אינו מקבל הנהגה" כלומר, לא יעזור 

ל יעבור לו הכ –כל מה שתנסה להוכיח את דרכו, או שתנסה ללמדו תורה או מוסר או דרך ארץ 

ליד האוזן ולא יכנס פנימה ללב, משום שמהכל הוא עושה צחוק, את הכל הוא שובר, על ידי זה 

שהוא הופך דברים רציניים ללא רציניים. כמו קריקטורה שמאריכה את האף של האדם וברגע 

אחד שמה אותו ללעג ולמשהו לא רציני, מגיע הליצן והופך את דברי התוכחה והמוסר למגוחכים 

 ולא משמעותיים.

 אין מקבלים פני שכינה

ותראה קושי הלצון והשחתתו הרבה, כי כמו המגן המשוח הרמח"ל מרחיב את דבריו ומסביר: "

בשמן אשר ישמיט ויפיל מעליו החצים ומשליכם לארץ ולא יניח אותם שיגיעו אל גוף האדם כן 

האדם מעליו ריבוי גדול מן הלצון מפני התוכחה והמרדות, כי בליצנות אחד ובשחוק קטן יפיל 

ההתעוררות וההתפעלות מה שהלב מתעורר ומתפעל בעצמו מדי ראותו או שומעו ענינים שיעירוהו 

אל החשבון והפשפוש במעשים, ובכח הליצנות יפיל הכל לארץ ולא יעשה בו רושם כלל. ולא מפני 

ל עניני המוסר חולשת הענינים ולא מפני חסרון הבנת הלב, אלא מפני כח הלצון ההורס כ

 "והיראה.

ן מקבלות פני נאישארבע כיתות  שישנן מר רבי ירמיה בר אבאוא( מב.)סוטה  במסכת גמראב

כת הליצים. באופן פשוט, פירוש הגמרא הוא שכת הליצים לא זוכה  והראשונה שבהן היא שכינה

ל לעונש, אלא לראות את פני השכינה, אך לאור דברי הרמח"ל ניתן להבין אחרת. שאין הכוונה כל

היא לא מבחינה בה כלל, כי יש  –פירוש הדבר הוא שאף שכת הליצים אכן רואה את פני השכינה 

עליה "מגן משוח בשמן" שמסתיר את "חיצי" השכינה מלחדור לליבה. הליצים אינם שמים לב 

 כלל אל השכינה גם כשהם ניצבים מולה, משום שהם שקועים בצחוק ובחוסר משמעות.

 

 הלץ תקנתו של

דברי הרמח"ל לעיל שופכים אור על החומרה הגדולה של מושב הליצים יותר מהרשעים והחטאים. 

משום שלרשעים ולחוטאים יש תקנה ואפשרות לחזור בתשובה אם ישמעו דברי מוסר ותוכחות 

 שיכנסו לליבם, אך לליצים אין תקנה בכך, ולא יעזרו כל הניסיונות להחזירם בתשובה.

הגמרא במסכת עבודה זרה )יח, ב( אומרת ש"כל המתלוצץ ייסורין באין עליו". הרמח"ל בהמשך 

דבריו מסביר שטעם הדבר הוא שהייסורין הן התקנה היחידה של הלץ. הדבר היחיד בעולם שהלץ 

זה כאב שכואב לו עצמו. רק הסבל מסוגל לגאול את הלץ מהבוץ  –לא יכול לעשות ממנו צחוק 

ו ולשבור את המגן שהלץ שם על עצמו. פה הלץ יאלץ לחפש משמעות אמיתית לחיים שהוא נמצא ב

 ולסיבה לכאבים, העולם כבר לא יצחיק אותו.
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 משחק –שחוק 

לעיל למדנו בגמרא במסכת עבודה זרה שיש קשר בין שחוק למשחק. והגמרא תלתה את 

נוכל להבין שיש כאן "ביטול ביטול תורה. לאור מה שלמדנו  –הבעייתיות של שניהם באותו שורש 

 תורה" במובן העמוק של המילה.

לא מדובר פה רק על 'ניצול זמן' בצורה לא נכונה כך שהאדם לא מקדיש זמן מספיק ללימוד תורה, 

אלא מדובר פה על "ביטול כל התורה' מהשורש. הליצנות והמשחקים מטביעים את לב האדם 

 למשמעות של העולם. –ה בהם, כך שהם אינם נותנים מקום בעולם לתור

אדם מסוגל להסיח את דעתו מכך שיש לעולם הזה תפקיד ומטרה במידה וכל כולו שוקע ועוסק 

בסוגים שונים של משחקים וסרטים. לא רק מופעים "מצחיקים" מסיחים את דעתו, כי אם כל 

מפזר את  המכונה "בידור". בעברית משמעות המילה "בידור" הינה "פיזור", והכוונה היא שהאדם

 המחשבות הרציניות על משמעות החיים ומאבד ומכלה את זמנו במשחקים. 

 צחוק חיובי

דעבודת  אסירא חוץ מליצנותא אמר רב נחמן כל ליצנותא( אומרת: "סג:)סנהדרין הגמרא במסכת 

". רב נחמן מלמד אותנו שישנה ליצנות אחת חיובית שהיא מותרת, והיא ליצנות על כוכבים דשריא

זרה ומלבדה כל שאר הליצנויות אסורות. הדבר מובן על פי מה שלמדנו שהלץ הופך דברים  עבודה

ללא משמעותיים ולכן דווקא על עבודה זרה מותר לצחוק. הצחוק על העבודה  –ללא רציניים 

 לאלוקים.  -הזרה הופך אותה למשהו לא רציני, ומחזיר אותנו בחזרה להפך הגמור ממנה

שבת )ל:( מספרת שרבה היה פותח את שיעורי התורה שלו ב"מילתא כמו כן, הגמרא במסכת 

דבדיחותא" וחכמים היו צוחקים אך אחר כך היו יושבים מולו בריכוז וביראה. רבה מלמד אותנו 

כמו רב נחמן שצחוק שמשמש לפתיחת הלב, )ולא בשביל לסגור ולאטום אותו כתפקידו הרגיל( זהו 

רציני ביותר. אך אין זה אומר שדברי התורה צריכים להיאמר צחוק בריא וחיובי. תורה היא דבר 

בפרצוף חמור סבר. הצחוק החיובי הוא צחוק ממוקד מטרה. יש לו תפקיד. הוא מגיע לסייע לנו 

 לקבל דברי תורה. להרגיע אותנו מעט, לשמוח קצת, ולפתוח את הלב.

ובתוך יומו מוצא זמן  לכן גם אדם שעסוק במשך רוב יומו בלימוד תורה או במעשים טובים,

ודאי  -מוקצב למשחק נחמד וחיובי למטרת מנוחה או לפעילות מחברת עם חבריו או עם ילדיו 

שמשתמש בצחוק ובמשחק באופן חיובי. כאן, בשונה מאדם ש"ראשו ורובו" עסוק במשחקים, 

 הצחוק לא משמש ככלי נשק לשבירת הרצינות של התורה ולפגיעה במשמעות ב'מושב' ליצים,

החיים בצורה שמראה  שכביכול אין להם ערך אמיתי והכל משחק ובדיחה. הצחוק החיובי ממוקד 

הוא משמש כדלת לפתוח אותנו לקבל תורה,  -המטרה פועל בדיוק להפך מהליצנות השלילית 

 ולקבל את משמעות החיים הרציניים בשמחה ובנחת.

והמרחיק אותנו מאלוקים, ולהדבק זהו צחוק בריא וטוב. ושנזכה להיזהר מהצחוק האוטם 

 בצחוק שפותח אותנו ומחבר אותנו לאלוקים.
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 החברות 

 יעקב חואסוב 

 

 אמור לי מי חבריך 

בשנת המכינה אנו נפגשים עם אנשים רבים מאזורים שונים ותרבויות שונות, במהלך השנה 

ם ואנשי הצוות. בחרתי נרקמות חברויות רבות בין תלמידי המכינה, וגם בין תלמידי המכינה לרבני

לכתוב מאמר בנושא זה מפני שפעמים רבות אנו לא מעריכים את חברינו, ולא נותנים להם את 

 הכבוד הראוי ומתייחסים אליהם כדבר מובן מאליו. במאמר זה נבין ונכיר את ערך החבר הטוב.     

השנים וחזר לעירו,  במסכת תענית ) כג א ( מסופר על חוני המעגל שלאחר שהתעורר משנתו ארוכת

לא הכירו אותו. אמר חוני לבני עירו "אני חוני" אבל לא האמינו לו ולא נהגו בו בכבוד הראוי. 

 חלשה דעתו של חוני המעגל, התפלל למותו ומת. על כך אמרו חז"ל 

 "או חברותא או מיתותא".

 מפרש רש"י "אם אין חבריו של אדם נוהגין בו כבוד כבתחילה נוח לו שימות".

חז"ל מספרים לנו את סיפורו העצוב של חוני המעגל, ומלמדים אותנו את חשיבותה של חברות, 

 את הצורך של האדם להיות אוהב ונאהב, מכבד ומכובד. 

הצער הגדול שיש בחוסר חברות ובחוסר כבוד קשים יותר מן  -וכך מפרש רש"י "נוח לו שימות" 

 המות.

 

 מי חבריך?

 לך מי אתה""אמור לי מי חבריך ואומר 

 השאלה הגדולה שנשאלת כאן היא מה הקשר בין החברים שלי לבין מי שאני ?

 וכי לא יכול להיות אדם טוב שיש לו חברים לא טובים גנבים או רוצחים ? 

 ומדוע יש קשר כל כך חזק בין החברים שלי לבין מי שאני ?

( יכול האדם הסביבה והחברים רק בדבר הזה )בחירת( "י חכם )רבי יהודה לייב הלויוכן כותב הפר

להועיל. אולם לאחר שבחר את הסביבה, הוא מוטל בידיהם כחומר ביד היוצר." לומדים מדבריו 

של הפרי חכם את חשיבות החברה והבחירה הנכונה בחברה טובה, מפני שההשפעה של החברה על 

 האדם היא כחומר ביד היוצר.

 פרק ו( :משנה תורה ,הלכות דעות ם  )וכן מסביר הרמב"

"דרך ברייתו של אדם להיות נמשך בדעותיו אחר ריעיו וחביריו ונוהג במנהג אנשי מדינתו. לפיכך 

צריך אדם להתחבר לצדיקים ולישב אצל החכמים תמיד, כדי שילמוד ממעשיהם. ויתרחק מן 

 הרשעים ההולכים בחשך כדי שלא ילמוד ממעשיהם."
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ל חשיבות החברה של האדם, את רמת ההשפעה של מתוך דברי הרמב"ם והפרי חכם אנו לומדים ע

החברה על האדם ועד כמה צריך להיזהר מחברה רעה ולהידבק בחברה טובה של אנשים צדיקים 

וחכמים. בהמשך הרמב"ם כותב שאם אין לו אנשים צדיקים וחכמים בעירו יעבור עיר, למקום 

 לו.שיש בו צדיקים וחכמים. ועוד, האדם מטבעו נמשך לדברים זהים 

 החיבור בין שני אנשים בעלי תחביבים משותפים יהיה קל יותר ופעמים גם חזק יותר.

המכנה המשותף שלהם גורם להם להיות חברים טובים גם בדברים שאינם קשורים לאותו 

 תחביב, מפני שאדם נמשך לאנשים שדומים לו בתחומים שונים. 

 תה".ולכן אומר המשפט " אמור לי מי חבריך ואומר לך מי א

אדם מתחבר לאנשים שיש להם מכנה משותף זהה לשלו, ומשום כך מהכרות עם חבריך ניתן 

 לזהות את אישיותך.

 בנוסף, החברה משפיעה על האדם, ולכן אם האדם נמצא בחברה טובה ההשפעה עליו תהיה טובה.

 

 קנה לך חבר

. יהושע בן פרחיה אומר, שנינו במסכת אבות )א',ו' ( "יהושע בן פרחיה ונתאי הארבלי קיבלו מהם

 עשה לך רב, וקנה לך חבר, והוי דן את כל האדם לכף זכות".

מתוך דבריו של יהושע בן פרחיה אנו לומדים מהי הגישה הנכונה להשגת חבר טוב, ומדוע השתמש 

דווקא בלשון של קנייה, אפשר היה לומר עשה לך חבר )כמו שנאמר על הרב(, מצא לך חבר, או 

 התחבר לחבריך.

 המושג קניין בתלמוד מבטא פעולה שנעשית,  מעשה מסויים, מאמץ, רצון. 

 כך גם בקידושין ) ב' א'(  "האשה נקנית בשלוש דרכים".

כלומר, מדובר בעשייה אקטיבית המלמדת על החשיבות המיוחסת לחברות טובה. יש להתאמץ 

 ברכישת חבר. 

 בקניה כל אחד מהצדדים גם נותן וגם מקבל, וכך גם בחברות טובה. 

: "הכונה בזה : שצריך לאדם שיקנה אוהב וכך מסביר גם הרמב"ם בפירושו על מסכת אבות 

 לעצמו... ואם לא ימצאהו צריך להשתדל בו בכל לבו ואפילו אם יצטרך שימשכו לאהבתו." 

 ב.אדם צריך להתאמץ מאוד כדי שהיה לו חבר טו

 ומי הוא חבר טוב  

 -הרמב"ם במסכת אבות ) פרק א'( מבאר את סוגי החברים שיש

 והחברים שלושה מינים: חבר תועלת. וחבר נחת. וחבר מעלה.

 : הרי הוא כחברות שני השותפים, וחברות המלך לחייליו. חבר התועלתאמנם 

, או מוכר וקונה כלומר, חברות עם רווח כלשהו כמו שני שותפים שכל אחד מרוויח מהשני

תן לי ואתן לך. החיילים  -אין שם חברות אמיתית יש רק חברות עסקית  -שנפגשים לשם עסקים 
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המלך דואג לחייליו לא משום שהם החברים הטובים שלו, אלא כדי שיהיה מי שישמור  -והמלך 

סתם, עליו. והשומרים, שומרים ודואגים למלך לא מפני שהם אוהבים אותו, אלא כי זוהי פרנ

 שאם המלך ימות לא יהיה על מי לשמור ולא תהיה להם פרנסה. 

 , שהוא שני מינים: חבר ההנאה, וחבר בטחון.חבר הנחתואמנם 

 : הרי הוא כחברות הזכרים לנקבות וכיוצא בה.  חבר ההנאה

הדדיּות( הוא צורה של חיי שיתוף המועילה לשני  :עבריתמּוטּואליזם )בדוגמא לכך מהטבע: 

  .טפיליהםמ שוניתי ההנקאי אשר מנקה את דג דג הצדדים. דוגמה למוטואליזם היא

 דגי השונית זוכים להיפטר מטפיליהם והנקאי זוכה לארוחה דשנה.

 

: הרי הוא שיהיה לאדם חבר שתבטח נפשו בו, לא ישמר ממנו לא במעשה ולא ר הבטחוןחבואמנם 

בדיבור, ויגלה לו כל עניניו, הנאה מהם והמגונה, מבלי חשש ממנו שישיגהו בכל זה חסרון, לא 

אצלו ולא אצל זולתו. כי אם יגיע לנפש בטחון באיש עד לזה השעור תמצא רוב נחת בשיחתו 

 ובחברותו.

נו מדברי הרמב"ם את המושג חבר בטחון, חבר לנפש שאפשר לדבר איתו על הדברים למדים א

הטמונים בלב. לספר לו הכל את החסרונות שלי וגם את היתרונות שלי, בידיעה שלמה שהוא לא 

 יספר לאחרים ולא ישתמש בכך נגדי.

כל אחד : הוא שתהיה תאות שניהם וכוונתם למטרה אחת, והיא: הטוב, וירצה  וחבר המעלה

להעזר בחברו בהגיע הטוב ההוא לשניהם יחד. וזה הוא החבר אשר ציוה לקנותו, והוא כחברות 

 הרב לתלמיד והתלמיד לרב. 

מטרת החברות היא השגת המעלה. חברות כזו היא חברות אמיתית מפני שכל אחד עוזר ומשלים 

טובת המעלה. אפשר את השני בדברים שחסרים לו וכל אחד מקבל וגם נותן לטובת החברות ול

לראות זאת אצל בעל ואישה, כל אחד מהם חסר במשהו אבל שניהם ביחד הם שלם, ולשניהם יש 

 את אותה מטרה משותפת להקים בית בישראל.

חברות כזאת אפשר למצוא גם בין שני חברים, הדוגמא הטובה לכך היא אהבת דוד ויהונתן   

ָך ִלי ֵמַאֲהַבת ָנִש " ַאָתה ַאֲהָבתְׁ לְׁ האהבה והחברות של דוד ויהונתן היא חברות אמיתית.   - "יםֶנפְׁ

 כאשר כל אחד רואה בחברו כחלק משלים לחסרון שלו, כך אפשר באמת להיות חברים טובים. 

 סיכום 

במאמר זה למדנו על חשיבות החבר לעולמו של כל אדם ואדם, על הצורך לאהוב ולקבל אהבה 

מדוע ואיך החברה משפיעה עלינו ועד כמה חשוב להיות כמו בסיפור של חוני המעגל, ולמדנו 

 בחברה טובה.

 לפי החברים אפשר ללמוד מי האדם  באמת, ואת שלושת סוגי החברים על פי הרמב"ם.

 יהי רצון שנמצא את החברים הטובים לנו, שיחד נתקדם ונשיג מטרות ושאיפות גדולות. 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%92
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%92
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%A4%D7%99%D7%9C
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     !!! אמן סלה.     ותמיד נזכור שחבר טוב עוזר תמיד, ולא רק בעת צרה

 היסטוריים –קביעת הלכה על בסיס ממצאים ארכיאולוגים 50

 שי ויסבלום

 -אומב

שהתקיים במכינה בזמן קיץ, למדנו והכרנו מספר  במסגרת השיעור בנושאי ציונות וידיעת הארץ

אתרים ארכיאולוגיים בארץ. באתרים ממצאים הקשורים לחייהם של אבותינו בארץ, דוגמת: 

מקוואות, תפילין עתיקות והמגילות הגנוזות ממדבר יהודה. במאמר זה אנסה ללמוד האם ניתן 

 להסתמך על ממצאים היסטוריים וארכיאולוגים בדיון הלכתי.

אנו, נעזרים במדע ובממצאים היסטוריים לטובת פסיקה מתקופת התלמוד ועד ימנו  ,חז"ל

בסוגיות העומדות במחלוקת. ישנן התייחסויות רבות לממצאים בסוגיות העוסקות בקביעת 

 ישראל לעניין מקרא מגילה, הלכות מזוזה, תפילין ועוד.-מידות ושיעור חז"ל, זיהוי מקומות בארץ

 -מספר דוגמאות

בקביעת שיעור מטבע הסלע נחלקו חכמים. הרמב"ן בפירושו על התורה סובר  - שיעור מטבע סלע

כשיטת הגאונים והרי"ף )וחולק על רש"י(. באגרת מאוחרת יותר, כותב הרמב"ן כי בביקורו 

שני על בסיס משקלו ניתן לקבוע מהי -ישראל, בעיר עכו, הראו לו מטבע קדום מימי בית-בארץ

ברכני ה' עד כה שזכיתי ובאתי לעכו ומצאתי שם ביד זקני הארץ מטבע "51נכונה: מידת השקל ה

כסף מפותח פתוחי חותם, מצדו האחד כעין מקל שקד, ומצדו השני כעין צלוחית, ובשני הצדדים 

כתב מפותח באר היטב, והראו הכתב לכותיים וקראוהו מיד כי הוא כתב עברי אשר נשאר 

סנהדרין, וקראו מן הצד האחד "שקל השקלים" ומן הצד השני לכותיים כמו שנזכרים במסכת 

"ירושלים הקדושה", ואומרים כי הצורות מקלו של אהרן שקדיה ופרחיה, והצורה השנית צנצנת 

והנה נסתייעו דברי רבנו שלמה והם חצי האונקיא שהזכירה רבנו שלמה... המן. ושקלנו אותו ..

 ". ...סיוע גדול

ת עמדתו ההלכתית לאור המטבע שראה בעיניו. ניתן ללמוד כי הרמב"ן לכאורה, משנה הרמב"ן א

 מייחס חשיבות לממצא העתיק. 

גם רבי אשתורי הפרחי, בעל ה"כפתור ופרח" והאברבנאל, מצדדים בהכרעה ההלכתית בסוגיה זו 

 ישראל. -על סמך הממצאים מארץ

כידוע, קיימות שתי שיטות ביצור התפילין, בדגש לסדר הנחת הפרשיות  – סדר פרשיות תפילין

בתוך בתי התפילין. הסמ"ג )ספר מצות גדול לרבי משה מקוצי( מביא ראיה לסדר פרשיות תפילין 

"...וגם שלחו לי כתב מארץ ישראל,  52ישראל -כשיטת רש"י, על סמך ממצא תפילין שנמצא בארץ

  ומצאו שם תפילין ישנים מאוד כסדר רבינו משה ורש"י ".שנפלה בימה שעל קבר יחזקאל, 

                                                 

 .בכתיבת מאמר זה נעזרתי רבות בספרי תחומין ובפרט במאמר של הרב יונתן אדלר )תחומין כ"ד( העוסק בנושא 50

 )מופיע בחלק מהמהדורות(.אגרת המודפסת בסוף פירוש הרמב"ן על התורה 51

 מצוות תפילין.-כ"ב שיןעסמ"ג,  52
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)תקופה  כוכבא-ללוחמי מרד ברכיום אנו יודעים, כי נמצאו מספר זוגות תפילין המשויכות 

שלאחר חורבן בית שני( שבחלקם הפרשיות מסודרות כדעת רש"י ובחלקם האחר כשיטת רבנו תם 
ערות הקרובות זו לזו באופן יחסי, נמצאו "אבל המפליא הוא שבאזור אחד במדבר יהודה, במ 53

שני סוגי תפילין, אלו שב"ואדי מורבעת" כשיטת הגאונים ור"ת, ואלו )כנראה(..מאזור נחל צאלים 

 . או נחל חבר, כשיטת רש"י"

צורה שונה ביתירה מכך, נמצאו במערות קומראן מספר זוגות תפילין בהם כתובות הפרשיות 

 ין אלו הוסיפו פרשיות נוספות דוגמת עשרת הדברות ועוד פסוקים.מההלכה הנהוגה בימנו. בתפיל

על כך מעיר הרב גורן בהמשך המאמר, כי התפילין שנמצאו בקומראן הינן של כת האיסיים ואין 

ללמוד מהם דבר להלכה. כאן, מנצל הרב את הידע הארכיאולוגי בכדי לשלול ממצא קדום ולפסוק 

 ללמוד מהן לימינו. שתפילין אלו אינן כשרות ולא ניתן

ישראל -הלכתית לזיהוי מקומות קדומים בארץישנה חשיבות  – איתור מקומות בארץ ישראל

לו מקומות הינם ערים מוקפות חומה מימות ילעניין תאריך חג הפורים. אנו מעוניינים לדעת א

ובים נון. מקורות המידע הינם שמות ערביים קדומים שלעיתים מנציחים שמות של יש-יהושע בן

 ידי היסטוריונים. -יהודיים וכן מידע שנכתב על

הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל מתייחס לנושא, באיגרת תשובה שכותב לרב יחיאל מיכל 

"על דבר קביעות קריאת המגילה להמושבות בפרטיות, איני  54( 1912טיקוצ'ינסקי )שנת תרע"ב, 

ישראל, -ל החכמה הזו, של חקירת מדע ארץמוצא לי חומר לספק, להוציא מידי רובא דעלמא. כי כ

מלאה היא רק השערות, שאמנם ראויים הם לחבה וכבוד החוקרים והדורשים בזה מצד חיבת 

 סוף, אי אפשר לקבוע מסמרות, על סמך השמות השגורים בין הערבים...". -כל-הקודש, אבל סוף

וגם מתייחס באופן כללי כי לא ניתן לסמוך על מסורת הערביים  צורה נחרצתהרב קוק קובע ב

לכן קובע הרב  .כאל מדע שמלא בספיקות ואינו מדויק ,למחקר הארכיאולוגי ומחקר ארץ ישראל

 שסוג כזה של מדע לא יכול לשמש כבסיס לפסיקת הלכה.

הקובעת כי  -הבית" דן בסתירה שבין המסורת -הרב גורן זצ"ל בספרו "הר - מידות הר הבית

שטחו של הר הבית הוא ריבוע בגודל ת"ק פרסה על ת"ק פרסה, לבין המציאות בשטח )השטח 

כיום בצורת מלבן(. בבואו להכריע כותב הרב כי בדיון מסוג זה, ניתן להסתמך על כתבי 

"כדי לישב את הדילמה הקשה הזאת, אפשר  55פלביוס(: מתתיהו )יוספוס-ההיסטוריון יוסף בן

בכל זאת להעזר בספריו של יוסף בן מתתיהו, וללמוד ממנו עובדות היסטוריות שבכוחן לשפוך 

הרב נעזר בתיאור של יוסף בן מתתיהו, המתאר את  ".אור על מה שהתרחש מסביב להר הבית

את הסתירה ולחקור את מיקום  ידי המלך הורדוס, כדי ליישב-הרחבת הר הבית לצפון על

 המקדש.

וסף מביא ראיה לשיטתו מהספר "קדמוניות" של  י גם הרב קנייבסקי בספרו "שיעורין של תורה"

 מתתיהו.-בן

                                                 

 .540התפילין ממדבר יהודה לאור הלכה, ע"מ  –"תורת המועדים" הרב שלמה גורן זצ"ל  53

 אגרות הראי"ה חלק ב', אגרת תכ"ג. 54

 " הרב שלמה גורן זצ"ל.הר הבית" 55
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  – ארכיאולוגיה

קביעת התאריך השערות שונות בנוגע לשיטות שונות וק, קיימות נה מדע מדויהארכיאולוגיה אי

הממצאים בהתאם למיקום הממצא, ממצאים של החוקר בשטח מנתח את  ממצאים,ה של

שרידים נוספים שנמצאים באתר ועוד. מיעוט הממצאים מקשה גם הוא על הסקת מסקנות 

 רחבות. 

המשמעות היא שלניתוח הארכיאולוגי קיימות גישות שונות ולכן המסקנות אינן תמיד זהות. 

וגי ולכך שחז"ל לא מסתמכים לאור האמור, ברור ומובן הספק בנוגע לאמינות המחקר הארכיאול

 על מדע זה לקביעת הלכה. שונה מעט הגישה ביחס לממצאים ממשיים שלגביהם אין ספק כלל.

 –סיכום 

היסטוריים וארכיאולוגיים. חשוב להדגיש חכמים התייחסו לממצאים במספר מקורות ראינו כי 

והסמ"ג בעניין תפילין.  הרמב"ן בעניין משקל הסלע  -כי למרות הגישה החיובית במספר מקומות 

ההתייחסות אינה מוחלטת וחד משמעית לעניין פסיקת ההלכה. כלומר, הרמב"ן מציין כי 

"נסתייעו דברי רבנו שלמה" ולא כותב כי הלכה כרבנו שלמה. כך גם הסמ"ג, שפוסק להלכה 

 שמניחים גם תפילין של רש"י וגם של ר"ת.

, גם בשיטת ינמצאו ממצאים התומכים גם בשיטת רש"יתירה מכך, אנו רואים כי בנושא תפילין 

 עובדה שמדגימה את הבעייתיות שבהסתמכות על ממצאים עתיקים. –רבנו תם וגם בשיטה נוספת

ולכן, המסקנה שלי היא, שחז"ל בדרך כלל לא יסתמכו על ממצאים ארכיאולוגיים. במקרים בהם 

 לצד זה או אחר במחלוקת.אין ספק בנוגע לטיבו של הממצא נראה שכן יביאו ראיה 
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 "לחיים"

 ניסן אברהמי

בני נוער נוגע בנו הרבה פעמים וחשוב שנדע את ההשלכות כבחרתי בנושא זה מכיוון שזה נושא ש

 של שתיית אלכוהול ואת הדין מבחינה התורה לגבי שתיית אלכוהול.

,מזיק לגוף ואינו בריא ישנם למרות שהדעה על אלכוהול היא שלילית שהוא רע -"אלכוהול"

 רק דברים טובים באלכוהול והוא יכול להיות בריא ויכול לעזור בהרבה תחומים בחיים כמובן

 בצריכה נכונה שלו.                                                 

אלכוהול מאריך חיים, מחקר שנערך בהרבה ממדינות העולם הראה שתוחלת החיים הגבוהה -א'

             יותר היא של אנשים ששותים אלכוהול ברמה סבירה.                                                                                 ב

מחקרים רבים )שעדיין נמשכים ( חוקרים את הקשר בין -(2ירידה בסיכון לחלות בסכרת )סוג -ב'

שצרכנים של אלכוהול בכמויות גבוהות מפתחים סיכון . המחקרים הראו 2אלכוהול לסכרת סוג 

לעומת זאת נמצא במחקרים גם ששתייה מתונה של אלכוהול עשויה  2גבוה יותר לפתח סכרת סוג 

 לעשות פעולה הפוכה .                                                                                                  

לצריכה ברמה סבירה של אלכוהול יש מספר יתרונות פסיכולוגיים  -לחץ ,חרדה ומתח הפחתת -ג'

                     כגון הפחתת מתחים, הקלות בתחושות חרדה)קלות( ודיכאון למיניהן.                                                                  

שתיית אלכוהול במתינות מפחיתה משמעותית את מחקרים הגיעו למסקנה ש -בריאות לב -ד'

הסיכון לפתח מחלות לב שונות ,ואף אדם שסבל מהתקף לב ושותה במתינות לאחר ההתקף נוטה 

 לחיות יותר לאחר ההתקף ומפחית את הסיכון לחלות בהתקף נוסף.                                                      

יתרון נוסף של צריכה מתונה של אלכוהול היא הגברת רמות  -יותר "כולסטרול" טוב -ה'

 הכולסטרול הטוב והורדת רמת הכולסטרול הרע בדם.                                 

 ,והול תורמת רבות לבריאות כלי הדםצריכה מתונה של אלכ -תורם לבריאות כלי הדם -ו'

בדומה להשפעות האספירין וכך כאשר הוא האלכוהול פועל כמדלל דם כבר ברגע הכניסה לגוף 

 נצרך בכמות מתונה הוא מפחית את הסיכון לפתח קרישי דם.

שתייה מרובה של אלכוהול עלולה לגרום נזק לכבד, ללב , לעובר הנמצא בבטן אימו , מעלה את 

הסיכון לפתח סרטן)גרון , ושט( , מביאה להתנהגות חסרת רסן אלימות ולהחמרת הדיכאון. כמו 

 ,ה , רמות השומנים והאינסולין בדםכן, שתיית אלכוהול במינון גבוה משפיעה על המח , הקיב

הוא פוגע  –חומרי קרישה וקואורדינציה.  אלכוהול בכמויות גדולות גם משפיע על הורמוני המין 

 בייצור ובתנועתיות הזרע מוריד את רמת הטסטוסטרון אצל גברים.

מסוים , אלכוהול משרה שינה , גורם לאינטראקציה עם  בכל שתייה של אלכוהול יש סיכון

 תרופות ומונע ספיגת ויטמינים ומינרליים.

מכאן נראה שההשפעות החיוביות של שתיית אלכוהול קיימות רק בשתייה מתונה והחסרונות 

 מתחילים כאשר השתייה הופכת מוגזמת .       
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 חשיבות היין

ום השביעי כטוב לב המלך ביין אטו עד השתא לא טב "בי-במסכת מגילה דף י"ב עמוד ב כתוב

לביה בחמרא אמר רבא יום השביעי שבת היה שישראל אוכלין ושותין ומתחילין בדברי תורה 

                                                                       לות".יפובדברי תשבחות אבל עובדי כוכבים שאוכלין ושותין אין מתחילין אלא בדברי ת

לומדים אנו מן הגמרא שכאשר היהודי שותה יין ושכר יוצאים מפיו דברי שבח והודיה לה'  הסבר:

 יוצאים מפיו דברי שטות.  שכאשר הוא שותה נהוג אצל הגוייםששונה מן ה, מה

 .בחג הפורים ישנה מצווה לשתות יין עד דלא ידע )עד שלא מבדילים בין ארור אמן לברוך מרדכי(

גורמת לו להסרת הקליפות  כשר מתוך מצוות השתייה בפורים אנו לומדים ששתיית יין אצל יהודי

"ושמחת בחגך  -החיצוניות ורצון להתקרב לה'.   ועוד כתוב במסכת "פסחים" דף ק"ט עמוד ב

"היינו בזמן הזה אבל בזמן בית המקדש ותוספות מסביר  במה משמחם ביין ...אנשים בראוי להם"

מסביר תוספות שבזמן שבית המקדש היה קיים אדם יכל לשמוח רק -ה אלא בבשר"אין שמח

בשר שלמים, אבל בימינו שאין בית מקדש אדם יכול להגיע לשמחה אמתית -בבשר מכיוון שהיה

 מתוך שתיית יין.

  50%חסרונות האלכוהול: שתייה רבה של אלכוהול היא הגורם העיקרי למוות בארה"ב קרוב ל

 ים נגרמות בגלל נהיגה בשכרות.                                                                                           מתאונות הדרכ

גורמת לתגובות איטיות ופחות שקולות של הנהג ,נהיגה בשכרות עלולה לסכן  –נהיגה בשכרות 

רה ברוב מדינות העולם. על פי את הנהג ואת הנהגים והולכי הרגל ונחשבת לעבירת תנועה חמו

 100מיליגרם אלכוהול ל 50-100מחקרים כבר בריכוז נמוך יחסית של אלכוהול בטווח של 

מיליליטר דם ,ניתן להבחין בירידה בעכבות ,עליה בביטחון העצמי , ירידה בתשומת הלב שיבוש 

נהיגה.                                                                                                               בשיקול הדעת בעיקר בנוגע לזמן ולמרחק והפרעה תחושתית המהווה סכנה בעת 

כשם שאנו שואפים לקיים את שאר כל המצוות שבן אדם לחברו ובין אדם  -האיסור ההלכתי

חת הדרכים "הטובות" , א "ונשמרתם מאד לנפשותיכם"למקום כך שואפים אנו לקיים את מצוות 

ביותר לעבור על מצווה זו היא נהיגה בשכרות, מכיוון שבשעת נהיגה בשכרות אנו מסכנים לא רק 

 את עצמנו אלא גם את הסביבה .

וכל המכניס עצמו לסכנה מלבד  –המקור למצווה זו נאמר בתורה בספר דברים פרק ד' פסוק ט"ו 

ד לתת דין וחשבון ביום הדין על שגרם למיתתו זה שהוא עובר על מצוות ה' יתברך הרי גם עתי

 ."ואך את דמכם לנפשותיכם אדרש"וזהו שאומר הכתוב בבראשית 

 וכן עתיד ה' להיפרע מן האדם על כל נזק שגרם לעצמו במזיד או בחוסר זהירות.

וכל העובר על איסור זה הרי עובר על איסור דאורייתא, ועוד נאמר בתלמוד לעולם אל יעמוד אדם 

 .56במקום סכנה לומר שעושים לו נס שמא אין עושים לו נס ואם עושים לו נס מנכים לו מזכויותיו

מתוך גמרא זו לומדים שאסור לאדם להביא עצמו לידי סכנה, ואנו יודעים שנהיגה תחת השפעת 

 אלכוהול היא סכנה ממשית ואדם עובר על איסור דאורייתא.

 

                                                 

 מסכת שבת ל'ב , ע'א . 56
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כשבא נח ליטע כרם –אר המדרש דו שיח בין נח לשטן במדרש תנחומא על פרשת נח סימן י"ג מת

בא השטן ועמד לפניו אמר לו מה אתה נוטע אמר לו כרם אמר לו מה טיבו אמר לו פירותיו 

 57"ש"ויין ישמח לבב אנומתוקים בין לחים לבין יבשים ועושים מהם יין משמח לבבות דכתיב 

לשון הסכמה ( מה עשה השטן הביא אמר לו השטן בא ונשתתף שנינו בכרם זה אמר לו לחיים )

כבש והרגו תחת הכרם אח"כ הביא אריה והרגו שם אח"כ הביא חזיר והרגו ואז הביא קוף והרגו 

השיכור הראשון שותה מעט  :סוגים של שיכוריםארבעה למדים אנו ממדרש זה  .תחת הכרם"

ישי ממשיך לשתות השני שותה עוד ומרגיש כמו אריה שאין כמוהו בעולם ,השל והופך תם ככבש,

)אומר  והופך בהתנהגותו לחזיר המתפלש בצואתו , הרביעי מתנהג כמו קוף שמוציא נבלת כל פיו

כל מה שברצונו בלי לחשוב על ההשלכות ומנסה להצחיק את הסובבים אותו והוא עצמו הופך 

 ללעג (  ואינו זוכר את מעשיו.

 סיכום

וצדדים שליליים מבחינת התורה וגם מבחינת במאמר זה למדנו שיש לאלכוהול צדדים חיוביים 

 מחקרים רפואיים  בני ימינו.

או ככבש  ןבמדרש תנחומא ראינו שיש דרגות לשתיית יין )אלכוהול( הרמות שבהם צריך להיות וה

שאדם נהיה נחמד או כאריה שאדם מרגיש ביטחון עצמי ושמחה ולא להגיע לרמות שתייה 

או קוף שהם מצבים מביישים ולא מכבדים , מהבחינה  מוגזמות שאדם מתנהג בהם כמו חזיר

הרפואית ישנם מצבים בהם האלכוהול יכול להיות בריא מתי ששותים אותו בצורה מתונה אך 

 כשמגזימים יש פגיעות רבות בגוף .

 "יהי רצון שנדע להבדיל בין טוב לרע ובין אור לחושך".
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 לשון הקודש

 לידור אלבז

 השפה העברית?איך נוצרה 

השפה העברית היא משהו חשוב ועצום עד כדי כך שבזכות שבני ישראל שמרו על השפה העברית 

 נגאלו ויצאו ממצרים!

וכך אנו מבינים עד כמה השפה העברית חשובה לנו מאוד וכמה ערך יש לה, לכן השפה העברית 

קודש( הם יצאו נקראת גם שפת הקודש שעל ידי שעם ישראל שמר על השפה העברית )שפת ה

 ממצרים! לארץ ישראל ארץ הקודש. 

השפה העברית נוצרה מבריאת העולם. ובתקופת רבי יהודה הנשיא השפה העברית נחלשה ודיברו 

 העם דבק בשפתו.. הבה ממש מעט, אך בגלות הראשונה השפה לא נפגע

אנו רואים מכאן עד כמה הייתה חשובה השפה העברית, שפת הקודש! ולא משנה כמה קשה היה 

 לעם ישראל לא שכחו את שפת הקודש. 

  

 האם שפת הקודש היא רק סימנים?

שהרי נקראת לשון הקודש  היא, ולא רק בגלל זה מוסכמים סימניםשפה של לשון הקודש אינה רק 

או מהתורה )לדעת הרב יוסף קאפח(. אז עצם זה שהיא לשון עובר אפילו על ל בה מי שלא מדבר

ליהודים ולעם ישראל בכלליות ואפילו ברש"י  תהיא משמעותי אהקודש לא רק שהיא לא סימן אל

, מכאן אמרו  "משעה שהבן יודע לדבר למדהו תורה צווה לנו משה שיהא זה לימוד דברו"רשום: 

הקודש"! רק אנו למדים מהתורה ששפת הקודש שהתינוק מתחיל לדבר אביו מסיח עמו בלשון 

היא דבר גדול וחשוב ,ושחשוב מאד לדבר בשפת הקודש ועל ידי  שפת הקודש וילמד תורה ולכן 

 אנו רואים פה ששפת הקודש היא משהו עליון וחשוב ולכן אנו צריכים לדבר בה. 

מב"ם בהל' תפילין )א', תפילין מזוזות וספר תורה יש לכתוב דווקא בלשון הקודש, כפי שפוסק הר

 יט'(.

 

 באיזה כתב ניתנה התורה?

: אמר מר זוטרא )ויש אומרים מר עוקבא(, בתחילה ניתנה אכתוב בגמרא במסכת סנהדרין כא ע"

בכתב אשורית ובלשון ארמית.  אהתורה בכתב העברי ובלשון הקודש , חזרה וניתנה להם בימי עזר

בררו להם ישראל כתב אשורית לשון הקודש והניחו להדיוטות כתב עברית בלשון ארמית, מי הם 

 הדיוטות?

 כותים. -אמר רב חיסדא

עברית היא בלשון הקודש, כתב הקודש הוא לא מצוין אלא רק לשון הקודש ועם ישראל החליטו 

זה שישתמשו בו עם ישראל אף על פי שבתחילה אחרי ימי עזרא שהכתב האשורי הוא יהיה 

 שהתורה נכתבה בכתב עברי, הכוונה היא בכתב עברי עתיק.

ידו אלמלא קדמו -ממשיכה הגמרא ואומרת: "רבי יוסי אומר ראוי היה עזרא שתינתן התורה על

 .על ידו אף על פי שלא ניתנה על ידו תורה השתנה הכתב ,משה

 שינה את הכתב.יוצא מפה שלפי רבי יוסי, עזרא 
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רבי יהודה הנשיא אומר בתחילה בכתב האשורי ניתנה התורה לישראל, אך יש דעות שהכתב לא 

  .השתנה

 

 מה הן המעלות בדיבור לשון הקודש? 

מדבר בלשון הקודש זה מזכה אותו בעולם הבלשון הקודש יש מצווה לדבר אף בענייני החול, ו

שעם  הרב שולכן זה מקרב את הגאולה כמו שכתוב במדרג'( -)שבת פרק א' פי הירושלמי-הבא, על

אריכות ימים, שנאמר: ללו ממצרים כי לא שינו את לשונם, וכן מביאה לשון הקודש אגנישראל 

ומפרש על כך על הספרי שזה נותן  ,58"ולמדתם אותם את בניכם לדבר בם למען ירבו ימיכם"

 הקודש.של לשון  אריכות ימים וכן יש מצווה בכל מילה ומילה

 

 קדושה יש בה? ומדוע היא נקראת לשון הקודש? איז

 בפרשת כי תשא בספר שמות מדבר הרמב"ן על לשון הקודש, ועד כמה היא חשובה.

לשון התורה לשון הקודש, כולם בלשון ההוא נאמרו, והנה הוא לשון שהקב"ה יתעלה ל"קורין  

ר דברות התורה והנבואה, ובו נקרא שמו מדבר בו עם נביאיו ועם עדתו, אנכי ולא יהיה לך ושא

. אנו רואים מדברי הרמב"ן שהקב"ה היה מדבר עם הנביאים ועם בני ישראל בשמותיו הקדושים"

בשפה העברית, בלשון הקודש דיבר עם כולם! ואפילו תורתנו הקדושה מדברת בלשון הקודש, וכל 

 השמות הקדושים שרשומים בתורה נכתבו ונקראו בלשון הקודש. 

 

 ום:סיכ

 זכות היא לו!כמה מי שמדבר בלשון הקודש עד במאמר זה ראינו את החשיבות של לשון הקודש, ו

תפילתי לה' יתברך שעם ישראל יזכה לדבר בלשון הקודש ולראות בגאולה שלמה , ולראות במשיח 

 בניין בית המקדש. אמן!בצדקנו ו
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 מסירת שטחים מארץ ישראל לגויים

 לידור אלישע

 הקדמה

בשנים האחרונות ישנו ויכוח מאוד מהותי בין חלקים בחברה הישראלית  בשאלה האם מסירת 

 שטחים לערבים תמורת הסכם שלום הוא דבר נכון? או שצריך להימנע ממנו לגמרי?

רבים שכולל מסירת עמצד אחד חלק מהחברה )השמאל המדיני( טוען שדרוש הסכם שלום עם ה

ושהימנעות ממנו היא סכנה לאופייה היהודי דמוקרטי של מדינת שטחים מהגדה המערבית, 

 ישראל )מסיבות רבות(.

לעומתם הימין טוען מסיבות שונות )גם דתיות וגם אחרות( שמסירת שטחים לערבים היא טעות 

 ומעשה מסוכן למדינת ישראל.

אלית. ויכוח זה מתנהל שנים רבות, והוא אחד מהגורמים לפילוג בפוליטיקה ובחברה הישר

 במאמר זה אנסה לבחון את העניין מנקודת מבט הלכתית תורנית.

 מעלתה של ארץ ישראל ויישובה

 59"אין הקב"ה נקרא מלך אלא בארץ ישראל"

 60"הדר בחוצה לארץ דומה כמי שאין לו אלוה..."

מדרשים אלה ועוד רבים מלמדים על מעלתה העצמית והעליונה של ארץ ישראל, שהיא ארצו של 

קדושת ארץ ישראל היא לא מקרית רק משום שעם ישראל חי בה, אלא אדמתה קדושה הקב"ה. 

כי כך ברא אותה ה'. יש מצווה גדולה לשבת וליישב את ארץ ישראל  עוד מששת ימי בראשית

 ולכבוש אותה מיד הגויים.

 עניין פיקוח נפש בהלכה 

חוץ מעבודה זרה, גילוי מצד שני ישנה הלכה ברורה שפיקוח נפש דוחה את כל המצוות שבתורה 

"ושמרתם את חקתי ואת מצותי , אשר עריות ושפיכות דמים, ולומדים את זה מהפסוק בויקרא 

 ודורשת הגמרא על זה: ולא שימות בהם!)יומא,פה,ב( 61"וחי בהםיעשה אותם האדם 

וגם מוזכר בירושלמי)יומא, פ"ח( מי ששואל רב האם מותר לחלל שבת לפיקוח נפש נקרא שופך 

ים)רוצח( כי עד שהולך ושואל, החולה כבר מת! והרב שנשאל על כך גם הוא מגונה כי לא דמ

 פירסם על זה הלכה ברורה לכל העם ולכן נשאל.

מכאן רואים שלפיקוח נפש ערך עצום ולכאורה במקרה שיש פיקוח נפש נדחית גם מצוות יישוב 

 הארץ!!!

                                                 

 .זוהר, כי תצא, רע'ו, א' 59

 .כתובות, קי, ב 60

 .יח,הויקרא  61



46 
 

 

 מדוע אסורה מסירת שטחים לגויים?

 אין פיקוח נפש:הלכתיים שמהם נובע האיסור על מסירת שטחים לגויים כאשר  ישנם שני מקורות

 62ש"פן יחטיאו אותך לי כי תעבד את אלהיהם כי יהיה לך למוק לא ישבו בארצך" .1

   63"ולא תחנם"החרם תחרים אותם לא תכרת להם ברית  .2

הרמב"ם אומר על איסור זה שאם יד ישראל תקיפה על האומות, אז אסור  -"לא ישבו בארצך"

מצוות בני נח.  7בה גם באופן זמני אלא אם כן קיבל על עצמו   לעבורלתת לגוי לשבת בארץ ואפילו 

 לכאורה מובן מדבריו שהאיסור הזה חל על כל האומות.

ענים שאיסור זה הוא רק י ורמב"ן טו"לעומתו ראשונים רבים ביניהם הראב"ד, הסמ"ג, רש

"פן בעובדי עבודה זרה ואילו הישמעאלים)הערבים( אינם עובדי עבודה זרה! מכיוון שכתוב 

 רואים שמדובר בעבודה זרה. יחטיאו אותך לי... כי תעבד את אלהיהם"

אבל הרב עובדיה אומר שכל המחלוקת הזאת לא רלוונטית לימינו מכיוון שכל זה נוהג רק כאשר  

כלשון הרמב"ם. אבל היום אנחנו לא יכולים לגרש את כל הגויים  ל תקיפה על האומות ""יד ישרא

מארצנו אפילו עובדי עבודה זרה כמו הנוצרים, כי עדיין רוב האומות)ארה"ב, אירופה וכו'( לא 

 מו עם הדבר, ודעתם חשובה למדינה ולהצלחתה. לכן האיסור הזה לא רלוונטי לעניין שלנו.ייסכ

לגויים. הרמב"ם אומר שפה זה האיסור גם כשיד מכירת קרקעות זהו איסור על  -"לא תחנם"

 ישראל לא תקיפה על האומות!

גם כאן יש מחלוקת האם מדובר בעובדי עבודה זרה בלבד או בגויים בכלל, וזאת מחלוקת האם 

דעת מדובר בעובדי עבודה זרה בלבד או בגויים בכלל, וזאת מחלוקת גדולה באחרונים. אבל לפי 

הרבה פוסקים חשובים כמו מרן הבית יוסף, החזון איש ועוד האיסור חל גם על ערבים שאינם 

 עובדי עבודה זרה.

 פיקוח נפש בכל העניין הזה

בכל האיסורים האלה מדובר כשאין פיקוח נפש בעניין, אבל אם יש סכנה שהישארות בשטחים 

, מה הדין? האם מותר למסור את הנפש מסוימים בארץ, או אי נתינתם לגויים תגרום לפיקוח נפש

 על עניין זה?

ברור לפי כל המקורות והפוסקים שבמלחמת מצווה של כיבוש הארץ אין פיקוח נפש שהרי התורה 

ציוותה עלינו להילחם ולכבוש את הארץ וברור שבמלחמה נהרגים ,לכן מובן שכיבוש הארץ דוחה 

בעברו של עם ישראל כמו למשל מלחמות יהושע פיקוח נפש של יחידים, רואים זאת גם ממלחמות 

 והחשמונאים וכו'.

                                                 

 .שמות, כג, לג 62

 .דברים, ז, ב 63
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אך הרב עובדיה יוסף מעלה טענה בשם הרמב"ן שאין מלחמת מצווה בלי מלך ואורים ותומים, 

 ולכן הכיבוש שנעשה ע"י צה"ל לא מחייב ואין בו תוקף הלכתי.

ים למלחמת מצוה חולק עליו הרב שאול ישראלי שטוען מדברי הרמב"ם שלא הזכיר בין התנא

אורים ותומים, וגם רואים שבזמן החשמונאים לא היו להם אורים ותומים ובכל זאת יצאו 

למלחמת מצוה של עזרת ישראל מיד צר. אלא מבין מזה הרב שאול ישראלי שהרמב"ן התכוון 

שאכן צריך לשאול באורים ותומים וזאת מצווה אבל זה לא מעכב כמו שעולה מדברי הרמב"ם, 

 זה תנאי ליציאה למלחמת מצווה וכך רואים גם מדברי הרב קוק)משפט כהן סי' קמד(.שאין 

אם כך שפיקוח נפש אינו דוחה מצווה כללית וחשובה כל כך כמו כיבוש הארץ ויישובה שהיא 

 שייכת לכלל עם ישראל.

 מסירת שטחים עלולה לגרום פיקוח נפש

הלכה, שבמקרה שגויים שיוצאים למלחמה ישנה סוגיה שבמסכת עירובין)דף מה, א( שגם נפסקה ל

על ישראל בשבת על עסקי ממון כלומר בשביל לשדוד שאין בזה פיקוח נפש, לא יוצאים לקראתם, 

)עיר הקרובה לגבול( יוצאים גם כשבאו רק על עניני ל"עיר הסמוכה לספר"אבל אם הם באים 

כל הארץ, וזה פיקוח נפש  ממון. מכיוון שאם יכבשו אותה אז יש סכנה שמשם יוכלו לכבוש את

 בוודאי לכן מותר לחלל שבת על זה.

אפשר להבין מזה שדווקא מסירת שטחים כמו יהודה ושומרון שהם בוודאי ערים הסמוכות לספר, 

דקות מתל אביב!( זה פיקוח נפש ממש! משם יוכלו לתקוף  20שהם צמודות לרוב ערי ישראל)

כן דווקא מסירת שטחים תביא לידי פיקוח נפש  ולירות בקלות על כל שטחי ארץ ישראל!!! אם

ובוודאי שאין למסור אפילו עיר אחת מהערים האלו. למשל ההתנתקות מגוש קטיף שלא רק שלא 

מלחמות  3מנעה פיקוח נפש אלא גרמה לירי מתמשך של אלפי טילים מאותם שטחים שנמסרו, 

 ומאות הרוגים.

בכלל, דעתם לא משנה מכיוון שרבותינו קבעו ואם תאמר שיש מומחים שיאמרו שאין בזה סכנה 

נוהגים כאילו זה פיקוח נפש ומחללים שבת בגלל הסיכון  עניני ממוןשאפילו באים הגויים על 

 לפיקוח נפש אפילו אם הוא קטן מאוד.

ועוד שבמקרה שלנו ברור ומובן שהערבים לא מסתפקים רק ביהודה ושומרון, ומטרתם לשלוט 

! במקרה הזה ברור שלמסור להם "ערים הסמוכות לספר" זה ממש בכל שטחי מדינת ישראל

 פיקוח נפש!

 מסירת שטחים מא"י לגויים אסורה עפ"י ההלכה,נראה מכל הדברים האלו ש

יש בה אפילו סכנה למדינת ישראל ובוודאי פיקוח נפש. ומכיוון שפיקוח נפש הוא מעלה עליונה 

סכם שלום ארעי עם אומה שכל המטרה שלהם . בוודאי שדוחה ה3-שדוחה את כל המצוות פרט ל

 היא להשמיד את עם ישראל ולהשתלט על כל אדמתו. 
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 מעלת ארץ ישראל

 אהרון אלמייא

 

 פתיחה:

בחרתי לכתוב מאמר בנושא מעלת ארץ ישראל כי אני אוהב את ארץ ישראל ואני רוצה להבין למה 

 חשוב להתיישב בארץ.

בארץ ישראל וכשנפתחים שערי הארץ ואפשר לעלות צריך להודות  כל יהודי צריך לרצות לגור

לבורא עולם וצריך לשמוח ללא גבולות על האפשרות לגור בארץ. בספר חרדים פרק עח כתוב: 

"צריך כל איש לאהוב את ארץ ישראל לבוא אליה מאפסי הארץ בתשוקה גדולה כבן אל חיק אמו 

 ק אליה ונרצה לשבת בה".כי הדרך שנזכה בארץ ישראל זה רק עם נשתוק

כי ברגע שנרצה להתיישב בה ונשתוקק אליה הקדוש ברוך הוא ירחם עלינו ויאפשר לנו להתיישב 

 בה.

 מקורות העוסקים בשבח ארץ ישראל

 י' מובאים הפסוקים העוסקים בשבח ארץ ישראל: –בספר דברים פרק ח' פסוקים א' 

ָך -א ָכל ַצּוְׁ ָוה, ֲאֶשר ָאֹנִכי מְׁ ֶתם ֶאת--ַהיֹוםַהִמצְׁ ִביֶתם, ּוָבאֶתם ִויִרשְׁ יּון ּורְׁ ַמַען ִתחְׁ רּון ַלֲעׂשֹות:  לְׁ מְׁ -ִתשְׁ

ָת, ֶאת-ָהָאֶרץ, ֲאֶשר ָשַמרְׁ הָוה, ַלֲאֹבֵתיֶכם...  ו וְׁ ַבע יְׁ ו-ִנשְׁ ָאה  ִמצְׁ ִירְׁ ָרָכיו, ּולְׁ ֹלֶהיָך, ָלֶלֶכת ִבדְׁ הָוה א  ֹת יְׁ

ֹלֶהיָך, מְׁ  הָוה א  ָעה --ֶאֶרץ טֹוָבה:  ֶאֶרץ, ַנֲחֵלי ָמִים-ִביֲאָך ֶאלֹאתֹו.  ז ִכי יְׁ ִאים ַבִבקְׁ ֹהֹמת, ֹיצְׁ ֲעָיֹנת ּותְׁ

ִרמֹון; ֶאֶרץ ֵאָנה וְׁ ֶגֶפן ּותְׁ ֹעָרה, וְׁ ֵכנֻת -ּוָבָהר.  ח ֶאֶרץ ִחָטה ּוׂשְׁ ִמסְׁ ָבש.  ט ֶאֶרץ, ֲאֶשר ֹלא בְׁ ֵזית ֶשֶמן, ּודְׁ

ַסר ֹכל,-ֹלא--ָבּה ֶלֶחם-ֹתאַכל ָת,  ֶתחְׁ ָאַכלְׁ ֹחֶשת.  י וְׁ ֹצב נְׁ ֶזל, ּוֵמֲהָרֶריָה ַתחְׁ ָבּה; ֶאֶרץ ֲאֶשר ֲאָבֶניָה ַברְׁ

ָת  ָׂשָבעְׁ ָת ֶאת--וְׁ ֹלֶהיָך, ַעל-ּוֵבַרכְׁ הָוה א   ָלְך.-ָהָאֶרץ ַהֹטָבה ֲאֶשר ָנַתן-יְׁ

ל -"שנצטוינו לרשת הארץ אשר נתן האוכותב הרמב"ן בהשגות לספר המצוות מצוה רביעית : 

   יתברך ויתעלה לאבותינו לאברהם ליצחק וליעקב ולא נעזבה ביד זולתנו מן האומות או לשממה",

 עוד כותב הרמב"ן בספר המצוות שם:

"ואומר אני כי המצוה שהחכמים מפליגין בה והיא דירת ארץ ישראל עד שאמרו שכל היוצא ממנה 

ני היום מהסתפח בנחלת ה' לאמר ודר בחוצה לארץ יהא בעיניך כעובד עבודה זרה שנאמר כי גרשו

לך עבוד אלהים אחרים וזולת זה הפלגות גדולות שאמרו בה הכל הוא ממצות עשה הזה שנצטוינו 

לרשת הארץ ולשבת בה. אם כן היא מצות עשה לדורות מתחייב כל יחיד ממנו ואפילו בזמן גלות 

 כידוע בתלמוד במקומות הרבה".

שראל בכל רגע ורגע שהאדם בארץ ישראל הוא מקיים את אנו מבינים מכאן שמצות ישיבת ארץ י

מצות יישוב הארץ ואם כך צריך להראות את אהבתו לארץ ישראל ולהיות שמח שהמצווה הזאת 

נפלה בחלקו, ולכן כאשר הוא לומד בארץ ישראל תורה, השמחה שלו אמורה להיות עצומה ולכן 

 הם לומדים בארץ ישראל תורה.אנו תלמידי המכינה אמורים להיות כל הזמן שמחים כי 
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 . 64"ששיבת ישראל לארץ ישראל היא מעיקרי האמונה"וכן כותב הרב קוק: 

. פירוש הדברים שיכול כל אחד 65"הכל מעלין לארץ ישראל ואין הכל מוציאין"וכתוב במשנה: 

 מבני הזוג לכפות עלייה לארץ על בן או בת זוגו או למנוע ירידה מהארץ.

 חביבות ארץ ישראל 

כאשר בני ישראל יצאו ממצרים לא עבדו עבודה זרה והם שמחו בכך אבל אחר כך חששו ואמרו 

איך נחזור לארץ ישראל מקום שהיה בו אז עבודה זרה ויכול לגרום להם לחזור  לעבודה זרה. 

הקב"ה כועס על אמירה זו,  ואנו לומדים מכך שבגלל זה אין להקל במצות יישוב הארץ , משום 

עוברי עברות, או לומר שיהיה אסור לעלות לארץ ישראל כי בארץ ישאל יש השפעות  שרואים איזה

 רעות ושליליות, זה לא נכון לומר כך,כי אפשר להיזהר מהדברים השלילים בארץ ישראל .

"תכלית חיבור ישראל וארץ וכן ישנה חשיבות להקמת שילטון בארץ ישראל כפי שכותב הרב קוק: 

להי עולם חופף עליה, ע"י התגלות יד ד' בה, -חת בעולם שכבוד ד' אישראל הוא שתהיה אומה א

במאורעותיה ובכל שלשלת תולדתה, ותהיה היא המקור היחידי למין האנושי לשאוב ממנו דעת ד' 

לא רק  -להי שיוכל למלא אומה שלימה, למען יהיו דרכיה לקו, -ודרכיו בארץ, בתור מוסר א

א גם בהליכות עמים וממלכות,  ויחוסם זה לזה, ע"פ עומק כ" -בהליכות החיים של איש פרטי, 

להי הכללי יהיה מונח על -דרכי ד' המלאים חסד, משפט וצדקה. לזה התכלית מוכרח שהחותם הא

 66האומה בכללה, שתדע שהיא מצויינת מכל העמים בהיותה עם ד' ושארצה היא ארץ ד'..."

עם ישראל בארץ ישראל, ולא רק עלייה מכאן אנו רואים שעיקר המצוה היא הקמת שלטון של 

 והתיישבות יחידים בארץ.

 זכות מי שיושב בארץ

הגמרא במסכת סנהדרין צו,א'  אומרת שבזכות ארבע פסיעות שנבוכדנצר הלך לכבוד ריבונו של 

עולם, קיבל כח רב והשתמש בו לרעה להחריב את בית המקדש. חז"ל מלמדים אותנו שבן אדם 

אם זה מעשה קטן הוא נחשב למעשה גדול. כבוד שמים הוא דבר חשוב  עושה מעשה טוב אפילו

ועל זה שאתה עושה מצוה אתה מקבל כח וההחלטה בידך אם להשתמש בה לרעה או לטובה 

ובנוסף יש הרבה אנשים שמסרו את נפשם וקיבלו מהקב"ה כח להמשיך, לכן גם אנחנו היום 

תעודד ולקבל כח מזה שאנו יודעים שהקב"ה שמקיימים מצווה זו וגרים בארץ ישראל יכולים לה

 עוזר למי שרוצה לקיים את המצוות, במיוחד מצווה חשובה כמו ישוב הארץ.

 וכן כותב הרמב"ם בהלכות מלכים ומלחמותיהם: 

"לעולם ידור אדם בארץ ישראל אפילו בעיר שרובה עכו"ם ואל ידור בחוצה לארץ ואפילו בעיר 

לארץ כאילו עובד ע"ז שנאמר 'כי גרשוני היום מהסתפח בנחלת  שרובה ישראל, שכל היוצא לחוצה

ה' לאמר לך עבד אלהים אחרים' ובפורעניות הוא אומר 'ואל אדמת ישראל לא יבוא'. כשם שאסור 

                                                 

  .524מאמרי הראיה ב' עמ'  64

 .מסכת כתובות פי"ג, מי"א 65

 עין אי"ה שבת פ"ג סימן ב 66
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לצאת מהארץ לחוצה לארץ כך אסור לצאת מבבל לשאר הארצות שנאמר בבלה יובאו ושמה 

 .67יהיו"

 ארץ ישראל.וזה מראה את העוצמה של הזכות לשבת ב

 סיכום

במאמר זה הצבעתי על מעלות ארץ ישראל על המקורות העוסקים בשבח ארץ ישראל ועל חביבות 

"אמר רב חייא בר אשי אמר רב, עתידין אילני ארץ ישראל וכמו שכתוב במסכת כתובות דף קיב:  

 סרק שבארץ ישראל שיטענו פירות, שאמר כי עץ נשא פריו תאנה וגפן נתנו חילם".

לתי לה' שנזכה כל עם ישראל לקיים את מצות ישוב הארץ ונזכה לביאת המשיח ובניין בית תפי

 המקדש במהרה בימינו אמן!
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 מוסיקה

 עמי אסבה

 הקדמה:

כל והיא בעלת כוח גדול מאוד על  ,בחרתי בנושא זה מכיוון שהמוסיקה מאוד משמעותית בחיי

 אדם.

המוסיקה היא אומנות שנוגעת ברגש של האדם ומשפיעה על נפשו ולא סתם האדם נמשך 

ואפילו מתמכר אליה. המוסיקה מסוגלת להפוך לאדם את המצב רוח מעצבות ,אוהב אותה,אליה

 לשמחה ולהיפך או ממתח לרוגע ולהיפך .

ה עילאית חזקה ולחוויה והאדם מגיע דרכה להרגש ,המוסיקה מעוררת נטיעות ויצרים של האדם 

 משמעותית.

 השפעת המוסיקה על נפש האדם :

אלא חוויתית . זו הסיבה  ,ניתן לראות שהמוסיקה משפיעה על נפשו של האדם בצורה לא הגיונית 

שבימים נוראים אומרים את הסליחות ואת התפילות בניגונים כי הלחנים גורמים להידבקות 

 והם מעוררים את הלבבות לתשובה . ,בקב"ה ולהתחברות שלנו אל המילים 

ננסה להבין מהו כוחה של המוסיקה שגורם לנו להרגשת חיבור ?!.. ר' יהודה מוסקאטו )נפוצות 

 יהודה( מלמד אותנו שאין נבואה ללא מוסיקה  . וננסה להבין כיצד המוסיקה קשורה לנבואה ?!..

של הגלגלים (שהנפש של האדם  כפי שמסביר ר' שלמה אלקבץ )בהתייחסו למוסיקהההסבר הוא : 

בטרם נולדה בעולם היא שמעה מוסיקה אלוקית והיא מתגעגעת אליה מהרגע שהיא הגיעה 

לעולם. כך גם כותב ר' דוד בן ר' יהודה החסיד כשאדם שומע ניגון הנפש נהנית ממנו כמו שהיתה 

כך גם ,שו רגילה לפני שנכנסה לגוף. כפי שבנבואה האדם המתנבא מקבל את הנבואה אל נפ

המוסיקה בטרם הנפש יצאה לאוויר העולם כבר הוטבעה בה המוסיקה .עתה אנו מבינים מדוע 

 למוסיקה יש השפעה על נפש האדם. 

 שמיעת מוסיקה לועזית :

 ישנם שלושה קריטריונים שדרכם המוסיקה משפיע על האדם לטובה או לרעה .

להשפיע לרעה על אנשים אחרים דרך  אדם שחי חיים לא מוסריים יכול – אישיות הזמר ששר(1

ואם אדם מקולקל ,המוסיקה שהוא כותב מפני שהמוסיקה באה ממקום עמוק בנפש האדם 

בפנימיות יש לכך ביטוי במוסיקה שלו. מסופר על הר' דוד הכהן זצ"ל "הרב הנזיר" שהיה תלמיד 

ת המוסיקה כי חכם ומקובל גדול ותלמיד של הרב קוק זצ"ל . שבקש פעם מתלמידו להשקיט א

הוא מרגיש בה טומאה. היתה זו יצירה של המוסיקאי וגנר יימח שמו וזכרו שתמך בנאצים . על כן 

בשלב הראשון כשאנו באים לשמוע את המוסיקה עלינו לבדוק מי הוא הזמר ששר והאם הוא אדם 

 מוסרי חיובי או שלילי .

לות תוכן חיובי לבין שיר שיש ודאי שיש הבדל בין שיר שמילותיו הן בע– התוכן של השיר(2

מכיוון שיש איסור של  ,במילותיו קללות וגסויות הגורמות לאדם ירידה מוסרית בשמיעת השיר 
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 ,חכמים לנבל את הפה . הגמרא במסכת שבת דף לג' עמוד א' כותבת : "בעון נבלות פה צרות רבות 

 ובחורי שונאי ישראל מתים ...". ,וגזירות קשות מתחדשות 

ישנן מנגינות שגורמות לאדם רגשות עדינים רוחניים ולעומתם ישנם מנגינות  – המנגינה(3

שמעוררות באדם יצרים ורגשות אלימים כמו לדוג' : רוק כבד או מוסיקה שחורה. ולכן צריך 

 מנת שלא תשפיע על האדם לרעה.-להיזהר בסוג המנגינה אותה שומעים על

  : לסיכום

שיר לועזי אנו צריכים לשים לב לכמה דברים . לזמר ששר אותו אם  מנת לשמוע-אנו מבינים שעל

 ולמנגינה של השיר שהיא עדינה ורוחנית. ,לתוכן של השיר שהוא לא שלילי  ,הוא אישיות חיובית 

 המקדש : –שירה בבית 

 המקדש אנו צריכים להשקיע בידיעת הלכות קודשים.-מקובל הוא לומר שלקראת בניית בית

כך תהיה דרישה לידיעת  ,ן בא ומחדש לנו שכשם תהיה דרישת ידיעת הלכות קדשים ר' סעדיה גאו

מלאכת השיר והזמר . על כן למרות שהתפיסה היא שהעיסוק בענייני המוסיקה יכול להיחשב 

אדרבה יש בעיסוק זה ביטוי "לאמונה בתקופת הגאולה" . וכן אומר   ,לעיסוק שאינו בעל חשיבות

אחרון של אמונות ודעות ( שדרושה ידיעה במוסיקה כדי לפרש את ספר ר' סעדיה גאון ):שער 

 תהילים .

מות" הוא אחד -ישנו הסבר שהמילה "על . 68"למנצח על מות לבן מזמור לדוד..."דוג' לכך : 

 ניתן לדעת זאת רק בעזרת ידיעת תורת הלחנים. ,משמונת הלחנים 

נביאים  ,מלכים  –מניין לנו שחשוב העיסוק במוסיקה בבית המקדש : בין אישי התנ"ך המרכזיים 

 ,בני הנביאים  ,שמואל הנביא  ,ומשרתי המקדש נמצאים משוררים ומזמרים : מרים הנביאה 

.אמירת שיר  "נעים זמירות ישראל "הלווים המשוררים והמזמרים בקודש. ובמיוחד דוד המלך 

ביניהם אחדים   עשרות שמות  של כלי זמר  , שירת הלויים בהקרבת הקורבנות ,דש של יום במק

וסימנים ברורים של מינוח מוסיקלי כולם משמשים עדות לריבוי  ,הדורשים אימון ממושך 

 הן במקדש והן במעמדות העליונים של החברה. ,העיסוק המוסיקלי ולכשרותו 

 במהרה בימינו. -יהי רצון שנזכה לשמוע את שירת הלויים

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 בפרק ט' בתהילים פס' א'. 68
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 מסירות נפש

 יונתן אסרס

 

לאורך  69"לכו ונכחידם מגוי, ולא יזכר שם ישראל עוד"בימי צור ומצוק, עת נאספו עמים ואמרו: 

ההיסטוריה היהודית מסרו יהודים רבים את נפשם על הקפדת שמירת מצוות התורה, כמו למשל 

מקרה חנניה, מישאל ועזריה שסירבו למלא את פקודת נבוכדנצר מלך בבל אשר ציווה אותם 

להשתחוות לפסל. שלושתם הודיעו לו שהם מוכנים למסור את נפשם רק כדי שלא יפרו את מצוות 

ראה נבוכדנצר שהם אינם רוצים לעבור על איסור עבודה זרה השליך אותם לכבשן התורה. כש

 לוהט ונס משמים הציל אותם.

 

עוד מקרה של מסירות נפש שהיה בימי מסעי הצלב, יהודי אשכנז שעמדו בנסיון כמעט ללא יוצא 

ת מן הכלל ליהודים בתקופה זו כשכפו עליהם להמיר את דתם ואם לא יהרגו אותם ובכל זא

התנגדו , שלא כמו יהודים בתקופות מאוחרות יותר שהמרת הדת הייתה עבורם פתח הצלה בטוח, 

"בקידוש השם הכל עומדים בנקל, ואפילו אף על פי כן הם לא התפתו כמו שטוען ספר החסידים: 

 אחד מאלף אינו כופר".

  

 שורשה של מסירות נפש:

נצטווה על ידי הקב"ה להקריב את בנו  על פי הכתוב בספר בראשית )פרק כ"ב( אברהם אבינו

יחידו משרה יצחק על המזבח. אברהם אבינו עושה כדבר הקב"ה לוקח את יצחק להר מוריה 

קושר את יצחק על המזבח ומוכן לשחוט את בנו, ברגע האחרון הופיע מלאך וציווה את אברהם 

 לשחרר את יצחק מן העקידה ולהקריב במקומו איל שנשלח אליו.

ינו הוכרז כירא אלוקים וזכה לברכה גדולה, מכיוון שהיה מוכן להקריב את בנו על אברהם אב

קידוש השם, ומפה אנחנו מבינים מאיפה הגיע שורש מסירות הנפש בעם ישראל, שהרי 'מעשה 

 אבות סימן לבנים'.

 

 האם מסירות נפש מותרת או מחויבת:

מצווים על קידוש השם שנאמר: כותב הרמב"ם בהלכות יסודי התורה פרק ה': כל בית ישראל 

"ולא תחללו את שם ,ומוזהרים שלא לחלל אותו כמו שנאמר: 70"ונקדשתי בתוך בני ישראל"

 קודשי".

בזמן שיעמוד גוי ויכפה על ישראל לעבור על אחת ממצוות התורה או שייהרגו , יעבור ואל ייהרג , 

הרי מתחייב בנפשו . אולם , ואם מת ולא עבר זה  "אשר יעשה אותם האדם וחי בהם"שנאמר: 

 הכסף משנה כותב שלאדם גדול מותר למסור את הנפש במקרה זה.

כמובן שיש מצוות כמו עבודה זרה , גילוי עריות , ושפיכות דמים שאם יאמרו לו לעבור על אחת 

 מהן או שייהרגו , ייהרג ואל יעבור.

                                                 

 תהילים פג', ה' 69

 ויקרא כב', לב'. 70
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 האם אהבת החיים סותרת את מסירות הנפש:

 יון העשירי והגדול מכולם שנתנסה בו אברהם אבינו ,עקידת יצחק נחשבת לנס

מסירות נפש חזקה ביותר בוויתור על היקר לו ביותר , אברהם אבינו שהייתה לו את מידת החסד 

 והנה ה' אמר לו לעשות ההפך מדרכו.

כלומר הבן שלך הוא זה שימשיך אותך אבל  "ביצחק יקרא לך זרע"הקב"ה הבטיח לאברהם 

זה נראה סותר. גדולתו של אברהם הייתה שהאמין בה' והלך  להו שם לעולה""והעבהמשך כתוב 

לקיים את הציווי למרות שנראה סותר אחת ההבטחה, וזו התשובה שצריך האדם לדעת את היחס 

הנכון בין אמונה לבין שכל. יש מקומות שהשכל לא יכול להבין ורק בכוח האמונה האדם יכול 

לסידורו "עולת ראיה" בעת הציווי לאברהם אבינו לא גילה  להמשיך. כותב הרב קוק בפירושו

הקב"ה לאברהם את המיקום המדויק והוא כל הזמן היה צריך להישאר בשמחה כדי להמשיך 

לקבל נבואה, מפה אנחנו לומדים שאברהם אבינו עשה את ציווי השם בשמחה, כך גם אנחנו 

 לא סותרת את אהבת ה'. צריכים לפעול בשמחה. בסופו של דבר, התברר שאהבת הבן

 

 מה היחס בין ערך החיים לבין אהבת ה':

הרבה מתייחסים לחיים בקלות דעת , משהו שיש לעבור אותו , אבל צריך לדעת שהחיים הם 

יקרים מאד , הקב"ה שם בתוכנו כוח להמשיך ולחיות וזה מתוך הרצון הפנימי של האדם להיות 

"אלוקי נשמה שנתת בי טהורה .... כל זמן קשור למשהו נצחי , על כך אנחנו אומרים בבוקר 

, אנו אומרים במילים אלו שהקב"ה הוא  דה אני לפניך... אדון כל הנשמות"שהנשמה בקרבי מו

הערך לחיים שלנו, ואף אם אדם נדרש למסור את נפשו למען ה' יתברך במקרים מסוימים יהיה 

מחויב על כך , ועל זה כותב הרב קוק בנושא יציאה למלחמה בשו"ת משפט כהן  שהיציאה 

ה משפטי המלוכה לתקן העולם כפי מה שהשעה צריכה למלחמה נכללת במערכת דינים המכונ

 ולכן יש לאדם לאהוב את ה' ולחבר אותו לחיים שלו.

 

 כיצד נבחנת מסירות הנפש בחיי היום יום:

בחיי היום יום יש מסירות נפש, שכן האדם מצווה לחיות על קידוש השם ולא רק למות על קידוש 

פי רצון השם ההבנה והידיעה שיש דבר שצריך השם וזאת על ידי ביטול הרצון האישי שלנו כל

לעשות כעת גם אם הלב מבקש אחרת, לבטל את כל הרצונות האישיים ולעשות את רצון השם , 

למסור את הנפש לדברים קדושים ועליונים למען עם ישראל גם בדברים הקטנים ובחיי היום יום, 

 שכן האנשים הגדולים נבחנים במעשים קטנים.

 

 סיכום:

זה למדנו על מסירות נפש גם בדברים הקטנים וגם בדברים הגדולים, גם על התורה  במאמר

 והמצוות וגם על ארץ ישראל.

עם ישראל בכל הדורות מסר את נפשו על קידוש השם, גם אנחנו בחיינו נדרשים למסירות נפש 

ו. בחיים ולקידוש השם. בכתיבת מאמר זה התחזקתי בהבנה ובחשיבות של מסירות נפש בחיינ

תפלתי לה' יתברך שיתן כוח לכל בני ישראל עד סוף על הדורות, לקדש את השם ולמסור את נפשנו 

 אמן! ון, ושנזכה לגאולה אמיתית ושלמה. מתוך אמונה ביטח
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 תורה ומדע

 ליאור ארקש

 הקדמה: 

זהו שנה רוב הוויכוחים בנושא ''דת ומדע'' התמקדו בניגודים שבין השניים וגם כיום  100 -לפני כ

הרושם שביטוי זה מעורר. אבל כאשר נדון לעומק הדבר נגלה שאין ממש ניגודים. וגם במידה 

שהדת והמדע נראים כמתנגדים, הרי הניגודים מתייחסים בדרך כלל להיבטים שוליים בלבד של 

 השניים. ובפרט כשמדובר בדת היהודית.

ים בפרטים בודדים, כאשר בדרך כלל התורה אינה קובעת דברים מדעיים. הניגודים מתעורר

התורה מביעה דעה בעניין מדעי מן העבר. ומצד שני, המדע מתעסק בעיקר בחוקים השולטים 

 בטבע.

 אבל מה עם הסתירות המתעוררות לכאורה?

 אפשרויות: 3קיימות 

 (המדע, באופן שבו הוא הבין את הטבע היה מוטעה.1

 (לא הבנו כראוי את כוונת התורה.)קורה המון(2

ן כל סתירה הגיונית, הופעת הסתירה והמחלוקת נובעת מחוסר בדיוק הדברים בחוסר שליטה (אי3

 בחומר. 

  גיל העולם:

מיליארד שנים. הוא מבסס זאת על פי  10 -המדע מתאר ואומר לפי חישובו שגיל העולם נאמד על כ

זמן מחקרים מדעיים שנחקרו ונערכו לאורך השנים. התרחקותם של גופים שמימיים שבכל 

מסוים גופים אלה מתרחבים ומתרחקים מאתנו  בסדר קבוע. לפי כך מחשבים אחורנית את אותו 

מיליארד שנים היקום התחיל מנקודה אחת  10 -זמן התרחקותם של גופים, ומפה למדים שלפני כ

והלך והתרחב לאט לאט במהירות וביחס זהה, או עפ''י מאובנים שנמצאו שנאמדו על כמה 

 ם.מיליארדי שני

העולם. נראה שיש  שנים )התשע''ה( מבריאת 5775 -כ עלנאמד  לעומת זאת, לפי התורה גיל העולם

 בין התורה למדע.  ברורהכאן סתירה 

 בהחלט שלא!!יכול להיות שהתורה טועה?  ,אז מה

 בהחלט שכן!!אולי לא הבנו את כוונת התורה? 

והסיקו מפסוק זה שלפני עולמנו היו  ''ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד''חז''ל דרשו את הכתוב: 

 עולמות אחרים שלפנינו הקב''ה ברא והחריבם. 

נאמדו על מיליארדי שנים בעצם מחזקים מכאן אנו רואים ולמדים שכל המאובנים והגילויים ש

מו לנו עולמות שהקב''ה ברא והחריב. כמו שכתוב בפסוק הראשון על קדאת אמונת התורה בכך ש

ץ אלו העולמות שאליהם התייחסו חז''ל ו''התהו ובהו'' הוא מעולמות בריאת השמיים והאר

קודמים מהחורבן שהקב''ה החריב לפני עולמנו וכתוצאה מחורבן זה נמצאים כל הגילויים וכל 
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מיליארד שנים,  10 -המאובנים שנראים לנו כיום. ביחס לגיל העולם שאומר המדע שנברא לפני כ

רה בין המדע לתורה מכיוון שבסך הכל המדע אינו מבין נכון את עונים חכמים שאין בזה שום סתי

תחילת הבריאה, נסביר: תתארו לכם שאתם רואים עכשיו עץ אלון ברור שאתם תבראו אותו כעץ 

 בוגר, כך גם אלוקים ברא את הבריאה כבר כמוכנה עם כל אותם הסימנים המראים על קדמותה.

דברים שנבראו נראו כאילו הם כבר נבראו קודם מכאן שכבר ביום הראשון של הבריאה אותם 

 שנה''.  20''היה מראה אדם ביום בריאתו כבן לכן. רש''י כותב: 

 מוצא האדם.

בעקבות גילוי מאובני עצמות וגולגלות במקומות שונים בעולם שחלקם עם סימני זיהוי של קופים. 

אשר ממנו התפתחו השימפנזה שלפיה חי בעבר ייצור קדמון דמוי קוף. טענה העלו חוקרים רבים 

והאדם הנבון. תיאוריה זאת עומדת בניגוד גמור לתנ''ך, שהרי נאמר שבסיומם של ימי הבריאה 

פר ע''ויצר ה' אלוקים את האדם לאחר הופעה בעלי החיים, נברא האדם מן האדמה, כמו שכתוב: 

 מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה''.

שבכתב וחכמינו חז''ל אומרים שאדם ראשון היה ברמה רוחנית גבוהה והיה אדם חכמי התורה 

נבון ביותר. ורואים זאת בכך שאדם הראשון נתן לכל חיה וחיה שם עפ''י סודות תכונותיהם 

שאדם הראשון ידע זאת בכך שהוא היה נמצא ברמות רוחניות גבוהות. בנוסף עפ''י תיארוך 

 פחות מששת אלפי שנים ולא לפני מיליוני או מיליארדי שנים.י נהתורה נברא אדם הראשון לפ

כמו כן, מחקרים וממצאים מראים ומלמדים אותנו על התנהגותם של אותם יצורי חיים 

ומוכיחים שאומנם הם היו פרימיטיביים אבל הם היו בעלי יכולת חשיבה ובחירה. למשל, 

אלפי שנים. נמצא   400או  300לפני בגולגולת שנמצאה באתיופיה משערים החוקרים כי הוא מת 

באותה גולגולת חריצים אופקיים וההשערה כי אלו סימני סכין חדה בו השתמשו אויביו של אותו 

 אדם כדי לקרקף עור ראשו.

 לממצאים אלו? כן מהי עמדתה של תורת ישראל אם

 בניםראשית, יש לתמוה על המסקנה שהגיעו אליה החוקרים מצורותיהם של גולגולות המאו

להסביר שהיו אלה גזעים שונים של בני אדם מתקופות שונות  שנמצאו. הרבה יותר הגיוני

שצאצאיהם קיימים היום וחלקם זנים של קופים דמויי האדם כמו הגורילות והשמפנזים אשר 

 נכחדו במשך הדורות כבעלי חיים רבים אחרים.

ומר: ''ייצור זה עבר שינוי מהותי לא מובן מה מאלץ אנשים משכילים לקבץ מאובנים דוממים, ול

מהדורות הראשונים וזה התפתח מזה''. התמיהה גדילה לאור העובדה שיש לאדם כמונו תכונות 

נמצא בכל בעלי  לאחשיבה גבוהה , כמו ש רוחניות הייחודיות לו, כגון חשיבה גבוהה יכולת דיבור,

 החיים.

בפני עצמו, ייצור חכם ונבון. מאשר לומר מכאן אפשר לראות ולהבין שמדובר ביצור מיוחד שנברא 

שהוא התפתח מזן ירוד של בעלי חיים, דבר הדורש שינויים רבים ומפליגים מאוד מהיצור 

 הראשוני, אשר בלתי הגיוני לומר שהם התרחשו מאליהם ביצור הירוד.

 קיומו של אלוקים.
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 ד חילוניים שלא מאמיניםהמדע ועו מאז ומתמיד קיים דיון לקיומו של אלוקים, בין רבים מעולם

 בקיומו, לבין עולם הדת, התורה, אשר מאמינה שיש בורא ואף הוא ברא את העולם. 

 הוכחה לוגית לקיומו של הבורא יתברך:

ההוכחה למציאות הבורא היא האדם עצמו. אם האדם נברא ולא ע''י עצמו מוכרח שהיה בורא 

פשרויות, או שהיה האדם לפני שנברא או א שבראו וקדם לו. ומה ההוכחה שהאדם נברא? יש שתי

שלא היה לפני שנברא. אם היה לפני שנברא, הוא לא נברא כי היה ולא היה צריך גם לברוא את 

עצמו. ואם לא היה לפני שנברא כיצד עשה עצמו? שהרי לא היה. מוכרח: לא אתה בראת את עצמך 

 אלא נבראת ע''י מי שקדם לך.

בין אם זה אדם או יצור או כל דבר אחר, מוכרח שהוא הומצא  נניח שמדובר על הנברא הראשון

ע''י מי שקדם לו שהרי הוא לא יצר את עצמו, מוכרח שיש בורא שהתחיל את הבריאה, ואם ישאל 

השואל מי הבורא של הבורא? לבורא אין בורא כי הגדרנו שזהו הכח הראשון ולכן הבורא אין לו 

 בורא.

ישנם שתי אפשרויות:  .ומצא בורא ונברא, אך גם זה כשל לוגיא ומאך ייתכן מצד אחר של ממצי

אם יש בורא ונברא בצורה תמידית, המצב הזה מוכרח ואם יש מוכרח יש מכריח שגורם לכל 

מוכרח להיות מוכרח. אם המצב לא מוכרח אז המצב של הבורא והנברא יכול להיפסק ואם נפסק 

היה תמידי, מוכרח שיש בורא לעולם גם לפי  יש לו התחלה ואם יש התחלה יש מתחיל והמצב לא

 אפשרות זאת.

ועוד כל מוגבל יש לו מגביל, מסך המחשב מוגבל יש לו גבולות, מישהו הגביל אותו, השולחן שעליו 

ניצב המחשב מוגבל מישהו הגביל אותו, השמש מוגבלת, הירח והכוכבים מישהו הגביל אותם, 

להגביל את עצמם. לכל מוגבל יש מגביל, המגביל  שהרי לא הגבילו את עצמם כי לא היו כדי

שהגביל את כולם הוא הבורא, ולו אין מגביל, כי אם לו היה מגביל גם הוא היה מוגבל, ואם הוא 

מוגבל, אנו מגיעים לאותו מצב של הבורא והנברא שממנו הוכחנו שבכל זאת קיים בורא ובמצבינו 

 ח שהוא הכל יכול.הוא המגביל, לכן בגלל שהבורא לא מוגבל מוכר

מתוך ההוכחה הלוגית הזאת גם המדענים עשו חשבונות אלו בשכלם ואכן הם מאמינים שיש 

בורא לעולם )אפשר לראות זאת מגילויים שמתבהרים לחוקרים רק כיום,שבעוד שבתורה זה היה 

 כתוב וברור כבר לפני אלפי שנים(.

 לסיכום

 מציאת הבורא:סיפור של ר' עקיבא כשבא אליו אתאיסט ושאלו ל

מעשה שבא מין )אתאיסט( ואמר לר' עקיבא. העולם הזה מי בראו? אמר לו, הקדוש ברוך הוא. 

אמר לו, הראיני דבר ברור. אמר לו למחר תבוא אלי, למחר בא אצלו. אמר לו, מה אתה לובש? 

דע אמר לו בגד. אמר לו, איני מאמינך הראיני דבר ברור. אמר לו, ומה אראה לך ואין אתה יו

הוא ברא עולמו? נפטר אותו המין. אמרו -שהאורג עשאו? אמר לו, ואתה אינך יודע שהקדוש ברוך

לו תלמידיו מה הדבר ברור? אמר להם, בניי כשם שהבית מודיע על הבנאי והבגד מודיע על האורג, 

הוא שהוא בראו, ישתבח ויתעלה שמו לעד -והדלת על הנגר, כך העולם מודיע על הקדוש ברוך

 ח נצחים,אמן!! לנצ
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כוונת ר' עקיבא היא, שנבין שכל שאנו רואים מתוכנן ומעיד על מתכנן! כל דבר שרואים מוגבל 

 מעיד על מגביל. כל דבר שנוצר מיד הדבר מעיד על יוצר שיצרו.
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 התפילה

 שי ביצ'ה

 

 הקדמה

התפילה היא למעננו ולא למען בורא עולם. הקב"ה לא צריך את התפילה שלנו כאשר אנחנו 

מתפללים ומבקשים מהקב"ה אנו מחזקים בנו את האמונה שהכול מאת הקב"ה ושרק הוא יכול 

למלא את חסרוננו. כמו שאבא רוצה שהבן שלו יהיה מנומס ויגיד לו תודה אבא על מה שהוא נותן 

האבא אלא בשביל המידות הטובות של הבן שהתרגל שלא הכל בא בקלות וייפול  לו, זה לא בשביל

 לגאווה שהיא הרסנית לאדם.

אומר הרש"ר הירש התפילה היא משפט עצמי מלשון "פלילים" כלומר, אנחנו בתפילה בוחנים 

ושופטים את עצמנו ומחליטים בתוכנו על החיים שלנו על היחס שלנו להקב"ה ועל ידי המשפט 

 נכנס בלב של האדם כוחות לפעול בחיים וזה נקרא להתפלל.  הזה

בתפילה העיקר זה החשק והרצון להתפלל. בכל יום יש זמן שבו אני עף לשמים, נמצא מחוץ לסדר 

זהו זמן התפילה. כי בעולם החיצוני האדם כל הזמן מנסה להרשים ולהוכיח את  -הרגיל של היום 

מצד שני, התפילה נקראת שעת קרב ומלחמה נגד דמיונות  עצמו אבל בתפילה אנו מול ה' יתברך.

כדי לשים את הדגש על הדברים היותר חשובים בחיים. בתפילה יש לנו הזדמנות לתת לצד הטוב 

 לכבוש אותנו ולהשפיע עלינו, כי לתפילה יש שני כוחות אדירים:

 לגרום לנו להיות קשורים להקב"ה באמת. .1

 יתברך.לזכך אותנו בזמן התפילה לה'  .2

 השפע הגשמי שבתפילה

כל מה שיש לנו וכל מה שאין לנו הכול לטובתנו ולכן הזכויות שלנו משפיעות על השפע שיגיע 

אלינו. המטרה שלנו בעולם היא להיות דומים להקב"ה ומכיוון שהקב"ה הוא טוב הוא רוצה 

ב"ה לעשות עבודה שיהיה לנו טוב וכדי שלא נקבל את הטוב ממנו בבושה חס וחלילה נותן לנו הק

מסוימת מצידנו להתאמץ להתפלל וכך זוכים לשפע בלי בושה. השפע הוא הטוב האמיתי והנצחי 

שלא חולף וכל מטרת התפילה לשפע גשמי הוא כדי שיהיה לנו ראש שקט להתחזק רוחנית וזה 

 נקרא שפע גשמי הטוב בשבילנו.

 התפילה היא מצווה בפני עצמה

נחנו יכולים לעמוד בתפילה לפני הקב"ה כי כל מעשה קטן יש לו ערך גם אם עשינו חטאים עדיין א

בפני עצמו, כמו לדוגמא: שיש למישהו מכרה זהב, האם בגלל שהוא לא יכול לאסוף את כל 

המכרה הוא ימנע מלאסוף חלק?!.להפך דווקא בזכות התפילה המאמץ הכי קטן לגבור על הרע 

ן כותב שככל שהאדם היותר רחוק מתקרב כך נוכל לקבל כוחות עצומים להתקדם. רבי נחמ

מתגבר הכבוד לבורא עולם שגם אדם רחוק מאוד נעשה קרוב להקב"ה. לכן אין לחשוש ולהתייאש 

ובכל זמן חשוב להתפלל. התפילה היא בפני עצמה היא זכות ומצווה גדולה והיא מקרבת אותנו 



60 
 

יש להרבות בתפילות וצדקות  לבורא עולם. וכן קבלת התפילה תלויה בזכויות ובחובות ולכן

 אמונה וביטחון בהקב"ה.

 ההשתדלות מצדנו כדי שהתפילה תצליח

אומר ר' ירוחם ליבוביץ' דבר ראשון יש בתפילה לזכור בתפילה את ה' יתברך. בנוסף לזה בתפילה 

יש עוד עניינים כמו אמונה, השגחה ובטחון בהקב"ה. האדם צריך כל הזמן לזכור את הקב"ה כמו 

, צריך האדם להתעסק כל היום בענייני תפילה וכך האדם יתמלא  "שויתי ד' לנגדי תמיד" שכתוב

באמונה במשך כול היום ותפילותיו התקבלו ברצון רב. המעשים הנוספים שעלינו לעשות כדי 

שתפילותינו יתקבלו הם להתפלל בכוונה, לתת צדקה לפני התפילה, להרבות בתפילות אישיות 

ועוד יש לכוון בתפילות על עם ישראל כולו שהרי "כל המתפלל על חברו נענה שיוצאות מהלב, 

 תחילה".

 סיכום

ה להקב"ה. התפילות המקובלות היום במאמר זה עסקנו בנושא התפילה. הבנו שהתפילה היא פניי

חוברו החל מתקופת התנאים ועיקרם סודר על ידי גאוני בבל. בתלמוד במסכת ברכות יש נוסח 

 ו גם כן למדו כיצד לסדר את סידור התפילה.בתפילה שממנ

"הנשמה היא  71התפילה אחת ממצוות התורה והיא חובה הלכתית יום יומית. אומר הרב קוק 

כלומר הנשמה תמיד עומדת מול הקב"ה בכל שעה ודקה, תפילה זה לא משהו -תמיד מתפללת"

ח אל הפועל את תפילת שעושים אלא משהו שנמצאים בתוכו. עלינו לבטא בפינו ולהוציא מן הכ

 הנשמה.

בחרתי לעסוק במאמר כי רציתי להתקרב להקב"ה בתפילה ולהתפלל בכוונה. וב"ה אחרי המאמר 

 הזה אני מרגיש שהבנתי יותר מה כוחה של התפילה ואיך מתפללים בכוונה.

"הוי זהיר בקריאת שמע ובתפילה, וכשאתה   72שנזכה לקיים את דברי רבי שמעון בר יוחאי

 -אל תעש תפילתך קבע אלא תחנונים לפני המקום ברוך הוא שנאמר: כי חנון ורחום הוא"מתפלל 

כלומר במקום להשתעמם בתפילה ולהעביר אותה במהירות נוכל להפוך את התפילה לאירוע 

משמעותי ביותר במהלך היום. וכך גם נזכה בעזרת הקב"ה כולנו להמשיך גם אחרי המכינה כל 

 ן.החיים בתפילה בכוונה אמ

 

 

 

 

 

 

                                                 

 ."בעולת ראיה" חלק א' עמוד א' 71
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 העישון

 אלמוג ברהה

 פתיחה:

 בחרתי בנושא העישון מכיוון שזה נושא שנוגע להרבה בני נוער כיום. 

 רובם לא מודעים לבעיות ההלכתיות והמוסריות בעישון ולנזק בגופנו.

 בנוסף, בחרתי בנושא מכיוון שרציתי להרחיב את הידע על הנזק שהעישון גורם 

 לגוף, ולמצוא דרכים להתמודדות עם העישון והפסקתו 

 הגורמים לעישון:  

ישנם גורמים שונים שמובילים את האדם להתחיל לעשן זאת אף על פי שהמפגש הראשון עם 

הסגריה הוא לא מפגש נעים שהרי יש טעם רע, ריח רע, שיעול. אם כן ננסה להבין מה בכל זאת 

 גורם לאדם להתחיל לעשן ולהתמכר.

 בני הנוער כיום מרגישים צורך להיות מיוחדים לדוגמא :  -הרצון להתבלט .1

 הם הולכים עם בגדים קרועים, תספורות מיוחדות כל זה כדי להרגיש           

 מיוחד ולא רגיל . ולכן אחת מהאפשרויות שלהם להתבלט ולהיות           

 מיוחדים הוא העישון.          

 

יצור שמושפע מהחברה וכתוצאה מלחץ שהחברה משפיע עליו האדם הוא  -לחץ חברתי .2

 הוא מתחיל לעשן .

 

האדם מטבעו סקרן ורוצה לנסות דברים חדשים ודברים שנאסרו עליו.  -יצר הסקרנות .3

לדוגמא :סיפור אדם וחוה בגן עדן. הותר להם לאכול מכל עצי הפרי למעט עץ פרי אחד 

ודווקא אל עץ זה נמשכו אדם וחוה ונכשלו. יצר הסקרנות לטעום ולנסות מהרע אצל 

 נשים להתחיל לעשן.    האדם הוא חזק מאוד מה שגורם להרבה א

 

הבטלה גורמת לידי שיעמום וכך בני הנוער שמחפשים דרך לשעשע את  -בטלה ושעמום .4

 עצמם כדי למלא את זמנם הפנוי מתחילים לעשן.      

 התמודדות עם הגורמים לעישון :

 ישנם מספר דרכים להתמודד עם הגורמים שמובילים את האדם להתחיל לעשן.

 א צריך להתבלט בבחירת שוני חיצוני כמועל האדם לדעת שהוא ל .1

 סיגריות  אלא להתבלט בגלל האיכויות שלו והפנימיות שלו ובערכים          

 שלו ואז ממילא לא יצטרך לנסות ולייחד את עצמו דרך עישון.         
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 .ניתן לטפל בהשפעה של הלחץ החברתי על הנער בכך שמטפחים לו 2         

 את תכונת העצמאות וכך הלחץ של החברה עליו לא תשפיע והוא לא              

 יגרר. בנוסף, עדיף ורצוי לבחור חברה טובה של בני נוער וחברים. שלא              

 משפיעים לרעה אחד על השני.              

 

 הדרך להתמודד עם יצר הסקרנות הוא עבודה על מידת האיפוק .3

 אדם צריך להתמודד מול יצר "איזהו הגיבור הכובש את יצרו"                

 הסקרנות ולגלות גבורה.                

 

נער שימלא את זמנו הפנוי על ידי לימוד תורה או  -מציאת תעסוקה בזמננו הפנוי .4

לתחביבים חיוביים אחרים, יהיו לו פחות זמן ביום של רגעי בטלה ושעמום וכך יהיה 

 לעשות דברים שליליים שיעבירו לו את זמנו החופשי.לו פחות יצר 

 

 עישון על פי ההלכה מותר או אסור?

 .73הציץ אליעזר מתייחס לשאלה האם יש לאסור על פי דין עישון סיגריות

מכיוון שלא ידעו אם העישון מזיק  "שומר פתאים ה'"בעבר היה ניתן להסתמך על הפסוק: 

שמותר לעשן מכיוון שלא היה ידוע בוודאות שעישון פוגע  לבריאות או לא לכן הייתה הווא אמינא

בבריאות וניתן היה לומר שעל פתאים )אדם תמים( שלא יודעים אם עישון מזיק או לא יהיה מותר 

 להם להסתמך על הפסוק ולעשן.

לכן בעבר תלמידי חכמים היו מעשנים מכיוון שלא היה ידוע שסיגריות פוגעות בבריאות האדם. 

שידוע שההשפעה של הסיגריות על גוף האדם היא שלילית ופוגעת בהרבה מערכות בגוף אבל כיום 

לדוגמא במערכות הנשימה ההובלה והעיכול כמו ניפוח ריאות, ברונכיטיס כרונית ,התכווציות 

 בקיבה ובמעיים ונזקים ללב ולכלי הדם.

 עישון הוא מזיק.לכן אין אפשרות להשתמש בפסוק " שומר פתאים ה' " כי ידוע בוודאות שה

האם אדם שמודע לפגיעה בבריאותו כתוצאה מהעישון יכול בעקבות כך מתעוררת שאלה נוספת 

 להמשיך לעשן בטענה שזה גורם לו הנאה?

הרמב"ם עונה בהלכות דעות: " הואיל והיות הגוף בריא ושלם מדרכי ה' הוא לפיכך צריך אדם 

אומרת שהאדם לא יכול לפגוע בגוף שהקדוש להרחיק עצמו מדברים המאבדים את הגוף", זאת 

 ברוך הוא הביא לו והוא צריך להתרחק מדברים אלו.

ועוד עונה הרמב"ם)רוצח ושמירת נפש הלכה ה( הרבה דברים אסרו חכמים מפני שיש בהם סכנת 

 נפשות וכל מי שעובר עליהם ואומר אני מסכן את עצמי מכים אותו מכת מרדות.

                                                 

 חלק ט"ו סין ל"ט. 73
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 סור העישון הוא מדאורייתא או מדרבנן?דנו חכמים בשאלה האם אי

 באר הגולה: לא מגיע למסקנה ועדיין נחלק אם זה איסור דרבנן או דאורייתא.

 "השמר לך ושמור נפשך"הלבוש: טוען שאיסור עישון הוא מדאורייתא הוא לומד זאת מן הפסוק: 

 מרדות. ועוד הוא מוסיף מכיוון שזה איסור דאורייתא מי שעובר עליו צריך לקבל מכת

" מכאן נובע שלפי הרמב"ם  אסרו חכמיםהציץ אליעזר: ניתן לדייק מדברי הרמב"ם שרושם ש" 

 האיסור לפגוע בגוף הוא מדרבנן כלומר עישון יהיה אסור מדברי חכמים.

 פגיעת האדם בגופו מבחינה מוסרית 

וא מחליט מבחינה מוסרית נשאלת השאלה מדוע אסור לאדם לפגוע בגופו הרי זה הגוף שלו, ה

 עליו?

" לפי שאין נפשו של האדם קיניינו אלא קניין הקדוש ברוך הוא שנא' הנפשות לי הנה הרדב"ז: 

 היא לכך לא תועיל הודאתו בדבר שלא שלו".

הרדב"ז מסביר שמכיוון שגוף האדם אינו שלו אלא רק נמצא ברשותו אסור לו מבחינה מוסרית 

 ושאל לאדם. לפגוע בו. הגוף שייך לקדוש ברוך הוא ומ

באר הגולה בסוף חושן משפט כותב : הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בחסדו והיטיב לנבראים 

שיכירו את גדולתו ולעבוד עבודתו בקיום מצוותיו לגוף שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם ישנה 

מטרה מסוימת שלשמה הוא נועד ולכן מי שפוגע ומשחית את גופו מואס ברצון הקדוש ברוך הוא 

 ולא רוצה לקיים מצוותיו ועבודתו אלא מזלזל ברצונו.

בנוסף אומר החפץ חיים שהבעיה בעישון היא לאו דווקא מבחינה בריאותית יש עוד סיבות 

 שהאדם צריך להימנע מהעישון.

סיבה ראשונה העישון מביא לדברים בטלים וכתוצאה מכן ידבר אדם המעשן לשון הרע בגלל 

 הבטלה.

 זמן. סיבה שלישית ביזבוז כספים.  סיבה שנייה ביזבוז

  סיכום

 ראינו שהעישון הוא נפוץ מאוד, ומקובל בקרב בני נוער .

 מצאנו שיש בעיות הלכתיות ,בעיות מוסריות ובעיות בריאותיות בעישון. 

 לכן אדם המעשן צריך לעשות השתדלות גדולה מאוד ולהתגבר על יצרו כדי להפסיק לעשן.
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 פוליטיקה ויהדות

 שלומי ברוס

 הקדמה:

עולם התורה ועולם הפוליטיקה ,האם הם סותרים זה את זה,או האם הם  – "וילכו שניהם יחדיו"

 דווקא קשורים זה לזה? 

במבט שטחי ראשון אין אפשרות לעסוק בתורה או בפוליטיקה יחד. לכאורה הם לא קשורים זה 

בל במבט מעמיק יותר ניתן לראות לזה, התורה שייכת לעולם הרוח ופוליטיקה לעולם המעשה.  א

שישנו קשר בין פוליטיקה לבין התורה. לא רק שיכולים לבוא יחד אלא באידיאל צריך לחבר 

ביניהם. ולכן, אדם שקשור לתורה ולערכיה ירצה ויעשה מאמץ שבעולם הפוליטיקה תבוא לידי 

 ביטוי התורה. 

קשורים לתורה, חוקים שמטיבים לשם כך אתם שתי דוגמאות, הראשונה: דאגה לחוקק חוקים ש

 עם קיום התורה אך לא רק במישור המעשי , אלא גם במישור הרעיוני.

הדוגמה השנייה: אדם שמאמין בתורה וגם איש ציבור )פוליטי( ידאג לכך שדרכיה של התורה 

 וכלליה של התורה יתאפיינו בחיי היום יום שלו, כגון: היושר והנועם. 

ראשו ובליבו בתורה ובמצוותיה לא יסטה מדרך הישר שהציב לעצמו,כי אדם אשר כל כולו עסוק ב

הרי יש לו מטרה והיא לעשות טוב לעם ישראל , ואיך להשפיע על עם ישראל לטובה , ביושר , 

 ובכבוד.

אדם כזה לא יעלה על דעתו לגנוב או לגזול מהציבור או בכלל לא יעשה דבר שינגוד את דעתו 

 ורה .ודרכו הישרה ע"פ דרכי הת

לעומת זאת אדם אשר לא הולך ע"פ עקרונותיו אלא הולך להיות בבית המחוקקים בשביל הכבוד 

ובשביל המאבטחים וכל הפוזה שיראו אותו אז אדם כזה ברור שיסטה מדרך הישר ולא יוכל 

 לעמוד בכל הפיתויים .

 פוליטיקה ויהדות במקורות:

. רש"י  74שדה ויעקב איש תם יושב אהלים" "ויהי עשו איש יודע ציד אישבספר בראשית כתוב : 

כותב שעשיו ידע לצוד ולרמות את אביו בפיו .לעומת זאת כתוב בבראשית כ"ז ל"ה על כך שיעקב 

כותב שם רש"י במרמה  "ויאמר בא אחיך במרמה ויקח ברכתך "לוקח את הברכות מעשיו במרמה 

ם ויש דיבורים שאינם מבורכים .על בחכמה .אם כן אנחנו רואים שיש דיבורים פוליטיים מבורכי –

 75" ויגד יעקב לרחל כי אחי אביה הוא וכי בן רבקה הוא"כן כתוב על יעקב אבינו בספר בראשית: 

כותב שם רש"י אם לרמות הוא בא גם אני אחיו ברמאות. מפה אנו רואים שיש זמן שבו צריך 

ל בני יעקב שעונים לשכם להתנהג עם אנשים מסוימים בעורמה. לכן בבראשית ל"ד י"ג מובא ע

"ויענו בני יעקב את שכם ואיתו חמור אביו במרמה וידברו אשר טימא את דינה ואומרים : 

                                                 

 .בראשית פרק כ"ה פס' כ"ז 74

 כ"ט י"ב. 75
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הכתוב אומר שלא הייתה  –בחכמה . "אשר טימא"  –.וגם שם רש"י אומר  במרמה אחותם" 

רמייה בגלל שטימא את דינה אחותם. מכאן אנו רואים שכשיש סיבה כמו שטימא את דינה 

 ותם זה לא נקרא רמייה. אח

  הפוליטיקה בפוסקי ההלכה:

:"היו שלושה נושים מנה באחד וכפר בהם לא יהיה אחד תובע הרמב"ם בהלכות טוען ונטען כותב 

.ועל דברים אלו וכיוצא בהם הזהיר הכתוב ואמר "מדבר 76ושניים מעידים וכשיצאו ממנו יחלוקו"

דבר שקר ומדיבור שאיננו ישר אף שיש רגליים שקר תרחק" . ומכאן אנו לומדים שיש להתרחק מ

: שעל אף שהריח יצחק אבינו בגודל  220לדבר. וכן כתוב בספר שיחות הרב צבי יהודה עמוד 

"אל תקרי בגדיו אלא קודשו את ריח בגדיו של עשיו שעליו דרשו חז"ל בסנהדרין ל"ז עמוד א' : 

בדי אדמת הקודש כאלו שאינם ומפרש שבגידה תהיה כאן לעתיד לבוא שיהיו עו בוגדיו"

"ברוכים תהיו בברכת הארץ ותשועה גדולה תדע לצאת מדקדקים במצוות ובכל זאת ויברכהו : 

: "ועבדי כלב עקב היתה רוח אחרת עמו וימלא אחרי כמו שראינו שאף כלב בן יפונה מכאן"

אמר אני  מפרש שם רש"י : שתי רוחות האחת בפה והאחת בלב למרגלים 77והביאותיו אל הארץ"

"ויעש כלב אתכם בעצה ובליבו היה לומר את האמת ועל יד כן היה בו כח להשתיקם כמו שנאמר : 

וזהו מה שנאמר בספר יהושע י"ד פס' ז' ואשב אותו דבר כאשר עם  שהיו סבורים שיאמר כמותם".

ן לבבי ולא כאשר עם פי מפה אנו רואים שיש לדעת את האמירה הנכונה לפי הזמן והמקום. וכ

בעמוד רנ"ו , שגם אנו צריכים להעמיד מערכת תעמולה  "אם הבנים שמחה"כותב בעל הספר 

יהודית שתשכנע כל בית יהודי לעלות לארץ ישראל ושתעבוד למען כל נשמה יהודית בארץ ישראל 

על מנת לקרב אותה לאמת, ותפעל בדרכים פוליטיות על מנת להשיג את התוצאות החשובות 

 אל ולמטרות קדושות נוספות.הקשורות לארץ ישר

 התורה והממלכה בישראל: 

: התורה והממלכה בארץ ישראל קשורים זה עם זה, 173כותב הרב קוק במאמרי הרא"יה עמ' 

קשר בל ינתק, עבודה קשה היא בייחוד שמירת התורה הכללית הממלכתית.כי הרי עינינו הרואות 

שגם המוסר האנושי הפשוט ,יש לו על כל פנים אחיזה בחיים .לא זכתה האנושות בכללותה עדיין 

בתור חובת מוסר ביחס למדיניות הציבורית ואפילו המפלגתית כולה .אותו הדבר  שיהיה מוסכם

הרע שבאדם הפרטי הרי הוא מתגבר ,בכפלי כפליים באדם המדיני. עד שכל מושגי הטוב והרע, 

הצדק והרשע, הרי הם נעשים אבודים לגמרי מתוך המהומה המדינית והקלחת הממלכתית 

למים מראש ומקדם את שמו  של משיח  לפני בריאת העולם, הרותחת, ובשביל כך נטע יוצר העו

"לפני שמהומת החיים של העולם כלו תוכל לרשום עליו את הרשמים של מחיקת הדרך, ואובדן 

  המוסר, הבא במידה הרגילה ומתוך הזרם הנורא שבהסתערות גלי החיים החברותיים" .

 סיכום:

והבאתי מספר מקורות העוסקים בעניין זה במאמר זה הראיתי את יחס היהדות לפוליטיקה, 

 מצדדים שונים, ותפילתי לה' שנזכה לראות בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן .

                                                 

 פרק ט"ז הלכה י'. 76
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 הגבורה

 דסטאו ברהון

 

 הקדמה

ובמקום  78"שתיקבע הגבורה במשבצת הקדושה"הרב קוק כותב שצריך לעשות הרבה עבודה כדי 

 79של קדושה""שהגבורה היא גילוי אחר כותב שצריך להבין 

בגלות עם ישראל כמעט ולא הרגיש את המושג גבורה, והרב קוק חזר לדבר על נושא זה בקשר 

 לתהליך הגאולה שאנו נמצאים בו.

 בגלות העולם הדתי דגל באפסות האדם, חולשתו ודלותו גם היום יש שמייחסים לדתיים חולשה.

 בחרתי לעסוק בנושא הגבורה כדי לברר עניין זה.

 הגבורהמערכות 

 במושג גבורה יש כמה אופנים וצורות:

 חוזק גופני. –גבורת הגוף  .1

 אומץ לב. –גבורת הנפש  .2

 לא לפחד מלחשוב ולהתבונן. –גבורת המחשבה  .3

 כבישת היצר. –גבורת הרוח  .4

הרב קוק כותב שיש ערך בגבורת הגוף כי היא קשורה למושג התשובה הכללי, יש תשובה רוחנית 

וכן הרמב"ם בהלכות דעות בפרק הרביעי  80"בנים אמיצי כח לאומה"ת ויש תשובה גשמית, להיו

כותב על חשיבות בריאות הגוף: והואיל והיות הגוף בריא ושלם, מדרכי ה' הוא, שהרי אי אפשר 

צריך אדם להרחיק עצמו מדברים המאבדין את הגוף, ולהנהיג עצמו --שיבין או יידע, והוא חולה

 בדברים המברים המחלימים.

הוא מציאות אחת שמתגלה בשתי פנים, בגוף ובנשמה. השקפה הרואה את הגוף והנשמה  האדם

כשני דברים שאין ביניהם קשר מהותי, יכולה להביא לשחיתות מסוימת, כי ביהדות יש אחדות 

אחת, והתורה מקיפה את הכל, וממנו נדרש לדעת מהו השילוב הנכון בין הגוף לנשמה ואיך הגוף 

 חד הם מופיעים את ה'.מופיע את הנשמה וי

                                                 

 עקבי הצאן מאמר הפחד. 78

 אורות סג. 79

 אורות התחיה לד. 80
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כשם שיש ענין בגבורת הגוף של היחיד כך יש ענין לגבורת הגוף הלאומי. וכן כותב הרב קוק, 

שכשם שאין רוח הקודש שורה אלא על חכם, עשיר , גיבור ועניו, כך אין השכינה הכללית של 

 (.האומה מופיעה אלא  על אומה חכמה, עשירה,  גיבורה וענווה )שבת הארץ עמוד יג

לכן על האדם להיות גיבור ובעל אומץ כי הפחד גורר יותר נזק מהדבר המפחיד בעצמו, וכן חז"ל 

"ההוא תלמידא דהוה קא אזיל בתריה דרבי ישמעאל ברבי יוסי במסכת ברכות ס אומרים: 

" "פחדו בציון חטאים אמר ליה 81בשוקא דציון חזייה דקא מפחיד אמר ליה חטאה את דכתיב

"אשרי אדם מפחד תמיד אמר ליה ההוא בדברי תורה כתיב יהודה בר נתן הוה שקיל   82והכתיב"

"כי  83ואזיל בתריה דרב המנונא אתנח אמר ליה יסורים בעי ההוא גברא לאתויי אנפשיה דכתיב"

פחד פחדתי ויאתיני ואשר יגורתי יבא לי והא כתיב אשרי אדם מפחד תמיד ההוא בדברי תורה 

 כתיב".

שהפחד הוא חטא, כפי שמסביר הרב קוק במאמר הפחד בספר עקבי הצאן, שהפחד מכאן מובן 

 מונע מן האדם הופעת כל חלקה טובה שבו, וכל הכישרונות שלו חסומים, ולכן הפחד הוא חטא.

 אומץ כתנאי להופעה רוחנית

ינה "אין שכהגבורה, גם הגופנית וגם הנפשית היא תנאי מוקדם לכל הופעה רוחנית, כדברי חז"ל: 

 .84שורה אלא על גיבור עשיר חכם ועניו"

הרמב"ם בספו מורה נבוכים )ב לח( מסביר שתנאי ראשון לנבואה הוא גבורה, דוגמה לכך הוא 

משה רבנו, שהדבר הראשון שמסופר עליו הוא הריגת המצרי, שבשביל זה צריך להיות אמיץ וגם 

 עים שהפריעו לבנות יתרו.גיבור באופן גופני, וכן מסופר על משה רבנו שגירש את הרו

וכן דוד המלך, שהוא התנדב להילחם נגד גלית, אמר לו שאול, שהוא נראה קצת חלש, ענה לו דוד 

 הרגתי את הדוב ואת האריה.

 וכן אצל שמשון הופיעה גבורה של מסירות נפש להצלת האומה, והתנערותה מעול הפלישתים.

יקנית אלא גבורה למען מטרה חשובה אם כן, ראשית הנבואה היא בגבורה, ולא גבורה ר

 אידיאלית.

 הגבורה שבמחשבה

מלמד הרב קוק במאמר הפחד, שעיקר הפחד שבמחשבה הוא הפחד להעמיק, פחד ללמוד את 

 פנימיות התורה, מפני שמפחדים לטעות ולהסתבך, אבל דווקא כבוד התורה הוא להעמיק בה.

רבה בנים ששאלו ולא קבלו תשובה הפחד הזה מפסיד הרבה טובות מהאומה, והוא מרחיק ה

 עמוקה, התורה היא גם בעלת צדדים מעשיים אבל גם בעלת צדדים אמוניים מחשבתיים.
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 הפחד המחשבתי מונע העמקה בנשמת התורה, ומונע את כל תחיית האומה, תחיית הקודש.

בבטחה, עלולה להיות הבנה מוטעית שאדם גיבור הוא אדם שמפגין את נוכחותו, מדבר על כל דבר 

ומתערב בכל עניין מתוך חשיבות עצמית, אך אין זו גבורה אלא חוצפה, וצריך לדעת לעשות 

 הבחנה נכון ואמתי בין גבורה לחוצפה דרך לימוד התורה.

 סיכום

במאמר זה ניסיתי לעמוד על מספר אופנים וצדדים במושג הגבורה, ניסיתי לברר מהי העמדה 

בהם אנו נמצאים היום "באתחלתא דגאולה", ראינו  הנכונה לעניין הגבורה לאור הזמנים

שהגבורה קשורה למושג התשובה, וכן בהלכה מובאת החשיבות של הגבורה הגופנית, ועל כך 

 שבאדם יש שתי מציאויות גוף ונשמה שמופיעות בחטיבה אחת.

עמדנו על כך שהגבורה היא גם בצורה הפרטית שלה אך גם צריכה להופיע באופן הכללי שלה, 

 באומה ובעם ישראל.

ראינו את הנזק שיש בחסרון הגבורה ובפחד, ובחשיבות ההופעה של הגבורה על מנת להגיע לדרגה 

 רוחנית שלמה, ולהיות בעלי גבורה גם באופן המחשבתי והעיוני, שדורש הדור שלנו, דור הגאולה.

ית, יחד עם כל עם תפילתי לה' יתברך, שאזכה להיות גיבור ולקיים את המצוות מתוך גבורה אמית

 ישראל כולו.
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 הקימה בבוקר

 ציון דגו

"ואף אם ישיאנו יצרו   מדוע כל כך קשה לנו לקום בבוקר? כתוב "יתגבר כארי לעמוד בבוקר"

בחורף לאמור איך תעמוד בבוקר והקור הגדול, או ישיאנו בקיץ לאמור איך תעמוד ממיטתך 

מתוך "השולחן ערוך" אנו לומדים את הסיבות לקושי בקימה בבוקר  85ועדיין לא שבעת משנתך"

 בחורף מפני הקור ובקיץ מפני חוסר שינה. יש מספר סיבות לחוסר הקימה בבוקר:

 הם שהאדם אינו מבין את משמעות הקימה בבוקר, מתוך חוסר עניין ומוטיבציה.-שכליות:1

חלש, אני עייף, קר לי וקשה לי  הרחמים העצמאיים של באדם שאומר לעצמו אני-רגשיות:2

 לקום.

יש מצב שבו האדם כבר התקדם מבחינה רוחנית ויודע כבר למה צריך לקום מבחינה -יצריות:3

כך אומר  .רוחנית ויודע כבר למה צריך לקום מבחינה שכלית אבל העצלות מונעת ממנו לקום

ר לעצמו "רק עוד חמש המסילת ישרים במידת הזריזות, שהעצלות מתגברת על האדם והאדם אומ

 דקות להתפנק מתחת לפוך" ואז מה שקורה לו זה שהוא נשאר לישון. 

 חוסר אמיתי בשעות שינה בלילה.   -גופנית:4

 דרכי ההתמודדות לקימה בבוקר

מוטיבציה לו חייב אדם לברר את חשיבות הקימה בבוקר על מנת שתהיה -מבחינה שכלית:1

יולד" כלומר יש תפקיד לאדם והוא לעבוד את ה' וכך גם לקום. נאמר בספר איוב: "אדם לעמל 

ניתן לראות מדברי "השולחן ערוך" שהאדם צריך לקום בבוקר בשביל "עבודת בוראו". כמו כן 

הקימה  ,האדם צריך להכיר טובה לה' שהביא לו נשמה ולכן יקום בבוקר לתפילת שחרית. כמו כן

אשון שהאדם צריך לעשות זה לחזק את הידיעה בבוקר משפיעה על כל היום כולו. ולכן הדבר הר

 שיש סיבה שכלית לקום בבוקר.

הדרך להתמודד עם ההרגשות החלשות של האדם מתחילה בלילה והיא תלויה -מבחינה רגשית:2

בהחלטה של האדם שלא להקשיב לרגשות בבוקר. כאשר האדם עולה על מיטתו לישון האדם 

 הרגשות של חולשה, עייפות וקור.צריך לחשוב על זה שמחר בבוקר יהיו לו 

 האדם צריך להגיד לעצמו שלא יתחיל להתבלט בבוקר אלא פשוט יקום בלי להקשיב לרגשות שלו.

לעשות דברים בזריזות לדוגמה: אלא האדם צריך להרגיל  עצמו שלא להתעצל -מבחינה יצרית:3

אדם שיושב לאכול לא יבקש שימזגו לו מים ירגיל עצמו לקום ולמזוג לעצמו מים וכך לאט לאט 

האדם יתרגל שלא להגיד "אין לי כוח" אלא מה שהוא רוצה בכוחות עצמו. וגם שיתרגל לעשות 

התחלה לסוף בלי דברים יותר בזריזות. לדוגמה: בסידור החדר שיסדר את החדר בזריזות מה

 הפסקות  ומנוחות. וכך יתרגל למידת הזריזות.
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 ,"הוי עז כנמר וקל כנשרבעזרת מידת הזריזות יכול אדם להתגבר על היצר כמו שאמרו רבותינו: 

 .86ורץ כצבי, וגיבור כארי לעשות רצון אביך שבשמיים"

ח לתפקד ולקום ערני. שעות שינה בלילה בשביל להצלי 6-8אדם נורמלי זקוק ל-מבחינה גופנית:4 

אבל אדם שישן שעתיים בלילה שלא יתפלא שלא קם בבוקר ולכן אדם צריך רצינות ויוזמה לישון 

כיצד -אם לא תשכב בזמן "שנתךממתי תקום -: עד מתי עצל תשכבבמשלי מקודם. כפי שנאמר

 תקום משנתך. 

 משמעות הקימה בבוקר:  

שיהא הוא מעורר וד בבוקר לעבודת בוראו. "יתגבר כארי לעמראינו "שהשולחן ערוך" כותב 

של כל  ))מלשון ראי "השולחן ערוך" הוא מלמד אותנו שהקימה בבוקר היא מראה ".השחר

"יהא האישיות של האדם. מדוע? כי האדם שקם שבע משינה היצר התגבר עליו וזה כמו המשפט ש

. מתכוון "השולחן ערוך" לומר שהעיקר שהשחר לא יעורר את האדם אלא הוא מעורר השחר"

האדם יעורר את השחר. כלומר השחר דומה ליצר שדוחף את האדם להמשיך לישון ובבוקר האדם 

 נבחן האם הוא מנהיג או מונהג. 

הקימה בבוקר נותנת כוח לאדם במשך כל היום כולו להתגבר על היצר כמו שאמרו חז"ל "מצווה 

יוצא  ררת מצווה", ואם קיים את המצווה הראשונה בבוקר וגבר על היצר יתגבר עליו כל היום. גו

שההלכה הראשונה בשולחן ערוך מלמדת שעל האדם לגבור על יצרו וזהו המפתח לקיום על 

 השולחן ערוך.

 חשיבות השינה המוקדמת: 

בחורים מישיבת ליקוויד מסופר על רבי יעקב ישראל קנייבסקי ה"סטייפלר"  שפעם אחת שמע שה

לומדים תורה עד השעות המאוחרות של הלילה והוא הכה על השולחן בידו ואמר לראש הישיבה 

 רבי מרדכי גיפטר שהתלמידים מוכרחים ללכת לישון מוקדם. 

מי שהולך יתגבר כארי לעמוד בבוקר..." "בדרך צחוק אמרו חכמים על מה שאמר "השולחן ערוך" 

ב איך יתכן שיקום בבוקר כמו אריה. אלא אדם צריך להתגבר כאריה לישון מאוחר כמו כל

 להכריח את עצמו לישון מוקדם ורק כאשר יישן כמו אריה יקום כמו אריה.                        
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 הכעס

 אביחי דדון

 : הקדמה

 ")שבת קה ע"ב(כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה"87-חז"ל

 לעבודה זרה שהיא איסור תורה חמור מאוד?מדוע הכעס שווה -נשאלת השאלה

 אדם מדקדק במצוות אך כועס וכו' הוא שווה לעובד אלילים המשתחווה לפרה?  

הכעס הוא רגש פנימי המשתולל באדם. הכעס בא לידי ביטוי ברצון לשבור ולהרוס שיכול 

קים את להתבטא לאו דווקא באדם עצמו אלא אפילו על אנשים אחרים ובעלי חיים. בכעס פור

הרגש הפנימי שבתוכנו החוצה. כך ננהג לעתים שאנו  כועסים ולעיתים  לתגובה אין קשר בין 

 הכעס של האדם לתגובה שלו.

הכועס מנסה לפעול על המציאות בדרך שאין לה קשר עם המציאות ודבר זה קרוי אצלנו עבודה 

תנה טובה ושמח בה זרה, עבודה שהיא זרה למציאות בה היא פועלת. לדוגמא, אדם שקיבל מ

 בוכה ומתמרמר, אין שום קשר בין הרגש הפנימי לבין ההתנהגות החיצונית.

פירוש נוסף למאמר "כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה" האדם שכועס מבטל את ה" מהחיים 

 שלו. הוא הקובע מה צריך להיות בעולם ולא ה'.

ן שעות לפני המשחק, מכין את לדוגמא: אדם שרוצה להבקיע שער במשחק כדורגל חשוב, מתאמ

עצמו  לקראת היום המיוחד והנה הגיעה הזדמנות טובה והוא לא הצליח להבקיע את הגול. האדם 

יוצא משליטה כעוס ונכנס לעצבנות גדולה ואומר לעצמו: למה אני לא הצלחתי ? למה אני לא 

ל האני ומוציא את מספיק טוב ? למה לא הייתי במקום הנכון ? אדם כזה שואל את השאלה רק ע

 השם מהשגחתו ושם את עצמו במרכז ולכן דומה למי שעובד עבודה זרה כיון שביטל את הקב"ה.

 האם יש מצבים שמותר לכעוס בהם?

 יש לברר אם מעשה הכעס עצמו הוא עברה או שמא המעשה עצמו אינו עברה.

 לכעוס היא שחיתות מידתית.

 עס היא מידה רעה.הרמב"ם כותב בהלכות דעות ב', ג' שמידת הכ

הרמב"ם מחדש שאם רצה לכעוס על הילדים שלו יעשה פני כועס כי הוא חייב להראות שהוא 

כועס כדי שיחזרו למוטב. באמת לא טוב לכעוס אפילו אם זה נראה לך דבר שבאמת צריך לכעוס 

עס. אם עליו ואם הוא כועס צריך שיהיה מיושב עם עצמו ויש איסור לכעוס בלב ורק שיראה פני כו

אדם יכעס הרבה מבחוץ לבסוף יכעס גם בלב שלו, אך יש לכעוס אך ורק לצורך דבר גדול לדוגמא: 

חבר שלך הצית לך את הבית לכועס או להעמיד פני כועס? אתה צריך לכעוס עליו שבפעם הבאה 

 לא יעשה את זה . 
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 מהן הדרכים להתגבר על הכעס?

דוד המלך בורח  -דרכים מלמד אותנו דוד המלךישנם דרכים רבות להתגבר על הכעס. אחת מה

משמעי בן גרא שזורק עליו אבנים ומקלל אותו ודוד המלך לימד אותנו להאמין שהכול מאת ה' 

ותגובת דוד היתה: "השם אמר לו לקלל'. כל מה שעובר על האדם זה מאת ה'. ה' רוצה לנסות 

ת הדברים הטובים שיש באדם, איך אותנו ויש עוד דרך להסתכל על האדם מבלי לכעוס, לראות א

 שהוא עוזר ותומך.

". אדם שלא נמצא דברי חכמים בנחת נשמעים"-הרוח-המידה ההפוכה לכעס היא מידת נחת

 בשקט נפשי הוא סוער מבחינה פנימית

יהיו כל  "–אם הוא מנהיג עצמו בנחת יהיה לו קשה להתעצבן כי הוא בנחת, כפי שכותב הרמב"ן 

 ".  .ינצלו מן הכעסדבריך בנחת ובזה ת

אם האדם יסתכל על הכל בעין רעה אז יגבר בו הכעס ואם הוא יסתכל בעין טובה אז הוא יתגבר 

על הכעס. לדוגמא: חבר עשה לי משהו וישר התעצבנתי ולא הסתכלתי בעין טובה ושפטתי מהר 

 את החבר מבלי להבין שאולי החבר נמצא במצב קשה. 

 כעס של תלמידי חכמים:

)שמונה פרקים, פרק רביעי( מבאר שחטאו של משה רבנו במי מריבה שכעס לפני כל העם  הרמב"ם 

באומרו שמעו נא המורים דקדק עליו ה' יתברך שהיה אדם כמוהו כועס לפני עדת ישראל במקום 

 שאין ראוי לכעוס, ומדוע דקדק ה' עם משה שכעס. כדי ללמדו שלא בדרך זאת יש להנהיג את כלל

 ישראל.

)אורות הקודש ד', תק'( אומר שצריך לדעת שבהנהגת העם אין הולכים בדרך של כעס  הרב קוק

ומכות ואפילו הכאת סלע אמנם זה רק סלע אך עלולה התופעה להגיע ולהחמיר לידי הכאת 

 האנשים. 

דבר נוסף לומדים מפנחס בן יאיר שעשה מעשה, לקח רומח בידו והרג את היהודי והגויה מתוך 

ים. ה' מברך אותו ואומר פנחס בן אלעזר השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו כעס וקנאה גדול

את קנאתי. לכאורה, היינו חושבים שפנחס בן יאיר  עשה מעשה מתוך כעס גדול ומתוך איבוד 

שליטה והאמת היא שפנחס בן יאיר פעל מתוך קנאה חיובית לה' ולא מתוך כעס פסול. בניגוד לכך, 

ה מטיף מוסר בנחת ואף על פי כן בתוכו הוא כועס ומלא עצבים ואין אפשר למצוא אדם שנרא

כוונתו לשם שמים. פנחס פעל מתוך קנאה לשם שמים ולא מתוך כעס פנימי. מרן הרב קוק מדבר 

על צדיקים אשר הרעיונות הקצרים של ההמון מעיקים עליהם ושתלמידי חכמים אינם כועסים 

 אלא מקנאים את קנאתו של ה'.

. טוב שירגיל -התורה רותחת בו, ובכל זאת –תענית ד ע"א אומרת שתלמיד חכם שרתח הגמרא ב

 את עצמו במידת הנחת.
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 סיכום

 עסקנו במאמר זה במידת הכעס והבאנו כמה נקודות חשובות על הכעס:

עוס? מהם הדרכים להתגבר על הכעס? אם הכעס גורם לעבודה זרה? האם יש מצבים שמותר לכ

 חכמים. וכעס של תלמידי

ך לעבוד עבודה יום יומית על מידת יהי רצון שבעזרת ה' נמשיך להתמיד במידת הנחת ונמשי

 הכעס. 

 בשם ה' נשעה ונצליח. 
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 חובת השירות הצבאי

 צבי הרוש

 הקדמה: 

בחרתי בנושא זה משום שנושא זה מדבר לכל אדם שסיים תיכון ומגיע לשלב שבו הוא צריך 

לצבא.חשוב לכל אדם להבין מה הערך של השירות הצבאי ומדוע חובה להתגייס אליו להתגייס 

ואז ממילא החובה הזאת תהפוך לו לזכות ותגביר לו את המוטיבציה לשרת וממילא כל השירות 

 שלו ייהפך למשמעותי הרבה יותר.

 מדוע יש חובה להתגייס?

חייב להתגייס וישנה חשיבות גדולה,  חובת הגיוס היא חוק במדינת ישראל ולכן כל אזרח בישראל

בין אם רוצה ובין אם לא רוצה. במיוחד שבזמן הזה הכי צריך להתגייס בגלל שיש המון מלחמות 

וזו המציאות ולכן גם אם אתה מתלבט אין פה שאלה בכלל כל אדם שמתגייס לצבא עוזר ותורם, 

זה ברמה האזרחית, אם זה גם אם נראה שלא. הצבא גם תורם לכל אחד בכל מיני דברים. אם 

להסתדר עם אנשים שאתה לא מכיר וכן מבחינת כושר. כשאדם משרת בצבא הוא מחזיר טובה 

למדינה ,זו הכרת הטוב. כל אזרח בישראל מקבל זכויות רבות מהמדינה בתחומים רבים והמדינה 

עושה שנים להחזיר מעט על כל הטוב שהיא  3-מצידה דורשת להכיר לה טוב בכך שנתגייס ל

שנות חיינו, אז האם לא ראוי שנעשה זאת? ובפן הרוחני יש מצווה מן התורה של  120למענינו בכל 

"לא תעמוד על דם רעך" וזו מצווה גדולה שאדם מתגייס הוא מקיים מצווה בכך שהוא עוזר לעם 

יס ישראל ומגן על יהודים במלחמות, ולכן אחרי מה שאמרנו חשוב מאוד שכל יהודי ויהודי יתגי

לצבא כך הוא גם מרוויח מהצד הגשמי וגם מהצד הרוחני. לכן מי שיכול וקרוב לגיוס יתגייס 

 יתרום את חלקו למדינה יעשה זאת בכבוד ויהיה לו רק טוב.

 למה צריך להתגייס?

ופירושה שאם אתה רואה יהודי שעומד  88"לא תעמוד על דם רעך"יש מצווה שכתובה בתורה 

ול בשביל לעזור לו. ואם זה כלפי יחיד קל וחומר כלפי עם ישראל למות תעשה כל מה שאתה יכ

"עזרת ישראל שלמען עם ישראל צריך לעשות הכל ואף צריך לצאת למלחמה כמו שהרמב"ם אומר 

לכן כל אדם שיכול ויש לו את האפשרות צריך וחייב להתגייס, וכך הוא גם  מיד צר שבא אליהם"

 ל והוא מגן על אחיו.עושה מצווה בכך שהוא עוזר לעם ישרא

 פיקוח נפש ויציאה למלחמה

הראינו שברגע שהאדם נכנס לפיקוח נפש לאדם יחיד בישראל הוא צריך לעשות הכל ואפילו שזה 

בשבת ובוודאי ביום רגיל ופיקוח נפש דוחה את התורה כולה ולכן הוא יכול לעשות הכל אם זה 

יל נפשות מסכנה. יש שאלה קשה שסותרת לעבור על מצוות התורה או לחלל שבת ,הכל בשביל שיצ

את כל מה שאמרנו עד עכשיו, הרי אדם שיוצא למלחמה הוא מכניס עצמו למצב סכנה והרי הוא 

יכול למות, ואם הוא יכול למות הוא מכניס עצמו למצב של פיקוח נפש ומקודם אמרנו שפיקוח 

נכון שפיקוח נפש דוחה את נפש דוחה את כל התורה כולה? צריך לומר שכאן מדובר במשהו אחר 

                                                 

 ויקרא י"ט,טז. 88



75 
 

כל התורה אבל זה לא תופס כשמדובר על הגנת עם ישראל. מלחמה זה שונה למרות שאנשים 

שיוצאים למלחמה יודעים שלא בטוח שהם יחזרו וזה ידוע ואף פעם לא קורה שכולם חוזרים 

יש מהמלחמה בחיים ובכל זאת זו מצווה מהתורה והתורה ציוותה אותנו לצאת למלחמה. כל א

מישראל חייב להשתתף בה למרות שכרוך במצווה זו פיקוח נפש. מרן הראי"ה קוק זצ"ל )חזון 

 "ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות שבתורה"הגאולה עמוד רכב( מסביר את דברי חז"ל 

 רואים פה שהתורה מחייבת אותנו להילחם בשביל ארץ ישראל.

 ת?מדוע השירות הצבאי הוא חובה ולא התנדבו

ושם הוא אומר שכל מי שלא מקיים  89"עזרת ישראל מיד צר שבא אליהם"הרמב"ם מזכיר בספרו 

את הפסוק הזה ובורח מהצבא עובר על איסור הרי כל עם ישראל תלויים בו שהיה יכול להציל נפש 

יהודי ולא הציל וגם בפסוק אנחנו רואים שאדם חייב לעזור ליהודי ולכן צריך להתגייס לצבא 

תוכל לעזור לחבר שלך בכך שאתה מגן עליו וזו מצווה מן התורה. לכן כל מי שאומר שאין ובכך 

"ארור עושה מלאכת ה' רמיה וארור מונע חובה להתגייס זה בעצם מעין שפיכות דמים שהרי כתוב 

ולהפך כל מי שיוצא למלחמה ונלחם מתוך לבו וכוונתו קדושה ולקדש את שם ה' יזכה  חרבו מדם"

עד פה זה  "כי עשה יעשה ה' לאדוני בית נאמן כי מלחמות ה' אדוני נלחם".שנאמר  לעולם הבא

מצוות עזרת ישראל מיד צר, יש עוד מצווה מן התורה המחייבת אותנו בכל הדורות לכבוש את 

ארץ ישראל שניתנה לנו מאבותינו, עד עכשיו היינו בגלות ולא יכולנו להילחם. עכשיו שאנחנו 

 ו את האפשרות להילחם זו מצווה.בארץ ישראל ויש לנ

 אדם שלומד תורה פטור מהצבא?

יש חשיבות גדולה להתגייס לצבא במיוחד לתלמידי הישיבות, הרב צבי יהודה קוק זצ"ל כתב 

מאמר גדול על גיוס בני הישיבות, כמה שזה חשוב ואפילו הרב בעצמו על אף גילו המבוגר היה 

רב קוק אומר שהישיבות הגבוהות לא משחררות מתנדב בעבודות ייצור ובמשמר הלאומי. ה

ופוטרות אותך מהצבא אך ניתן רק לדחות את הגיוס וגם זה בשביל ללמוד תורה. פעם הלך הרב 

:"איך יכול להיות שאנחנו משחררים ופוטרים בחורי קוק לכנס עם ראשי הצבא ושם הוא אמר

לימוד התורה לפני  ור מהצבא".ישיבות מהצבא? אנחנו לא פוטרים ולא משחררים, אף אחד לא פט

הצבא עוזר לאדם לשמור על עצמו בצבא כי בצבא יש המון קשיים של דת ולימוד התורה עוזר 

לאדם בכך שהוא "מטעין" את עצמו. לכן הרב אומר ללכת ולהתגדל בתורה ואחר כך ללכת לצבא 

, תביאו ככה תביאו ברכה לצבא מתוך התגדלות התורה ומי שחושש מהורדת הכיפה אדרבה

 אתכם את קידוש ה' וההתקרבות לה' ותחזקו כל מי שאפשר.

 סיכום: 

ראינו במאמר שהחובה להתגייס היא לא רק מהמדינה אלא היא מצווה מן התורה, מצווה חשובה 

שדוחה פיקוח נפש. ולמדנו שיש הבדל מהותי בין שירות בצבא ישראל לשירות בכל צבא אחר. כמו 

דם צריך להכיר טובה גדולה למדינה ולתרום מעצמו על מנת להגן כן ראינו שגם מצד עצמו הא

עליה ואפילו לומדי תורה אינם פטורים מחובת השירות הצבאי.בעז"ה שנזכה כולנו לחוש את 

 האחריות הגדולה ואת החובה שהיא זכות בגיוס לצה"ל.
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 שם בשמחההעבדו את            

 נתנאל זיפתי                         

 הקדמה

השמחה היא חלק חשוב בחיינו בין בגשמיות ובין ברוחניות וראיתי על עצמי שהייתי עובר לעיתים 

 את גבול הטעם הטוב בליצנות ולכן בחרתי לברר מהי השמחה והיכן הגבולות שלה .

 מהי השמחה ? 

יש כמה וכמה פסוקים בתנ"ך ומאמרים בחז"ל המדגישים את הצורך במעלת השמחה בחיי היום 

אין עומדים  ועוד, 90"עבדו את השם בשמחה ובואו לפניו ברננה" –יום ובעבודת השם . לדוגמא 

        מתוך שמחה )בברכות לא ,א(  . אלא להתפלל 

אנו רואים כיום שגם המדענים מוכיחים , וכן וקים המראים את חשיבות השמחהיש עוד הרבה פס

מבחינה סטטיסטית שלאדם שמח יש לו פחות מחלות, וחי חיים יותר ארוכים מאדם שחי בעצבות 

אומר הרב  האם תנועות גופניות או משהו יותר פנימי ורגשי?? אז מהי השמחה בעצם .או בכעס

וברגליים הנן בשליטתי יכול  פעולות הנעשות בידיים,  "בשמחה ובטוב לבב"הדר מרגולין בספרו 

אני להחליט לעשותן ולבצע אותן בהתאם להחלטתי, אבל שיהא ליבי שמח אין זו פעולה אלא רגש. 

אנו רואים מכאן ששמחה זהו רגש שאותו האדם צריך לפתח . לא הפעולות חיצוניות של האדם 

ך עיקר השמחה א -אם כי לעיתים הן יכולות לעורר שמחה מראות את עוצמת השמחה שיש בו.

   היא בלב.

  שמחה אמיתית !!  

לאחר שראינו מהי שמחה השאלה הנשאלת כיצד מגיעים למידה הנעלת הזאת .יש כמה דרכים 

שממנו יכול להפתח  השער אל תוך הלב  –הראשון חיצוני )גשמי(  .להגיע לאותו מצב רגשי

  .מתוך חיבור לאלוקות –ולהשכין בו את מידת השמחה . והשני יותר פנימי )רוחני( 

 –ל שמחה . לדוגמא אדם יכול לגרום לכך במודע שההנהגות שלו יהיו ש –לפי הדרך הראשונה 

הרבה וכדומה ומאידך להתרחק מהדיכאון ל אחד בסבר פנים יפות , לחייך להגיד שלום לכ

 והעצבות . ובעקבות כך הרגש האמיתי של השמחה נמשך על ידי ההנהגות הטבעיות של האדם . 

בדבריו הוא מצטט את  "והלכת בדרכיו "שאותו כותב הרב שלמה אבינר בספרו  -הדרך השנייה  

שרי לב זרוע לצדיק  ולי "אורהשם עובד את הקב"ה בשמחה שנאמר דברי הרמב"ם , " אדם ירא 

ה פשוט מעבודת השם .  חד וחלק אדם שרוצה להגיע לשמח –מאין לוקח האדם שמחה ??  "שמחה

עיסוק רוחני אמיתי יכול להביא לסיפוק ושמחה  .השמחה תבוא מאליהוישמור תורה ומצוות 

ות, וכדומה תמידית, לעומת עיסוק גשמי בעולם הזה כגון: רדיפה אחר כסף תאוות האכילה, תענוג

 הם אינם מביאים לשמחה אמיתית אלא רגעית החולפת כעבור זמן מה.
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 גבולות השמחה 

, "אורחות צדיקים". ועל זה כותב מחבר הספר חה יכולה לפזול לשני כיוונים טוב ורעמידת השמ

אחרים , לא יהיה בעצבות  האדם אשר ישיג את מידת השמחה, יהיה בריא בכל גופו , יאיר פניו ל

כי  עם השחוק  מהשמחה יבוא שחוק לאדם ... עד כאן הכיוון הטוב ומה עם הרע ? דיכאון, ו

אדם שמגיע . "כי כקול הסירים תחת הסיר כן שחוק הכסיל"  רמשתתפת דעת קלה כמו שנאמ

ברצותו להשיג  את מעשיו ויכול להגיע להוללות רבה  לידי שחוק וליצנות הוא לא משתלט על

משוך עצמו לשתייה יותר מן העבירות , קל וחומר אם ישתה האדם יין ויהתאוות הרעות ושאר 

לא סתם שמחה  91של מצווה"א מתוך שמחה אין עומדים להתפלל אל"  ן כתוב בגמראלכהראוי )

"אין עומדים להתפלל אלא מתוך  שהרי נאמר במשנה:אלא "של מצווה" .ולא מתוך  קלות ראש 

 . "כובד ראש

לשחוק אמרתי מהולל "ההבדל בין שחוק להוללות .  עלפרו "עין איה" כותב הרב קוק בס ועל זה

על שני סוגים של שמחה הרב מתייחס, אחת  –זה שחוק שמשחק הקב"ה עם הצדיקים בעוה"ב"

של סיפוק רגשי הממלא את האדם בתקווה טובה אבל שקטה ורגועה, וזוהי השמחה. והסוג השני 

הוללות.  אם כן מה  ב",שיש שמחה עליזה ותזוזה וזאתפאזהו עונג של רעש וקצביות כגון : "ב –

"עבדו ר ישלב יראה בשמחתו , שנאמ  ?לא להגיע למצב של הוללות וליצנותיעשה האדם בשביל 

צריך שמחה אבל גם יראה )פחד( מבורא עולם ובכך לא יגיע  -את השם בשמחה וגילו ברעדה "

 לשחוק וקלות ראש . 

 מצווה גדולה להיות בשמחה 

על איזו שמחה מדובר?  ?האם יש מצווה לשמוח תמיד "מצווה גדולה להיות בשמחה"ידוע הפתגם 

  ?ך הואוש את השמחה הטבעית שלנו רק לקודש בראנו מצווים להקדיהאם 

משנכנס אב ממעטים  כך "כשם שמשנכנס אדר מרבים בשמחה גם וגם , חז"ל לימדו אותנו ואמרו

ל ימות יד צריכה להיות חקוקה בקרבינו בכשהשמחה תמ מדברי חכמינו אנו למדים ."בשמחה

 השנה רק שבחודש אחד מסוים צריך להרבות ובחודש אחר להמעיט .

"עבדו את השם בשמחה בואו ומצד אחד גם את השם יתברך אנו מצווים לעובדו בשמחה , שנאמר 

   93" טוב לבב מרוב כלב"תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ו*  92לפניו ברננה"

 "כשלומד תורה או שעושה מצווה  –" "ליקוטי עצות אומר רבי נחמן מברסלב בספרוועוד 

.ומעלה ומתקן את פגם בשמחה גדולה עד שמרקד מחמת השמחה , הוא מעלה גדולה מאוד ..

וה בשמחה ולא בעול  רבי נחמן מסביר לנו עד כמה מעלת האדם שעושה מצו ."האמונה  שבו

 מחזק אצלו את האמונה . הוא כך ל ידיובעצלנות  ע

                                                 

   .במסכת ברכות לא ,א 91
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 עמלה של תורה  

"אמר  שכתוב  וקשה לקיום כפישהרי התורה היא עול , חז"ל לימדו אותנו שאדם לעמל יולד 

ן : רשב"י שלושה מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכולן לא נתנן אלא על ידי ייסורין ואלו ה

 .""אשרי הגבר אשר תיסרנו  יה ומתורתך תלמדנו ר שנאמ .94"תורה ,ארץ ישראל, והעולם הבא

אדם שרוצה לעסוק בתורה ולשמור את מצוות השם זה מאוד קשה , הוא צריך להמעיט בתענוגי 

ות הקושי . כיצד האדם יוכל לעבוד את השם בשמחה למרעוד ועודהעולם הזה , להקדיש מזמנו , ו

צווה ובאהבת האל שציווה בהן . " השמחה שישמח האדם בעשיית המ ? אומר הרמב"ם הקיים

"הדבר הוא שאין לו לאדם לקיים מצוות כי ומוסיף המגיד משנה שם :   ,95עבודה גדולה היא"

אלא יקיימם בחשק והתלהבות ולכן חשוב שהאדם ידע בזמן שמקיים את מצוות  חובה לעשותן",

ולילה חוקות  יום"אם לא בריתי הוא מחייה את העולם כולו שנאמר השם ועוסק בתורה הקדושה 

ולכן ,בוודאי לאחר שהאדם יבין ויכיר בעצם קיום התורה יקיימם . 96שמים וארץ לא שמתי"

 בשמחה.    

 

 דרכים שבגללן עובד האדם את השם יתברך  יש שלוש  

 1 ה ושיתנו לו כבוד ,ויקומו בשבילואחד עובד את בורא עולם בשביל לגדול בתור –.  כבוד ,

באחד משיעוריו, הרב בזמן שהציבור מנשקים את ידו צריך להרגיש הרב פיש אמר  –ועוד 

 שזאת נשיכה ולא נשיקה רחמנה ליצלן .

 2.  יש אחד שדבוק בדרכי השם משלים שהוא מפחד מהעונש ומאידך חושב  –שכר ועונש

 לעתיד לבוא על שכרו הרב .

 3 ת הבורא , זה אחד שעובד את קונו לשמה מתוך תמימות הלב , ואהב –. אהבה אמיתית

גישה הזאת ב.ורק  דך"אבך ובכל נפשך ובכל מקיך בכל לבואהבת את השם אל"אמר שנ

אפשר להגיע לעשיית המצוות בשמחה גמורה, אחרי שמבין ומכיר את הערך של המצווה , 

ויודע שהוא עושה את הטוב מצד שהוא טוב ומובן מאליו שאדם שעושה מעשה טוב יש לו 

המלכים שהוא  מעשהו .  קל וחומר שעובד את מלך מלכימצב רוח מרומם והוא שמח ב

 ?לא נוכל לעובדו בשמחה וטוב לבב ומטיב עם הבריות, איך  ראשית הטוב

    

."כי זאת היא השמחה "ל בספרו מסילת ישרים חונסיים בדבריו המאירות של הרמ

כמוהו האמיתית שיהיה ליבו של האדם עלז על שהוא זוכה לעבוד לפני אדון יתברך שאין 

,ולעסוק בתורתו ובמצותיו שהם השלמות האמתי והיקר הנצחי.... כי כל מה שזוכה 

האדם לכנס יותר לפנים בחדרי ידיעת גדולתו יתברך , יותר תגדל בו השמחה ויהיה ליבו 

 .  "שש בקירבו
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 אבולוציה והמפץ הגדולה

 עמית זקזאק

 

 מהי האבולוציה: .1

  גנטיים במיני אורגניזמים המתרחשיםהיא תהליך ביולוגי של התהוות שינויים  האבולוציה

 בשינויים בתכונותיהם הפיזיולוגיות וההתנהגותיות. במרוצת הדורות ומתבטאים בהדרגה

 תכונות חדשות או לשנות תכונות קיימות. יצוררת, שהאבולוציה היא היכולת לזאת אומ

החל מהאדם הקדמון )על פי  דור הארץ והאדם,האבולוציה שואפת לתאר את התפתחות כ

 אנו. לימינו ועד שנים(, מיליארד 3.5 לפני מחקרים

  האם האבולוציה סותרת את התורה? .2

יש הרבה שיטות ביהדות בנוגע לביאור תורת האבולוציה, אחד מאנשי היהדות הגדולים 

האבולוציה ההולכת וכובשת "תורת שאומר: -הראי"ה קוקשמבארים את תורת האבולוציה הוא 

נשאלת השאלה  עתה את העולם מתאימה לסודות הקבלה יותר מכל תורה פילוסופית אחרת..".

איך הרב קוק משלב בין תורת היהדות לבין תורה כופרת כאבולוציה? ניתן להסביר זאת בשני 

ם, אין לפי הרב קוק, התורה איננה ספר מדע המתיימר לחשוף את חוקי מדע היקו.1 אופנים:

התורה ספר ביולוגיה או פיזיקה, התורה עוסקת בדבר ה' לעולם, וברצונו מבני האדם, ולכן לא 

אנו  .2תיתכן סתירה בין התורה למדע כיוון שהם עוסקים בשני תחומים שונים בתכליתם. 

: "ומחליף את מאמינים)היהודים( כי הקב"ה ברא את חוקי הטבע, והרי כך אנו אומרים בכל ערב

, ישנם חוקי טבע "המנהלים" כביכול את היקום. עכשיו, אם נניח ים ומסדר את הכוכבים"הזמנ

שתיאורית האבולוציה אכן נכונה מבחינה מדעית, אז יבוא המאמין ויגיד: "אלוקים בראת את 

ברא למשל את כוח המשיכה או הפוטו ש םשחוקי האבולוציה ישלטו בו, כש עולם החי בכדי

יית האבולוציה אכן נכונה, המאמין יקבע כי הקב"ה ברא כך את העולם, סינתזה. ולכן אם תאור

תפנות ולטפל בהיבטים ומשום שתאוריית האבולוציה אינה סותרת את התורה יכול הרב קוק לה

 ליהדות. של האבולוציה וזיקתם הפילוסופיים

, של התייחסות היהדות לתורת האבולוציה אומרת שלהפך, לתורת היהדות אין שום שיטה נוספת

בעיה עם תורת האבולוציה, יש במקורות היהדות)בעיקר ששייכות לקבלה ולתורת הסוד(, אמירות 

על כך שתורת ההתפתחות מאוד מתאימה לרזי התורה)כך גם כותב הרב קוק בספרו "אורות 

האבולוציה היא שהעולם הזה אינו תוצר של איזו התפוצצות קודש"(, משמעות התורה כלפי 

מקרית חסרת משמעות)המפץ הגדול(, אלא שיש מישהו שברא אותו וממילא יש לו ערך וייעוד, 

 שלשמה הוא נברא, זה הבסיס לכל. והוא נוצר בצורה מכוונת להגשמת המטרה האלוקית

 . מהו מוצאו של האדם: 3

וצא עניין רב אצל שלל מדענים וביולוגים ברחבי העולם, לפי מוצאו של האדם הוא דבר אשר מ

 התורה יש הסבר אחד למוצאו של האדם, בשאלה זו נסביר את מגוון שיטותיהם של כל הדעות.

)=מאמיני צ'ארלס דארווין(, "דרוויניסטים"במשך עשרות שנים הייתה התאוריה המקובלת על ה

שחי במרכז אפריקה ביערות החליט  ם הקדמוןלגבי מוצא האדם מן הקוף, הם טוענים כי האד

מסיבות שונות ובחר לחיות בסוואנה)=מקום שאין בו יערות(, השינוי בתנאי  לנטוש את היערות
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אדם בתהליך ל קוף שהתפתחל קרקע גרמו לשינוי בגופו של ההסביבה, והמעבר מהיערות לחיים ע

לא כל היצורים פיתחו מוח בריא אבולוציוני שארך מיליוני שנים. מכאן נשאלת השאלה: למה 

והחלו להלך על שתיים? שאלה זו גרמה לפתח את התאוריה של דארווין ולהסיק מכך שהיצור 

הקדום לא ירד מהעצים, אלא הוא בכלל לא היה שם, והיה חי בכלל במים, תאוריה זו מכונה 

ם עם דעה זו ואף יר בשם מקס הסכיכווטי", )קוף המים(, ביולוג ימי ב"תיאורית קוף האדם האק

 לכך פרק באחד מספריו.הקדיש 

 , שאומרת שהעולם נברא ואינו קדמון.לפי הדת היהודית

העולם נברא בבריאה שהתרחשה לאורך שישה ימים, שאחריהם שבת הקב"ה ביום השביעי, וביום 

 שנה, וכך גם האדם. 5775השישי ברא את האדם. לפי היהדות והתורה העולם נברא לפני 

ות האדם נברא על ידי אלוהים)הקב"ה(, כאשר הוא מהלך על שתיים, יש לו יכולת לפי היהד

שכלית אינטלקטואלית עצומה, ויש לו גם את היכולת להיות בעל כישרון ופן רוחני מיוחד 

אדם הראשון היה יכול להגיע למדרגות רוחניות גבוהות המאוד,)בדיוק כמו האדם של היום(. 

 הגיע אליהם, חז"ל משווים את דרגת רוחניותו של האדם הראשוןשהאדם של היום אינו יכול ל

  לדרגתם של בני ישראל במעמד הר סיני קודם החטא.

מכאן אנו למדים שלפי היהדות, האדם נברא בתהליך "בריאת העולם" ביום השישי לבריאתו, 

לו יכולת  והוא נולד כמו אדם רגיל ולא כמו קוף לפי התאוריה של האבולוציה, חוץ מזה שהייתה

 רוחנית גדולה מהיכולת הרוחנית של האדם של היום עקב היותו חי בגן עדן.

 

 . מהו המפץ הגדול: 4

לומר על המפץ הגדול שהכל בו  המפץ הגדול מתאר את היווצרות היקום, ממד הזמן והמרחב, ניתן

 במקריות.  קרה

מיליארד שנים, שבעקבותיו  13.7על פי תורת המפץ הגדול היה אירוע שהתרחש בגלקסיה לפני כ

 נוצרו כל הממדים, רוב ההיסטוריונים מסכימים עם תיאוריה זו ואומרים שהיה פיצוץ גדול שגרם

  לכל היקום, העולם, והאדם להיווצר, ואין לכך כל גורם אלא שהכל קרה במקריות.

 

 . האם המפץ הגדול סותר את התורה?:5

מה שהיהדות טוענת כבר שנים רבות שהעולם יש אומרים שתיאורית המפץ הגדול מאשרת את 

 "נברא" ויש לו יוצר ולא "קדמון" ואין לו יוצר, כפי שטענו המדענים הקדמונים היוונים.

ביחס לשאלה באיזה אופן בדיוק נברא העולם, אין התורה מפרטת מלבד העובדה שהתהליך נעשה 

שאנחנו מלמדים בעולם, שהכל  : כי יסוד הכל הוא מההרב קוקעל ידי הקב"ה, ובקשר לכך אומר 

 פועל ה' והאמצעיים, רבים או מועטים, שהקב"ה לא חיסר מעולמו כלום...".

 , אז לסיכום: התורה אינה סותרת את את המפץ הגדול, להיפך היא אומרת שייתכן שהוא התרחש

 וזה היה בתהליך ארוך שעשה הקב"ה )בריאת העולם(.

 ?איך מכלום נוצר עולם כל כך מפותח .6
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 אך, מיליארד שנים. 13.7לפי רוב המדענים העולם והיקום נוצרו במפץ הגדול, הפיצוץ שקרה לפני 

 איך גוף האדם כל כך מסודר? ה נברא עולם כל כך מסודר ומפותח?מפיצוץ ז איך

 איך היקום ומערכת השמש כל כך מסורטטים ומתואמים בקשר לעולם? 

ליך בלתי פוסק של התפשטות שנמשך עד היום המאמינים במפץ הגדול, אומרים שזה היה תה

 ויימשך גם בעתיד הרחוק, ומתבטא בכך שצבירי הגלקסיות מתרחקים אחד מהשני ובכך מפתחים 

 ומגדילים את היקום והמרחב.

  )הקב"ה( זה עונה על הכל. לפי דת היהדות זה שיש בורא לעולם

גם להתפתחות היקום, ובכך הקב"ה ברא את העולם בשישה ימים וברא את האדם, ובכך גרם 

היהדות עונה על כך שהעולם אינו נוצר מכלום, אלא יש לו בורא שהוא מעל הכל, ולעומת זאת רוב 

 המדענים לא מצליחים לפענח את השאלה הזו וטוענים שזה עניין של תהליך והתפתחות העולם.

ידעה הכל לפני  )ובכך אנו רואים איך שהדת היהודית קודמת לכל הדעות של המדענים ותמיד

שהמדענים ידעו על כך(. ומשום כך אנו רואים שהעולם נברא על ידי הקב"ה ולא בסתם מקריות 

 והתפוצצות פתאומית בגלקסיה.

 לסיכום:

בחרתי נושא מאוד מעניין ופיקנטי והוא עזר לי להבין יותר טוב את נושא היווצרות האדם לפי 

 הדעות השונות.

וד דעות שאפשר לשמוע אותן גם אם הן לא מתקבלות על הדעת מאמר זה גרם לי להבין שיש ע

 במבט ראשון.

אני חושב שהמדענים איחרו במעט עם ההשערות המדעיות שלהם בהשוואה לתורה שהקדימה 

אותם בכל היבט אפשרי, גם בהיבט של בריאת העולם שהוא קדמון ואינו נברא, וגם בהיבט של 

היצורים, ושהם לא היו תמיד ונוצרו בתהליך מתמשך האבולוציה שיש אלוהים שברא את האדם ו

 שגרם לתוצר הסופי שלהם.

 לבסוף אני חושב שהנושא שבחרתי תרם מאוד להרחבת הידע שלי בנוגע להתפתחות העולם.
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 שמירת הלשון

 אלירן חודדי

 הקדמה

זה את זה, על ידי הדיבור אנחנו מבינים  הדיבור והחשיבה הם המייחדות את האדם מהבהמה.

מתחברים אחד לשני ויכולים לפעול יחד להשגת מטרות שונות.  אך לדיבור יש גם צד לא טוב, 

דיבור יכול להרוס, לפגוע, לרמוס ועוד. לכן ראיתי חשיבות לכתוב על הדיבור, כדי שכל אחד 

 מאיתנו יחשוב טוב לפני שהוא מדבר ומשוחח עם חברו.

 

 כוחה של הלשון 

ו גדול בהרבה ממה שאנחנו חושבים. הרי זה כאילו ביצענו העברה בנקאית הכוח האצור בלשוננ

בכרטיס הכספומט שלנו, ובעקבותיה מתברר כי סכום עתק  הועבר באמצעות כרטיס הפלסטיק 

הקטן ממדינה אחת לאחרת, והשאיר אותנו בגירעון ענק. ככה זה עם הלשון שלנו, אנחנו חושבים 

 בעצם הופכים עולמות.שאנחנו רק מחליפים מילים, אבל 

 לשון הרע 

יש כמה סוגים של לשון הרע. במשמעותו הפשוטה המונח לשון הרע הוא דברי גנות או דיבור מזיק. 

לדוגמא: כששכן א' אומר לשכן ב' "שכננו ג' הוא אדיש ולא חברותי", השכנים א' ו ב' נכשלו בלשון 

 הרע, א' כמדבר ו ב' כשומע.

י הרכילות. רכיל, הוא אדם שמספר לפלוני דבר שלילי שנאמר עליו, הסוג השני של לשון הרע זוה

על ידי אדם אחר. לדוגמא: שכן א' ילך לשכן ב' ויאמר לו ששכן ג' אמר עליו שהוא אדיש ולא 

חברותי. הרכילות גורמת לעוינות בין בני אדם, שהרי שכן ב', שיתכן שמעולם לא חש טינה לשכן 

 כן א'.ג', הוסת נגדו רק בגלל דברי ש

הסוג השלילי הוא הוצאת שם רע. אם הסוג הראשון של לשון הרע מתייחס לדברי אמת, אז 

הוצאת שם רע מתייחס לדברי שקר. לדוגמא: אם שכן א' יאמר לשכן ב' ששכן ג' הוא רמאי ושקרן 

 כשלמעשה הוא לא, אז שכן א' עבר על הוצאת שם רע.

וגדרת כגרימת כאב פיזי או נפשי. התורה מודעת הסוג הרביעי הוא אונאת דברים. אונאת דברים מ

היטב לכוחן של מילים והיא רואה באונאת דברים כפגיעה של ממש. אונאת דברים יכול להתבטא 

בהרבה דברים כגון:בדיחות עוקצניות, דיבור על מגרעותיו של הזולת וכדומה. כל מי שנעדר 

ם לב מה אתה מוציא מהפה, ותרגיל ברגישות עלול  להכאיב לאחרים במצבים שגרתיים. לכן שי

 את עצמך לדבר דברים טובים.

 מתי מותר לדבר לשון הרע

ישנם פעמים שבהם הדיבור על חסרונותיו של אדם, עשוי להביא תועלת ורצוי לנקוט בו. לדוגמא: 

כשמנסים לעזור לאדם, וכשמנסים להגן על אחרים מפני אותו אדם. במצבים כאלה למרות שאנו 

 רונות, הדיבור לא נחשב לשון הרע.מזכירים חס

 יש ארבעה סוגים עיקריים של דיבור לתועלת, שמותר לספר בהם לשון גנאי :
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 לסייע לאדם בתיקון דרכיו, כגון: לספר מגרעותיו של פלוני בשביל לשפר מידותיו. .1

לסייע לאלו המושפעים מהתנהגותו של אותו אדם, כגון: אנשים שרוצים להיכנס איתו  .2

 אך לא יודעים על מעשיו.לשותפות 

 לשים קץ למחלוקת שבה פלוני מעורב והיא מאיימת לפלג את הציבור.   .3

 לספר לאחרים על מנת ללמוד משגיאותיו של אותו אדם. .4

אך לא די בארבעת הסוגים הללו על מנת לדבר לשון הרע שיש בה תועלת, ישנם שבעה  .5

 תנאים שחייבים להתקיים לפני שיהיה מותר לדבר דבר ביקורתי על פלוני. והם: 

נפעל רק על פי מידע מכלי ראשון, כלומר אסור לומר משהו על פלוני ששמעתי ממישהו  .א

 אחר, אלא רק האדם שהיה עם פלוני.

 תח היטב את נסיבות העניין, שלא תהיה פזיז לשפוט ותטעה.יש לנ .ב

לדבר עם פלוני על מעשיו לפני שמדברים עליו. רק אם הדיבור עימו יביא לנתק או לביטול  .ג

 התוצאה הרצויה לא צריך לדבר עימו.

לא להגזים בדיבור. נכון שמותר לדבר גנות שמטרתה תועלת, אבל צריך להיזהר שלא  .ד

שמיט פרטים על חומרת מעשיו של פלוני, אך מותר להשמיט פרטים תוציא שם רע. אל ת

 נכונים המוסיפים חומרה למעשה אם תוכל להשיג את אותה התוצאה בלעדיהם.

כוונת המדבר צריכה להיות אך ורק לתועלת. כלומר אסור ליהנות מסיפור דברי גנאי על  .ה

 א לספר.פלוני. לכן כאשר אומרים לדבר על אדם שלא אהוב עליך, עדיף ל

אין למתוח ביקורת כל עוד קיימת אפשרות אחרת. אם יש דרך כל שהיא שבאמצעותה  .ו

 אפשר להימנע מלדבר בגנותו של אדם, חייבים לנקוט באותה דרך.

מניעת נזק מיותר. כלומר אם בדיבור לתועלת על אדם, יכול להיגרם נזק בנוסף לתועלת,  .ז

 עדיף שלא לספר את הדברים הללו.

 ם כל העיקרים והתנאים הללו מתקיימים, אזי הדיבור לתועלת אינו לשון הרע.כאמור לעיל א

 חומרת לשון הרע

אנשים נוטים לחשוב שהאדם ייתן את הדין על שיחה שלמה של לשון הרע, אבל לא כך הדבר אלא 

שעל כל מילה שהאדם לא נזהר בה והיא עוסקת בגנותו של הזולת, אפילו עליה האדם ייתן את 

 ים.הדין בשמי

 הגר''א שהיה בקיא בכל תורת הנגלה והנסתר קבע שלשון הרע הוא העוון החמור מכל העבירות.

חז''ל אמרו שכל המצוות והתורה שהאדם עשה ולמד, לא יהיה בכוחם לכפר על חטאי פיו. ועוד 

חז''ל אמרו בתוספתא במסכת פאה שיש שלושה איסורים שהם ייהרג ובל יעבור, והם: שפיכות 

ודה זרה, וגילוי עריות, ולשון הרע כנגד כולם. כלומר החומרה שלה נחשבת כחומרת דמים, עב

 כולם.

 הגר''א מגלה לנו שיש גם תיקון לדיבורי לשון הרע וכך כותב.

מי שרוצה לכפר על חטאיו ולאו דווקא רק חטאי הלשון, אלא על כל החטאים שעשה, צריך לשמור 

רסן את פיו בזמן האכילה(. כלומר עצם ריסון הפה על פיו ותאוותו)תאוותו כלומר שמתאפק ומ

 מדיבורי לשון הרע, רכילות וכולי, זה עצמו נחשב לאדם כתענית וסיגוף המכפרים לו על כל חטאיו.

 איך חוזרים בתשובה, וזוכים לעולם הבא ?
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 לגר''א יש תשובה אחת: שמירת הלשון !!!

צר נלחם בכל כוחותיו ותחבולותיו, עסק שמירת הלשון מדיבורים אסורים איננו דבר קל, הי

ודרושים הרבה השקעה ומאמץ לזכות לזה. אולם הגר''א מגלה שזה מזכך ומטהר את נשמתו, 

 יותר מכל התעניות והסיגופים שקיימים.

 כדי לזכות ולתקן את כל החטאים הקטנים והגדולים נדרש רק :

 !לרסן את הפה

 !לקדש אותו

 !לחשוב לפני שמדברים

עוצמת הדברים כל כך גדולה עד שהגר''א מסכם אותם במילים: "ובזה יכופר לו כל עוון, וניצול 

מכאן לומדים שהשומר לשונו יזכה שכל עוון שעשה יכופר, ימחק וייעלם ואף  -משאול תחתית"

אם מגיע לו שאול תחתית)שהוא מקום בגיהינום המיועד לאלו שחטאו בחטאים חמורים ביותר(, 

 מהכל !!!    הוא יינצל

 סיכום

במאמר ראינו את חשיבותה הרבה של שמירת הלשון, ועל זה שהאדם צריך להיזהר בכל דבר קטן 

"וזהו יותר מכל התורה שהוא אומר, ולחשוב לפני כל משפט שהוא אומר. וכלשונו של הגר''א : 

ם, וכך גם בעזרת ה' שנזכה כולנו לדבר רק דברים טובי  והמעשים, כי הפה קודש קודשים" !!!

 הקב''ה ידון את כולנו לטובה.
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 קדושת הברית

 נריה חורי

 :הקדמה

נו שהנגישות לתכנים לא ראויים יבמיוחד בימ בחרתי בנושא זה משום שהוא מאוד קשה ליישום,

 ים וכמעט בכל מקום היום גורמת לנפילה בכך.\מועדונים\והמציאות הקשה שיש היום ברחובות

 עריות,ולעומת זאת אנשים לא כל כך מודעים לחומרת חטא זה שהוא החטא הכי גדול)גילוי 

 זרה ושפיכות דמים( ולעומת זאת המצווה הכי גדולה וגם הראשונה בתורה:"פרו ורבו..." עבודה

המצוות באו לתקן את שבריאה שלמה שההרמב"ם בשמונה פרקים פרק ו' אומר  הרמב"ם:

לא בגלל שהוא לא שלם אלא  –תינוק נולד שלם, ועושים לו ברית מילה המידות שלנו לדוגמא ה

  .כדי לעזור לו בעניין התאווה לנשים להיות מתוקן

שלמה  ה)על חומש בראשית פרק יז' פסוק ה'( מציג גישה אחרת הבריאה לא נברא המלבי"ם :

והקב"ה השאיר לאדם דברים כדי להשלים את הבריאה לדוגמא: תינוק לא נולד שלם, יש לו 

  .עורלה והוא צריך להשלים ולתקן את גופו כדי שיוכל להיות שלם

ולכן זה מה שמביא את הילדים כי  ות אלא כולם מתרכזים בזרעבאדם ישנם כוחות רבים והכוח

 יש בזה את כל הכוחות של האבא.

ל כי הוא ריכוז של כל הכוחות ל הכיבה הזאת אין אפוטרופוס לעריות כלומר שכוח המין כולומס

 שלי שנמצאים בי, ולכן מי שנשמר בברית שומר על כל הכוחות שלו.

כל מה שיש בעולם יש בך , כל הכוחות שיש בעולם יש בך! לכן אם יש  -האדם נקרא עולם קטן

ראה נמלה עצל ה לא"לך  :י לכן שלמה המלך אומרתכונה מסוימת בבריאה יש אותה גם בתוכ

 כלומר תבין שיש בך מה שיש בטבע, בנמלה. דרכיה וחכם"

 כי יש בך את הכוחות של הנמר והצבי כי אתה עולם קטן!! :"הוה עז כנמר..."ולכן אומרת המשנה 

ורץ ואתה שילוב של כל הכוחות האלו יחד לכן תבנה מטוס שהוא גם מהיר וגם חזק )קל כנשר 

ל התכונות והדבר באדם שמציג את הריכוז של כל העולם ואם אני עולם קטן ויש בי את כ ..(כצבי

 ."צדיק יסוד עולם"שיש באדם והעולם, הוא הזרע שלו ולכן מי ששומר על הזרע שלו נקרא 

ם כל התכונות שיש בעולם והוא מצדיק את העולם שלו.  ואם ישאלך אדם עעולם כי אדם הוא 

תכם אז ית ועל העיניים כל בחורה מרגשת אתם הדתיים בגלל שאתם שומרים על הברחילוני א

לא תתרגשו מכל בחורה  על ידי כךנשמרים בדברים האלה ו ל כךתפסיקו להיות כאולי עדיף ש

 שעוברת! 

התרגשות מכל דבר פשוט ולא התשובה: אדם יכול לשחוק את רגשותיו שזה אומר להפוך את 

על חיים לא מתרגש ולא מתלהב שבעל החיים שלידו בלי בגדים... כי אין להתרגש מכלום כמו שב

 את עצמך לבעל חיים!  ךפואותה וה חקויו אתה לוקח את הרגשות שלך ומלהם רגשות ועכש

אדם על -ולכן אם אתה רוצה להצליח בזוגיות שלך אתה צריך לשמור על החדות, רגישות, כבן

 .בריתר שכולל את כולך שהוא ההדבהכוחות שלך שהם הראיה המישוש ועל 
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לסיכום אתה יכול להפוך את כל הכוחות שלך לנצחיים ומשמעותיים יותר על ידי שמירתם 

 בקדושה ובטהרה.   
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 הנצרות

 מור חזן

 הקדמה

ארץ ישראל נכבשה על ידי הרומאים והורדוס הומלך למלך על יהודה.  ,לפני הספירה 63בשנת 

לאחר מותו לא היה שלטון יציב  ביהודה והניצבים שנשלחו לשלוט בארץ ניצלו לרעה את מעמדם: 

הטילו מיסים כבדים, פגעו בדת ובעצמאות התרבות היהודית. המצב הכלכלי בארץ היה קשה, 

לשיפור המצב. בזמני מצוקה כפי שעבר על היהודים חלק מהעם החליט למרוד וחלק קיווה 

ביהודה, לא היה קשה לשכנע את העם להאמין שיקרה נס ושהגאולה תבוא ואכן, הופיעו ביהודה 

שחרור מעל הרומאים אחד –אנשים שראו עצמם משיחים, שליחי האל, שהבטיחו להביא גאולה 

 מאנשים אילו היה ישו.

 קורות חייו של ישו.

 30למשפחה יהודית מנצרת .על פי המסורת הנוצרית הוא נולד בבית לחם. כשהיה בן ישו נולד 

נטבל בירדן על ידי יוחנן המטביל, אחד המשיחים שהסתובב ביהודה. מטרת הטבילה הייתה 

להיטהר לקראת הגאולה הקרובה. לטבילה היתה משמעות רבה בחייו של ישו ובהשפעתה 

 הבת האדם.הסתובב בגליל והטיף לאהבת האל ולא

 טענת הנצרות כנגד היהדות,

הנוצרים טוענים שהאל בעצם העביר את בחירתו מהיהודים לכנסייה שהיא כעת ישראל האמתית 

ברכות, והיהודים יועדו לשאת בקללות ל"ישראל של הרוח". לפי רעיון זה הכנסייה הופכת למען -

או קבלתם את "האמונה הצלחה לאומית ושעבוד עד קץ הימים, -המקראיות של גלות, חוסר

 להכיר בישו כאל וכמשיח.-הנכונה"

 תקומת מדינת ישראל סטירת לחי לנצרות.

הנוצרים טוענים שהיהודים הם אלו שרצחו את ישו וסירבו לקבל את האמונה בו, ובעקבות זאת 

הם נידונו לעונש הגלות והייסורים. היהודים יכולים להתקיים, שכן קיומם המושפל ומצבם הבזוי 

ל בימת ההיסטוריה הם ההוכחה לאמיתות הנצרות לכאורה, אך "הפלא ופלא" עם ישראל חוזר ע

שנה מקים מדינה חזקה עם כלכלה משגשגת, צבא חזק, חיי תרבות, תוך שמירה על  70-לארצו וב

המסורת היהודית. גאולה אשר צמחה מן הנצרות עצמה, שהרי הנאצים ימח שמם שכנעו והשפיעו 

מתנוסס על דגלם צלב קרס. עובדה זו היא סטירה מצלצלת וחזקה לנצרות שטענו על נוצרים אשר 

שעם ישראל יהיה בגלות לעולם ויהיה בזוי תחת העמים,בניגוד אליהם נביאי ישראל אשר טענו 

שעם ישראל עוד יחזור לארצו ישגשג ויצליח ויהיה אור לאומות העולם דברים אשר מוכחים 

 סת במערומיה" כדת עם המון שקרים וכזבים.בימינו. אם כן, הנצרות "נתפ

 האם הנצרות היא עבודה זרה?

הפוסקים בדורות האחרונים דנים רבות בתשובותיהם בשאלת היחס אל הנצרות ואל הנוצרים. 

פוסקים רבים השתדלו למתן את היחס כלפי הנצרות והנוצרים, בהניחם שהנוצרים בימינו שונים 

מהקשיים העיקריים בהם נתקלו חכמי האחרונים הללו הוא  במהותם מהנוצרים בזמן עבר. אחד
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שיטת הרמב"ם, הקובעת שהנוצרים הם עובדי עבודה זרה .הגישה העיקרית היא שאומנם כך 

 משמע מדברי הרמב"ם, אך ראשונים אחרים חולקים עליו.

 מקורות על פי הרמב"ם שהנצרות היא עבודה זרה.

כולם עובדי עבודה ת המשיח לכל שינויי כיתותיהם, "ודע שזאת האומה הנוצרית, הטוענים טענ

 .97"זרה

 .98"הנוצרים עובדי עבודה זרה הן"

"אף ישוע הנוצרי, שדומה שיהיה המשיח... גרם לאבד ישראל בחרב, ולפזר שאריתם ולהשפילם 

 .99"ולהחליף התורה ולהטעות רב העולם לעבוד אלוה מבלעדי ה'

 כאן.וכן עוד המון מקורות שלא נרחיב עליהם 

 הקושי העולה מדברי הרמב"ם בהתייחסו לנצרות כעבודה זרה.

למרות, שהרמב"ם אומר מפורשות כי הנצרות הינה עבודה זרה מכל מקום הוא אינו מנמק קביעה 

זו. הבעיה אף מחריפה במקומות אחרים שבהם אין הרמב"ם מתייחס לעבודה זרה שבנצרות, אלא 

רים, כמינים, ככופרים, כמחטיאי הרבים הינם גדרים מזכיר את הנוצרים בהקשרים הלכתיים אח

 100הלכתיים השונים והנבדלים מעובדי עבודה זרה.

 משמעות הביטוי "עובד עבודה זרה":

המפתח להבנת קביעת הרמב"ם שהנוצרים הינם עובדי עבודה זרה נעוץ בתפיסת מהות העבודה 

 זרה על פי הרמב"ם.

א' (סובר שעבודה זרה מורכבת משני אלמנטים נפרדים  הרמב"ם) בהל' ע"ז ב', א' ובהל' ע"ז ב',

 ועל מנת להחשב כעובד עבודה זרה שני האלמנטים צריכים להופיע גם יחד:

                                                 

 עבודה זרה א',ג' 97

 עבודה זרה ט', ד' 98

 מלכים יא', ה' 99

 קבוצות:-5 -מתחלק ל יחס הרמב"ם לנצרות 100

מקומות שבהם הרמב"ם מתייחס לתפיסת האלוהות על פי הנצרות )מקורות: מורה נבוכים, אגרת -.תיאולוגיה1

 תחיית המתים(

מקומות שבהם הרמב"ם מתייחס לנצרות כשוללת את נצחיות התורה והמצוות. )מקורות: -.נצחיות התורה והמצוות2

 אגרת תימן ג', ח': הל' מלכים(

מקומות שבהם הרמב"ם קובע שהנוצרים הטעו את עם ישראל והדיחוהו )מקורות: הל' עבודה זרה -טאת הרבים.הח3

 י', א' :הל' תשובה ג', ח'(

מקומות שבהם הרמב"ם קובע "שאותו האיש" התיימר להיות המשיח)מקורות: הל' מלכים: אגרת -.משיחיות4

 תימן(.

 לעיל )מקורות: פיהמ"ש עבודה זרה: הל' עבודה זרה ט', ד'(על קבוצה זו עמדנו -.קביעת מעמד עבודה זרה5
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עבודת גורם כלשהו שאינו ה'.  דבר זה מתקיים בין אם העובד תופס את -.אלמנט "הזרות"1

והוא עובד את הגורם הזר הנעבד כאלוהים ועל כן עובדו, ובין אם העובד יודע  שה' הוא האלוקים 

 בהיותו מתווך בין העובד לבין ה'.

 )הפן הפולחני( ביצוע מעשי פולחן ותפילה כלפי הגורם הזר. -.אלמנט"העבודה"2

המקור בתלמוד במסכת ע"ז ז' ע"ב עליו מתבסס הרמב"ם בקובעו שהנוצרים עובדי עבודה זרה 

 הם:

סור. אמר רב תחליפא בר אבימי  אמר א –"שלשה לפניהן ושלשה לאחריהן ר' ישמעאל אומר: 

 שמואל, נוצרי לדברי ר' ישמעאל לעולם אסור".

כלומר, כיוון שאסור לר' ישמעאל לשאת ולתת  עם הגויים גם שלושה ימים קודם אידהם וגם 

אסור לסחור ל יום ראשון הוא יום אידם ממילא שלושה ימים לאחר מכן , וכיוון שאצל הנוצרים כ

 איתם לעולם. 

נמצא, שהמקור לקביעה שהנוצרים עובדי עבודה זרה  נעוץ בכך שיום ראשון הוא אידם. מכאן, 

 שתוכנו הדתי של יום זה משמש מפתח להבנת קביעת הרמב"ם שהנצרות הינה עבודה זרה .

יש  אומנם ,בימינו לא ניתן לומר שהנצרות היא ע"זכותב ש הרב חיים דוד הלוי בספרו עשה לך רב

עבודה זרה כמו אמונת השילוש, ריבוי פסלים, ותמונות של מה שנקרא בפיהם  בנצרות סימני

קדושים ודמויות וצלבים וכדו' ,אבל בני נוח הוזהרו שלא לעבוד עבודה זרה, אך לא הוזהרו על 

שיתוף, יתרה מזאת בזמננו הנוצרים נטשו את כל סממני העבודה זרה ואפילו כבר לא מאמינים 

ורוח הקודש( מכאן יוצא שהנוצרים אינם  עובדי עבודה זרה אלא  בשילוש הקדוש)הבן ,האב

 נמצאים בבחינת מנהג אבותיהם בידיהם וכך פסקו רוב החכמים.

 הלכה למעשה.

הרב עובדיה יוסף )ביחווה דעת ח"ד סימן מ"ה( פוסק כמו הרמב"ם וטוען שהנצרות הינה עבודה 

:"כולם)הנוצרים( נחשבים עובדי עבודה זרה גמורה לחלוטין על כל זרמיה וכיתותיה  וכך אומר

 זרה לפי שהם מאמינים שיש אלוה אחר זולת ה' יתברך".

 האם מותר להנות מכספי הנצרות ?

כמו שהזכרנו לעיל הנצרות הינה עבודה זרה וכך נפסק גם בשולחן ערוך.אסור להנות מעבודה זרה 

תופעה מאוד מדאיגה ומסוכנת בשום צורה או דרך כלשהי וזהו איסור חמור,יתרה מזאת יש כאן 

של התחבבות עלינו על ידי כסף,כדי להחליש את ההתנגדות הטבעית לנצרות שעינתה אותנו במשך 

 ושפכה את דמינו יותר מכל עם ולשון. גרשה ורצחה, חמסה ואנסה, רדפה אותנו, אלפיים שנה,

שיח,מתן כסף -מר דוואפילו הם מגדירים שמלבד מיסיון ישיר שהוא הטפה,יש מיסיון עקיף, כלו

 הענקת עזרה,כדי להפשיר את האווירה על מנת לפלס דרך למיסיון.

 סופו של אותו האיש.

הנוצרים מאשימים את היהודים ברציחתו של אותו האיש ויש גרסאות שאומרות שלא היהודים 

הם אלה שהרגו אותו אלא הגויים ולגבי מה שנמצא ברמב"ם שאותו האיש נהרג בבית דין יש 

לפקיד שלהם פונטיוס פילטוס  ה שבית הדין של היהודים מסר אותו לבית הדין של הרומאים,טענ

והם אלה שהרגו אותו. אולם,יש שכעסו על דעה זו באומרם שהרמב"ם כתב מפורשות: "אף ישוע 
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הנוצרי שדימה שיהיה משיח ונהרג בבית דין" צריכה להיות חרדת קודש מפני כל מילה ומילה של 

זה בית דין!!! בית דין של ישראל בדיני נפשות ולא ערכאות של  הוא כותב בית דין,אם  הרמב"ם.

 .מסית ומדיח.2.מכשף 1וכן מפורש בגמרא בסנהדרין שנהרג בבית הדין מפני שתי האשמות  גויים.

 לסיכום

)הברית החדשה( לא  דת אנו רואים כי הנצרות היא דת שקרית מלאה בכזבים וחסרת ביסוס .

ר מחקה את דת היהודים גם במנהגים וגם בחגים והתפשטותה בעולם נובעת מאיומים הגיונית אש

מרצח וממלחמות עקובות מדם או מציפייה לגאולה מהירה. דת אשר מנסה בדרכים ישירות 

ועקיפות לחדור אל תוך האומה היהודית היושבת בארץ ולהשפיע עליה .ואנו בתור האחראים על 

 ה לקרות, ועלינו להילחם על כך.עתיד האומה אסור לנו לתת לז
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 האם כדאי לתת ביקורת אחד לשני?

 סהר טלקר

ביקורת היא קשה ומסובכת ועלולה לפגוע בקשר בין הבריות, אפילו רבי אלעזר בן עזריה  אמר 

שאין בדורו מי שיודע להוכיח ורבי טרפון אמר שאין בדורו מי שיודע לקבל ביקורת, אפילו שלמה 

כי שבאים להוכיח אדם שלא מוכן לשמוע ביקורת זה יכול  "אל תוכח לץ פן ישנאך",המלך אמר 

 במקום לתקן.               לקלקל

 אם כך האם פטורים מלתת ביקורת?     

התשובה היא שחכמים לא פטרו אותנו  אלא רצו ללמד אותנו שיש כמה כללים לפני שנותנים 

"לא תשנא את אחיך בלבבך הוכח תוכיח את עמיתך... ואהבת  -ביקורת. כלל ראשון כתוב בתורה

ך לפני הכל אהבה. ביקורת יכולה להיאמר לא רק במילים לרעך כמוך". כלומר, כדי להוכיח צרי

אלא אפילו באנחה או בהבעות פנים, ביקורת זו קשה מביקורת בדיבור כי במילים אפשר להסביר 

ולברר ביחד, אבל אם אדם לא מדבר ושותק אז יש קושי ומרירות, לדוגמא אבשלום לא דיבר עם 

ם אחי יוסף לא דיברו איתו, הגרוע מכל הוא לא אמנון ובסוף הרג אותו בגלל המעשה עם תמר, ג

 לדבר.

 נקודה שניה:

הדדית הקשר נהרס ויש ריחוק, קשר  ביקורת משמשת גם בתקשורת בין בני הזוג, אם אין ביקורת

הוא לא רק שטוב אלא גם בכעס ברוגז ובוויכוחים על נושאים שונים, לפעמים יש מריבות אך 

אם יש לאדם ביקורת לומר והוא אינו אומר, הוא הורס את  לאחר מכן משלימים, ככה זה בחיים,

הקשר, ולכן אין רע בלהביע ביקורת על הזולת, רק צריך לדעת איך אומרים אותה. ביקורת 

שנאמרת בדרך לא נכונה עלולה לקלקל במקום להועיל. אם נשתוק לא נועיל כי ביקורת בונה 

א עשה טעות או מצער את חברו, אדם שאינו דווקא מקדמת, בלי ביקורת איך ידע בן הזוג אם הו

חושף עצמו לביקורת  אינו יכול להשתפר. דוד המלך תמיד קיבל ביקורות קשות מאוד  והוא 

                                            הקשיב להן, אין הכוונה להעליב בביקורת, אבל צריך לדעת להמעיט בשלילה.                                                           

צריך להרבות בחיוב ולהמעיט בשלילה, כפי שאמרנו שאנשים שומרים בלב את הביקורת השלילית 

 בתוכם הקשרים ביניהם נעשים שקריים ומזוייפים.      

 האם טוב לתת ביקורת בכל זמן?

נכון לומר לו מיד  יש זמנים בהם הביקורת לא כדאית, לדוגמא: כאשר הבעל חוזר מהעבודה, לא

עם כניסתו לפתח הבית דברי תוכחה. כמו כן לא מוכיחים  גם בעת יציאה מהבית ובשעת הארוחה, 

 זה לא זמן לביקורת, בארוחה יושבים בנחת רגועים ואוכלים בלי ריבים.

לא נותנים ביקורת גם שהולכים לישון, זמן השינה הוא זמן נעים, זמן של חיבור, של ביחד ולא 

להוכיח בזמן הזה את הזולת, במיוחד שהוא "לכוד" בחדר אז מנצלים את הרגע לתת  מתאים

ביקורת. יש זמנים שלא מתאימים לשיחות. הדיבור צריך להיות שפנויים ורגועים נפשית.                     

 כאשר רוצים לדבר כדאי לשאול את בן הזוג אם הוא פנוי ומוכן לדבר כעת, אם הוא אינו מוכן אז

כשיו תקשיב למה לא מדברים איתו על זה באותו זמן, אסור לכפות את זה על בן הזוג, לא לומר "ע
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, זה לא נכון לפנות ככה.  פעמים רבות אנו מתנהגים ככה ועשים את אותה טעות שיש לי להגיד לך"

 גם עם ילדינו וזה ממש גרוע ולא מועיל.

 באיזו צורה אומרים ביקורת?

לא את הפעולה, כלומר לא אומרים לאדם דברים שיכולים להוריד אותו לא מבקרים את האדם א

במקום להעלות, כמו "אתה אבוד" או "אתה כישלון". כי בזה אתה משדר שאין לו תקווה,   לא 

מבקרים את האישיות אלא את המעשה. חשוב בזמן שמוכיחים לשדר אמון והערכה, אחרת אין 

ביקורת מבוססת על ההנחה שהאדם עצמו הוא טוב לביקורת שום ערך והיא רק תזיק יותר. 

אחרת  למה שבכלל נטרח לעזור לו,   לדוגמא: אם נוכיח גנב במילים אתה גנב, תתבייש לך, איך 

       אתה מעז לעשות מעשה שכזה, הוא יאמר אני גנב וזה המקצוע שלי.                                                                    

 לכן עם הביקורת צריכים לתת גם כוחות כדי להיחלץ מהבעיה.

                                                      אסור להלבין את הזולת

ב, איך עושים את זה? אמנם זה קשה כלומר אסור להעליב את בן הזוג, צריכים להוכיח בלי להעלי

געת או העלבת את בן הזוג, אפילו כדאי לשאול אבל לומדים עם הזמן, צריכים לשאול גם אם פ

איך היית רוצה שאומר את הביקורת בצורה אחרת וכמובן להוסיף שלא התכוונת לפגוע, שהרי כל 

המטרה היא להעלות את בן הזוג. צריך לנסות להיכנס לראש של בן הזוג ולחשוב אם אתה היית 

אמנם אנשים שונים  ת נפגע מהדברים.נפגע אם היו אומרים לך את הדברים באותה דרך ואם היי

 אחד מהשני אבל מעצם המאמץ להבין את הראש של השני אפשר ללמוד הרבה מאוד.

 הביקורת צריכה להיות בלי כעס!

אם כועסים הדברים אינם מתקבלים, נכון שאנחנו מתעצבנים  ולעיתים גם צועקים, לפעמים זה 

קות לפעמים שלא לצורך. תוכחה אמתית דווקא מועיל אבל זה לא קשור לתוכחה, זאת התפר

נאמרת ברוגע, ללא כעס ועם הרבה אהבה. כאשר אומרים תוכחה הדברים צריכים להיות בסדר 

כזה שבהתחלה אתה פותח בדברים טובים וחותם בסוף דבריך בדברים טובים, ובאמצע מכניס 

לת, בתחילתה את התוכחות, לעטוף את הביקורת בדברים חיוביים, כמו שכתובה במגילת קה

ובסופה היא דברי תורה, אך באמצע יש דברים לא נעימים, אבל בגלל שבהתחלה ובסוף היא דברי 

תורה אז נכנסה לכתבי הקודש.  כאשר פותחים בדברים טובים וחותמים בדברים טובים זה 

משאיר חותמת של אהבה על הכל!  כאשר הקשר בין בני הזוג כבר הרוס אז צריכים " למזער 

" , כאן צריכים טכניקה,   לגרום לבן הזוג לקבל את דעתך כאילו היא דעתו שלו, אפשר נזקים

לעשות את זה על ידי שאלות מנחות, לדוגמא אפשר לומר לבן הזוג: "פעם אמרת לי  לעשות כך, 

ידעתי שצדקת", והוא יצדיק את זה בוודאי. לפעמים שהנישואים עולים על שרטון אין בררה 

ך מאשר למוטט את הזוגיות על גב הילדים.  מבטאים אהבה בהתחלה ובסוף כך וחייבים לפעול כ

 בין בני הזוג וגם כלפי הילדים.

 אין לבקר את הרע שבטוב!  

כלומר אם בן הזוג עשה דבר טוב כמו למשל  ניקה את הבית, אז התגובה תהיה: "ניקית את הבית, 

אבל השארת את הסמרטוט הרטוב על הרצפה", הוא לא ירצה להמשיך לשטוף, או לומר "אם כבר 

 עשית  כך יכולת לעשות יותר טוב", צריך לשמוח אתו  ולשבח אותו. 

 להתמקד רק בדברים הטובים שעשה.אסור לערבב עם דברים אחרים ויש 
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גם יש להימנע מניתוחים פסיכולוגיים, כלומר לא לומר לבן הזוג "אתה מתנהג ככה כי כך גידלו 

אותך", זה מרגיז להיות תחת שיקוף רנטגן, אין לעשות ניתוחים פסיכולוגיים על בן הזוג, אם הוא 

וצים לתת ניתוח פסיכולוגי צריך ירצה חוות דעת הוא ילך לפסיכולוג.  גם כאן אם בכל זאת ר

לבקש רשותו של בן הזוג, אפשר לומר " יש לי חוות דעת  פסיכולוגית, אתה מעוניין לשמוע"? אם 

                   הוא יהיה בעניין אז אין בעיה, אבל לומר לו בלי רשות נחשב אפילו חדירה לפרטיות של בן הזוג.                                       

 צריכים להיות עם בן הזוג בני אדם, פשוט בני אדם!  

 האם תוכחה ואהבה הולכים יחד?

 מצוות תוכחה, שהיא מצווה גדולה.–אין לוותר על ביקורת, היא מצווה 

מצוות תוכחה קיימת בין אוהבים כמו שכתוב: " את אשר יאהב יוכיח", אם האנשים לא אוהבים 

אין טעם לומר ביקורת משום שאם הוא לא אוהב אותי ואני לא אוהב אותו, אז הביקורת עלולה 

לפגוע, אבל אם התוכחה נאמרת בין אוהבים , אפשר לומר דברים קשים, משום שהאוהבים 

עד -ו באה להעלות ולבנות אותם. חז"ל  אמרו עד היכן מצוות תוכחה, וענויודעים שביקורת ז

נזיפה, הכוונה היא  עד שהאדם המוכח מתעצבן וצועק על המוכיח שיעזוב אותו, מוסיפים חז"ל 

 -כלומר גם אם הוא מקלל אותך חייב להוכיח, עוד אמרו חז"ל עד הכאה-ואומרים עד הקללה

ותו.  אנחנו רואים את זה במקרה עם שאול שבא יהונתן בנו אפילו יכה אותך חייב להוכיח א

והוכיח אותו על דוד, בהתחלה שאול רק כעס על יהונתן ואמר לו שהוא לא מבין דבר, שהרי כל 

עוד דוד חי יהונתן לא יהיה מלך, יהונתן ממשיך ואז שאול כבר מקלל אותו. לאחר שהמשיך 

כן לפי המקרה הזה לא כדאי להוכיח בכלל, אמרו יהונתן  שאול כבר זורק עליו את החנית. אם 

חז"ל שבין אוהבים אין ממה לחשוש, שגם אם בן הזוג כועס, מקלל ואפילו מכה למרות זאת 

למחרת יתפייסו והכל יחזור להיות כרגיל. ככל שהיחסים בינינו קרובים יותר ככה אפשר לומר 

                                                   נעימים בחייהם ובמותם לא נפרדו"."שאול ויהונתן הנאהבים והדברים קשים יותר כמו שכתוב: 

מכאן אפשר ללמוד שאם היחסים מדורדרים אז במצב כזה יהיה צריך לעודד ולשבח ולומר עליו 

 דברים טובים, ולהתקרב אליו כדי לשקם את הקשר.  
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 על קידוש ה'

 דניאל טרבלסי

 הקדמה

ת קידוש השם ומצד שני מצוות איסור חילול השם מופיעות בכמה מקומות בהקשרים שונים. מצוו

" ושמרתם מצוותי ועשיתם אותם אני אך הפסוק שמשם המקור למצווה זאת היא בספר ויקרא: 

 .101ה', ולא תחללו את שם קדשי ונקדשתי בתוך בני ישראל אני ה' מקדשכם"

בפסוקים אלו, רואים במפורש את שני הצדדים, מצד אחד קיימת מצווה לקדש את ה'. גם אדם 

לא  -"ושמרתם מצותי ועשיתם אתם אני ה' "שמקיים את תחילת הפסוק כפי שמובא הציווי של 

 מתקיימת התוצאה של "ונקדשתי בתוך בני ישראל" אלא יש חובה ספציפית לקדש את ה'.

  "ולא תחללו את שם קדשי".נו איסור של חילול ה' ומצדו שני של המטבע יש

בתורה לא נכתב? מהי ההגדרה ומהם הגבולות של המצווה הזאת , האם אדם חייב לחפש כיצד 

לקדש את שם השם? מתי? כתוב במפורש ואת המצווה הכללית.  אלא כנראה שהמסקנה הפשוטה 

זמן, ובכל מקום, ואולי זוהי מצווה היא שזו מצווה שצריך לקיימה בצורה תמידית בכל מצב, בכל 

 שקשורה לכל המצוות, לכל רגע בחיים.

 הגדרת חילול השם

הגמרא במסכת יומא )פו( עוסקת בחילוקי כפרה. מתוך סוגיה זו ניתן להסיק שחילול ה' נמצא 

 בדרגה החמורה ביותר ועונשה קשה ביותר. נותנת הגמרא כמה דוגמאות לחילול ה' :

דשקילנא  בישרא מטבחא ולא יהיבנא דמי לאלתר )=כגון אני, שנוטל מהקצב אמר רב: כגון אנא, 

 ואיני משלם דמיו לאלתר(.

לית לן בה )=המקום שנהוג  –אמר אביי: לא שנו אלא באתרא דלא תבעי, אבל באתרא דתבעי 

 אין לחשוש(. –לתת ללוקח בשר בהקפה 

 תפילין.רבי יוחנן אומר: כגון דמסגינא ארבע אמות בלא תורה ובלא 

 יצחק דבי רבי ינאי אומר: כל חבריו מתביישין מחמת שמועתו.

 אמר רב נחמן בר יצחק: כגון דקא אמרי אינשי שרא לה מריה לפלניא.

, שיהא קורא, שיהא שם שמים מתאהב על ידך 102"ואהבת את ה' אלוקיך"אביי אמר , כדתניא: 

יות, מה הבריות אומרות עליו? ושונה ומשמש תלמידי חכמים, ויהא משאו ומתנו בנחת עם הבר

אשרי אביו שלמדו תורה, אשרי רבו שלמדו תורה, אוי להם לבריות שלא למדו תורה, פלוני שלמד 

תורה, ראו כמה נאים דרכיו וכמה מתוקנים מעשיו, עליו הכתוב אומר 'ויאמר לי עבדי אתה, 

די חכמים, ואין משאו ישראל אשר בך אתפאר' )ישעיה מט, ג( אבל מי שקורא ושונה ומשמש תלמי

ומתנו באמונה, ואין דיבורו בנחת עם הבריות, מה הבריות אומרים עליו? אוי לא לפלוני שלמד 

                                                 

 .לב-יקרא כב, לאו 101

 דברים ו,ה. 102



95 
 

תורה, אוי לו לאביו שלמדו תורה, אוי לו לרבו שלימדו תורה, פלוני שלמד תורה ראו כמה 

 . 103ארצו יצאו""באמר להם ה' אלה וממקולקלין מעשיו וכמה מכוערין דרכיו, ועליו הכתוב אומר  

הגדרה אין כאן, אבל דוגמאות יש כאן. אנו רואים שחילול ה' נחשב לאדם לפי מדרגתו. המאפיין 

הבולט לקראת סוף הקטע הוא שימת הדגש על הדברים שאינם מזוהים בהכרח עם שמירת 

 המצוות.

 הגדרה קידוש ה'

ן בר ביזנא אמר שמעון אמר רב חני"דברי הרמב"ם הם על פי הגמרא במסכת סוטה )י:(כותבת : 

זכה והוסיפו לו אות אחת משמו של הקב"ה, דכתיב 'עדות  -חסידא: יוסף שקדש שם שמים בסתר

 זכה ונקרא כולו על שמו של הקב"ה". -ביהוסף שמו'. יהודה שקדש שם שמים בפרהסיא

"כל הפורש מעבירה, או עשה מצוה לא מפני דבר על פי דברי הרמב"ם בהלכות יסודי התורה: 

בעולם: לא פחד ולא יראה , ולא לבקש כבוד, אלא מפני הבורא ברוך הוא, כמניעת יוסף הצדיק 

  .104הרי זה מקדש את השם" -עצמו מאשת רבו

כלומר אנו רואים מדוגמאות אלו שההגדרה של קידוש ה' , היא שאדם מתנהג בצורה טובה 

כי מי שלומד  -טובה התורהכמה  -והמעשים שלו הם טובים אז בני אדם מסתכלים עליו ואומרים

 וכך שם ה' מתקדש בעולם! –אחרת בצורה טובה יותר!  -אותה מתנהג

 חילול ה'

הרמב"ם מבאר לנו כמה חמורה היא עבירת חילול ה'. )אגרות הרמב"ם פרק ד' קידוש השם(. 

אין לו חלק לעולם  -חילול ה' היא עבירה החמורה בכל התורה והיא מוציאה את האדם מן העולם

 105א. על חילול ה' נאמר דבר מיוחד "אחד שוגג ואחד מזיד בחילול ה'".הב

על חילול ה' לא יום כיפורים ולא ייסורין, ולא תשובה, מכפרים, אלא על שאר עבירות כשאדם 

עובר עליהן הקב"ה ממתין נותן לאדם עוד הזדמנות כדי שיחזור בתשובה מן העבירות האלו. 

ב"ה 'תולה' ומשלם שכרו בעולם הזה ורק מיתה מכפרת על ואילו אם חילל שם שמיים, אין הק

 חילול ה'. אמנם קידוש ה', וכן תלמוד תורה כן מכפרים גם על חילול ה'.

 מעלת קידוש השם לאומית 

עצם תקומתה של מדינת ישראל הוא קידוש השם שאין כדוגמתו השימוש במושג 'קידוש השם' 

ת שמו של הקב"ה בעולם. יש לקב"ה שמות רבים. פירושו התגלו -איננו כמילה חסרת תוכן השם

"ויאמר , כל שם משמותיו של הקב"ה משמש יסוד אחר של התגלות. לאחר מלחמת עמלק נאמר:  

מוסיף רש"י את דברי חז"ל על הפסוק:.. ומהו  106יה, מלחמה לה' בעמלק מדר דר "-כי יד על כס

אין שמו שלם ואין כיסאו שלם עד הכס? ולא נאמר כסא, ואף השם נתחלק לחציו נשבע הקב"ה ש

                                                 
 יחזקאל לו, כ. 103

 פרק ה' הלכה י'. 104

 אבות ד',ד' 105

 שמות י"ד ט"ז. 106
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שימחה שמו של עמלק כולו וכשימחה יהיה השם שלם והכסא שלם. ומדינת ישראל היא הצעד 

 בעולם ולכן היא קידוש ה'.  -הראשון לקראת המטרה השלמה כסאו של ה'
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 ימות המשיח

 נועם טרבלסי

 מה יקרה בימות המשיח?

 ניבאו מה יקרה בימות המשיח ואלו הן הנבואות:הרבה נביאים 

 כל בני ישראל יעלו לארץ.-קיבוץ גלויות .1

 תהיה ברכה בארץ בפירות בתבואה והכללה תשגשג. .2

 יהיה שלום בעולם. .3

 כולם ידעו את מציאות ה' וידעו שעם ישראל הוא העם הנבחר. .4

 כל ישראל יחזרו בתשובה ויקיימו את מצוות התורה. .5

 ייבנה. בית המקדש השלישי .6

 מלך המשיח ינהיג את עם ישראל. .7

וכפי שאמר ירמיהו  "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש".ואז נוכל למלא את תפקידנו 

וכמו שאמר הנביא  "כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם נאום ה'"הנביא שבימים האלה 

 . "כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים"ישעיהו 

"אין הנבואות שאמרנו עד עכשיו מהגמרא )ברכות לד, ב( :ששם אמר שמואל ישנה קושיה על 

. כלומר, אמר שמואל שהדבר בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכויות בלבד"

היחיד שיהיה בימות במשיח שונה מעולם הזה הוא שבעולם הזה יש שליטה של האומות על 

מצד אחד פסק כמו הנבואות שראינו ומצד  ישראל ובימות המשיח לא תהיה שליטה. הרמב"ם

 שני פסק כמו שמואל. ישנם שתי אפשרויות לתירוץ:

 שיחרור משיעבוד מלכיות תהיה בתחילת ימות המשיח . .1

הכוונה של שמואל היא ששיעבוד מלכויות יתבטל כתוצאה מהתקיימות הנבואות כלומר  .2

מלכויות במובן הרחב הכוונה בגלל שכולם ידעו את ה', לכן יהיה שלום בעולם ושיעבוד 

 היא שאף עם לא ישעבד עם אחר ויהיה שלום בעולם.

 מתי יגיעו ימות המשיח?

 לגאולה זאת שתי אפשרויות: 

אם בני ישראל יחזרו בתשובה מרצונם החופשי עוד לפני שיתחילו שלבי הגאולה, הגאולה  .1

 תבוא בצורה מהירה.

תאריך שבו הקב"ה קבע אך אנו לא אך אם ישראל לא יחזרו בתשובה, הגאולה תהיה ב .2

 יודעים מתי זמן זה יגיע.

 *ישעיהו הנביא מסכם את שתי האפשרויות בפסוק "אני ה' בעתה אחישנה") ישעיהו ס', כב'(

:"אמר רבי אלכסנדרי :רבי יהושע בן לוי רמי למדו מכך חז"ל במסכת סנהדרין צח, עמוד א 

אחישנה לא  –"זכו ומתרץ רבי יהושע בן לוי  )זירוז(")הקשה( כתוב בעיתה )בזמנה( וכתוב אחישנה 

 בעיתה ." –זכו 

אחישנה כלומר ה' יקדים את זמן הגאולה, אבל אם בני  -כלומר אם בני ישראל יחזרו בתשובה

 בעתה כלומר הגאולה תבוא בזמן שה' קבע . –ישראל לא יחזרו בתשובה )לא זכו( 
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  מי יהיה המשיח ואיך נדע שאכן זה הוא?

 מב"ם בסוף הלכות מלכים נתן לנו קריטריונים שעל פיהם נדע מי הוא המשיח :הר

המשיח צריך להיות מנהיג מוחלט יותר מראש ממשלה , כי ראש ממשלה חייב  - "מלך " .א

בהסכמתם ואילו משיח לא חייב אלא מחליט לבדו לגמרי . המשיח לא ניתן להחלפה כמו 

 ראש ממשלה ולא נבחר על ידי העם .

המשיח צריך להיות צאצא של דוד המלך )מלך שהוא לא צאצא של דוד הוא  -דוד""מבית  .ב

 מלך זמני ( .

המשיח צריך להיות תלמיד חכם וירא שמים שלומד  -"הוגה בתורה ועסוק במצוות" .ג

 תורה ומקיים מצוות.

 המשיח כמלך יקבע בחוקים של המדינה את חוקי התורה. -"ויכוף כל ישראל לילך בה" .ד

 יה דתית?האם זוהי כפ

 לא!! משתי סיבות:

 בני ישראל יחזרו בתשובה וירצו לקיים את מצוות ה' מרצונם החופשי. .1

יש הבדל בין כפיה דתית לבין כפיה ממלכתית ,לדוגמא: החוק אומר שאדם לא יכול  .2

לנסוע ברמזור אדום אך בפועל הוא יכול  לקבל על זה עונש , העם מקבל את חוקי המדינה 

 לצבא ואף אדם לא מתייחס לזה ככפיה אלא כחובה . כמו מיסים או גיוס

 

"עזרת המשיח צריך להילחם מלחמות מצווה, לפי הרמב"ם  -"להילחם מלחמות השם" .ה

כלומר הגנה או לפי הרמב"ן כיבוש הארץ. כמו שאביגיל  ישראל מיד צר שבא עליהם"

י נלחם".אמרה לדוד ילה הוא כמובן שגם לימוד תורה יומם ול " כי מלחמות ה' אדונְׁ

מלחמה של תורה אך הרמב"ם לא מתכוון למלחמות במליצה אלא למלחמות אמיתיות 

 בשדה הקרב והמשיח יהיה כמו הרמטכ"ל.

אם המשיח עומד בכל הקריטריונים האלה הוא עדיין בחזקת משיח כלומר הוא נחשב 

 כמשיח עד שיהיה ניתן לוודא שאכן הוא המשיח כמו שהרמב"ם אומר " אם עשה והצליח

וניצח כל האומות שסביבו ובנה מקדש במקומו וקיבץ נידחי ישראל ,הרי זה משיח ודאי". 

 כך נדע שאכן זהו המשיח. 

 איפה מוזכרים בתורה ימות המשיח?

"ושב ה' אלוקיך את שבותך ורחמך וקבצך... והותירך ה' הגאולה מוזכרת בספר דברים פרק ל : 

רואים שכתוב פה במפורש שיהיו ימים שבהם ה' יביא את כל  לטובה". -אלוקיך בכל מעשה ידך

ישראל לארץ ויחזיר אתם בתשובה כמו כן המשיח עצמו רמוז בתורה בכך שה' מבטיח לישראל 

 שיחיו בארץ תחת שלטון של ישראל ולא שלטון זר. אם כן,יוצא שזה שלטון המשיח.

  סיכום

בימות המשיח, וכמו שהמשנה במסכת אבות בחרתי בנושא זה משום שעניין אותי לדעת מה יהיה 

ולכן עלינו לדעת לקראת מה אנו הולכים ומה אנחנו  "דע מאין באת ולאן אתה הולך..."אומרת 
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צריכים לעשות היום על מנת לקרב את ימות המשיח, וכפי שראינו במאמר הגאולה תבוא בכל 

                                                                       ות את משיח צדקנו אמן!.מקרה אך בידינו להחיש ולקדם אותה, ובעזרת ה' שנזכה כולנו לרא
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 יצר הרע

 אלירן כהן

בחרתי לעסוק בנושא זה מפני שרציתי לדעת איך להתמודד עם יצר הרע ומה דעתה של תורה 

אוכל להתגבר יותר וכיצד צריך יהודי להתייחס ליצר הרע שבקרבנו, אני מקווה שמתוך מאמר זה 

 על יצר הרע.

 יצר הרע במקורות:

שמרמז על פעולות של כוחות אלו כבר מיום  107"יצר לב האדם רע מנעוריו"בתורה מופיע הפסוק 

"מלך זקן וכסיל זהו יצר הרע, ולמה קורא אותו הולדת האדם. במדרש רבא על ספר קהלת כתוב 

אותו מלך? שהכל שומעין לו, ולמה קורא אותו זקן? שמזדווג לו מילדותו עד זקנותו, ולמה קורא 

 .108כסיל? שמלמד לאדם דרך רעה"

ובמסכת שבת )דף ק"ה( כתוב כך היא  109"איזהו גיבור הכובש את יצרו"במשנה באבות נאמר 

היום אומר לו עשה כך ולמחרת אומר לו עשה כך עד שאומר לו עבוד עבודה  -אומנותו של יצר הרע

"ר' ישמעאל אומר אם פגע בך מנוול זה משכהו כתוב במסכת קידושין  זרה עד שהולך ועושה. וכן 

 .110לבית המדרש"

 מטרת יצר הרע:

"וירא אלוהים את כל אשר עשה בבראשית רבא פרק ט' כתוב שאמר ר' שמואל בר נחמן על הפסוק 

זה יצר הרע שאלולא יצר הרע לא  "והנה טוב מאד"זה יצר הטוב,  "והנה טוב" והנה טוב מאד"

האדם בית, לא נשא אישה, לא הוליד ילדים ולא נשא ונתן. אם כן מה הבעיה עם יצר הרע?  בנה

שדרכו של יצר הרע הוא לבקש הרבה מעבר למידה הדרושה לצורך קיומו. אין הוא יודע שובע 

ובמיוחד רוצה היצר הרע דברים אסורים. וזה נקרא רע, לדוגמא אדם שמרגיש עייף והוא הולך 

השינה שלו כל מעשה רע כי לישון זהו צורך גופני בסיסי וחייב לישון בשביל  לישון אין ליצר

להתקיים. מבחן היצר, לטובה או לרעה בא לידי ביטוי בדרך בה האדם מספק את אותו הצורך. 

אם הוא ישן מעבר לכמות הדרושה לו הרי אז הפנה את יצר השינה שלו לכיוון רע וזה יצר הרע 

וכן אם חשב בראשו על כך שהוא הולך לישון כדי שיהיה לו כוח לעבוד  אבל אם ישן במידת הצורך

את ה' זה הופך את השינה שלו לעבודת קודש והרי לך יצר טוב. לומדים מכאן שהמאבק בין יצר 

 הטוב ליצר הרע הוא לרסן את דרישות הגוף ולשלוט עליהם ולנתב אותם למקום הנכון.

 מקור היצר הרע:

רכים הגופניים, ואילו מקור היצר הטוב הוא במחשבת האדם ובכוח מקור היצר הרע הוא בצ

השכל שלו, הרקע ליצר הרע הוא דרישות הגוף לעומת זאת מקור היצר הטוב הוא הבנת תכלית 

                                                 

 בראשית ח, כ"א. 107

 ד, י"ג. 108

 ד, א. 109

 .דף ל' 110
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חיי האדם ומילוי דרישות הבורא כפי שכתוב בתורה. המאבק שבין היצר לבין השכל קיים בכל 

דם שנוהג במכונית היצר מבקש להאיץ ולהגביר את תחום שיש בו דרישות גופניות. לדוגמא, א

המהירות ואילו השכל מנסה לעצור בעדו, דרישות היצר חזקות מן ההגיון הרוצה לווסת. אמנם 

ברא הקב"ה שני יצרים אחד טוב ואחד רע ע"פ הגמרא בברכות)ס"א א( אבל יצר הרע כבר נמצא 

וזה יוצר לאדם עדיפות ברורה של יצר  13באדם מנעוריו ויצר הטוב מתחיל רק כשאדם מגיע לגיל 

"הוי רץ למצווה קלה ובורח הרע על פני יכולתו של היצר הטוב וכך אומר בן עזאי במסכת אבות  

סימן שהמצווה רחוקה וצריך לרוץ כדי להגיע אליה והעבירה קרובה וצריך לברוח  111מן העבירה"

נטייתו הטבעית של הגוף ואילו יצר  כדי להתרחק ממנה, נוסיף לכך גם את העובדה שיצר הרע הוא

הטוב מגיע רק לאחר רצון טוב ומחשבה מאומצת. ולכן קראו גיבור לאדם שכובש את יצרו כפי 

 .112"איזהו גיבור הכובש את יצרו"שנאמר במסכת אבות 

 דרכי התמודדות עם יצר הרע: 

הרע, ככל שבן אדם אם האדם יתעצל ויניח לגוף לפעול כאוות נפשו תשגשג מאליה הנטייה לכיוון 

יחיה עם פחות מעצורים ויותר נטיות גופניות יהיה לו נסיגה תמידית מקניית יצר הטוב כעיקרי 

ודרישות הגוף ילכו ויתגברו, יתרגל לפעילות לא טובה ולחטאים קבועים וזה יהיה לו נוח וטבעי 

צל מהתבונן "כשחווה אכלה מעץ הדעת שכלה החלוש התעלחטוא. כך מסביר הספורנו בבראשית 

כי הרצונות של הגוף מצליחים להשתלט על השכל ואפילו  113ולא התקומם על הדמיון הכוזב"

גורמים לשכל להצדיק את רצונות הגוף, ולכן יש לעמוד על המשמר, להרבות בתפילה, ולהרבות 

בלימוד תורה ובעשיית מצוות שכן כותב המהר"ל בנתיבות עולם בנתיב כוח היצר פרק א' שע''י 

ורה מסולק מן האדם יצר הרע שהוא פחיתות האדם ובזמן שישראל עוסקים בתורה ובגמילות הת

חסדים יצרם מסור בידם ולא הם מסורים בידי יצרם. וכמו שכתוב בגמרא במסכת עבודה זרה )ה, 

ב( שכאשר האדם עוסק בתורה יצר הרע נמצא בידו ולכן צריך להיות דבק בטוב בשכל וגם בנפש 

 למעלה גבוהה יותר מהמעלה שהיה בה קודם. וכך יעלה האדם

 לסיכום:

במאמר זה ניסיתי לחקור על מקורו של יצר הרע, מה הדרכים להתמודד איתו ואיזו תועלת אפשר 

ע''י התורה להפיק ממנו, והבנתי שהדרך העיקרית להתגבר על יצר הרע הוא לימוד תורה ועשיית 

ן והאדם יכול להגיע לתכלית שלו באופן שלם מצוות ומתוך כך חלקו של יצר הרע מנותב ומכוו

 ואמיתי.

 

 

   

 

 

                                                 

 ד, ב. 111
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 קדושת בית הכנסת

 יעקב כהן

 הקדמה:

בבית הכנסת אנו מתפללים בימי החול בחגים ובשבתות וחובה על כל אחד ואחד מאיתנו ללמוד על 

קדושת המקום, על ערך המקום ועל דרכי ההתנהגות בבית הכנסת. בחרתי בנושא זה כי אני חושב 

  שאנשים רבים אינם מודעים לקדושת בית הכנסת והם לא מבינים עד כמה שזה חשוב.

 ההבדל בין בית מדרש לבית כנסת

בית מדרש נועד ללימוד תורה ובית כנסת נועד לתפילה וקדושת בית המדרש גדולה יותר מבית 

בבית  הכנסת בגלל שהמצווה ללמוד תורה חשובה יותר מתפילה. יש כל מיני דברים שאסורים

הכנסת ומותרים בבית המדרש, למשל, בבית כנסת אסור לאכול בגלל שיש בזה קלות ראש אבל 

בבית מדרש מותר כדי שלא יבזבזו התלמידים הרבה זמן, אם כל פעם יצטרכו לצאת מבית 

המדרש לאכול משהו. אבל אם יש סמוך לבית המדרש חדר אוכל כמו אצלנו במכינה עדיף לאכול 

הרבה ביטול תורה. גם לשתות מים עדיף מחוץ לבית המדרש או בית הכנסת אבל שם כי אין בזה 

 אם יש שיעור או לימוד מותר כדי שלא יפספס את השיעור זה גם בקשר לכוס קפה או תה.

כמו שמותר לאכול ולשתות בבית המדרש, בעבר היה גם מותר לעשן בבית המדרש אבל עכשיו 

לעשן בכלל ובמיוחד לא בבית המדרש או בבית הכנסת כי שיודעים שעישון מזיק לבריאות אסור 

 זה יכול להזיק ללומדים האחרים, ככה אמר הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל.

התירו לחכמים ולתלמידיהם לנמנם קצת בבית המדרש אבל בבית כנסת זה אסור. בבית מדרש 

פעם שיהיו עייפים מותר לנמנם כי התלמידים נמצאים שם הרבה זמן כמעט כל היום ואם כל 

 יצטרכו לצאת זה יגרום הרבה ביטול תורה ועדיף שינמנמו ויחזרו ללימוד 'מפוקסים'.

 כניסה לבית הכנסת בבגדים קצרים

במשנה ברורה בהלכות תפילה )פרק ה', ה'( כתוב לא להיכנס לבית הכנסת ברגליים מגולות אבל 

 א יתפללו אלא כשהם עטופים"."דרך חכמים ותלמידיהם, שלאם דרך האנשים כך מותר אבל 

לפי מה שחכמים אומרים מבינים שעדיף לבוא לבית הכנסת עטופים בבגדים. אך אם זו לא דרכם 

של בני המקום אז מותר לבוא להתפלל עם בגדים קצרים. כי כמו שאתה בא למישהו מכובד רב או 

ורה מכובדת כך גם מלך אתה לא תבוא עם גופיה ומכנסיים  קצרים, אתה תתלבש כמו שצריך בצ

כשאתה מגיע לבית הכנסת אתה צריך לבוא עם בגדים מכובדים כי אנחנו באים להתפלל לקדוש 

ולגבי גופיה אסור לעלות חזן אך להיכנס לבית  ברוך הוא. אבל במקום שכך נוהגים יש להקל.

 הכנסת זה לא ממש פשוט אבל בימינו זה לא נחשב מכובד ולא עושים את זה.

 נסתנשק בבית הכ

חכמי הראשונים כתבו שאסור להיכנס לבית הכנסת עם סכין ארוכה. הדין הזה נלמד ממצווה מן 

"ואם מזבח אבנים תעשה התורה 'בניית המזבח' שהיה אסור לבנות אותו עם כלי ברזל מהפסוק: 
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. מכאן רבי שמעון בן אלעזר אומר: 114לי לא תבנה אתהן גזית כי חרבך הנפת עליה ותחללה"

נברא כדי להאריך שנותיו  של אדם, והברזל לקצר שנותיו של אדם, אינו רשאי להניף את "המזבח 

מכאן למדו חכמי הראשונים שאסור להכניס סכין ארוכה לבית הכנסת  .115המקצר על המאריך"

 כי בית הכנסת נועד להאריך את חיי האדם והסכין לקצר את חיי האדם. 

בימינו שצריכים שהנשק יהיה עליהם תמיד. האם ונשאלת השאלה מה עושים חיילים ושוטרים 

 מותר להם להיכנס עם הנשק לבית הכנסת?

ברור שאם נמצאים במצב ביטחוני לא טוב כמו בזמן מלחמה או מבצע מן הדין מותר להיכנס 

לבית הכנסת עם נשק כי פיקוח נפש דוחה את כל מצוות. אבל אם נמצאים בזמן יחסית שקט 

דר האם חייב להשאיר את הרובה או האקדח מחוץ לבית הכנסת, כי יש והמצב הביטחוני הוא בס

התשובה היא, במקרה של  סכנה שיגנבו את הנשק והוא יגיע לידיים של פושעים או מחבלים.

אקדח הכי טוב לכסות אותו כך גם פוסקים לגבי הסכין, שפשוט יכסו אותו מתחת לחולצה או 

 יעשה את זה.בתוך תיק ואם גם יכול לכסות את הרובה ש

אבל יש גם שסוברים שגם אם הנשק מכוסה עדיין אסור להיכנס איתו לבית הכנסת. אבל בעל 

התשובות ציץ אליעזר )י', יח'( כותב שיכול פשוט לפרוק את המחסנית ויהיה מותר לו להיכנס עם 

יכול  הנשק לבית הכנסת כי בסכין יכול להרוג מישהו מיידית אבל רובה או אקדח בלי מחסנית לא

להרוג. ומפה לומדים שכשנכנס לבית הכנסת טוב יותר שיפרוק את המחסנית גם אם אי אפשר 

 לכסות את הרובה.

לסיכום עדיף שלא לבוא עם נשק לבית הכנסת בכלל, אבל מתי שיש צורך ביטחוני לא צריך לפספס 

בל אם חייב מניין בגלל זה אפשר להיכנס עם הנשק ולכסות אותו ועדיף שיפרוק את המחסנית א

 להישאר עם נשק טעון בגלל המצב הביטחוני חייב לפחות לנסות לכסות את הנשק.

 סיכום:

מהמאמר הזה אנחנו לומדים עד כמה שצריך להתנהג בכבוד הראוי לבית הכנסת אם זה על ידי כך 

שלא אוכלים או ישנים בבית הכנסת ועד כמה זה לא פשוט להיכנס עם נשק לבית הכנסת כי בית 

סת נקרא מקדש מעט וצריכה להיות בו יראה. יהי רצון שנבין ונקיים את כל מה שלמדנו הכנ

 מהמאמר הזה ובכל ספר המאמרים אמן!!!

 

 

 

 

 

                                                 

 שמות כ', כ"א. 114

 מכילתא שמות. 115
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 כוח הדיבור

 נתנאל כהן

 פתיחה 

 אני בחרתי בנושא כוח הדיבור כי הוא מאוד עניין אותי 

 מכיוון שכוח הדיבור מאוד מרכזי באדם ורציתי לדעת מה תפקידו וכוח השפעתו. 

 השפעתו של כוח הדיבור 

כשאנו מנסים להבין מהו כוחו של הדיבור בעולם, בהתחלה זה נראה בעינינו רק בשביל תקשורת 

א בין אנשים ולא יותר מכך , אבל כשאנו מסתכלים בתורה אנו רואים בכמה מקומות שהתורה הי

 לא רואה את הדיבור רק ככלי תקשורת אלא הרבה יותר מזה.

ארבעה דברים נפרעים מן האדם בעולם הזה והקרן אומרת "116למשל, הגמרא בירושלמי פאה

 שפיכות דמים ולשון הרע כנגד כולם". קיימת לו בעולם הבא ואלו הן: עבודה זרה, גילוי עריות,

 ור, ולאיזה נזק גדול הוא יכול לגרום.מגמרא זו אנו לומדים את עוצמתו של כוח הדיב

, ואונקלוס מתרגם את המילים "ויהי האדם לנפש חיה"וכמו כן התורה מתארת את בריאת האדם 

כלומר לרוח דיבור. יוצא שעיקר האדם הוא בדיבור שלו, וכמו כן  "רוח ממללא"ל "לנפש חיה"

כמו כן, שלמה המלך  בר.האדם נבדל מהחיה בכך שהוא מדבר והחיה לא, ולכן נקרא האדם מד

 ."מוות וחיים ביד הלשון"  117אמר במשלי

 משמעותו של הדיבור 

הרמב"ם פוסק בהלכות תשובה)פרק ב' הלכה ב'( שלא מספיק לחשוב לחזור בתשובה אלא הוא 

צריך לומר את זה בפיו )כלומר להתוודות על חטאו בשפתו(.שואל  הרב סולוביצ'יק )על התשובה(: 

 דות רק בפה ולא מספיק לשוב במחשבה?מדוע צריך להתוו

ומתרץ הרב סולוביצ'יק: שכל עוד הכוונה של האדם נמצאת רק במחשבה היא עוד לא רצינית 

מראה מה שהוא  מספיק, ורק כשהאדם הופך את המחשבה לדיבור זה מראה על רצינות, וזה

נדר. וכן לגבי תפילה  כאילו הוא לא -חושב. כך אנחנו מוצאים גם בנדר כל עוד האדם לא נודר בפה

אף שהיא נקראת תפילת הלחש חובה להגיד אותה בפה. כלומר הדיבור הוא כוח שמבטא את 

 הכוונות והפנימיות של האדם.

 הדיבור השלילי

 "חץ שחוט לשונם".  ירמיהו הנביא אמר 

 מדוע ירמיהו השווה בין הלשון לחץ ?

 פוגע במישהו גם מילים יכולות לפגוע באדם.ניתן לומר שירמיהו הראה לנו שכמו שיורים חץ והוא 

וכמו חץ שעף באוויר ויוצא מאדם אחד, כך גם המילים פוגעות באדם. כמו כן, בתורה למדנו על 

                                                 

 א' הלכה א'. פרק 116

 פרק יח' פסוק כא' 117
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מצורע, חז"ל מסבירים את שמו כמוציא שם רע. אנו מבינים עכשיו את השפעתו הגדולה של 

חץ אז ברור שהמילים שאמר המעשה של המצורע, אחרי שלמדנו שלמילים יש כוח אמיתי כמו 

 המצורע על חברו פגעו בחבר.

קרא האדם המדבר(, אז אם אדם מדבר ואחרי שלמדנו שהמיוחדות של האדם היא בדיבור )שנ

 לא רק שהוא פוגע בחבר אלא גם בעצמו כי הדיבור הוא חלק ממנו.–מילים רעות 

 לשון הקודש 

 הקודש או לא.נחלקו הרמב"ם והרמב"ן האם יש קדושה עצמית ללשון 

הרמב"ן )שמות פרק ל' פסוק יג'( סובר שיש ללשון הקודש קדושה עצמית אלא לתורה יש קדושה 

לעומת זאת,  עצמית ולשון הקודש נקראת כך משום שזו השפה שבה נכתבה התורה הקדושה.

הרמב"ם )מורה נבוכים פרק ג' פ"ח( אומר שאין קדושה עצמית ללשון הקודש והיא נקראת כך 

 שאין בה מילים שאינן צנועות. משום 

 לסיכום

למדנו שהדיבור הוא לא רק בשביל תקשורת בין בני אדם אלא הוא מהותי לאדם המדבר ויש לו 

השפעה ממשית במציאות. ולכן האדם צריך להיות אחראי על דיבורו, ולחשוב טוב לפני שהוא 

  ד האדם! מוציא מילים מהפה, כי למילים יש כוח מאוד גדול והדיבור הוא סו
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 ענווה

 עידן לבן

 הקדמה:

מן העולם, שאלו אותו תלמידיו: רבינו איך נדע מי היורש ר על הבעל שם טוב שלפני שנפטר מסופ

שלך ומי ממשיך דרכיך? ענה להם הבעל שם טוב מי שייתן לכם סגולה לענווה תדעו שזה לא הוא. 

לענווה מן הראוי שיהיה הממשיך אז למה לא? ענה הבעל תמהו תלמידיו ושאלו אדם שנותן סגולה 

שם טוב כי אין סגולה לענווה זו עבודה שהיא קיימת יום יום שעה שעה בכל מהלך ימנו ובכל 

חיינו. אין סגולה לענווה יש עצות איך להשיג אותה ולעמול עליה ואת העצות האלה נלמד בעזרת 

 השם.

 ערך ענווה:

ענווה שזוהי מידה טובה מאוד והיא שורש לכל המידות הטובות,  האורחות צדיקים כותב בשער

וענווה היא היפוך של גאווה ומי שיש בו ענווה אמתית משיב את נפשו מכמה מיני רעות. הוא גם 

 היא שורש העבודה. –אומר כי ענווה 

  ."אב התורה ואב המידות הטובות"בנוסף לכך הפלא יועץ כותב שענווה היא גדולה מכולם והיא 

גם האורחות צדיקים וגם הפלא יועץ אומרים שבעל ענווה יכול לעבוד את ה' בשלמות. כותב גם 

החובות לבבות שענווה זו כניעה לפני ה' וכאשר יהיה לאדם את הכניעה לה' והיא תכנס לנפשו 

להאמין באמונה שלמה שהקב"ה הוא זה שמנהל -יהיה האדם בעל ענווה אמיתית וקדושה.)כניעה

 ם והכל ממנו(. את העול

מסופר על רבי משה מקוצי שסיים לכתוב את "ספר המצוות הגדול" שבו מופיעות כל תרי"ג 

מצוות, שלא מצא מצוות איסור גאווה אבל כאשר סיים לחבר את הספר והלך לישון היה לו גילוי 

 שהוא שכח את החשוב מכל, את איסור הגאווה.

 זה איסור ואזהרה, שלא להתגאות. 118"ורם לבבך ושכחת את ה' אלוהיך"כמו שכתוב 

וכמו שאמרנו שענווה וגאווה הם שתי הפכים וניגודים זה אומר שאם יש איסור לגאווה אז קיים 

 חיוב לענווה.

 ענווה שקרית:

ענווה זו היא ענווה שקרית והיא בעצם גאווה כי   "ענווה רעה".באורחות צדיקים מובא הביטוי 

אנשים שברבים עושים מצוות ומתנהגים כמו חסידים אבל אותם האנשים בעלי ענווה זו הם 

באמת גונבים דעת הבריות. אומר על כך האורחות צדיקים אלו הם מחללי ה' הגדולים ביותר יותר 

מכל אדם. כלומר: מבחוץ הם כאילו ענווים ולא רודפים אחר כבוד ומתנהגים בשלום עם הבריות, 

רוצים וחושבים כל היום הוא איך לקבל כבוד ואיך  אבל כלפי פנים הם ההפך הגמור ומה שרק הם

לשקר אנשים אחרים ולגרום להם להאמין להם. ומוסיף ואומר שמי שיודע שהם משקרים צריך 

להזהיר את הרבים עליהם ולפרסם אותם. ועוד אומר שהם דומים לנביאי שקר שהיו מחטיאים 

                                                 

 דברים ח,יא. 118



107 
 

ת בכך שהם משקרים אותם את הבריות כך גם אנשים בעל הענווה רעה מחטאים את הבריו

 וגורמים לבריות ללכת אחריהם כאשר הם חוטאים גדולים.

 הכרת ערך עצמי:

"משמת רבי בטלה מסופר בגמרא )מסכת סוטה מט,א( שכאשר מת רבי הכריזו חכמים ואמרו: 

. בא רב יוסף ואמר הא איכא אנא פה )אני פה( מה אתם אומרים שאין ענווה אני פה ואני ענווה"

וה. זה נשמע כשיא הגאווה להעיד על עצמך שאתה ענו. ועוד להשוות זאת לשיא הענווה של בעל ענו

אותה תקופה של רבי יהודה הנשיא, אלא שמכאן אנו לומדים לימוד גדול שענווה היא כלפי ה' ולא 

כלפי הבריות והאדם צריך להכיר ביכולותיו ותכונותיו. צריך גם באותה מידה להגיד שהקב"ה 

ת המתנות האלה ולא להתבייש בהם אלא לשבח אותם ולשמוח בהם ולהשתמש בהם הביא לי א

 למען עם ישראל ועבודת ה'.

במסכת סנהדרין  )ל"ז וע"ש( יש משפט "שחייב אדם לומר בשבילי נברא העולם" לכאורה זה 

גאווה. אבל לפי מה  שלמדנו לא כך הדבר. כי העולם באמת נברא בשבילי והאדם היחיד בעולם 

ול לעשות את עבודתו הכי טוב, זה הוא בעצמו ולא אדם אחר. העולם לא יכול להתקיים בלעדי שיכ

 וכך גם לא בלי אדם אחר.

משפט   "יכול אני לפטור את כל העולם מדין מיום שנבראתי עד אתה"רשב"י במסכת סוכה אמר 

מאת ה' והוא צריך זה הוא לא גאווה אלא עובדה שרשב"י ידע שיש לו ערך גדול וידע שזה ניתן לו 

 להשתמש בזה באופן הכי טוב שיש.

"גדולה הרב קוק )מוסר הקודש, כ"א( אמר שאדם צריך להיות מודע לגדלותו וצריך להיות לו 

 " תחושת גדלות שאינה גאווה אלה מלאה ענווה.ענוותית

רבים סבורים שהגדרת הענווה היא לבטל את עצמך ולעשות את עצמך כאפס וכלום, הגדרה זו 

היא אינה נכונה והאמת היא הפוכה. חז"ל אמרו לנו שאין האדם צריך להוריד את עצמו אלא 

להכיר בכוחו וגדלותו אבל לדעת מנין אתה שואף ומקבל את הכוח ואת הכוח כולנו שואפים 

מהקב"ה. רבי משה מקוצי מסביר שענווה היא כלפי ריבונו של עולם ולא כלפי האנשים הסובבים 

ה אמיתית מובילה גם לשם(. על האדם להכיר שכל מה שיש בו הכל מרבונו של את האדם. )ענוו

עולם והוא המקור למה שיש לו וזו ענווה כלפי ה'. ענווה במובן המוחלט של הכרת המקור העליון 

של כל מה שיש באדם. כמו שכתוב "וזכרת את  ה' אלוקיך כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל..." 

 יש לזכור תמיד מה מקור הכוח ומי נותן לך אותו.)דברים ח,יד( כלומר 

 תודעה צבאית:\גאווה לאומית

"ושכחת את ה' אלוקיך המוציאך מארץ מצרים...ואמרת בלבבך כוחי ועוצם ידי עשו לי את כתוב 

. יש כאלו שעל סמך פסוק זה 119החיל הזה וזכרת את ה' אלוהיך כי הוא הנותן לך לעשות חיל"

יחידה שהרי כתוב שאסור לומר כוחנו ועוצם ידנו עשה לנו את החיל  קבעו שאסור לטפח גאוות

הזה. הר"ן בדרשותיו מסביר אחרת. אין עניין שאדם או אומה יגידו שהם חלשים אלא הפוך חובה 

עליהם להגיד שהם חזקים ויש להם כוח וכסף הרי שנאמר "ואמרת בלבבך כוחי ועוצם ידי עשה לי 
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יצחנו במלחמה או שהגענו לאן שהגענו בזכות הכוח והתבונה שלנו את החיל הזה", עלינו לומר שנ

נכון שסבלנו מקשיים בדרך אבל בסוף הצלחנו כי אנחנו חזקים יותר וחכמים יותר וממשיך 

. מצווה עליך להרגיש חזק וגיבור "וזכרת כי ה' אלוקיך הוא הנותן לך כוח לעשות חיל"הפסוק 

לך את הכוח לעשות חיל תזכור שכל מה שיש לך זה  וחכם אך עליך לדעת כי ה' אלוקיך נותן

מרבונו של עולם ולא ממך. כאשר דוד המלך נלחם מול גוליית היה יכול דוד המלך להגיע עקב 

ניצחונו לגאווה. שהיה אומר תראו עד כמה אני גדול וניצחתי את האדם הכי חזק ואני הכי גדול 

ואנוכי בא אליך בשם לי בחרב ובחנית ובכידון "אתה בא אבעולם וכו'. אבל דוד המלך בחר להגיד 

לדוד המלך יש כלי מלחמה וכוח. דוד המלך מודע  ".ה' צבאות אלוקי מערכות ישראל אשר חרפת

לכוחו אבל הוא יודע שהקב"ה הוא זה שנתן לו אותו. ולכן זה מה שהוא רצה להגיד במשפט שהוא 

 בא בשם ה', הקב"ה הוא זה שנותן לי את הכוח להתמודד מולך. 

 פוטנציאל עם ישראל לענווה:

"בשעה שמלך המשיח בא עומד על גג בית במדרש ילקוט שמעוני כתוב על ישעיהו בפרק ס', 

מלך המשיח קורא לעם  הגיע זמן גאולתכם..." ענווים ענוויםהמקדש משמיע לישראל ואומר 

ישראל ענווים מפה למדים שעם ישראל הוא עם ענו אבל הענווה הזאת נאמרת כאשר מלך המשיח 

ל יהיו ענווים יגיע בא ואז גם ככה עם ישראל נמצאים במצב מרומם מפה למדים שכאשר ישרא

 מלך המשיח.

ולמה דווקא ענווים? ולא צדיקים, חכמים או גיבורים? כי כמו שאמרנו שהאורחות צדיקים אומר 

שענווה היא שורש המידות הטובות כולם וענווה היא כלפי ה' ולא כלפי בני האדם ואז אפשר 

 לשחק משחקים של אחד בפה ואחד בלב, בורא עולם בוחן כליות ולב.

ריבונו  120"חושקני בכם שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטים עצמכם לפני"וב  כת

 של עולם אוהב אותנו אהבה מיוחדת כי אף על פי שמשפיע עלינו גדולה אנו ממעטים עצמינו לפניו

! ענווה היא תכונה יסודית של דבקות בה' כאשר האדם הוא ענו הוא זוכה אנו ענווים כלפיו

 "אנוכי עפר ועפר"'. דוגמא לכך יש משלשה גדולים בעם ישראל: אברהם שאמר להתקרב לה

"והאיש משה ענו מאוד מכל האדם אשר ,והתורה מעידה עליו  "וכוחנו מה' "ומשה רבינו שאמר 

שלושתם נלחמו מלחמות אדירות  "ואנכי תולעת ולא איש"ודוד המלך שאמר  על פני האדמה"

גאווה כי עם ישראל הוא עם ענו ויודע שהקב"ה הוא זה שנתן את וניצחו אותם והם לא באו לידי 

הכוח להלחם ולכן כאשר אבות האומה הם ענווים זה משקף את האומה כולה שהם ענווים בין אם 

יודעים או לא, ולכן לעם ישראל יש פוטנציאל לענווה  וככול שעם ישראל ידע יותר את הפוטנציאל 

 ציאל והענווה תגדל בעם ישראל. שלו והיעוד שלו לענווה כך הפוטנ

 סיכום: 

 ראינו שענווה היא מידה מרכזית בתהליך בנייתו של האדם היהודי בעולם הזה .

תפילתי לה' שנזכה בעזרת ה' לעבוד על מידה זו ולדעת את גדלותה ולראות יחד עם עם ישראל 

ענווים ענווים "כולם בביאת משיח צידקנו ובניין בית המקדש כמו שהמשיח אומר לעם ישראל 

  אמן.".  במהרה בימנו הגיע זמן גאולתכם
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 השבת ומשמעותה

 אוריאל לוי

 הקדמה:

בחרתי לעסוק בנושא שמאוד קרוב לליבי נושא השבת, גם משום שיש לי שאלות על הנושא     וגם 

יהיה לי                        מבחינת חיזוק השבת אצלי, שמתוך בירור ועיסוק בסוגיה נושא זה יתחזק אצלי ו

 יותר קל לקיום מדי שבת בשבתו. 

 במאמרי אנסה לנגוע בנקודות שחשובות בעיני, בנושא השבת.

 .(מה המשמעות העיקרית של השבת?1

כלומר מה הוא הרווח  שיש לאדם משמירת השבת. רווח שהאדם -.(מדוע חשוב לשמור שבת2

   רואה  לנגד עיניו.                  

 המשמעות העיקרית של השבת:

גדולה מאוד מעלת השבת ומתוך כך ציוותה התורה להקפיד מאוד בשמירה על איסורי ל"ט   

המלאכות, אולם עלול להיווצר מצב בו אדם לומד את כל פרטי האיסורים של שבת בעיון 

ש לדעת כי ובהעמקה, אך שוכח מהו עניינה החיובי של השבת ואז איסורי השבת מכבידים עליו. י

התורה לא באה להגביל ולצמצם אותנו, אלא להיפך, התורה באה לרומם אותנו ולהעלות אותנו 

למדרגות גדולות.  לכן אנו צריכים ללמוד היטב את העניין החיובי של השבת, אשר ממנו מתבקש 

 "ואתה דבר אל בניהצורך להימנע מכל דבר שפוגם במשמעותה ובגדלותה. בפרשת כי תשא נאמר: 

ישראל לאמר אך את שבתותי תשמרו כי אות ביני ובינכם לדורותיכם לדעת כי אני ה' מקדישכם.. 

השבת היא אות קודש וברית עולם.                   ושמרו ישראל את השבת לדורותם ברית עולם".

הגמרות בשבת דף  י' ובביצה דף טז' מסבירות את משמעות הביטוי "לדעת" הכתוב בפסוק 

" אמר לו הקדוש ברוך הוא: מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה, ואני מבקש ליתנה  הראשון:

אם משה לא היה מודיע לישראל על מתנת השבת לא הייתה להם יכולת  לישראל לך והודיעם".

על אף שוודאי הם היו  -לעמוד על התוכן העמוק והפנימי של השבת, הנובע מבית גנזיו של הקב"ה

                                     ים בפועל את הלכות השבת. לכן צריך להודיע לעם ישראל על מתנת השבת.                                                              יודעים איך לקי

מה היא אותה מתנה גנוזה? זו  הנשמה היתרה שיש לאדם בשבת .הנשמה היתרה נמצאת במקום 

ים של הקב"ה ,בעולם הבא שהוא עולם שכולו טוב, שכולו שבת. בעצם ישנה שבת עליון בבית הגנז

נשמתית שהיא למעלה מן המציאות ,השייכת לעבר ולעתיד, ואשר ממנה נמשכת  -רוחנית–עליונה 

הארה אל השבת שבעולם הזה. בשבת מאיר עלינו אור שהוא מעין עולם הבא, כמו ששרים בשבת: 

שבת היא פגישה עם הארה אלוקית עליונה שהיא מעל  נוחה "."מעין עולם הבא יום שבת מ

 העולם, מעל המציאות.

 יתרונות השבת:

  גיבוש משפחתי:
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אחד הדברים אשר את חסרונם מבכים בתקופתנו הוא: פירוק מסגרת המשפחה. היא חדלה 

 מלהיות גוף מיוחד, מחנך ומעצב את דמות הילדים. גיבוש המשפחה דרוש לחברה תקינה. הקשר

בין ההורים לבין הילדים, התעניינותם של ההורים בלימודי ילדיהם והתקדמותם, יוצרת ומקדמת 

קשר זה.  הוא היוצר את קבלת מרות ההורים בשטחי החיים השונים, אף בגיל הבגרות חסרונו של 

קשר זה נובע מאי התעניינות ההורים בלימודי ילדיהם, נותן את אותותיו באי קבלת מרות 

עובדה הגוררת אחריה מקרים רבים, אך מתי יכול האב להתעניין במצב הלימודים של ההורים, 

ילדיו? בבוקר בלכתו לעבודה הם עדיין ישנים וכשהוא חוזר מהעבודה הם ישנים. ואחרי הכל 

 האבא עייף מעבודתו ואין לו כח להתעסק בזה. 

יום השבת הוא היחידי שמאפשר למשפחה לשבת יחד לסעודה חגיגית משותפת עם מפה לבנה, 

ושולחן ערוך ונרות דולקים באווירה נעימה. הזמן אינו דוחק הסעודה מתארכת ובאמצעה 

                             ולאחריה יכול האבא לשאול את הילדים מה למדו ומה עשו השבוע.                                              

אך אם אווירת השבת המייחדת יום זה אינו מנוצל למטרה חשובה זו. כי אף אם הם מקדשים על 

היין ואחרי זה רואים טלויזיה או משחקים באייפון, עובר ערב זה כמו שאר ימות השבוע ואם 

ור את המגע החשוב במשך יום השבת נוסעים לטייל או נוסעים לים מתי מצליחים ההורים ליצ

הזה עם הילדים שלהם. גם אם המשפחה נוסעת ביחד הנושא הזה לא נהייה מרכז ההתעניינות 

 והעיסוק במקום אליו הגיעו שהרי כל אחד מתכנס בעיסוקיו.

 ללמוד ולהחכים:          

מותר האדם מן הבהמה, בזכות היותו בעל נפש משכילה לומד ומרחיב את אופקי ידיעותיו, מה 

אין כן הבהמה, בזה הינו נבדל הימנה. השם " עם הספר" הוצמד לעמנו, לא בחינם כל יהודי יודע ש

כי הוא חייב לקבוע עיתים ללימוד תורה. אף מי שפרנסתו קשה הייתה, מצא שעה קלה ללימוד, 

אם בבוקר כשהוא קם ואם בשעה מאוחרת בלילה. יהודים מרודים חסכו פת לחם מפיהם כדי 

ייחודו של עמנו. אבל מי שלמד בצעירותו, אם יעבור עליו -ם שלהם ללמוד. בספרלאפשר לילדי

מספר שנים לא מעטות בהם לא ישנן את מה שלמד ולא יעיין בספרי קודש וידע נוסף להרחבת 

הוא  ישכח ברבות הימים את כל מה שלמד. ובוודאי לא ישתלם בהרחבת יריעת -אופקי ידיעותיו

צמו יודע פחות מנער שלומד במוסד חינוך. וייחודו מן החיה ילך ידיעותיו. וכך ימצא את ע

ויטושטש. אדם בן דורנו עמל בכל ימות השבוע ואין זמנו בידו ללמוד ולעיין בספרים רציניים. 

בבואו לביתו לעת ערב מעבודתו הוא יושב ליד גלי התקשורת או מעיף מבט חטוף ושטחי בעיתון. 

הוא יצפה בטלויזיה, או ייסע למרחקים ולהתרחץ בים וכו',  –בד בו אינו עו –ואם גם ביום השבת 

 אז גם את יום השבת לא ינוצל ללימוד ולעיון רציני.

גם עבור זה  ניתנה השבת יום מנוחה בשבוע אשר את חלקו ניתן להקדיש ללימוד ולעיון. להעלות 

ניעת הפיכת חיי אדם את ההשכלה , להרחבת אופקי ידיעותיו. להבלטת ייחודו כאדם וכיהודי. למ

עבודה, נסיעה, רחיצה בים,  -לחומריים בלבד. למהול אותם ברוח, ההגבלה האוסרת לאדם בשבת

מאפשרת לאדם לעסוק בעניינים שברוח ביום זה. אומנם יכול אדם לצאת  -שימוש בטלויזיה

 לטיול לאתר כלשהו ושם ללמוד וללמד. אך מי מן המטיילים עושה ונוהג ככה?!

    השוויון:

מצוות רבות הבאות להגשים את מי שמתבונן בשורשם של המצוות ישים לב שבתורה כלולות 

. כגון דיני שמיטה, ואהבת לרעך כמוך, אשר גולת הכותרת שלהם הינה מצות השוויון והאחוה
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שמיטת כספים והפקרת היבול, החזרת שדות ביובל, מתנות עניים וכדומה. הבדל עקרוני ויסודי 

מוסרי,   -קי התורה לבין החזונות המקבילים האחרים, חסרי האמונה  בשטח החברתיקיים בין חו

נכשלו מאחר והאנוכיות הטבועה בדמו של האדם מערימה אבני נגף  -שדגלו אף הם בשוויון -הללו

בהגשמתם. האדם דואג לעצמו ואף על חשבון זולתו ובוודאי אינו מוכן לעזור לחברו במחיר של 

ל עצמו. אך התורה אינה מסתפקת בהצעות לשוויון . התורה יוצרת באמצעות ויתור על  דבר מש

מצוותיה מציאות בה השוויון מבוצע בעל כרחו של האדם. אמנם זו כפיה אבל אין דמוקרטיה בלי 

 כפיה. תשלום מיסים ושירות צבאי הם בכפיה.

כי עבד היית  "למען ינוחו עבדך ואמתך כמוך וזכרתגם השבת נכללת בקטגוריה זו, ככתוב 

לדוגמא: יש הדורשים הפעלת תחבורה בשבת. אבל כדי שהם ייהנו ממנה יצטרכו  במצרים"

הנהגים לעבוד ולנסוע ומהם תמנע מנוחת השבת. מדוע יקופחו ילדי הנהגים ולא יזכו לאותה 

 אווירה משפחתית לה זוכים ילדים אחרים?!

מאפיות יפתחו בשבת והילדים של יש אנשים שרוצים לחם טרי בשבת. אם נמלא את רצונם ה

הפועלים שיצטרכו לעבוד בשבת יקופחו. לכן למען השוויון לפיו כולם ייהנו בשווה, עלינו לוותר על 

הרצונות הללו והאחרים. בואו נתבונן ביום העצמאות כאשר אנשים נשים וטף נוסעים ביום החג 

טיסן והנהג.  האם הם אינם אזרחי לטייל באוטובוסים כשגלי זיעה וקריאות ניגרים מעל פני הכר

ישראל שזכאים ליהנות מיום העצמאות?! אלא שהציבור נהנה על חשבונם. סיטואציה כזו תיווצר 

בכל שבת מתי שהאוטובוסים יופעלו בה לשימוש הציבור ומציאות דומה בכל שירות ציבורי 

 שאיננו שומר שבת.  

נסוע בשבת, ולהיפך הוא לא חייב לעבוד לפי זה ניתן לטעון: איש לא כופה למשל על הנהג ל

במקצוע הזה. ידוע כי רווחי השבת מפתים בעלי מקצועות כאלה והדומים להם להפוך את השבת 

לחול. גם האישה מפסידה מזה את המסגרת המשפחתית שהיא רוצה והיא מוכנה לכך עקב רצונה 

שיג במיוחד בשבת עקב שכר בדירה גדולה יותר ואביזרים שבשבילם דרוש כסף רב ואותו ניתן לה

עבודה גבוה. וככה נמשכים אחר העבודה בשבת למרות הפסד המנוחה וגיבוש המשפחה להם 

זוכים זולתם. ומרצון מוותרים על השוויון המיוחל. ואילו על ידי המסגרת הכללית של הדברים 

ויון האמיתי, האסורים בשבת, נוצרת מציאות בה אסור לאיש לעבוד ולנסוע. כך יכול להיווצר הש

כאשר אף מי שירצה לוותר עליו בעל כרחו לא יוכל לעשות כך. ואם החברה כולה תשמור על כל 

הלכות שבת כולם ינוחו וייהנו מיתרונות השבת. אלא שעל האדם לוותר קצת מהרצוי לו, כדי 

פשר למנוע טיעונים על אי שויון. רק אם גם לרכב פרטי אסורה הנסיעה, איש לא יטען כי יש לא

  למוניות ולרכב ציבורי לנסוע בשבת.    

 סיכום:

 במהלך המאמר ביררנו שני נושאים עקרים:

 משמעות העיקרית של השבת-הראשון

 הערכים החיובים שמרוויח מקיים שמירת השבת -השני

 ואותם בארנו על ידי שלוש נקודות  מרכזיות והן:

 (הגדלת ערך הגיבוש המשפחתי1
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 (הגדלת ערך הלימוד2

 גדלת ערך השיוויון(ה3

ולכן נראה לי שכדאי להתאמץ לשמור את השבת למרות שלא תמיד הדבר הוא קל לידי מעשה. 

 שנזכה לשמור את השבת מתוך הבנה  ולהרגיש  את החיוב שביום הגדול "יום השבת".
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 שמירת נגיעה

 אורן לוסקי

 מקור איסור נגיעה

"ואל אשה תחילה נברר  מהו המקור לאיסור של נגיעה. במדרש ספרא על פרשת  אחרי מות כתוב: 

 .121בנדת טמאתה לא תקרב לגלות ערותה"

 מכאן למדנו שני דברים: 

 א. לא רק שאסור לקיים יחסי אישות עם אישה שהייתה נידה אלא גם אסור לגעת בה.

 עת בפנויה שהיא נידה.ב. לא רק שאסור לגעת באשת איש אלא גם אסור לג

 נחלקו הרמב"ם והרמב"ן האם איסור הנגיעה הוא איסור מהתורה או מחכמים.

 –פסק שאיסור נגיעה הוא מהתורה ויש לו הוכחה מהמדרש ספרא שהבאנו מקודם   -הרמב"ם

שיש שם פסוק בתורה שממנו לומדים את איסור נגיעה )ספר המצוות לא תעשה, שנ"ג(. אך 

יסור נגיעה הוא מחכמים. ולגבי הספרא מסביר הרמב"ן שאין הוכחה ממנו פסק שא – הרמב"ן

שהאיסור הוא מהתורה כי הפסוק שמביא הספרא הוא רק "אסמכתא בעלמא", כלומר אין 

הכוונה שהתורה עצמה אסרה לגעת באישה, אלא חכמים אסרו והם רק נסמכו על הפסוק. )ספר 

 המצוות לא תעשה, שנ"ג, בהשגות שם(

 פסק את ההלכה כמו הרמב"ם שאיסור נגיעה הוא מהתורה )אבה"ע כ,א'(. – השו"ע

 נגיעה שלא למטרת הנאה

 מהי דעתו של הרמב"ם בנושא נגיעה שאין בה הנאה. –ישנה מחלוקת בין הש"ך לבית שמואל 

נראה שבנגיעה שאין בה הנאה אין כלל איסור מהתורה ואפילו לא איסור מחכמים,  – לפי הש"ך

מותרת! הוא מוכיח את דבריו מכך שמסופר בגמרא על אמוראים שהיו מחבקים וזו נגיעה ש

וכנראה שהתירו לעצמם לעשות זאת משום שזו נגיעה בלי  –ומנשקים את בנותיהם ואחיותיהם 

 הנאה! )יו"ד קנ"ז, ס"ק י'(.

וכך גם נשמע מדברי הרמב"ם עצמו שכתב ב'יד החזקה'  בהלכות "איסורי ביאה" בפרק כא' הלכה 

 בקירוב בשר הרי זה לוקה מן התורה". דרך תאווה והנאהא': "כל שחיבק ונישק 

 רואים מהרמב"ם שלוקים מהתורה רק על נגיעה שיש בה הנאה.

נאה לפי הרמב"ם יש איסור בכך אפילו בנגיעה שאין בה ה – לפי הבית שמואללעומת זאת, 

 מהתורה, ולפי הרמב"ן יש איסור חכמים)כ', ס"ק א'(.

התלבט האם מותר לבעל לטפל באשתו כשהיא חולה שיש בו סכנה בזמן שהיא נידה,   - הבית יוסף

והוא לא הכריע תשובה ברורה, וחשב שאולי יש בכך איסור מהתורה חמור מאוד של "אביזרייהו 

שבהם אמרה התורה שעדיף למות ולא לעבור  –דברים שדומים לגילוי עריות  כלומר –דעריות" 

 עליהם ואפילו במצב של פיקוח נפש.

                                                 

 ויקרא, י"ח, '"ט. 121



114 
 

כתב שמותר ליסוע ברכבת תחתית אפילו שבטוח שנשים  – האגרות משה )רבי משה פיינשטיין(

אה כלומר שאין בה הנ –משום שלדעתו נגיעה שלא בדרך תאווה  –ידחפו אותך שם מרוב צפיפות 

 אין בה אפילו איסור מחכמים )אבה"ע ח"ב, סימן י"ד(. –

 לחיצת יד לאישה

הגמרא במסכת עבודה זרה דף כ: שואלת כיצד הכהן מקבל את הקרבן מאישה סוטה והרי תוך 

 כדי קבלת הקרבן הוא נוגע בה?

 מתרצת הגמרא: שהכהן "טרוד בעבודתו" ולכן מדובר פה בנגיעה שאינה לשם הנאה שכפי שלמדנו

 שנגיעה זו  עקרונית מותרת.

הגמרא בירושלמי )סוטה, פ"ג ה"א( נותנת תשובה אחרת לגבי הכהן ומסבירה שהנגיעה של הכהן 

 היא "קצרה וזמנית" ובנגיעה בזמן קצר כזה אין יצר הרע מצוי.

שהיא קצרה וזמנית נאמר שאין יצר הרע מצוי ולכן  –יוצא אם כן, שאולי גם בלחיצת יד לאשה -

 ותר? )רק לפי הירושלמי(יהיה מ

שהרי לעולם אדם אינו ייודע אם  –הפוסקים קבעו שיש להמנע מהושטת יד לאישה   -למעשה

 והרי למדנו שאם יש לו הנאה מהנגיעה הוא עובר על איסור תורה. –תהיה לו הנאה מכך 

 רצוי לנסות להמנע מללחוץ את ידה ולהתחמק מכך –אם האשה הושיטה לגבר את ידה  –ולכן 

יש על מה לסמוך  –בצורה יפה ואלגנטית, ורק אם אין לו דרך להתחמק מכך מבלי לפגוע בה 

 ולהקל ללחוץ את ידה, אך יש שאוסרים ללחוץ את ידה גם במקרה זה.

אז יעשה את זה בעדינות ובקצרה וישתדל שלא להנות  –וגם במקרה, שכן החליט להחזיר יד 

 קבוע אלא רק במקרים חריגים.וישתדל אף שלא להשתמש בהיתר זה באופן 

 עוצמתו של המגע

רוב האנשים לא מעריכים את העוצמה האדירה שיש במגע בין בני האדם, וחושבים שמדובר בדבר 

 שולי שכמעט ולא עושה שום רושם על האדם.

אך היהדות רואה את הערך שבמגע, כדבר עוצמתי שמשפיע מאוד. המגע גורם לאדם לחוש קרבה 

 למי שנוגע בו.

המגע יוצר קשר ויש לו משמעות רבה. הוא מטעה כאילו הוא לא משפיע, כאילו מדובר בדבר קטן 

 שלא משנה, אך באמת המגע יוצר קרבה בין בני האדם!

ודווקא משום כך היהדות גזרה על שמירת הנגיעה בין איש לאישה, משום שחשוב שהאדם יהיה 

 קרוב לאשתו ולא לכל הנשים שבעולם.

ת  שמעבר לאיסור ההלכתי, יש במגע הלא ראוי בין איש לאישה סכנה, שהאדם ולכן חשוב לדע

יצור קשרים לא נכונים לו, ולא מתאימים לו, ומהבחינה הזו שמירת הנגיעה היא בעצם שמירה על 

 נפשו של האדם, ולכן היא מאוד חשובה ומהותית.
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 הלבנת פנים

 גולן מה טוב

 הלבנת פנים ?למה נחשב 

ר אדם חווה עלבון הוא שאהזולת , מקור המונח העברי הוא שכהלבנת פנים היא השפלה של 

האש , ואל ילבין  נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשןעל הלבנת פנים אמרו חז"ל " ,מלבין –מחוויר 

  ."המלבין פני חברו כאילו שופך דמיםכל פני חברו ברבים" וגם "

ה היא תחושה של אי נוחות נפשית , ובפרט תחושת פגיעה הלבנת פנים היא השפלה נפשית , השפל

  .בכבוד

 ?למה אפשר להשוות הלבנת פנים

אומרת שהאדם נעשה לבן ע"י במס' בבא מציעא )נח(הגמרא  לרצח, משלתנ הלבנת פנים ברבים

, שגם היא איבוד דם אבל לא פיזית ולכן זה דומה לרציחההבושה. האדם מאבד דם בגלל הבושה 

. יש להיזהר מאוד ממידה יותר כואב מלקבל מכות מכמה אנשיםנפשית, שלפעמים זה בגוף אלא 

 רעה זו .

 ?שהלבין פני חברואדם  מה דינו של

יכול אתה מוכיחו ופניו תחילה לא ידבר קשות עד שיכלימנו" אמרו חכמים ' המוכיח את חברו"

לא חלק לעולם  בים אין, ודינו של "המכלים פני חברו ברמשתנות , ת"ל ולא תישא עליו חטא'

ו ולא יקרא לו בשם שהוא " צריך להיזהר אדם שלא יבייש חברו בין קטן ממנו ובין גדול ממנהבא

בעקבות חז"ל, שמשווים הכלמת האחר להריגתו )שכן  ,בוש ממנו, או יספר סיפור שהוא בוש ממנו

וזאת מפני שמדובר  ,כאמור מדברי רמב"ם, אין עונש מלקות על הלבנת פנים .(הדם עוזב את פניו

( שיש להקב"ה מ", אולם כתב בספר החינוך )מצווה רבאיסור "שאין בו מעשה" לבד מדיבור

 . כדי לוודא שיבוא העובר על עונשו דרכים

 ?יכול לתקן , אדם שהלבין פני חברואיך 

שיש לי  'ופתחתי את כל האמת', על חבר ח סיטואציה שמול כל החברים צעקתילשם הדגמה: ניק

מחרת התקשרתי אליו וביקשתי סליחה, רק , יום ל, והחבר ממש התבייש שתק והלך לצדיועל

לחכות למצב שיהיו אותם החברים, ויבקש סליחה מול  צריך המלבין .נכוןהתיקון הזה לא  .ממנו

, כך יוריד מכבודו ויבקש מחילה מהנפגע ויבקש שלוש כולם, כמו שהוא ידע להעליב מול כולם

 .שימחל לו דפעמים סליחה ע

 ? בושה איך צריך להתנהג האם לשתוק? או לנסות להוכיח את הפוגע אדם שחווה

 שהמתיןאחר , ולידה עמד אדם סבלטובוס יותר משעה בחום ובומסופר על אישה שחיכתה לא

ה והאיש החל , האישה התיישבום אחד פנויכשעלו לאטובוס התברר שנשאר מק .לאותו אוטובוס

, "חסרת כבוד" "תקומי מהר חסרת בושה" וכל מיני ביטויים שביישו לצעוק עליה מול כולם

, האישה קמה ממקומה ונתנה לאיש לשבת  מבלי לומר מילה כשעיניה דומעות מהבושה אותה

, וכשיצאה דו מהאוטובוסדקות הגיעו לתחנה הסופית וכולם יר 10אחרי  .שעברה מול כולם

י אותי שאני רה לה בקול שבור בבקשה תברכ, אמ40בוס מייד ניגשה אליה אישה כבת מהאוטו
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בל מילאה את , אה לא הבינה למה ניגשה דווקא אליה, האישה ההמומאלד בן זכר עוד השנה

שנים של  20, לאחר חודשים בדיוק האישה ילדה בן זכר , ולאחר תשעהבקשתה ונפרדו דרכיהן

חווה בושה ברבים ושתק , מכאן אנו למדים את הכוח העצום והיתרון לאדם שניסיונות כושלים

  ."בר על הפיתוי להחזיר מילים לפוגע, "לפעמים הכוח של האדם הוא בשתיקהומתג

, באותו הרגע מקבל את מדברים עליו רעות והוא שותקו, מבזים אותו האדם השומע שפוגעים בו

טלים מעליו ויש לו כוח לברך כל אדם הזקוק לישועה ויותר מזאת מתב ,הברכות של הקב"הכל 

אם כי זו מידת חסידות ולפי הדין מותר להשיב  .ונהיה אהובו של ה' ,ייסורים קשים ונוראים

 לפוגע בכפולת הגנה עצמית.

רח"ו תלמידו של . המהואם כן כיצד תהיה לו כפרת עוונות, חפץ חיים בכה שאין מי שיבזה אותוה

ומחפש אנשים שיבזו  כי אם היה יודע אדם את מעלת הביזיונות שמקבל היה רץז"ל כתב " הארי

 .ראו עד היכן מגיעה כוחה של שתיקה, כה גדולה כוחה של הבלגה בשעה זו ,"אותו

"הנעלבים ואינם עולבים, שומעין חרפתן ואינן משיבין, עושים מאהבה ושמחים בייסורין, עליהם 

  ."אומר הכתוב: "ואוהביו כצאת השמש בגבורתו

בחרתי בנושא  .זהר בהים וחומרתה והחשיבות להבמאמר זה עסקתי בנושא הלבנת פני ,לסיכום

לה' שאזכה להתחזק בנושא  תיוד מצוי בקרב הנוער או בצבא וכו', ותפילזה כי היום עניין זה מא

, ונדע לעלות מעלה בכוחנו וחלילה לא בעזרת רק אהבה הדדית בעם ישראל  ואחדות, ונדע זה

 כן יהי רצון . ,אמן .הדריכה על חבר והעלב
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 ניצול הזמן

 ישראל מהרי

 

 הקדמה: 

בחרתי בנושא ניצול הזמן מפני שזה נושא חשוב ואנשים רבים לא מייחסים לו חשיבות ,ולכן אינם 

 מנצלים את הזמן.

הזמן הוא הדבר היחידי בחיינו שאין לו תחליף, זמן שהלך איננו ולא יחזור, כלומר היום החדש 

 המשכו.איננו מחליפו של אתמול אלא רק 

הזמן איננו בשליטתנו ואין אנו יכולים להחזיר את "הגלגל לאחור" ז"א יום שעבר איננו, השעה 

שעברה אינה כמו השעה שקדמה לה. כסף בא והולך, כבוד בא והולך, בריאות באה והולכת אך אין 

 זה כך עם הזמן, זמן שעובר אינו חוזר.

כידוע אנו לא בני אלמוות ובאנו לעולם לזמן הזמן הוא דבר יקר מאוד והוא בעצם החיים עצמם. 

מוקצב שאין אנו יודעים את שיעורו. בזמן הזה עלינו לעשות  את תפקידנו בעולם ולמלא את 

 חובתנו )שאין היא ידועה לנו(. 

הזמן פועל על דרך הטבע בצורה מעגלית ואינו מוחשי ולנו זה נראה "שיש את כל הזמן שבעולם", 

זורמים עם הזמן" כי הרי יש לנו את כל הזמן שבעולם וזו טעות גדולה וזה גורם לכך שאנו "

 וחמורה מאוד שעלולה להוביל את האדם לבלבול ובור תחתית.

גישה זו מקולקלת ולא טובה ולדעתי היא נובעת מחוסר רצון להתמודד עם דברים ,הפחד 

 ".מהתמודדות מביא  לחוסר מעש ומשמעות  שמוביל לידי שעמום "ושריפת זמן

 .122"הבטלה מביאה לידי שעמום, והשעמום מביא לידי חטא"כמו כן חז"ל אמרו: 

הזמן לא ניתן לשליטתנו, אך לשמחתנו אנו יכולים לנצל ולנהל אותו ולהתאים אותו לרצוננו 

ותכנוננו, אין זה אומר שצריך להיות עם היד על הדופק על כל שניה ושניה שעוברת כלומר יש 

דומה, אך כל זה בתנאי שזה בשליטה ובזמן מוגדר. ניצול וניהול של הזמן מקום למנוחה, פנאי וכ

 חשוב מאוד והוא מביא לידי מעשה, סיפוק, משמעות, שמחה, בטחון ועוד.

ישנם דרכים מגוונות לנצל ולנהל את הזמן כמו: כתיבת סדר יום, אתגר עצמי כלומר לדרוש 

שימה )כמובן שבהתאם ליכולתי(, לחתור מעצמי הרבה כדי ליצור אצלי עניין ורצון לעמוד במ

 לעשיה, להבין "שאדם לעמל יולד", להגדיר סדר עדיפויות ולא לדחות דברים.

 יחס התורה לזמן:

כעת אני רוצה לדון ביחס של התורה לניצול הזמן, כלומר האם צריך ללמוד כל הזמן תורה או 

ג "זמן פנוי"? ומה דעת שאפשר למלא את הזמן בדברים אחרים כלומר, האם יש מקום למוש

התורה וחז"ל בנוגע למושג זה, וכמו כן מה יש לתורה לומר בעניין הבחירה ,כלומר היחס בין 

 לימוד התורה לדברים אחרים.

                                                 

 מסכת כתובות נ"ט, ע"ב. 122
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 ראשית, ישנה חלוקה בתורה בין שני סוגי מצוות: מצוות חיוביות ומצוות קיומיות.

א חובה לעשותם כמו קריאת שמע מצוות חיוביות, אלו מצוות המוטלות עלינו ללא בחירה ז"

ותפילין והעובר עליהם ביטל מצוות עשה. מצוות אלו מזדמנות לנו בזמנים מסוימים )מצוות עשה 

שהזמן גרמא(. מנגד ישנם מצוות קיומיות שאינם חובה אלא תלויות ברצונו של האדם. אדם 

לא עבר על כלום המקיים מצוות אלו מקיים מצוות עשה ויש לו שכר עליהם אך אדם שביטלם 

 לדוגמא מצוות תלמוד תורה מעבר למינימום הנדרש, קריאת שמע בבוקר ובערב.

מן החלוקה לכאורה יש מקום למושג "פנאי" ו"זמן פנוי" , שכן ישנם מצוות שהם תלויות ברצונו 

 הטוב של האדם ולא חובה.

בדרך, ובשכבך ובקומך". "ושנתתם לבניך ודברת בם בשבתך, בביתך, ובלכתך בדברים )ו', ז'( כתוב 

מפסוק זה ניתן לראות שעל האדם ללמוד בכל רגע נתון תורה וצריך לשנן את התורה ,שזה דורש 

לימוד מתמיד.  ולעומת זאת האבן אזל קובע שהאיסור לבטל תורה הוא רק כאשר אין לכך סיבה 

מותר( אינו נחשב אך אי לימוד תורה מכל סיבה שהיא כולל רצון להתענג בתענוגות שונים)בגדר ה

 לביטול תורה.

 כמו כן, בגמרא במסכת מנחות יש מחלוקת בנושא זה:

א"ר אמי מדבריו של ר' יוסי נלמוד אפילו לא שנה אדם אלא פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית 

לא ימוש  ספר התורה הזה מפיך אמר רבי יוחנן משום ר"ש בן יוחאי אפי'  יהושע א, ח קיים מצות

שחרית וערבית קיים לא ימוש ודבר זה אסור לאומרו בפני עמי לא קרא אדם אלא קריאת שמע 

 הארץ ורבא אמר מצוה לאומרו בפני עמי הארץ.

 אך הגמרא שם ממשיכה ומביאה דעה מנוגדת:

שאל בן דמה בן אחותו של ר' ישמעאל את ר' ישמעאל כגון אני שלמדתי כל התורה כולה מהו 

ש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה ללמוד חכמת יונית קרא עליו המקרא הזה לא ימו

צא ובדוק שעה שאינה לא מן היום ולא מן הלילה ולמוד בה חכמת יונית ופליגא דר' שמואל בר 

נחמני דאמר ר' שמואל בר נחמני א"ר יונתן פסוק זה אינו לא חובה ולא מצוה אלא ברכה ראה 

ומשרתו יהושע בן נון נער  שמות לג, יא הקב"ה את יהושע שדברי תורה חביבים עליו ביותר שנאמר

ין עליך דברי תורה לא ימוש לא ימיש מתוך האהל אמר לו הקדוש ברוך הוא יהושע כל כך חביב

ספר התורה הזה מפיך תנא דבי ר' ישמעאל דברי תורה לא יהו עליך חובה ואי אתה רשאי לפטור 

 . עצמך מהן

מגמרא זו ניתן ללמוד שישנה דעה שלפיה חובה ללמוד תורה כל היום )"לא ימוש"( אך מנגד יש 

אר לכאורה רשות ולעומת זאת  דעה שעל פיה מספיקה קריאת שמע בבוקר ובערב מן הדין, והש

 ישנה דעה שהפסוק "לא ימוש" אינו אלא הבטחה אישית ליהושע בן נון.

ה ביחס לזמן שצריך להקדיש ללימוד מן הדברים שנאמרו ניתן לראות שאין הסכמה ברורה ורחב

התורה, זהו דבר יחסי שמשתנה מאדם לאדם. לדוגמא, יש אדם שיסתפק בלימוד בבוקר ובלילה 

 זאת אדם אחר ילמד תורה כל היום. ולעומת

כמו כן אפשר לראות שישנו חיוב לקבוע עתים לתורה, כל אדם לפי יכולתו, וכל המרבה תבוא עליו 

 ברכה.

http://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%99%D7%94%D7%95%D7%A9%D7%A2_%D7%90_%D7%97
http://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%99%D7%94%D7%95%D7%A9%D7%A2_%D7%90_%D7%97
http://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%92_%D7%99%D7%90
http://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%92_%D7%99%D7%90
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כמו כן אפשר לראות שאין מקום למושג "זמן פנוי" כלומר  "זמן מת" שאין מה לעשות בו, אך יש 

ול בדרך מסוימת מכל סיבה שהיא והוא מקום למושג "פנאי" ז"א זמן שבו האדם לא מחויב לפע

 מתפנה לדברים שהוא אוהב לעסוק בהם )תחביבים(.

 לסיכום 

חשוב להבין ולזכור שהזמן הוא חיינו וחוסר ניצול של הזמן הוא בעצם חוסר ניצול של חיינו ועל 

 כן כל דקה ודקה חשובה, וכדברי ר' טרפון בפרקי אבות: היום קצר והמלאכה מרובה. 

 שאנו הפועלים לא נהיה עצלים. יהי רצון
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 העלמת מס

 דודי מויאל

מאמר זה עוסק בהעלמת מס . בחרתי לכתוב מאמר בנושא זה מכיוון שנתקלתי פעמים רבות 

במציאות של העלמת מס ועבודות בשחור, כדי להרוויח יותר וברצוני לדעת מה דעת התורה בעניין 

 זה.

 . השתמטות ממס או התחמקות ממס או העלמת מס 1

   היא עריכת צעדים בלתי חוקיים שמטרתם הקטנת גובה המס )להבדיל מהימנעות ממס שעניינה  

 דרכים חוקיות להקטנת גובה המס( . 

# בישראל השתמטות ממס היא עבירה פלילית שעונשה מאסר בפועל אך רבים מתייחסים אליה 

 כנורמטיבית .

 ה של המדינה להגדלת מס לתושביה !. כוח2

מקור הסמכות של הממסד לחיוב בני המקום לשלם מס או להשתתף בדרך זו או אחרת 

 בהוצאות הציבוריות .

 כוח כפייה של טובי העיר שהם בית דין לקהלם  -

 שותפות  -

 תשלום על זה שהציבור נהנה מזה  -

 

 חובת תשלום מס למדינה ! ..  א3

פירש זאת הרמב"ם  : "דינא דמלכותא דינא "במסכת בבא קמא דף קי"ג אומר שמואל 

שכל דיני מיסים וארנוניות ומנהיגי משפט המלאכים שרגילים להנהיג במלכותם דין הוא!  

 שכל בני המלכות מקבלים עליהם מרצונם חוקי המלך ומשפטיו הליכך דין גמור הוא .

 יש מחלוקת בין רשב"א לרמב"ם 

"א אומר : שזה שייך רק במלכי אומות העולם ובחוץ לארץ ויכולים להגיד לתושביה רשב

 אם לא תעשו כמו שאנחנו אומרים נגרש אתכם מהמדינה שלנו                                      

   הרמב"ם אומר : העיקר להלכה שאין הבדל בין מלכי ישראל לבין מלכי עכו"ם )עובדי             

 כוכבים ומזלות( וכן פסק השולחן ערוך )חושן משפט שסטנו( כמו הרמב"ם.             

  ב. אפילו במדינה שאין בה שלטון של מלך אלא על פי ממשלה הנבחרת )כנסת( תושביה חייבים 

 . "דינא דמלכותא דינא "בהכל כמו שכתוב     

 . חשיבות תשלום מס וערכה !4

שאינו נזהר להביא חוקו בעניין המס עם יתר חבריו אנשי  רבינו בחיי : ואין צריך לומר מי

 מקומו שידע שהוא גוזל את הרבים ומראה שאין לו אמונה ושאינו מאמין בשכר ובעונש . 
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רבי חיים פלאג'י : כללו של דבר האיש הירא את הדבר ה' ייזהר לפרוע מס שלו באמת ובתמים לא 

 הרבים ינכה ממנו מאומה כי הוא גזל גמור וגוזל את 

"לבשר להם כי לא כן הדבר בחשבון של נצח הנותנים מס באמת וביושר רבי יהודה החסיד : 

 נוחלים חלק בגן עדן של אותם שאינם נותנים באמת וביושר "

 . חיוב המס על המוכר או על הקונה ?5

שחוק שקבעה המלכות  "דינא דמלכותא דינא"הרב דב ליאור שליט"א כי על פי הכלל בתלמוד 

חובה לקיימו וההכרעה היא שדיו זה נאמר בין מלכי הגוים ובין מלכי ישראל ואפילו במלכי 

ישראל בארץ ישראל . ולכן ברגע שחוק המדינה קובע שצריך לשלם מיסים מיסים אנחנו מחייבים 

רות לשלם מיסים )המהרי"ק אף תמך בעמדה זו( . חשוב לדין שהאחריות היא על נותן השי

להמציא חשבונית מס לצורך תשלום מיסים וכמובן שיש עדיפות שמקבל השירות יבקש חשבונית 

מס אך זה בגדר מידת חסידות אך לא חובה ממש. דין זה נכון אם המדינה לא נוהגת לפי דיני 

 התורה משום שיש לה סמכות להפקיע רכוש לצורך גביית מיסים )ואין בכך גזל(.

מנם את הרבים היא קופת המדינה ועונשו גדול ביותר בהשקפת היהדות . מעלים המס גוזל או6

וגם דרך התשובה נחסמת בפניו במידה וחובותיו גדלים והולכים ואינו מוצא את האומץ הדרוש 

לחזור בתשובה. ובכל זאת שפל ונתעב הוא מלשין כי המוסר )כך הוא נקרא בלשון ההלכה (גובל 

רע ששקול כנגד שלשת העבירות החמורות עבודה זרה גלוי הוא באיסור חמור מאוד של לשון ה

עריות ושפיכות דמים.מעתה אעפ"י שהמטרה קדושה הלא ברור הוא שאין היא מקדשת את 

 האמצעים, ואין להלשין על אדם שלא משלם מס.

 יהיה רצון שנרוויח ממון ביושר ויקויים בנו הפסוק: "ברכת ה' היא תעשיר".
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 כהניםברכת 

 אושר מורטוב

 הקדמה

בחרתי בנושא זה, משום שאני בעצמי כהן, ומגיל מצוות לא עליתי לברכת כהנים ורציתי לברר על 

    משמעות וחובת ברכת כהנים. 

 משמעות ברכת הכהנים

"וידבר ה' אל משה לאמר דבר אל אהרן ואל בניו מצות ברכת כהנים היא מצווה מהתורה ככתוב 

בני ישראל אמור להם יברכך ה' וישמרך יאר ה' פניו אליך ויחנך ישא ה' פניו לאמר כה תברכו את 

 . 123אליך וישם לך שלום"

מצווה זו היא חובה על הכהן ואם הוא לא עולה לברכת הכהנים הוא ביטל שלוש מצוות עשה )"כה 

 תברכו" "אמור להם" "ושמו את שמי"(, אלא אם כן הוא עלה כבר פעם אחת ביום באותו היום.

המשמעות הגדולה שיש לברכת הכהנים היא שהיא גורמת לעם ישראל להבין שכל הברכה שיש 

 בעולם מגיעה מהקב"ה. 

לדוגמא אם אדם רוצה פרנסה עושר זיווג טוב וכדומה הוא צריך להיות בברכת כוהנים ושם הוא 

 יבין שהכל בא מהקב"ה.

 לו שפע.וככל שהאדם יבין את זה יותר אז גם הקב"ה ירצה יותר לתת 

כהן שאינו יכול לעלות לברכת כהנים כי הוא זקן או חלש יצא מבית הכנסת בזמן ברכת הכהנים 

ואחרי זה יוכל לחזור. אבל כהן בריא היוצא כדי שלא לברך סתם כך הוא חוטא. וכל כהן שאינו 

 אינו מבורך,וכל כהן שמברך מתברך שנאמר "ואברכה מברכיך".-מברך

 משמעות נשיאת כפיים בברכת כהנים 

ואם  "וישא אהרן את ידיו אל העם ויברכם"הלכה מהתורה שהכהן ישא כפיו בעת הברכה שנאמר 

 אינו יכול לשאת כפיו )מסיבה רפואית, למשל( לא עולה לברך. 

ר' נחמן מברסלב )ליקוטי הלכות נשיאת כפיים ה,ג( הסביר מדוע דווקא לישא כפיים משום 

 קשורות ללב )מחוברות ללב( לכן הן מבטאות את האהבה שבין הקב"ה לעם ישראל.שהידיים 

הרב קוק )עולת ראי"ה, ח"א רפד( הוסיף שהידיים נמצאות קדימה יותר מהגוף וזה בא לבטא 

 שאנו מתפללים לעתיד טוב יותר !

 כהן  שהרג אדם

פיכם אעלים עיני ידיכם "ובפרשכם כאסור לו לעלות יותר לעולם לברכת כהנים שכתוב -כהן שהרג

 .124דמים מלאו"

                                                 

 כו-כד ו, פסוק פרקבמדבר  123

 ישעיה א, טו 124
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ההסבר הוא שתפקידו של הכהן הוא להביא לעולם ברכה ושלום ואם הוא הרג אדם אז הוא עשה 

 מעשה הפוך מהתפקיד שלו בעולם ופגע בכהונה שלו.

 יש מחלוקת בפוסקים האם יכול לעלות אם חזר בתשובה:

 אפילו אם הרג בשוגג )או"ח קכח, לה(. גם אם חזר בתשובה לא יעלה לדוכן,  -לפי שולחן ערוך

מותר לו לחזור ולברך ברכת הכהנים ואפילו אם הרג -אם חוזר בתשובה שלמה -אולם לפי הרמ"א

 במזיד. 

לא תועיל  -יכול לחזור בתשובה ולעלות אך עם הרג במזיד -אם הרג בשוגג -ולפי הפרי החדש

 תשובה.     

א תלוי בו למשל ילד קפץ בפתאומיות וברשלנות יש הבדל אם הרג באונס של -אבל לפי כולם

רשאי לעלות לברך, בברכת כהנים, אך בתאונת  -לכביש בזמן שנהג במכונית והוא היה בסדר גמור

 הדין תלוי בשיטות השונות.  -שהוא אשם בה -דרכים

פסק הרב עובדיה יוסף )שו"ת "יחווה דעת" חלק ב סימן י"ד( שחייל שהרג  -לגבי חייל בצבא

 ים במלחמות ישראל יכול בכל זאת לעלות לברכת הכהנים מכמה סיבות: אנש

 הוא היה אנוס להרוג ולמדנו שאנוס יכול להמשיך לעלות.  .1

 מותר לו מכיון שהיה עסוק במצווה חשובה של הגנה על ישראל מיד צר.    .2

 מדוע דווקא הכהן מברך ולא ישראל ?

ת לברך את ישראל. זו היא השליחות והיכולהתשובה היא: שרק לכהן אלוקים העניק את התפקיד 

 המיוחדת של הכהן. 

בנוסף לכך יש לכהן עוד שני תפקידים: האחד, ללמד את ישראל תורה כמו שאומר הנביא מלאכי  

 "כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו".( 125)ב,ז

"אוהב שלום ורודף והשני, הוא להשכין שלום בין האנשים בעם ישראל כמו אהרון הכהן שהיה 

זו גם לשון הברכה של הכהנים " אשר קידשנו  .126שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה"

 בקדושתו של אהרון וציונו לברך את עמו ישראל באהבה".

ההלכה היא שכל כהן שהציבור שונא אותו או שהוא שונא את הציבור ואפילו שונא אדם אחד 

 עליו לנקות את השינאה ואז יברך באהבה. בלבד אסור לו לברך ברכת כהנים, אלא

 לסיכום 

ראינו את חשיבותה הגדולה של ברכת כהנים ולמדנו את האחריות הגדולה שיש לכהן להעביר את 

 הברכה מהקב"ה לעם ישראל. בעזרת ה' שנזכה תמיד לברך ולהתברך. 

  

                                                 

 מלאכים  ב,ז. 125

 אבות א, יב. 126
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 ביטחון והשתדלות

 נתנאל מימון

 הקדמה

אני חושב שזהו נושא שפוגש אותנו מידיי יום ובכל נושא בחרתי בנושא ביטחון והשתדלות, כי 

אפשרי. שאלות כגון: האם אני צריך לעשות השתדלות מצידי? האם אני צריך לשים את מבטחי 

בהשם יתברך ולסמוך על הנס? למה בעצם להשתדל, אם הכל מלמעלה? כלומר: אם יש לי מטרה 

ות כל שביכולתי כדי להגיע אל היעד, או מסויימת שאליה אני רוצה להגיע, האם אני צריך לעש

 שאני צריך לבטוח בקב"ה ולהאמין שיתן לי את מבוקשי? על כך אנסה לענות במאמר הבא.

 ישנם שתי תפיסות עולם בנושא "ביטחון והשתדלות:

 "הבוטח בהשם חסד יסובבנו"

אני אבטח בקדוש  .127"השלך על השם יהבך, והוא יכלכלך"ביטחון מלא בקב"ה, שנאמר בתהילים 

 ברוך הוא, והוא ידאג לי לכל מבוקשי )בתנאי כמובן שאסמוך עליו בכל לבבי(. ועוד במסכת ברכות

כלומר, בזמן שאנחנו  128"בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, מלאכתן נעשית על ידי אחרים"

כלה של עובדים ושומרים על מצוות השם, ועושים רצונו, כל המלאכות הקשורות לפרנסה וכל

האדם, יעשו על ידי אחרים )הגויים(. מה שמראה לנו שאם נעשה את מצוות השם, הוא יעזור לנו 

השם ילחם לנו, ואנו לא נעשה  "השם ילחם לכם ואתם תחרישון"בכל תחום שנצטרך. שנאמר 

כלום. רבי ישראל מסלנטר מבאר את מידת הביטחון לפיו, אם האדם יאמין בכל ליבו שהקב"ה 

את מבוקשו, אזי יתקיים הדבר. לפי רבי ישראל מסלנטר, האדם צריך לעשות השתדלות  יעשה לו

פשוטה כמו לקנות כרטיס לוטו, ולהאמין בכל ליבו בקב"ה שיזכה. לעשות השתדלות פשוטה, וכל 

 השאר ביטחון בהשם.

 "האדם לעמל יולד"

"בזיעת אפיך ול מאז חטא האדם הראשון, האדם צריך לעמול ולטרוח כדי שיהיה לו מה לאכ

האדם צריך לעשות מה שמוטל עליו ולא להתעסק בחשבונות שמיים. כי אם ידע מה  תאכל לחם"

השם יתברך רוצה בשבילו, היה הוא אלוקים חס ושלום. אם כן, אנחנו נעשה את ההשתדלות שלנו 

י "מעל הצד הטוב ביותר, בתקווה שזה מה שהקב"ה רוצה מאיתנו. הגמרא אומרת)עבודה זרה( 

מכאן אנו מבינים שאנחנו חייבים לפעול כדי לאכול. כדי להשיג  שטרח בערב שבת, יאכל בשבת".

את מה שמוטל עלינו בעולם הזה אנו חייבים לעשות את שלנו, מבלי להתעסק בחשבונות שמיים. 

 ולבטוח בה' שיצליח את מעשה ידינו.

 עד כה עסקנו בשתי דעות מנוגדות לחלוטין:

 תם תחרישון""השם ילחם לכם וא (1

 "מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת"  (2

                                                 

 נ"ה,כ"ג. 127

 ל"ה. 128
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 דרך המלך

 )בנו של הרמב"ם(:"מספיק לעובדי השם"כעת נעסוק בשיטת ה

לפיו, האדם צריך לעשות את ההשתדלות שלו, ולהאמין שהכל מאת השם יתברך. לעשות מאמץ, 

. אני אבל לא לתלות את ההצלחה שלי במאמץ. אלא בקדוש ברוך הוא, הוא זה שרצה שאצליח

צריך להאמין בו שיתן לי את מבוקשי. אבל כן לעשות השתדלות ממני. אני אעשה את ההשתדלות 

 שלי, אבל הצלחה שלי מאת הקדוש ברוך הוא.

 לפי ה"מספיק", השיטה הזו היא השיטה שדורנו צריך ללכת לפיה.

יה פחמי ורבי גדולי הדורות היו עובדים ומפרנסים את עצמם: הלל היה חוטב עצים, רבי יהושע ה

"יגיע כפיך כי תאכל, אשריך חלקיה היה חורש שכיר יום. גם העצה לאדם היא לעבוד לפרנסתו 

אנו צריכים לעשות את ההשתדלות, אבל גם לבטוח בהשם. להשתדל כי כך השם  .129וטוב לך"

מצווה. ולמרות ההשתדלות, להאמין כי לא בגללה נצליח. לקחת תרופה כי השם מצווה)"ורפא 

"(, אבל להאמין שהשם הוא המרפא. אם הוא ירצה היא תועיל, ואם הוא לא ירצה, היא לא ירפא

 תועיל.

-.  "בטח בהשם"130"בטח בהשם ועשה טוב" השילוב של ההשתדלות עם הביטחון מוזכר בתהילים

זוהי ההשתדלות. הביטחון לא יבוא בלי ההשתדלות, -זוהי מידת הביטחון, "ועשה טוב"

בלי הביטחון. ולא רק זו, אומר ה"חזון איש": האדם לא יודע מה טוב וההשתדלות לא תבוא 

בשבילו, ועליו להאמין שעם כל ההשתדלות שלו, לא בטוח שמה שהוא רוצה, זהו רצונו של השם 

 יתברך. אם לא קיבלתי מה שרציתי, גם זהו רצונו של הקדוש ברוך הוא.

צריך לדאוג לחסרונותיי?" כלומר: אם אם כן, שוב חוזרת השאלה: "אם הכל מאת השם, למה אני 

 באמת זה לא קשור להשתדלות שלי, אלא רק רצונו של השם שקובע, אז למה  נצרכת ההשתדלות?

 שקיבלנו מאת הקדוש ברוך הוא:  "הבחירה החופשית"התשובה לשאלה זו קשורה היא בנושא 

בכך נותנת לאדם בנושא הזה חי האדם בניסיון. מערכת הטבע מכסה את ההשגחה האלוקית, ו

לבחור. האם להאמין בכך שהפעולה הטבעית היא זו שעזרה לו, או להאמין שיד השם היא זו 

"זהו בחינת משא ומתן שהעניקה לו את מבוקשו במסווה טבעי. כותב רבי נתן בהקשר לשאלה זו: 

הו . ז131אי אפשר להבין זאת)איך ביטחון והשתדלות מתקיימים ביחד("-בחינת ביטחון והשתדלות

ניסיונו של האדם כיום. אני צריך להאמין שלמרות ההשתדלות שלי, השם יתברך הוא זה שנותן לי 

למרות שהטבע מכסה את ההתגלות האלוקית. "וברכתיך בכל אשר תעשה": אתה  את מבוקשי.

תעשה, ואני אתן לך את הברכה במעשה ידך. תאמין שהכל מאת השם. וזהו ניסיונו של האדם 

ניסיון? כדי שנגיע לעולם הבא, נתענג על הקב"ה כאדם שעמל ומקבל שכר, ולא כעני בחייו. ולמה ה

 שמקבל מתנת חינם)"נהמא דכיסופא"(.   

 הטוב וגם היהי רצון שנזכה לעמוד בניסיון הכל כך קשה ולהאמין שהכל מאת השם יתברך, גם 
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 "ואהבת לרעך כמוך"

 אורי מלטבשי

 

ביטוי שכביכול קל להגיד אך קשה לבצע. איכפת לי מעצמי, אך האם כמו  '132''ואהבת לרעך כמוך'

 שאיכפת לי מעצמי איכפת לי גם מהחבר שלי?                                                      

משום שעבורי זהו נושא קצת מעורפל , נושא  ''ואהבת לרעך כמוך''בחרתי לחקור את הנושא: 

הרבה יותר לעומק , והוא חשוב מאוד.   אם כולנו נתמיד ונעמיק בנושא זה, שהייתי רוצה לחקור 

היחס של בן אדם לחברו יהיה הרבה יותר טוב. כדי לחקור את הנושא לעומק, נשאל כמה שאלות 

 נברר אותם ונעמיק בהם.

 ? ''ואהבת לרעך כמוך''מהי האהבה שאליה מתייחס הפסוק 

והעבודה של הסנגוריה על הכלל ועל הפרטים איננה רק ''אהבת ישראל כותב הרב קוק בספרו: 

. כלומר : הרב קוק 133עבודה הרגשית לבדה כי אם מקצוע גדול בתורה וחכמה עמוקה ורחבה"

מלמד אותנו שלאהוב את השני בעם ישראל זאת עבודה וזה לא מגיע בלי שעשיתי מאמץ כלשהו. 

ריך לדעת שאהבה אינה רק הרגשה ערך האהבה נתפס הרבה פעמים כדבר שנולד מהרגשה אבל צ

 אלא דבר שנלמד .

 למה לאהוב? 

עם ישראל בעצם נשמה אחת שמחולקת לגופים רבים , כל יהודי הוא איבר בתוך גוף אחד גדול. 

כמו שלא יעלה על הדעת שיד ימין תרביץ ליד שמאל ככה מי שנוקם בחברו נחשב כאילו נקם 

ת עצמו. הנשמות הם כמו האברים בגוף מחוברות בעצמו , ומי שאוהב את חברו כאילו אוהב א

ומשפיעות אחת על השנייה אז אם אשתי תרגיש שמחה גם אני צריך להרגיש שמחה ואם חברי 

ירגיש מועקה גם אני צריך להרגיש מועקה , ולכן כתבו רבותינו במסכת אבות פרק ד' משנה י' : 

ומדרגות שאין בחברו ולכן כל אחד  בגלל שיש בכל אחד בחינות ''הוה שפל רוח בפני כל אדם''

זקוק לשני. כלומר: האהבה שאליה מצווה התורה להגיע היא הראיה שכל אחד מאיתנו הוא חלק 

 מנשמה אחת והנשמות שלנו מחוברות ולכן אהבת  חברי היא אהבת עצמי.

 האם אני צריך לאהוב את עצמי?

, בן אדם אוהב את עצמו בלי סיבה  ''ואהבת לרעך כמוך''כתוב בתורה ויקרא פרק יט פסוק יח: 

הוא לא צריך להיות חכם, יפה או עשיר כדי לאהוב עצמו, עצם קיומו משמח אותו. הציפייה 

הגדולה מאיתנו כיהודים שנאהב ונרחיב את האהבה הזו מעבר לעצמי , שתהיה אהבה לא רק 

כמו שלי. אם עשיתי בגלל תכונות טובות של חברי אלא גם אם אני לא רואה בחברי תכונות טובות 

טעות אני לא אשים על זה משקל כל כך גדול כי אני אוהב את עצמי, ככה גם כלפי השני אני צריך 

לאהוב אותו גם אם הוא עשה טעות. ביחס לעצמנו יש דבר הפוך על הפוך , מצד אחד אנו מכירים 
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נו אוהבים את את עצמנו יפה מאוד ומכירים את כל החסרונות שלנו , ולמרות כל החסרונות א

עצמנו בלי גבול , מתייחסים לחסרונות כאילו הם לא רלוונטיים. יוצא שאת עצמי אני צריך לאהוב 

 ולהסתכל בעין טובה על עצמי כדי להסתכל טוב על חברי ולדון אותו תמיד לכף זכות .

 ?''כלל גדול בתורה''היא המצווה היחידה שנאמר עליה שהיא  ''ואהבת לרעך כמוך''מדוע 

ותב האדמו''ר מסלונים בספר נתיבות שלום ויקרא דף קפח : שהדרך להגיע לכל התורה היא על כ

ידי ביטול האנוכיות כלומר: מצוות אהבת ישראל עושה מהפכה בנפש של האדם שבמקום להיות 

מרוכז בעצמו ובגאוותו מצווה עליו התורה להתרכז באחרים ואז הוא גם יכול לעבוד את ה' באמת 

 נכון לומר לפני התפילה ''הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך'' ,ובגלל זה 

כי יש קשר בין אהבת ישראל לאהבת ה' מפני שיהודי הוא הדבר הקדוש ביותר שנתקדש על ידי 

הקב''ה , עד כדי כך שהבעש"ט אמר פעם שכל יהודי יקר להקב'ה כמו בן יחיד שנולד להוריו לעת 

 מזה.                                                                            זקנתם ואפילו יותר

 ואהבת לרעך כמוך הוא כלל גדול בתורה כי המצווה הזו כוללת את התורה כולה .

 , מסתדרים זה עם זה?''הוכח תוכח את עמיתך'' ו''ואהבת לרעך כמוך''

לא מסוגל להוכיח, כי אדם שאתה אוהב הוא  ראשית אל תשנא אנשים , אנשים שאתה שונא אתה

גם האדם שאתה מוכיח, כשאתה מוכיח בן אדם אתה רוצה שהוא יהיה אדם טוב יותר, שישנה 

את ההתנהגות שלו ויתנהג בצורה טובה יותר, אתה מוכיח אותו מתוך דאגה ואיכפתיות לאותו בן 

ח מתוך שנאה , אהבה מביאה אדם. אם אתה שונא מישהו אתה לא יכול להוכיח אותו, אל תוכי

תוכחה. כל אהבה שאין עימה תוכחה אינה אהבה, אם אתה אוהב את חברך ורוצה שיהיה לו טוב 

הפעלת השפעה טובה על האדם כדי שיישר דרכו על ידי דיבור ,  –תוכיח אותו, כי מה זו תוכחה 

ריות מקרבים אם אתה לא מוכיח אותו סימן שאתה לא אוהב אותו, כי מתוך שאוהבים את הב

אותם לדרך הנכונה שלהם וגם לתורה.כשיש אהבה וידידות בין אנשים ההשפעה זורמת אחד 

 לשני, כל הניגש להוכיח את חברו חייב לבדוק את עצמו האם הוא אוהב אותו .

 לסיכום:

במאמר זה למדנו שהמשמעות האמיתית של אהבת ישראל היא לאהוב יהודי כפי שהוא ,עם 

ת שלו , לאהוב אותו כי הוא יהודי והוא אח יקר! ולמרות שזה לא תמיד קל , המעלות והחסרונו

אהבת ישראל אמיתית היא אינה תלויה בדבר כי כשאנחנו אוהבים אדם משום שהוא מתייחס 

כלפינו באהבה זו לא אהבת ישראל . המשמעות האמיתית של אהבת ישראל היא ההבנה שכולנו 

אם נמצא מגרעות בשני נשתדל לתקנם מתוך אהבה! לא אחים . מבחינת הנשמה שבקירבנו , 

בצעקות ולא נתייאש מאף יהודי. אחת הדרכים להתרגל לאהבת ישראל היא לעשות מעשה אהבה 

וחסד בפועל, לכבד את הזולת ,לא לפגוע בו, להגיש לו סיוע ועזרה ומתוך כך ייבנה בית המקדש 

 באהבת חינם.

 עך כמוך''סוד בניית בית המקדש הוא ''ואהבת לר

 מי ייתן שאזכה לקיים מצוות אהבת ישראל באופן שלם ומלא.
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 אמונה 

 רון משה

 מהי ? –אמונה 

ישנם אנשים החושבים שאמונה היא דבר שאין בו הבנה והכרה אלא דבר סתמי שאדם מקבל על 

 עצמו להאמין שיש בורא עולם .

ישנו דבר הנקרא "אמונה עיוורת" שזהו אדם שהורגל בביתו או בגלל סיבות אחרות שהביאו אותו 

לאמונה . אך לא כך. לאמונה אין שום קשר למושג זה , האמונה היא לא רק הכרה שכלית ולא 

עניין של רגש , האמונה היא עמוקה ואמיתית . כלומר  להאמין הוא להיות קשור ומחובר זהו דבר 

 יחס בין שני גורמים , מחבר ומקשר .  שנותן

אמונה בבורא עולם היא להיות דבוק וקשור אליו . איך אנו נקשרים ונדבקים לבורא עולם ? כל 

המציאות שלנו קשורה ודבוקה לבורא עולם. אדם חי רק מתוך שהוא קשור למי שמחיה את הכל , 

מצב נורמלי אין צורך להוכיח את מי שינתק עצמו מקשר זה הוא אינו יכול להמשיך להתקיים , ב

מציאות קשר זה כמו שהאדם לא צריך הוכחה רגשית או שכלית שהוא חי . כך היא האמונה , עצם 

החיים זה האמונה. האמונה בבורא עולם היא בטבע האדם. לכן כל אדם מאמין בצורה זו או 

 אחרת .

 יסודה של הכפירה :

ן מהיכן נובעת הכפירה , כיצד אדם מסוגל לכפור האמונה היא טבעית בכל אדם , לכן קשה להבי

 בה' ? 

אנשים אינם רוצים להאמין , משום שהאמונה מחייבת אותנו להתנהג בצורת חיים מסויימת 

ודורשת מאיתנו להגיע לרמה גבוהה של רוחניות , אך לכל אדם נוח יותר לחיות כפי שהוא רוצה 

קבות כך הוא מוצא תירוצים שכליים , זוהי בדרך שהוא רוצה לכן הוא מעדיף שלא להאמין ובע

צורה של כפירה רצונית . לעומת זאת יש כפירה שכלית שיסודה הוא במחשבה . כפירה זו באה 

לידי ביטוי בכך שאדם שומע דברים הכתובים בתורה ולפי דעתו הם לא מוסריים ואז הוא מסיק 

נהג כשורה ושופטים זאת כאילו מכך שזו לא הדרך שהוא רוצה או שהוא רואה. אדם דתי שלא מת

היהדות כולה היא ככה ואז הוא מתרחק ממנה . בצורה של כפירה זו ישנם אנשים ששואלים 

הרבה שאלות וחוקרים ומגיעים למסקנה שאין בורא עולם או שיש בורא עולם אך הוא אינו מנהיג 

 את המציאות .

 הדרך למפגש עם הבורא :

את רבונו של עולם ושרוצים לראות אותו ולהבין מיהו ,  ישנה טעות בקרב אנשים שהם מחפשים

זוהי תפיסה ילדותית . איננו יודעים מהו העצם האלוקי , הקב"ה הוא אינסופי ואין ביכולתו של 

האדם לקלוט את האינסוף הזה . הקב"ה מתגלה אלינו כאן בעולם ובפרט לישראל , אנו צריכים 

זה החיים שמתגלים לעינינו. ההתגלות הגדולה ביותר  לחפש את התגלות ה' , אם זה בנשמתנו ואם

בעולם היא התורה , בתורה אפשר לגלות את הטוב , המוסר והצדק . בזכות התורה אנו מתקרבים 

 ונקשרים להקב"ה , זו הדרך הטובה ביותר לדבוק בהקב"ה .
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 הדרכים לאמונה :

הנפלאה והחכמה בכל שלושת הנקודה הראשונה היא ההתבוננות באמונה , להתבונן על הבריאה 

הרבדים שלה בחי , בצומח ובדומם . ההיגיון מלמד אותנו , שכל דבר שיש בו חכמה הוא לא נוצר 

סתם במקרה , אלא יש מי שמאחורי זה , מישהו חכם שיצר את הדבר הזה , ובנוסף לכך אם הדבר 

. בעולמנו , לכל דבר יש שנוצר יש בו חוכמה גדולה יותר כך מי שעומד מאחורי זה הוא חכם גדול 

תפקיד ומטרה , לכל דבר בעולם יש בו תועלת לאדם . ישנם אנשים שיגידו שהטבע עומד מאחורי 

הדברים האלה . אז אם הדבר נכון , מי זה שעומד מאחורי היצירה העצומה הזאת שקוראים לה 

 טבע? מכאן ההיגיון מעביר אותנו ישירות לדבר שיש בורא לעולם . 

נייה , היא טבעיות האמונה באדם . שאיפתו של כל אדם היא לדבוק בה' . בכל אדם הנקודה הש

שנולד עד ימיו האחרונים יש לו שאיפה לדבוק בה' אפילו אם ישנם אנשים שחונכו בניגוד לכך 

ושהם מגדירים את עצמם כאנשים "לא מאמינים". אך יש הרבה פעמים בהם אותם אנשים 

, לדוגמא : במצבי לחץ או בעת צרה , כאשר אדם נפצע . אנו רואים  מגיעים למצב של גילוי אמונה

שהוא פתאום מתפלל לה' שיתן לו עזרה או בריאות ורפואה ואז רואים שלאט לאט הם נענים 

 להצעות " דתיות " בין אם זה תפילה , הנחת תפילין וכד'. 

 הבחירה שלי :

יתי במכינה . כשהגעתי למכינה הנושא "אמונה" פגש אותי והתחזק אצלי במהלך השנה שעש

הייתי אדם מאמין אך לא הייתי מאמין באמונה שלמה . תמיד הייתי שואל שאלות , הייתי מחלל 

שבת מתוך חוסר ידיעה מדוע צריך לשמור שבת . לאט לאט עם הזמן הייתי נכנס לשיעורים ושואל 

ות שלי ועם הזמן האמונה את הרבנים שאלות והם היו עונים לי בצורה נכונה וחכמה על כל השאל

אצלי התחזקה והתגברה ואז אני מוצא את עצמי מניח תפילין כל יום , שומר שבת ודוגל ושואף 

 לקיים הרבה מצוות .

 שבעזרת ה' האמונה תשכון בתוכנו לכל החיים ושרק תגדל ותתעצם אמן ! 
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 הערכה בחיי נישואין

 ינון ניסנבוים

 

 הקדמה:

הנושא עליו בחרתי לכתוב הוא הערכה הדדית בחיי הנישואין ,מפני שבאופן טבעי בני זוג שונים 

אחד מהשני. אחד היסודות החשובים בחיי הנישואים, הגורמים לחיבור ולאהבה, אפילו בין 

 ניגודים, הוא הערכה בין בני הזוג . 

 מהי הערכה ? 

 בשני .הגמרא כותבת:הערכה פירושה כבוד ,יחס נכון ,ראיית הטוב אחד 

. כלומר, שהתורה ייחסה חשיבות 134גדול כבוד הבריות, הדוחה אפילו לא תעשה שבתורה''''

להרגשתו של האדם ,איך הוא נתפס בעיני עצמו ואיך שאחרים יסתכלו עליו. למשל, מותר להוציא 

 מגבונים בשבת מחוץ לעירוב מפני כבודו של האדם .

  135עולם יהא אוהבה כגופו ומכבדה יותר מגופו ""לבגמרא מובא ביחס האדם לאשתו 

 כלומר, יש חובה לאהוב ולכבד! לאהוב את בת הזוג לכבד ולהעריך את מה שהיא . 

 גבולות הערכה . 

אל אנשים זרים אנו מתייחסים בכבוד על פי רוב , בגלל שאליהם אנחנו רגילים ואנו מתאמצים 

 תם , כדי שישמרו איתנו על קשר וכדו'. לעשות עליהם רושם , כדי שיהיה לנו נעים בחבר

לצערנו דווקא בבית עם האנשים הקרובים ביותר אלינו זה בדרך כלל הפוך כלומר אנו לא מכבדים 

ולא אומרים אחד לשני עד כמה אנו מעריכים זה את זה .מפני שאנחנו רגילים אחד לשני  וכל אחד 

 וא חן בעיני אף אחד. מרשה לעצמו להתנהג בצורה  ''טבעית '' ולא צריך למצ

מציאות זו , כמובן איננה טובה ואנו צריכים לעשות מאמץ גדול על מנת להעריך אחד את השני 

 וגם לומר זאת אחד לשני . 

 כיצד מכבדים ומערכים . 

ח ההקשבה לבן / בת הזוג , ההערכה ישנם כמה דברים היוצרים הערכה בין בני זוג ,כגון: כ

אמיתית על מי /מה שהיא ,לדבר אליה בכבוד ובנימוס , כל דבר להעריך ולהשתדל לראות בעיקר 

 את הטוב בכל התנהגות ומעשה . 

מה שיוצא מהערכה הדדית זה נפלא,זה מחבר ומקשר בין אנשים ,זה מעצים את האהבה והכי 

 חשוב זה נותן חשק להמשיך לפעול ולעשות דברים ביום יום.  

                                                 

 מסכת ברכות י'ט. 134

 מסכת יבמות דף ס'ב. 135



131 
 

רכה הדדית ,יש ריחוק נפשי וכמו כן יש מתחים רגשיים מפני שאני לא יודע מה אך כשאין הע

 האחר חושב עלי , יש מריבות רבות כי לא רואים בטוב וכתוצאה מכך האהבה נשחקת . 

ביקורת יתר של בני הזוג זה על זו עלולה להיות גורם להרס הזוגיות , מפני שבכך שאתה מעביר 

ולא חברתי , ולכן כל נקודות הטוב שיש בכל אחד מאיתנו הם  ביקורת אתה בא ממעמד שיפוטי

 מוסתרות .

 ולכן העברת ביקורת צריכה להיות במקום רגוע ובדיבור שליו ,ובזמן מתאים . 

 לסיכום : 

 אחד מיסודות הזוגיות היא הערכה הדדית , שגורמת לחיבור ולאהבה גדולה . 

הגבולות , וכיצד ניתן בנוסף להערכה גם להעביר למדנו, איך צריך להעריך אחד את השני, את 

 ביקורת .

 אני מאחל לכולם שתמיד נעריך אחד את השני ונדע לומר זאת !  
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 התנדבות

 אריאל נפש

 מדוע להתנדב?

 כשאנו חושבים על התנדבות עולות לנו בראש המון סיבות , מדוע לא להתנדב:

 לא מקבלים על זה תמורה. .1

 "בזבוז זמן".זה  .2

 מדוע לעשות דבר בחינם שאפשר לקבל עליו כסף. .3

 "למה אני פראייר?" .4

 לעומת כל אלו, אנו מוצאים שביהדות ההתנדבות היא בעלת ערך גדול והיא "זכות שהיא חובה".

היהדות מחנכת אותנו לכך שמידת ההתנדבות היא טבעית לנו וטבועה באדם וחובה על כל אדם 

"הנדיבות היא  להוציא את המידה הזו מ"הכח אל הפועל". כך כתב בעל ה"אורחות צדיקים": 

 .136המידה אשר יגיע בה האדם למעלות גדולות"

העולם שאין לו שום תמורה  כמו כן, אנו רואים שאפילו הקב"ה התנדב בכך שהוא ברא לנו את

 מכך. 

 ואנו מצווים בתורה להידמות למידות של הקב"ה מכאן יוצא שאנו מחוייבים להתנדב.

 מהי מדת ההתנדבות?

 מדת ההתנדבות היא עשייה ללא שום תמורה ועשייה לפנים משורת הדין.

 התנדבות אינה באה לידי ביטוי רק בכסף אלא במגוון וויתורים והשקעה.

 נדיבות בזמן, בכוח ובגוף. לדוגמא:

 .137"מעלת מידת הנדיבות שהיא קדושה לאדם"אומר המהר"ל מפראג: 

לדוגמא: במלחמת סיסרא וברק בנחל הקישון הניצחון במלחמה הושג בעקבות התנדבות        

השבטים בשילוב עם הנס שעשה הקב"ה ודבורה הנביאה מזכירה בשיר ההודיה אחרי הניצחון 

 .138שראל בהתנדב עם ברכו ה' ""בפרוע פרעות בי

או לדוגמא במלחמות הראשונות של בני ישראל לארץ ישראל התנדבו שניים וחצי השבטים )ראובן 

 גד וחצי שבט המנשה( להיכנס ראשונים למלחמה. 

 אנו רואים שדווקא בשעה של מבחן ולחימה יש ערך מיוחד למידת ההתנדבות.

 קרביות הן בהתנדבות וללא שום חובה.וכפי שגם רואים בצבא שהיחידות הכי 

 עד איזה  מחיר מותר לאדם לשלם בהתנדבות?
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הכהן הגדול שהיה נכנס ביום הכפורים לקודש הקודשים היה קודם כל מתפלל עליו ועל ביתו 

 ורק אחר כך היה מתפלל על אחיו הכוהנים ורק בסוף היה מתפלל על כל עם ישראל.

השבוע" פרשת "אחרי מות"( מדייק מפרשה זו שהדרך  הרב אביגדור נבנצל )"שיחות לפרשת

 הנכונה בהשקעה התנדבותית היא רק כזו שלא פוגעת בחיי עצמו ובחיי משפחתו.

 ולכן הכהן הגדול היה קודם כל מתפלל על עצמו ומשפחתו ורק בסוף על עם ישראל.

  -יש דרך נכונה לעשיית חסד התנדבותית במעגלים 

"עניי עירך כל למעגל הקרוב אליו ביותר כמו שאומרת הגמרא כאשר על האדם לדאוג קודם 

 . 139קודמים"

קיים בהתנדבות צד של סכנה שהאדם ירוץ להתנדב, בזמן שהוא בונה את עצמו כדוגמת שנת 

 המכינה. האדם צריך למצוא את הפרופורציות הנכונות לעשיית התנדבות במידה הנכונה.

יחד עם זאת, יש לדעת שישנם יחידים שחייבים להיות בתוך העם. שהם צריכים למסור את 

נפשם לטובת הכלל, אף יותר מהממוצע ואף שזה בא על חשבון חייהם והמעגל הפרטי שלהם, 

:"אומנם כדי שהכלל יגיע לחיים אמצעיים, צריכים כפי שכותב הרב קוק בספרו עין אי"ה 

שמרת עבודת הכלל, להתנדב בעבודה רבה יוצאת חוץ לגבול אנשים יחידים, עומדים במ

האמצעי לעומת  אנשי החייל שלפעמים ינדדו שינה מעיניהם ויעמדו הכן על המשמר שעות רבות 

 .140יותר מהדרך הראוי לחיים ממוצעים"

כלומר הרב קוק נותן דוגמא את תפקידיהם של הקצינים הבכירים וכן את תפקידיהם של 

כירים שהם יוצאים מגדר הרגיל בהתנדבותם כדי לשמור מבחינה פיזית תלמידי חכמים ב

 ורוחנית על עם ישראל כולו, אך אלו מקרים יוצאי דופן של יחידים.

 לסיכום 

ראינו את חשיבותה וערכה הגדול של מידת ההתנדבות אך יחד עם זאת יש לזכור שהיהדות בחנה 

 מות לקב"ה.אותנו איך להתנדב בצורה נכונה ובכך לזכות להיד

 שנזכה בעז"ה להתנדבות ראויה ונכונה.

 

 

 

 

 

 

                                                 

 בבא מציעא ע"א א. 139

 ברכות ט, ב. 140



134 
 

 מוסר ומלחמה

 עומר סיבוני

 

 פתיחה:

 התנגשות המוסר במלחמה

בזמן מלחמה כאשר מדינה כלשהי יוצאת לקרב מול מדינה אחרת או ארגון טרור כלשהו, הלוחם 

להגן על עמו מתמודד עם תופעות שונות מהחיים הרגילים אותם הוא מורגל לחיות, על מנת 

 לעיתים נאלץ הלוחם להרוג, להשחית ולהרוס את האויב ואת רכושו.

בזמן זה הלוחם עומד בפני מצבים )כגון: גזלה, גניבה, השחתה ועוד..( אשר נוגדים את עולם 

 התורה והערכים שלמד במהלך חייו.

בעיני בעניין : "והנכון 141"ונשמרת מכל דבר רע"הרמב"ן ציין זאת בפירושו על התורה על הפס' 

המצווה הזאת, כי הכתוב יזהיר בעת אשר החטא מצוי בו. והידוע במנהגי המחנות היוצאים 

למלחמה כי יאכלו כל תועבה, יגזלו, יחמסו, ולא יתבוששו אפילו בניאוף וכל נבלה.הישר בבני אדם 

כל דבר : "ונשמרת מבטבעו יתלבש אכזריות וחמה בצאת מחנה על אויב. ועל כן הזהיר בו הכתוב

 רע".

הרמב"ן מסתכל על המלחמה כזמן שבו כל אדם יכול לחטא והכול פרוץ ופתוח, וגם האדם הישר 

 בבני האדם יכול להסתכן בחטאים אלו ולא רק הרשעים והחוטאים.

 בצאת הלוחם למלחמה הוא עומד בפני מבחנים לא פשוטים אשר יכולים לפגוע בעולמו המוסרי,

 יזון כדי שלא יפגע מכך, ולא יפגע באחרים ללא צורך.ולכן הוא צריך לשמור על הא

במאמר זה אנו ננסה לענות במקצת על השאלות המוסריות העולות בזמן המלחמה,והסתכלות 

 התורה וההלכה על כך.

 הרג פרטי מול הרג בשירות המדינה

את  הגדרת מלחמה היא: ריב בין שתי מדינות בה צבאות המדינות נלחמות זו בזו על מנת ליישב

 הסכסוך.

כאשר המדינה יוצאת למלחמה מול מדינה אחרת, כל המדינה נחשבת כגוף אחד ולא כיחידים 

 שנלחמים מול יחידים.

לכן כאשר לוחם נכנס למלחמה על מנת להרוג את חיילי מדינת האויב הוא עושה זאת בשם 

שהזיקו רק לו, המדינה כולה אשר למענה הוא נלחם, ולא כאדם פרטי שנלחם על דעת עצמו מפני 

 אלא בשביל ציבור שלם.

 והרי שבמקרה של מלחמה כל פרט ופרט נחשב כאיבר בגוף השלם אשר נקרא מדינה.
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ומפני כך, כאשר הלוחם בצבא הורג בשביל מדינתו כדי שתוכל להתקיים ושלא יזיקו לה, הוא אינו 

 נחשב רוצח בעיני הציבור אלא כגיבור שמוסר את נפשו למען הציבור כולו.

אך, לעומת זאת, כאשר אדם מתקוטט עם גוי ורוצח אותו זה לא נחשב למלחמה מפני שהוא נלחם 

כאדם פרטי ולא כגוף ציבורי גדול. אדם זה נקרא רוצח שהוא ההפך מלוחם שנחשב כגיבור, משום 

שאדם זה פעל ממניעים אישיים מפני שאדם כלשהו אולי הזיק לו )פרט להגנה עצמית כמובן 

"(. לעומת הלוחם שפועל בשירות החוק והמדינה ועושה את להורגך השכם להורגו "הבאשהרי: 

 מעשיו ממניעים ציבוריים ולא פרטיים.

 ומכאן יש הצדקה מוסרית למעשה ההרג.

 פגיעה באוכלוסייה חפה מפשע

בעת המלחמה חיילינו נקלעים למצבים אשר בהם אוכלוסייה אזרחית מתוך העם של האויב 

 נה מהווה שום סכנה כלפי חיילינו.נפגעת, כשהיא אי

במצב זה אנו מצווים שלא לפגוע בהם ולרחם עליהם. אנו רואים זאת מכך שהקב"ה מרחם אפילו 

מכאן אנו מצווים עפ"י דין ללכת בדרכיו של   142"ורחמיו על כל מעשיו"על עובדי כוכבים ככתוב: 

הקב"ה ולרחם על הבריות. ולכן אסור לנו בשום אופן לפגוע בנשים וטף אשר אינם יכולים לפגוע 

 בנו.

אך כאשר יש סכנה ממשית לחיילינו ואוכלוסיית האויב עלולה להיפגע מכך, יש היתר לפגוע בהם 

 האויב שונא ישראל.מפני שחיי חיילינו קודמים לחיי אוכלוסיית 

 אנו רואים הוכחה לכך מדברי הרב אברהם שפירא במאמרו על מלחמה ומוסר שנשאל על כך וענה,

שכל עוד אין סכנה ממשית לחיילינו אין שום היתר לפגוע בנפש או ברכוש אוכלוסיית האויב. אך 

פגיעה בחיילינו אפילו כאשר יש סכנה ממשית לחיי חיילינו מותר לנו לגרום לפעולה על מנת למנוע 

 על חשבון חיי אוכלוסיית האויב.

נכון שבעבר התורה ציוותה במלחמות מצווה להרוג כל נפש מעמי האויב, אך אנו צריכים להבין 

 שזה נאמר אך ורק על העמים הספציפיים שאותם ציינה התורה ולא על מלחמות ימינו.

רה של כהן משוח מלחמה, שלפני את מוסריות צבא ישראל בזמן מלחמה אנו רואים גם במק

היציאה לקרב אנו מצפים שידרבן את הלוחמים להרוג ולהשחית כמה שיותר ולהיכנס לקרב 

 בעוצמה ובשנאה, אך במקום זאת הוא מדבר איתם על ביטחון בה' וקידוש שם ה' במלחמה.

בדי "טוב שבעוועדיין לאחר כל זאת אפשר לתמוה על מאמרו של ר' שמעון בר יוחאי שאמר 

והרי למה להרוג אדם סתם כך שלא מהווה לי סכנה ואינו רוצה  143כוכבים בשעת מלחמה הרוג"

 לפגוע בי?

אלא הרב גורן זצ"ל מתרץ  זאת בספרו "משיב מלחמה" שאין הכוונה לכך שאנו צריכים להרוג 

 אותם, אלא הכוונה של ר' שמעון בר יוחאי היא ללמדנו שצריך תמיד להיזהר מפניהם ולא לתת

 בהם אמון.

                                                 
 תהלים קמ"ה. 142

 מסכת סופרים פרק ט"ו. 143
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 פגיעה במוסריות האדם בעקבות ההשתתפות במלחמה

כאשר האדם יוצא למלחמה עולים בו חששות שמא יפגעו המוסר והערכים שהיו בו לפני זמן 

המלחמה ויחזור לביתו ולחייו המשפחתיים אכזרי ושפל מבחינה מוסרית וערכית. ויוצא מכך שכל 

 שחווה במהלך המלחמה.מה שבנה בשנות חייו נפגע בעקבות הזוועות 

"ונתן לך חששות אלו של האדם הם מוצדקות אך יש תרופה לכך. אנו רואים ראיה לכך מהפס' 

שמדבר על הריגת אנשי עיר הנידחת שמובטח למבצעי המעשה שהמוסר  144רחמים, ורחמך והרבך"

יפגעו האישי של כל אחד ואחד לא יפגע, מפני שהם עשו זאת לשם שמיים ולכן מובטח להם שלא י

 מהמעשה שעשו.

וכמו כן כאשר הלוחם יוצא למלחמה ומאמין בכך שהוא עושה זאת לשם הצלת עם ישראל מהרס 

 וחורבן גדול,מובטח לו שלא תיפול שערה מעקרונות המוסר שלו.

בעת היציאה למלחמה התורה גם נתנה לנו צווים שאנו צריכים לעשותם, כדי שלא ניפגע בעצמנו 

 יסור "בל תשחית" וונדליזם אשר גורמים לנפש האדם להיות אכזרי ורע.לאחר המלחמה, למשל א

אחת הסיבות העיקריות שהתורה אסרה מעשים אלו היא כדי לשמור על אישיותו ונפשו של האדם 

 כדי שלא יפגע ממעשים אלו ויהפוך לאדם שונה משהיה לפני המלחמה.

רה בשעת המלחמה כגון: קדושה גם עצם השמירה של הלוחמים על הקדושות שאותם ציוותה התו

בדיבור, קדושת המחשבה וקדושת המעשה, יכול להבטיח את שמירת העדינות ורגשי החסד 

 והחמלה של האדם לאחר המלחמה.

 היחס לשבויים ולחללי האויב

בזמן מלחמה קורים מצבים אשר בהם חללי צבא האויב נכנעים לצבא השני שלוחם בהם, מפני 

לחם מכל מיני סיבות למיניהן. ולכן החיילים מעדיפים ליפול בשבי הצבא שהם כבר לא יכולים להי

 השני ללא לחימת נגד. 

במצב זה אנו לומדים מהיסטורית צבא ישראל ויהודה שאנו צריכים לרחם על שבויי האויב אשר 

"ויקומו האנשים אשר נקבו בשמות ויחזיקו בשביה וכל מערומיהם הלבישו מן : 145בידינו ככתוב

ילבישום וינעילום ויאכילום וישקום ויסכום וינהלום בחמורים לכל כושל ויביאום יריחו השלל ו

 עיר התמרים אצל אחיהם וישובו שומרון".

ידוע היה בעבר באומות העולם שמלכי ישראל הם מלכי חסד, משום שהם היו מתנהגים ביחס 

 סלחני כלפי השבויים שהיו נופלים בשוביים.

קרה אחאב מלך ישראל שחמל על בן הדד מלך ארם לאחר המלחמה בו אנו רואים הוכחה לכך ממ

כרת עמו ברית ושלח אותו לשלום לאחר שסופר להדד שמלכי ישראל הם מלכי חסד ורחמנים 

                                                 

 י"ג, י"ח. דברים 144

 .דברי הימים ב' כ"ח 145
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"ובן הדד נס ויבוא אל העיר חדר בחדר ויאמרו אליו : 146ושיבקש מאחאב שירחם עליו, ככתוב

מלכי חסד הם נשימה נא שקים במתנינו וחבלים עבדיו הנה נא שמעו כי מלכי בית ישראל כי 

 בראשנו ונצא אל מלך ישראל אולי יחיה את נפשך.."

ממקרה זה אנו יכולים ללמוד שלפעמים עלינו לנהוג כמנהג אבותינו הקדומים שצריך להתנהג 

בחסד וחמלה כלפי אויבינו בזמן המלחמה ולא להיגרר לרמה שפלה כמו שאר העמים אשר 

 יהם בהשפלה וביזיון.מתנהגים לשבוי

אך גם יש מקרים שבהם אסור לנו לחמול על אויבינו בשום אופן כמו המלחמה בעמלק בה אנו 

מצווים להרוג את כולם ולא להשאיר זכר מעמלק הרשע, מפני שאם נחמול עליהם בסופו של דבר 

 זה עלול לפגוע בנו בסופו של דבר שבעתיד הצאצאים שלהם ינקמו בנו על כך.

מדים גם על היחס המכבד של עם ישראל כלפי חללי האויב אשר נהרגו מולנו בקרב בעת ואנו ל

 המלחמה.

כאשר דוד המלך היה יוצא למלחמה מול אויביו ) מלכים א' י"א, ט"ו( הוא היה קובר את ההרוגים 

מצבא האויב שהיו נלחמים נגדו משום הכבוד שהיה לו לכך, וכך גם היה מצווה את יואב בן צוריה 

 ר צבאו לעשות. ולכן בגלל מעשים אלו דוד היה נקרא באומות העולם איש חסד.ש

וגם במקרים בעבר שהיו נלחמים נגד עם ישראל עמים אחרים ) יהושע י'( היה נהוג לתלות 

מלכיהם בשער העיר ולעת ערב להוריד את גופותיהם משום הכבוד שהיה לעם ישאל למתים. מפני 

 לכן צריך להתנהג אליו בכבוד ולא משנה מה מוצאו.שכל אדם נברא בצלם אלוקים ו

 איסור בל תשחית במלחמה

בזמן המלחמה כאשר הצבא יוצא לקרב בשטח מחוץ למדינתו אנשי הצבא מרשים לעצמם לפרוץ 

את גדרי המוסר שהיו להם לפני כן, ולהתנהג בברבריות והשחתה שביום יום האדם אינו נוהג כך 

 המוסר. ובעצם זאת נפרצים כל גבולות

אלא שדווקא בזמן המלחמה שכביכול מותר ללוחמים לעשות הכל ואין מי שמסתכל ובוחן אותם 

התורה ציוותה את הלוחמים לרסן את עצמם ולשמור על עקרונות המוסר שלהם. את החומה בפני 

פריצת הגבולות אנו יכולים לראות באיסור בל תשחית בזמן המלחמה,כשיש לצבא את הכוח 

רוס כל אשר בא ליד ללא הבחנה. התורה מלמדת אותנו שבזמן זה חשוב לשים לב והיכולת לה

 "כי האדם עץ השדה"למה מכוונת ההשחתה ולאיזו מטרה. אנו יכולים ללמוד זאת מהפס' 

שפירושו שכאשר האדם ירשה לעצמו להשחית את עצי השדה זה רק יעורר בו את היצר להרוס 

לפגוע בנפשו שתהייה בזויה יותר משהייתה ויוצא מכך, ולהשחית כל דבר שיכל בסופו של דבר 

 בסופו של דבר, שהאדם נפגע מפעולת ההשחתה שעשה. ולכן מנעה זאת התורה מלכתחילה.

אך אנו רואים גם שיש מקרים שבהם ההשחתה אינה לצורך מבצעי, אלא סתם כך כדי להכאיב 

אלישע למלכי ישראל יהודה ואדום לאויב בשעת המלחמה והיא מותרת. כמו במקרה דברי הנביא 

אשר נלחמו מול מואב וצוו להרוס כל עץ עושה פרי, לסתום כל מעיין מים ולהרוס כל שדה והכול 

אך ורק כדי להכאיב לאויב. ומכאן אנו יכולים לתהות מדוע פתאום מותר להשחית הרי אמרנו 

                                                 

 .מלכים א' 146
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זו ולא לכל הדורות מפני שדבר זה הוא אסור, אלא שהרד"ק מפרש שציווי זה נאמר רק לצו שעה 

 שמואב היא אומה שנואה בעיני הקב"ה משאר האומות.

אך בנוסף יש מקרים שבהם הותרה גם כריתת עצי פרי כאשר זה לצורך הכיבוש במלחמה ולא 

לצורך סתמי. מפני שאם לא נכרות אותם זה יוכל לפגוע בחיילי הצבא מאוחר יותר, כמו לדוגמא 

ב וילחמו משם כנגד צבאנו, ויוצא מכך שאנו נפגעים מכך מפני שלא שיברחו לשם חיילי צבא האוי

כרתנו את עצי מטע זה. ועם פירוש זה הסכימו הרמב"ן והרשב"ם שאכן מותר לעשות כן כאשר יש 

צורך מבצעי לשם המלחמה והכיבוש ולא סתם כך מפני שחשקה נפשו של האדם לכרות. ומזה אנו 

ית את שאר הדברים שמפריעים להם בעת המלחמה גם למדים שכשאר יש צורך לצבא להשח

 בוודאי שמותר להשחית, כשם שהותרה השחתת עצי הפרי.

 ולפיכך גם יש מקרים שבהם הותר להשחית דברים שיש בכך צורך לאדם.

לדוגמא ידוע שיש מנהג שהחתן שובר את הכוס בשעת החופה לשם הזכרת חורבן בית המקדש, אך 

ועלת אז ההשחתה הותרה. וכמו כן גם כאשר נפטר לאדם מישהו מכיוון שיש למעשה ההשחתה ת

מקרוביו הוא מצווה לקרוע את בגדיו מפני אבלו על המת ולכן אין בכך השחתה, אך גם אסור לו 

 לקרוע יותר מידי בגדים שאכן יש בזה איסור השחתה ולכן צריך מידתיות בדבר זה.

 סיכום 

ואת הלוחמים בצורה שונה מאיך שאומות  ראינו במאמר שתורת ישראל רואה את המלחמה

 העולם רואים אותה.

כשאומות העולם יוצאות למלחמה הן יוצאות למסע של הרג ופורקן יצרים. לעומתם כשעם ישראל 

 יוצא למלחמה הוא יוצא אליה מתוך ביטחון בה', וקידוש ה' עומד לנגד עיניו.

 לך חייו בעת המלחמה.לכן הלוחם הישראלי לא מאבד את מוסריותו אותה קנה במה

אלא שומר על המוסריות גם במצב הלא רגיל של הלחימה. הוא לא ישחית ללא צורך, הוא לא 

יהרוג בחינם חפים מפשע, הוא יתייחס בצורה נאותה וברחמנות לשבויים ואף יכבד את מתיהם 

 של אויביו.

הוא יחליט  יחד עם זאת, התורה מאפשרת ללוחם הישראלי להפעיל את שיקול הדעת וכאשר

שהוא עומד מול מצב של סכנה ממשית לחיי חייליו, התורה מתירה לו במצב זה להשחית, לפגוע 

 ברכוש, ולהרוג ולמנוע פגיעה בחיילינו אפילו על חשבון חיי אוכלוסיית האויב.

כמו כן התורה דואגת למוסריותו של הלוחם גם לאחר המלחמה, ומבטיחה לו שמוסריותו לא 

 מצבים המזעזעים שיעבור במלחמה.תיפגע על אף ה

לסיום נזכיר לכל המתגייסים את דבריו של הכהן משוח המלחמה שמטרתנו היא קידוש שם ה'. 

אך לא רק בעת מלחמה עצמה אלא גם במהלך השירות הצבאי כולו חשוב שיעמוד לנגד עינינו 

 עולם הערכים של התורה ושמירה על מוסריותה.
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 ם""וכל מעשיך יהיו לשם שמי

 ליאור סלומון

 

 פתיחה:

בהקדמת הרמב"ם  "וכל מעשיך יהיו לשם שמים".במסכת אבות ב,י"ב אומר ר' יוסי החסיד 

לפרקי אבות פרק חמישי מתפעל הרמב"ם מאוד ממאמר זה כיצד רעיון כל כך גדול תומצת 

למילים ספורות בלשון בהירה ומדוייקת. הרמב"ם מגיע למסקנה שמאמר "זה נכתב בכח אלוקי 

 בלי ספק".

  מהי ה"עשייה לשם שמים"?

בונו של עולם. אם אדם לומד תורה לעשות לשם שמים הכוונה שכל מה שהאדם עושה זה בשביל רי

על מנת להרוויח כסף זו היא אינה עשייה לשם שמים. גם אם אדם עשה מעשה טוב על מנת לקבל 

כבוד מאחרים או בשביל אריכות ימים גם זה אינו מעשה לשם שמים. אדם צריך שכל כוונותיו 

זה האדם העושה לשם  יהיו לשם שמים בלי ציפייה לרווח מסויים. כמובן שיש מדרגות לעניין

רדיפת כבוד זה הלא לשמה היותר גרוע מכיוון שזה סותר את התורה שאוסרת רדיפה אחר הכבוד. 

או אדם העושה על מנת להרוויח כסף זה אינו דבר אסור ואפילו זו היא פרנסה בכבוד אך עדיין 

המטיב אינה עשייה לשם שמים. אדם העושה לשם שמים עושה כדי לדבוק בה' שהוא הטוב ו

ומאהבת הטוב אדם עושה טוב ללא כל ציפייה לגמול מסוים אלא מתוך רצון לדבוק בה'. מכאן 

עולה השאלה האם אדם העושה מעשים טובים ועל הדרך נהנה מהם לדוגמא רופא שבעזרת 

הקב"ה מרפא חולים ומציל חיים ומקבל משכורת גבוהה על עבודה זו האם המעשים האלה 

" אף בשעה שאתה עוסק באכילה ר ר' עובדיה מברטנורא)ד"ה וכל( נחשבים לשם שמים? אומ

פירוש הדבר  ושתייה ובדרך ארץ לא תתכוון להנות גופך אלא שתהיה בריא לעשות רצון קונך"

שכל מעשי האדם מקבלים ערך אלוקי אפילו עשיית חולין בכל דבר ישנה עשייה לשם שמים הגורם 

אלוקי אך דבר זה תלוי בכוונותיו של האדם כאשר שגם מעשינו היותר חומריים יקבלו ערך 

אישיותו הפנימית נקודת חייו המרכזית היא הדבקות בה' יתברך אז כל פרט ופרט של התנהגותו 

 יושפע ויופעל מתוך תכונתו הנפשית הכוללת זו ואז כל מעשיו יהיו לשם שמים.

  האם מדרגה זו אפשרית? האם זה דין או מידת חסידות?

"וכל מעשיך יהיו לשם האם כל אדם יכול להגיע למדרגה זו? בשו"ע או"ח רל"א אמרו חכמים: 

שאפילו דברים של רשות כגון אכילה שתייה וההליכה והישיבה.... וכל צרכי הגוף יהיו  שמים"

כולם לעבודת הבורא או לדבר הגורם לעבודת הבורא שאפילו היה צמא ורעב ואם אכל ושתה כדי 

משובח. מכאן אפשר ללמוד שהשו"ע קובע זאת לדין ומחייב כל אדם להגיע לדרגה זו.  להנות אינו

מנגד בהקדמת הרמב"ם למשנה מתייחס הרמב"ם לדבר זה כמדרגה קשה ועליונה שרק מעטים 

מכאן נשאלת השאלה מדוע  "וכשיגיע אדם למדרגה זו יהיה במדרגת נביאים"מגיעים אליה: 

יונה זו שקשה מאוד להגיע אליה כנראה ששולחן ערוך מחייב מחייב השו"ע להגיע למדרגה על

אותנו תמיד לשאוף ולהשתדל להגיע למדרגה זו לעשות כמה שיותר עשייה לשם שמים אך ביום 

 יום כדברי הרמב"ם מעטים מגיעים לדרגה זו אבל תמיד צריך לשאוף לה.
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 האם חייבים כוונה בעשייה זו?

אך אין פירושו להצהיר כל רגע שזו עשייה לשם שמיים אלא  העשייה לשם שמים כן מחייבת כוונה

מדובר בתכונה פנימית נפשית רצון להתחבר לקב"ה כפי שמבאר מרן הרב קוק)מוסר אביך ב,ב(    

. אדם צריך לחפש "בכל דרכיך דעהו צריך לבקש את הקב"ה בתוך הדרכים שהוא מתנהג בהם"

דבוק בו לא משנה היכן אתה נמצא. מכאן עולה את הקב"ה בכל דרכי חייו לנסות להיפגש עמו ל

שאלה האם אדם יכול לדבוק בה' לאו דווקא במצוות ומעשים טובים אלא בדברים גשמיים 

ואפילו עבירות? במעשים גשמיים האדם יכול לדבוק בה' כאשר עושה אותם לשם שמים מסביר 

ות את הדברים האלה הרמב"ם אדם יכול לאכול לשתות לישון ולצאת לחופשה אם מתכוון לעש

כדי שיעזרו לו בעבודת הבורא מעשים אלה נקראים לשם שמים מוסיף הרמב"ם שאדם הלובש 

בגדים יפים כדי שישמעו לדברי התורה שלו או לרומם כבוד רבנים הרי שיש כאן מצווה של קידוש 

 ה' ועשייה לשם שמים.

תה אינה להנאתו אלא להרבות יתר על כן אפילו מעשה עבירה נחשב כמצווה אם כוונת העושה או

כבוד שמים. חז"ל לומדים זאת )נזיר כג ע"ב( ממעשה יעל אשת חבר הקיני שהכניסה את סיסרא 

לאוהלה הרדימה אותו והרגה אותו לכאורה המעשה שהיא עשתה הוא אסור אך מכיוון שכוונתה 

מוד ממנו הוא הייתה לעשות טוב לעם ישראל ולקב"ה, נחשב לה כמצווה. מקור נוסף שאפשר לל

בנות לוט שכאשר נחרבה סדום חשבו שנחרב העולם כולו השקו את אביהן ושכבו עמו לכאורה 

מעשיהם אסורים אך כוונתם הייתה לקיים את עולמו של ה' יתברך לכן סברו חז"ל שעבירה לשם 

שמים גדולה ממצווה שלא לשם שמים רק לאחר ששמעו כי מצווה שלא לשם שמים מביאה בסופו 

דבר לעשייה לשם שמיים אמרו ששוות הן. כמובן שלא יכול כל אדם לעבור עבירות לשמה של 

 כאוות נפשו מדובר שאדם בטוח שמעשיו הם טובים.    

  עשייה לשם שמים בשירות הצבאי:

כאשר אדם מגיע למצב שהוא עובד לשם שמים כאשר אדם מיישם לחייו את דברי מרן הרב קוק 

ה איפה יהיה יחפש את הקב"ה ויעשה טוב ויעשה את השירות הכי לא משנ "בכל דרכיך דעהו"

משמעותי וטוב שהוא יכול לתת  בשירות הצבאי. אדם עובר בצבא קשיים גדולים אך כאשר עושה 

זאת לשם שמים ולמען עם ישראל יהיה לו יותר קל להתמודד עם דברים דוגמת המשמעת הקשה 

השירות בגיבושים וכדומה. כל אלו יקבלו שיש בצבא. הדברים הקשים שאדם עובר במהלך 

משמעות אחרת, ערך אלוקי וייעשו ע"י האדם בעזרת הקב"ה באיכות ובמוטיבציה גדולה לקדש 

 את שם ה' ולשרת בצבא ל"שם שמים".  
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 תפילין

 חגי משה עשוש

 הקדמה

בחרתי בנושא תפילין מתוך קושי עצמי שאני מתקשה בהנחת תפילין כל יום ורציתי ללמוד מן 

המאמר את מעלת התפילין ולגרום לכל אחד שיקרא להבין את מעלתן וחשיבות של התפילין לכל 

 יהודי ומדוע צריך להניח אותם כל בוקר.  

 

 מעלת התפילין

אי: בזמן שאמרו בני ישראל נעשה ונשמע באו אומרת הגמרא במסכת שבת)פח,ע"א(: דרש רב סימ

שישים ריבוא מלאכי השרת וקשרו להם שני כתרים וכשחטאו באו מאה ועשרים מלאכי חבלה 

ָים מהר חורב"אבל לא פגעו בהם כמו שכתוב  הרמב"ן אומר אלו שני  :"וינצלו בני ישראל את ֶעדְׁ

)שעבוד מלכיות( והשני חירות מן כתרים שקשרו מלאכי השרת עליכם אחד הוא לחירות מן הגלות 

אל תיקרא  :" חרות על הלוחות"מלאך המוות מניין דורשים חירות מן מלאך המוות שכתוב

"חרות" אלא "חירות" , חירות מן מלאך המוות. וכתוב שחטאו בני ישראל נגזר עליהם גלות 

התפילין כנגד שני  )שיעבוד מלכיות( ואין מי שיגן עליהם לכן הקב"ה חמל על ישראל ונתן להם את

אומות העולם ודורש  70-הכתרים שלקח מהם אחד כנגד הזרוע ואחד כנגד הלב ששומרים עלינו מ

:"וראו כל עמי ארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו = התפילין שנאמר :"ראשך עליך ככרמל"רש"י

 הרי הוא חוזקן ומוראן כסלע ההרים, וכרמל הוא ראש ההרים. מסופר בגמרא שפעם ממך"

מלכות רומי גזרה על עם ישראל שמי שמניח תפילין ינקרו את המוח שלו ומסופר על אלישע 

שהקפיד להניח תפילין וראה אותו קסדור ורץ אחריו ואלישע תפס את התפילין ביד ורץ. ותפס 

אותו הקסדור ואמר לו מה יש לך ביד אמר כנפי יונה אמר לו תראה לי, פתח את ידו ובאמת היו 

 נה ומכאן ניתן ללמוד שאכן התפילין מגנות עלינו מפני האומות.שם כנפי יו

: ומה הוא הטעם שמניחים קודם תפילין של יד לפני תפילין של ראש? כתוב קודם בפרשת שמע

בעתיד אם נניח תפילין כהילתכם עתידים שני  "וקשרתם לאות על ידך ולטוטפת בין עינייך"

ובגלל שתפילין של יד הם כנגד נעשה ותפילין של ראש  הכתרים שנלקחו לנו מהר סיני לחזור אלינו

 כנגד נשמע כמו שבני ישראל הקדימו נעשה לנשמע ככה אנחנו מקדימים תפילין של יד לשל ראש.

 אות ועדות

בתפילין יש מעלה גדולה שהיא שכינת השם בתוכם ומכיון שנחרב לנו בית המקדש שכינת ה' 

התמידית שהייתה שם נעלמה לנו ומה שנשאר זה התפילין הנותנות לנו את השכינה האלוקית 

 "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם "הזאת ומאיפה לומדים שבתפילין השכינה קיימת?  מהפסוק 

אלא "בתוכם" לומר לנו, שבכל יהודי קיים מקדש וברגע שמניח תפילין  למה לא כתוב "בתוכו"

נותן לשכינה האלוקית להיכנס אליו כמו שהייתה בבית המקדש. אומר הרב קוק על התפילין: 

"התפילין כוללים כל השלמות והקדושה וכל הפנימיות שלה, ובאים המה להכתיר את ישראל 
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אפשר לומר שהרב קוק אומר  .147חד את הכל "בתפארת, בתפארת הרז פנימי, המחדש ומא

שהתפילין גורמים לישראל להזכיר את התפארת שבזמן שבית המקדש היה קיים ותמיד הייתה 

 שכינה שורה בתוכו ומאז שחרב איבדנו את שכינת בית המקדש התמידית.

 תפילין בשבת

שפט של בית דין שצריך אדם צריך שבכל יום יהיו לו שני עדים שיזכירו לו שהוא יהודי, כמו כל מ

מתן עדות של שני עדים אז מי הם שני העדים הללו? העדים הם אות על שלושה דברים. בתורה 

פילין( על תרית, בבת ,שכתוב 'אות' והם: שבת ,ברית ,תפילין . שמצוות שבת רומזת על כולם )

בשר ערלתכם  :"ונמלתם אתעל ברית כתוב  :"ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם"שבת כתוב 

הכוונה שאדם צריך שתי  :"וקשרתם לאות על ידך"ועל תפילין כתוב  והיה לאות ביני ובניכם"

אותות ביום כדי לזכור שהוא יהודי אז ביום חול יש את התפילין והברית ובשבת יש את השבת 

ו עצמה ואת הברית למתן עדות על זה שאנחנו יהודים. אומר הרב קוק יותר מכך אדם צריך משה

שיחבר אותו לצד הרוחני שלו וביום חול יש לו את התפילין שהשכינה שורה בתוכם אבל שבת  היא 

 בעצמה הגורם המחבר אותנו לצד הרוחני שבו, אז אין צורך בתפילין.

 פרשיות התפילין

מדוע לתפילין של ראש יש ארבע פרשיות בקלפים שונים לעומת זאת בתפילין של יד יש פרשיה 

"ל אומרים תפילין של הראש שמחולקת לארבע, מסמלים את הדעות השונות אחת בלבד? חז

ופרטי ההלכה והמחלוקות, אבל תפילין של יד מסמלות את המעשה הבסיסי של כל יהודי, למשל: 

אדם בא לאכול בשר, בהילכות שחיטה יש שתי דעות יש דעה אשכנזית ודעה ספרדית אבל לפי 

ר כשר שנישחט, אבל לפי איזו שיטה ילך, זה כבר לפי מנהג הלכה הבסיסית יהודי צריך לאכול בש

 אבותיו. 

 בפרשת "שמע" הפרשת מחולקת לשישה פסוקים וניתן לחלקה לשלושה חלקים: 

 לעד-יסוד האמונה: ה' אלוקינו ה' אחד" -הפסוק הראשון.1

 אהבה היא הכוח -אהבת ה': ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך" –הפסוק השני .2

 המניע את פעולות האדם.

לימוד התורה "ושננתם לבניך ודברתם בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך  –ו -פסוקים ג.3

 לימוד התורה הוא אמצעי לאהבת ה' ובידיעת התורה מתגלה רצון ה'.-ובקומך". 

ומדוע יש לנו גם בפרשת "שמע" את מצוות תפילין ומזוזה? ומדוע גם מצוות תפילין ומזוזה 

חוזרות גם בפרשת "והיה אם שמוע"? רש"י מתרץ ואומר שהכוונה שאף בגלות בני ישראל חייבים 

להניח תפילין ולקבוע מזוזה. לעומת זאת אומר לנו הרב אביגדור הלוי נבנצאל שליט"א בספרו 

שיחות לספר שמות הסבר עמוק: מטרת התפילין הוא דבקות בקב"ה ובתורתו שמתוך התפילין 

:"והיה לך לאות על ידך ולזיכרון בין ה' כמו שנאמר-קפיד על זה נזכה לדבקות בוהמזוזה אם נ

 עינייך למען תהיה תורת ה' בפיך".

                                                 

 רמזים, מהד' ירושלים ה'תשמ"ה, עמ' ע. 147
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ן כסיוע , חיזוק לאדם ללמוד תורה בספר "אור דניאל" שואל מדוע לימוד התורה צריך את התפילי

 וכי לא מספיק רק התורה?

ת "יציאת מצרים" שבאה להזכיר לנו אומר האור דניאל באחת מפרשיות התפילין זאת פרש

שהיינו עבדים של פרעה, מלך בשר ודם שהוא החליט מתי נאכל מתי נישן אבל אתה עבד של ה' 

כמו אצל פרעה ודע שאת רוב היום אתה צריך להקדיש  מנצל אותךולא  לטובתךיתברך שבא רק 

 . 148לחיותנו כהיום הזה" :"לטוב לנו כל הימיםלשמו ואיך יודעים שאכן ה' הוא מלך טוב ? שכתוב

השולחן ערוך )סימן כה, ה( אומר: פרשת יציאת מצרים נכנסה לתפילין משום שמצרים הייתה 

שיא התאוות הגופניות ובא הקב"ה וגאל אותנו לא רק מעבדות אלא גם מהתאוות הגשמיות 

שיניח ההורסות את נפש אדם שהרי ה' ברא את נפשנו והוא יודע מה הטוב ביותר בשבילנו וכך 

תפילין )שהתפילין מניחים אותם על היד והראש, שהראש חושב על המעשה והיד מבצעת( ישעבד 

 עצמו לקב"ה וימסור את נפשו בשבילו.

 סיכום

למדנו את חשיבות התפילין וראינו שבזכות התפילין בעתיד יחזרו לנו שני הכתרים של נעשה 

אומות העולם.  70-תן לנו כדי להגן עלינו מה' נ-ונשמע שקיבלנו מהר סיני וכן שבזכות התפילין ש

והתפילין גם גורמים לכל יהודי לדבוק בתורת ה' שניתן להבין זאת מהחידוש של הרב אביגדור 

נבנצאל שליט"א שאומר הסיבה שתפילין כתובות לפני אהבת תורת ה' זה שמתוך זה שאדם מניח 

לנו את בית המקדש שהשכינה הייתה  תפילין תבוא לו אהבה לתורת ה'. כמו כן התפילין מזכירות

שוכנת בתוכו ובתפילין כל פעם שמניחים מקבלים את השכינה שהייתה שורה אז בבית המקדש 

שהיה לנו ולסיכום התפילין זאת מצווה חשובה שצריך לקיימה כל בוקר לקשור כתר כל יהודי 

 שהוא 'בן של מלך'!שיזכור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 דברים ו' ,כד. 148
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 נתינה

 אורן פנקר

 

 המושג נתינה:הגדרת 

 כותב הרב דסלר בספר מכתב מאליהו: כאשר ברא אלוהים את האדם, עשהו לנותן ונוטל.

כוח הנתינה הוא כח עליון ממידות הקב"ה, שהוא מרחם ומיטיב ונותן מבלי לקבל דבר בתמורה 

הן לא יחסר לו כלום,ככתוב :"ואם צדקת מה תיתן לו" )איוב ל"ה ז'( רק שאנו מביעים לו את 

תנו, אשר זה שורש עבודתנו לו וככה עשה את האדם ככתוב: "בצלם אלוקים עשה את האדם" תוד

 כי יכול לרחם ולהטיב וליתן".

 . 149"יותר ממה שהנתינה באה בעקבות האהבה, האהבה באה בעקבות הנתינה"ועוד כתב: 

 הסיבות שמונעות מהאדם לתת:

בל ויש בו אגואיזם לדוגמא: אדם לא בטבע האדם לתת למדינה או לזולת משום שהוא רגיל לק

ראה מכונית שנוסעת לפניו מעלה עשן ונתקעת באמצע הדרך הוא יעדיף להמשיך בנסיעה שלו 

ולהתעלם מאותו אדם שנתקע והוא ימציא לעצמו המון סיבות מדוע לא לעזור, כמו: אני ממהר , 

 כי יש לי פגישה חשובה וכו'.

עצמם למה להתגייס? הרי אני יכול לעבוד בשלוש שנים דוגמה נוספת: המון בני נוער שואלים את 

 ליהנות וכו'  ומתלוננים שהמדינה תוקעת אותם. ללמוד, האלה,

לאור כל זה ננסה להבין מדוע בכל זאת התורה מבקשת מאיתנו לתת? כמו במצוות הצדקה או 

 במצוות גמלות חסדים וננסה להבין כיצד האדם יכול להפוך את טבעו ולתת בשמחה.

 מעלות שבנתינה:ה

בעל התניא )אגרת הקודש טז( מגביל את האמירה שפרנסת האדם קודמת למצוות צדקה וכותב: 

"ולא אמרו חייך קודמין אלא כשביד אחד קיתון של מים וכו' שהוא דבר השווה לשניהם בשווה 

, לשתות להשיב נפשם בצמא, אבל אם העני צריך לחם לפי הטף ועצים וכסות בקרה וכהאי גוונא

כל הדברים האלו קודמין לכל מלבושי כבוד וזבח משפחה בשר ודגים וכל מטעמים של האדם וכל 

 בני ביתו, ולא שייך בזה חייך קודמין מאחר שאינן חיי נפש ממש כמו של העני שווה בשווה ממש".

 וכן מובא בגמרא בבלי, ראש השנה י"ח, ע"א.

אמר רבא:  בזבח ובמנחה אינו ח ובמנחה""לכן נשבעתי לבית עלי אם יתכפר עון בית עלי בזב

"בזבח ומנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בתורה ובגמילות מתכפר אבל מתכפר בתורה. אביי אמר: 

חסדים. רבה ואביי מדבית עלי קאתו. רבה דעסק בתורה חיה ארבעין שנין, אביי דעסק בתורה 

 ובגמילות חסדים חיה שיתין שנין".
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לאליהו בקונטרס החסד מסביר ש..... "אין אדם בעולם שאין בו רבי אליהו דסלר בספרו מכתב 

 ניצוץ של כח הנתינה" כלומר שבתוך תוכו של האדם יש לו טבע של נתינה. 

לדוגמה: אדם שעומד להתחתן, מזמין אולם לכבוד האורחים ודואג להם לאוכל ושתייה על 

לדוגמא: זקן הזדקק חשבונו והוא שמח שהם שמחים בשמחה שלו והוא שמח לתת להם. או 

 לעזרה ועזרת לו. לאחר מכן אתה מרגיש טוב ושמח עם עצמך.

דוגמה נוספת: אנו רואים הורים שנותנים לילדים שלהם יותר מאשר לעצמם. מכאן אנו רואים 

 שלאדם יש טבע של נתינה. 

 ואם כן זה קשה! כי זה מתנגש עם השאלה: האם לאדם יש טבע של נתינה או לקיחה.

 המבטאות נתינה:מצוות 

ָעֶריָך -יא:   ִכי-הפסוקים בתורה על נתינה:  דברים טו, ז ַאַחד שְׁ יֹון ֵמַאַחד ַאֶחיָך בְׁ ָך ֶאבְׁ ֶיה בְׁ ִיהְׁ

ַאֵמץ ֶאת ֹלֶהיָך ֹנֵתן ָלְך ֹלא תְׁ ָך ֲאֶשר ה' א  צְׁ ַארְׁ ֹפץ ֶאת-בְׁ ֹלא ִתקְׁ ָך וְׁ ָבבְׁ יֹון: ִכי-לְׁ ָך ֵמָאִחיָך ָהֶאבְׁ ָפֹתַח -ָידְׁ

ַת  ָך ֶפן-ח ֶאתִתפְׁ ַסר לֹו: ִהָשֶמר לְׁ ֹסרֹו ֲאֶשר ֶיחְׁ ַהֲעֵבט ַתֲעִביֶטנּו ֵדי ַמחְׁ ָך לֹו, וְׁ ֶיה ָדָבר ִעם-ָידְׁ ָך -ִיהְׁ ָבבְׁ לְׁ

ַנת ָבה שְׁ ִלַיַעל ֵלאֹמר ָקרְׁ ָקָרא -בְׁ ֹלא ִתֵתן לֹו; וְׁ יֹון, וְׁ ָאִחיָך ָהֶאבְׁ ָך בְׁ ָרָעה ֵעינְׁ ִמָטה, וְׁ ַנת ַהשְׁ ָעֶליָך ַהֶשַבע שְׁ

ֹלא-ֶאל א: ָנתֹון ִתֵתן לֹו, וְׁ ָך ֵחטְׁ ָהָיה בְׁ ֹלֶהיָך -ה' וְׁ ָך ה' א  ָבֶרכְׁ ַלל ַהָדָבר ַהֶזה יְׁ ָך לֹו, ִכי ִבגְׁ ִתתְׁ ָך בְׁ ָבבְׁ ֵיַרע לְׁ

ָכל ַלח ָיֶדָך: ִכי ֹלא-בְׁ ֹכל ִמשְׁ יֹון ִמֶקֶרב ָהָאֶרץ; ַעל-ַמֲעֶׂשָך, ּובְׁ ַדל ֶאבְׁ ַצּוְׁ -ֶיחְׁ ַתח ֵכן ָאֹנִכי מְׁ ָך ֵלאֹמר ָפֹתַח ִתפְׁ

ֶצָך.-ֶאת ַארְׁ ָך בְׁ ֹינְׁ ֶאבְׁ ָאִחיָך ַלֲעִנֶיָך ּולְׁ ָך לְׁ  ָידְׁ

"שיעור נתינתה אם ידו משגת יתן השיעור לנתינה הוא כמו שכתוב בשולחן ערוך יורה דעה רמט: 

שרה כפי צורך העניים ואם אין ידו משגת כל כך יתן עד חומש נכסיו, מצווה מן המובחר ואחד מע

 מדה בינונית פחות מכאן עין רעה".

הערבות הדדית, המצווה להותיר לקט, שכחת ופאה לעניים. היא ההוכחה שהתורה דוחפת לחברה 

האידיאלית, מדברת לחברה מאוחדת ואכפתית. אין הדבר דווקא בין שני אוהבים שיש לעזור 

ך לעזור לו. עליך לפדות האחד לשני אפילו אם ראית חמור של שונא כשהוא כורע תחת משאו עלי

את עצמך לעזור לו, ואז אתה הופך אצל שונאך לחבר והוא ירגיש שחובה עליו לגמול לך טובה. כך 

נוצר עם מגובש המצליח להתגבר על כל המכשולים. עם שאכפת לו והוא שמח לעזרה הדדית 

 ובאמצעות דברים אלה גם שנראים שהם פעוטים אתה בונה מדינה יפה יותר.

 ם, מבדיל בין שמונה מדרגות בנתינה, בהם הוא מציב את מדרגות הצדקה, זו למעלה מזו.הרמב"

 וכך כותב הרמב"ם במשנה תורה, הלכות מתנות עניים, פרק י' הלכה י"ד:

 "שמנה מעלות יש בצדקה זו למעלה מזו.

או )א'(מעלה גדולה שאין למעלה ממנה זה המחזיק ביד ישראל עמך ונותן לו מתנה או הלוואה 

עושה עמו שותפות או ממציא לו מלאכה כדי לחזק את ידו עד שלא יצטרך לבריות לשאול ועל זה 

 נאמר והחזקת בו גר ותושב וחי עמך כלומר החזק בו עד שלא יפול ויצטרך.

)ב(פחות מזה הנותן צדקה לעניים ולא ידע למי נתן ולא ידע העני ממי לקח שהרי זו מצוה לשמה 

תה במקדש שהיו הצדיקים נותנין בה בחשאי והעניים בני טובים כגון לשכת חשאים שהי

מתפרנסין ממנה בחשאי וקרוב לזה הנותן לתוך קופה של צדקה ולא יתן אדם לתוך קופה של 

 צדקה אלא אם כן יודע שהממונה נאמן וחכם ויודע להנהיג כשורה כר' חנניה בן תרדיון.
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ממי לקח כגון גדולי החכמים שהיו הולכין בסתר  )ג(פחות מזה שידע הנותן למי יתן ולא ידע העני

ומשליכין המעות בפתחי העניים וכזה ראוי לעשות ומעלה טובה היא אם אין הממונין בצדקה 

 נוהגין כשורה.

)ד(פחות מזה שידע העני ממי נטל ולא ידע הנותן כגון גדולי החכמים שהיו צוררים המעות 

 ם ונוטלין כדי שלא יהיה להן בושה.בסדיניהן ומפשילין לאחוריהן ובאין העניי

 )ה(פחות מזה שיתן לו בידו קודם שישאל.

 )ו(פחות מזה שיתן לו אחר שישאל.

 )ז(פחות מזה שיתן לו פחות מן הראוי בסבר פנים יפות.

 )ח(פחות מזה שיתן לו בעצב.

 סיכום :

ורא שנותן. דם לתת ולהדמות בזה לבבמאמר זה למדנו על כוח הנתינה על הדברים שמונעים מהא

 כמו כן ראינו שיש יתרונות גדולים ומעלות בנתינה. ומצוות רבות שעוסקות בנושא הנתינה.

תפילתי לה' שאזכה להיות מתוקן במעלה זו ולתת בצורה נכונה ויפה, ויחד עם כל עם ישראל 

 לזכות לבניין בית המקדש ולביאת המשיח במהרה בימינו אמן!
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 הכל בראש ?!

 אסטוול צגאו

 החלטתי לכתוב מאמר בנושא "הכל בראש" מפני שזה נושא שנוגע כמעט בכל דבר בחיינו 

 בחיים, בבריאות, בצבא, ובתורה .

במאמר זה אני אעסוק בשאלות הקשורות לחיי היום יום של האדם הגשמיים והרוחניים ובשאלת 

  השאלות האם הכל בראש ?!

 הרצל והחזון:

נים כ"כ ,כפי שנוטים לחשוב, כי כל מעשי אדם בחלום וסודם גם אחריתם "חלום ומעשה אינם שו

המציאות השוררת היום בארץ עולה ללא ספק על "החלום" שהרצל מדבר עליו לפני קום  150חלום"

 המדינה .

הרצל ידע וכל אחד יודע שחזון דורש תכנון והגשמה. להגשמה, הרצל לא זכה להגיע, אך הוא 

 של העם היהודי עוד בטרם נראה הדבר באופק .היטיב לתכנן את עתידו 

 "מדינת היהודים הוא צורך העולם על כן קום תקום "בחיבורו "מדינת היהודים" אומר הרצל : 

 והדרך להוצאה לפועל היא בבניית חברה חדשה ובזכותם של היהודים לבית לאומי בארץ ישראל .

 שושן(-)לפי האבן הגדרת "חזון"

רואה בחלומו, בדמיונו או בעיני רוחו , תיאור של דברים בעתיד בהתאם חזון הוא תמונה שאדם 

 לשאיפה .

אנחנו יכולים לומר שחזונו של הרצל מתחבר להגדרה זו כשם שחזונו האישי של האדם יכול 

 להתחבר להגדרה זו .

 כך ניתן להציב מול הגדרות דומות חזון לאומי כמו של הרצל או חזון אישי ולהבין שיש קשר בין

 הדברים .

 סיכום : 

זהו "שהאדם יוצר את החברה בה הוא חי  וכך גם הוא אחראי להישגיה ולמחדליה" הרצל אמר 

"אבל אם תרצו כל מה ובסופו של ספרו הוא אומר  "אם תרצו אין זו אגדה"המוטו של ספרו 

 .אגדה שהתגשמה"  שסיפרתי לכם הוא אגדה ויישאר אגדה  וכן

הראש \החלום\אנו רואים פה דוגמא חיה לכך שהכל בראש ,כלומר הכל מתחיל מהחזון והרצון

חלם על מדינה כשאף אחד לא העז \יוצר את המציאות "מחשבה יוצרת מציאות" הרצל חשב

 לחלום עליה וזה מה שהביא בסופו של דבר להגשמת החלום 

 הידיעה והרצון )מוטיבציה(
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"שלושה דברים קשורים אומר הרב קוק )במוסר הקודש, פיסקה נ"ח "הידיעה ,הרצון, והיכולת"(  

 והיכולת" . הרצון, זה בזה הידיעה,

  הרצון :

ככל שהאדם רוצה יותר, כך הסיכוי למימוש גדולה יותר , אבל הרצון לא עומד לבד אלא נאחז 

לו מחמת הטוב, כך הוא מתחבר יותר בידיעה ,ככל שהאדם ידע שהדבר שהוא רוצה לעשות טוב 

 אל הרצון ,והיכולת הינה חלק חשוב בתהליך .

מלבד הידיעה והרצון גם היכולת משפיעה על השגת המטרה ככל שהרצון והידיעה גדולים יותר 

חזקים יותר עמוקים יותר כך היכולת מתחזקת יותר וגם דברים שהאדם חושב שאינו מסוגל 

 בת העניין כך ירצה יותר בטובת העניין ולכן יוכל לבצעם טוב יותר .לבצע ככל שידע יותר את טו

בצבא, ישנם שני סוגים של חיילים חייל א', אינו מכיר את הצבא, את משמעות השרות  לדוגמא:

 ,בתפקידי ת"ש )תנאי שירות( גבוהיםבה ואת חשיבותה ,ולכן הוא יהיה חייל שירצה לשרת 

י, נפשי, או שכלי . ומן הסתם לא ירצה לתת מעבר לשלוש בתפקידים שאינם כרוכים במאמץ פיז

 שנים שהוא צריך לתת .

ולעומת זאת חייל ב', שמכיר בערך הצבא ,את חשיבות השירות , מצוות השירות ותחושת 

השליחות והטוב למען עם ישראל ,ירצה לשרת בתפקידים קשים בין בהיבט הפיזי,השכלי,והנפשי 

צה לתרום מעבר לשלוש שנים שהוא צריך לעשות ולהתקדם בצבא ואף לסכן את חייו, חייל שיר

 בתפקידי פיקוד .

ההבדל בין שני החיילים הם שחייל א' אינו יודע את החשיבות והערך של השרות ולעומת זאת 

 חייל ב' יודע ומכיר את חשיבות השירות בצבא .

 מוטיבציה : ידיעה, רצון ,ויכולת .וזוהי 

 סיכום: 

שהכל בראש. כלומר, הכל מתחיל מהראש ,הכל מתחיל מהרצון וההכרה  אם כן אנו רואים

בחשיבות של המעשה ,והיא זו שמייצרת אצל האדם את המוטיבציה לעשות את המעשה, ועשיית 

 המעשה משתנה מאדם לאדם הכל לפי מה שהאדם הכניס לעצמו לראש קודם לכן . 

 הראש-הכל מתחיל מ

אמר בן  : "ל ,"נתיבות עולם נתיב ואהבת ריע" פרק א'()המהרהמדרש בהקדמה לעין יעקב מספר

זומא : הפסוק הכולל ביותר בתורה הוא "שמע ישראל" ,אמר בן ננס :יש פסוק יותר כולל "ואהבת 

לרעך כמוך" ,אמר שמעון בן פזי : יש עוד אחד עוד יותר כולל "את הכבש אחד תעשה בבוקר" 

 פזי.-וההכרעה היא כבן

-מתחיל מזה שלא מספיק  שהכל בראש ,אלא צריך לדייק ולומר שהכל אנו לומדים מהמדרש ה

ברעיון הכללי של האמונה בה' )"שמע ישראל"...( \הראש. מכיוון, שלא מספיק להישאר באידיאל

או ברעיון הכללי של אהבה בין בן אדם לחברו )"ואהבת לרעך כמוך"... ( אלא צריך להוריד את 

את הכבש אחד תעשה בבוקר "( יום יומית )קורבן התמיד "הרעיונות האלו למעשה ,בהתמדה 

 אמנם מוטיבציה למעשה מתחילה בראש, אבל אסור לנו להסתפק ,כלומר
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ברעיונות ,אלא אנו צריכים להוריד אותם למעשה, על בסיס יום יומי וכך \אידיאלים\בחלומות

 לעבוד את ה' בעבודה שלמה .

 הכל בראש מבחינה רפואית וכושר גופני

 מחלות וכושר גופני קשורים להכל בראש? איך

בעולם הרפואה מבינים יותר ויותר את התופעה המוכרת בשם "אפקט הפלצבו" מצב שבו טיפול 

בתרופת דמה גורם לשיפור ממשי במצב המטופל , התופעה תועדה היטב במחלות רבות החל 

לו לשיפור משמעותי ממקרים פשוטים של כאבים חולפים ,וכלה בריפוי מחלות זיהומיות ,ואפי

 במצבם של המטופלים.

אפקט הפלצבו אינו מוגבל לגלולות ולתרופות , מחקרים הראו שניתוחי דמה )שחתך קטן באתר 

הניתוח בלי התערבות פולשנית ממשית( ,ואפילו השתלת קוצבי לב דמה, מביאים לשיפור 

 משמעותי במצבם של המטופלים .

א כשנתנו לילדים חולי סרטן לשחק במשחק מחשב ,שהם עוד שימוש נוסף של שיטת "הפלצבו" הו

בעצם מדמים "נונובוט" שתפקידו לחסל תאים סרטניים בגוף אנושי ,התגלה שיפור משמעותי 

במצבם הבריאותי של חלקם כלומר הילדים הצליחו לרמות את הגוף שלהם ולהרגיש כאילו הם 

 נלחמים במחלה שלהם וניצחו .

רות תרופות מסוימות רותמות את אפקט הפלצבו לשירותן בכך שהן נתון מעניין נוסף הוא שחב

צובעות את הגלולות בצבעים חזקים או מוכרים את הגלולות באריזות מהודרות וכמובן גם גובות 

מהלקוחות מחירים מופקעים ,בהנחה שכל הגורמים הללו יחזקו את אפקט הפלצבו ,בסופו של 

 חוזי ההחלמה .דבר זה עבד לאותן חברות וזה משפר את א

 מבחינה גופנית )כושר(כמו "שהכל בראש" משפיע עלינו מבחינה רפואית כך הוא משפיע עלינו 

בגישה שאנחנו באים לפני האימון אם נבוא בגישה של לא לוותר גם כשקשה ,כך אנחנו נשתפר 

נעמוד  בתוצאות שלנו. לעומת זאת אם נבוא בגישה של "אני לא יכול" ונוותר לעצמו כך אנחנו לא

 בתוצאות של עצמנו .

לסיכום: אנו רואים "שהכל בראש" אלו לא סתם מילים ,אלא מילים שבאמת משפיעות בין אם 

זה בגישה שאנחנו באים איתה ,בין אם לקחת גלולה שהיא לא באמת משפיעה על הגוף ולגרום לה 

 להשפיע .

 הכל בראש.
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 התבודדות

 אדיר צמח

 הקדמה

על המושג "התבודדות" להבין מהי ולמה ההתבודדות היא חיונית בחיינו. במאמר זה אכתוב 

בחרתי לכתוב מאמר בנושא זה כי זכיתי והייתי השנה, בראש השנה, אצל רבי נחמן מברסלב, 

והרגשתי שם את העוצמות החזקות של הצדיק, והוא הדריך את תלמידיו שהתבודדות מעלה 

נעסוק בהתבודדות, סדר ההתבודדות, וכל מיני שאלות גדולה היא מן הכל. במאמר זה בעזרת ה' 

 ותשובות בנושא.

 "ויצא יצחק לשוח בשדה" )פרשת חיי שרה(.

 .)ההתבודדות היא מעלה עליונה וגדולה מן הכל" )ליקוטי מוהרן תנינא כה"

 מעלת ההתבודדות:

יבו בפני התבודדות זה שאדם מתנתק מהכול, ומדבר עם בורא עולם בטבע או בחדר בודד,שופך ל

 .ה' בפשטות, מודה לבורא עולם על הכל, ומתפלל לה' על כל מצוקתו הרוחניות והגשמיות

כל אדם יכול להתבודד ושהתבודדות שווה לכל נפש, מקטן ועד גדול, אפילו האדם הפשוט ביותר 

 שרק מתחיל להתקרב אל ה' יתברך, יכול לנהוג בהנהגה זו וה' תמיד מוכן לשמוע כל יהודי.

דדות היא מצווה גדולה, וכוללת בתוכה למעשה כמה מצוות יסודיות ונדירות שהתורה ההתבו

´ מצווה אותנו,  בקיום ההתבודדות אנו מקיימים מצוות עשה מן התורה של "ועבדתם את ה

אלוקיכם", "ולדבקה בו", "ליראה את ה' אלוהיכם", "ואהבת את ה' אלוהיך", מצוות יסודיות 

ב, הן האופן שבו אנו מדמים את נוכחותו של הבורא איתנו תמיד. אלה, התלויות במחשבת הל

מסילת ישרים", שדווקא בגלל שברור "ל ב"למרות שהן נראות לכאורה קלות לקיום, כותב הרמח

לכולם שאלו הם יסודות אמונתנו, עלול האדם, למרבית הפלא, שלא לקיימן כלל, וכאן אנו מגיעים 

אדם לקיים בפועל ממש את רוב או את כל אותן מצוות אל ההתבודדות, אשר במהלכה זוכה ה

 .יסודיות

 התבודדות כתפילה:

התבודדות היא הצורה המקורית של התפילה, ברור שאנו מחויבים להתפלל בנוסח של חז"ל, 

שהוא "דרך המלך" אל הקדוש ברוך הוא. אבל רבי נחמן מסביר שזה לא מספיק. דווקא בדרך 

והמוכר, אנו עלולים להיחלש בתפילה, מה שלא יכול לקרות המלך, כלומר בנוסח השגרתי 

 בהתבודדות. ולכן צריך את שניהם.

כידוע תפילות ותחינות ובקשות המוכרות לכולם, כבר יודעין מהם כל המחבלים והמקטרגים 

הרוחניים, והם אורבים על הדרכים של אלו התפילות, מחמת שיודעים מהם מכבר, אבל שהולכים 

 .דש, של ההתבודדות, שם אינם יודעים לארוב כללבנתיב ודרך ח

חז"ל ממליצים לנו: "הלוואי יתפלל האדם כל היום כולו", וגם רבנו רבי נחמן רוצה להביא אותנו 

למדרגה זו: וחיזק אותנו וזרז אותנו מאוד בזה להרבות בהתבודדות ושיחה בינו לבין קונו, אך לא 

 .ריך שיהיה על כל פנים שעה התבודדות ביוםכל אדם מסוגל להתבודד כל היום, על כן צ
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 זמני ההתבודדות

כל העניין של ההתבודדות היא האפשרות לפנות אל ה' בכל זמן ובכל מצב, אך עדיף אחרי חצות 

 .הלילה לאחר שקוראים תיקון חצות

מסופר על אדם שרוצה להתחזק במישור הרוחני, אבל חייו מלאים בעשייה גשמית מפרכת מבוקר 

לילה. הצעתי לו להתבודד כל יום. הוא אהב את הרעיון אבל אמר לי שאין סיכוי שהוא יוכל עד 

למצוא לזה זמן. אמרתי לו: לפחות רבע שעה ביום, והוא טען שזה יותר מידי. לבסוף הסכים לקבל 

על עצמו להתבודד בקביעות כל יום למשך חצי דקה! למרות שזה נשמע מגוחך הוא התמיד בזה כל 

רות סדר יומו העמוס. חצי דקה הפכה לחמש דקות ולפעמים לרבע שעה ואפילו שעה. הוא יום למ

זכה כל יום להיות בקשר עם ה', למרות סדר היום המטורף בחיצוניות. בזכות התמדתו חייו 

ולא רק בקביעות, אפילו פעם אחת ויחידה שאדם זוכה לפנות אל ה' ולשוחח איתו יכולה  השתנו,

שאדם רוצה להתבודד אפילו דקות מספר, מסית אותו היצר הרע ואומר: מה להיות משמעותית כ

הן כבר חמש דקות? אולם באמת, אפשר להרוויח אוצרות נצחיים של קירבה לה' גם בחמש דקות, 

אם מנצלים אותן כראוי. ונוכל להוכיח בזה, אם נשווה ונראה כמה דיבורים רעים ומזיקים ניתן 

 !לומר בדקות ארוכות אלו

 

 ורא ניב שפתייםב

בהתבודדות אין חובה לדבר ברציפות ללא הפסקה. ברור שאפשר לשתוק ולחשוב אודות הנושאים 

עליהם שוחחתי ואודות הנושאים עליהם ארצה להמשיך ולשוחח עם ה'. רבי נחמן עצמו אמר : 

זה בעצמו  "ואפילו אם נסתתמין דבריו, ואינו יכול לפתוח פיו לדבר לפניו יתברך כלל, אף על פי כן

טוב מאד, דהיינו ההכנה שהוא מוכן ועומד לפניו יתברך, וחפץ ומשתוקק לדבר אך שאינו יכול, זה 

 . 151בעצמו גם כן טוב מאד"

לפעמים, דווקא אחרי שגומרים את כל מה שיש להגיד, שותקים ומתבוננים פנימה, מגלים פתאום 

מתחת לפני השטח, שאלמלא היינו מילים ונושאים עמוקים ומשמעותיים הרבה יותר שהסתתרו 

שותקים ומצפים לבואן, אולי לא היו מגיעות לדל שפתינו לעולם. אפילו שתיקת האילם, שדעתו 

מוטרדת ונפשו מטורפת, שאינו יודע לדבר ואינו מוצא מילים, יש בה כוח ומעלה, וגם היא בכלל 

 ההתבודדות.

כנה שהוא מוכן ועומד לפניו יתברך וחפץ "דהיינו ההמה חשיבות יש לשתיקה זו? מבאר רבי נחמן 

הרצון והכיסופים לחיבור עם ה', התשוקה לבטא את עצמי לפניו, ועצם הישיבה  ומשתוקק לדבר".

מולו מתוך נכונות לקרבה וביטוי, אף הם בונים כלים בנפש. הגם שעדיין לא התגלתה תשוקת הלב 

עצומות שאם נהיה סבלניים יהפכו בפועל, בתוך הנפש מתרחש דבר מה. מתגבשים איזה כוח ות

  .בסופו של דבר למילים של ממש, לביטוי הנפש והתגלותה

 תפתח את הלב

לא מתרגשים מזה יותר מידי. יש לזה סיבה ויש לזה גם פיתרון. צריך לדעת שכל  –קודם כל 

העבירות שעשינו הופכות לכוחות רוחניים, שרוצים לקבל מאיתנו חיות, וכולם מגיעים לבקש 

                                                 

 ליקוטי מוהרן חלק ב' תורה כ"ה. 151
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יות ויושבים על הלב דווקא בשעת התפילה. רבינו לימד :"עיקר החיות מקבלים מן התפילה", ח

ל חי", וכשאנו מתכוננים לפנות לחי החיים, מקור החיות, נדבקים, -כמו שכתוב: "תפילה לא

לצערנו, גם כל המשחיתים שבראנו ורוצים לגזול את חיותנו, ולכן הלב נאטם. אבל רבי נחמן גילה, 

ם מתעקש להתבודד ולפרש שיחתו למרות אטימות הלב, פוגעת עקשנותו באותם שאם אד

 .משחיתים ומחסלת את כוחם, עד שהקליפה נמוגה והלב נפתח

כפי חשיבותה העצומה של העצה לתיקון הנפש ורפואתה, כן מתעוררים כוחות שליליים שמנסים 

נובעת מכוחות שליליים למנוע אותנו מקיומה, הרגשה הדמיונית כאילו מדובר במשהו קשה 

 שנלחמים בנו ורוצים למנוע מאיתנו את כל הטוב הזה, ואנחנו חייבים להחזיר מלחמה. 

בדור הזה, של ביאת המשיח בקרוב, גדל הקושי עוד יותר. הרגילו אותנו בחברה המערבית לקיצור 

צור תהליכים. רוצים הכל כמה שיותר מהר, כמה שיותר קל. למי שמייצר מוצרים אולי קי

התהליכים חוסך הוצאות, אבל את האדם הפרטי זה מרגיל לתודעה חפוזה וחסרת עומק. לאף 

 אחד אין סבלנות לתהליכים. 

רוצים תוצאות מהירות, גם במישור הרוחני. והתודעה הפגומה הזו מאיצה בנו ולא מניחה 

רחש בשעה להתבונן, להרגיש או להבין מה קורה איתנו בכלל. על ידי התמסרות לתהליך המת

התבודדות, עצם העובדה שצריך להקדיש שעה למשהו ואי אפשר לקצר את זה, שובר את הטירוף 

לזוגיות, להורות,  –הפנימי, וממילא מקרין יכולת חדשה של התבוננות ועומק לכל שטחי החיים 

 ליחסי אנוש, לבריאות הנפש, ללימוד התורה. 

כל איכות החיים שלנו, גם במישור הרוחני.  השעה בה עצרנו את הכל, מכריחה אותנו לשפר את

זה לא שבאמת אין לו זמן לזה. היום יש  וממילא מובן למה כל כך קשה להקדיש כל יום שעה.

 לאנשים הרבה יותר אפשרות לפנות זמן מאשר בדורות הקודמים, אלא שאנו יותר מידי חיצוניים. 

הו פנימי. הקושי נובע מכך מתקשים להאמין שאפשר בכלל להקדיש זמן כל כך ארוך למש

שלהקדיש שעה ביום לפנימיותנו פירושו להפסיק להשתעבד למהירות חסרת הדעת שבה מתנהל 

הכל, לשבור את קליפת ה"אין לי זמן". ומתוך הקושי מובן גם הרווח הגדול שנרוויח אם נסכים 

  .לשנות את התפיסה הפנימית המשובשת, שלא מניחה לנו להתחבר לעולם יותר עמוק

 דבר עם ה'

והלא כך אנו מברכים את ה' בנוסח שתקנו  .152קרוב ה' לכל קוראיו, לכל אשר יקראוהו באמת""

. כל פה, מכל אדם, בכל דרגה, לא משנה מה עבר ומה "כי אתה שומע תפילת כל פה"לנו חז"ל: 

הקדוש ברוך עשה. נכון שזה "חוצפה", ואיך אפשר להעיז פנים ולפנות אל מי שפגענו בכבודו? אבל 

הוא עצמו אומר לנו ש"חוצפה" כזו הוא רוצה. כמו אבא, שלמרות שילדו עשה נגד רצונו, הוא 

 .מצפה לו שיבוא ויתפייס איתו, לא משנה מה שעשה

האמת היא שאם אדם היה מחליט שהוא "הולך על זה", בכל מחיר, הוא היה מגלה שיש לו זמן. 

יתרה מזו, מי שנלחם על ההתבודדות  יד מוצאים. אנחנו תמ –למה שאנחנו רוצים למצוא זמן 

ומתעקש להקדיש לזה זמן, יכול לגלות פתאום שיש לו הרבה יותר זמן ממה שהוא חושב. אפילו 

 אם נדמה לנו שבאמת, בצורה אובייקטיבית, אין לנו זמן, זוהי רק הסתכלות טבעית ומוגבלת.
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. מסופר על אחד מגדולי ישראל 153כלל""אין שום טבע בעולם ורבי נתן כותב בליקוטי הלכות: 

שמישהו שאל אותו פעם: מאחר שהוא יכול להקדיש רק חצי שעה ביום ללימוד תורה, מה כדאי לו 

תלמד ספרי מוסר. ואז תגלה שיש לך יותר מחצי שעה ללימוד. וכמו כן  –ללמוד? ענה לו אותו גדול 

א במעשיו, עד שיוכל בזמן קצר בהתבודדות, מי שיקדיש לזה שעה, יראה ברכה וסייעתא דשמי

 יותר להספיק לעשות יותר.

 ה' שפתי תפתח

טענה זו היא בוודאי טענת סרק של היצר הרע. וכי רבינו הקדוש נתן עצה ותיקון נפש לכלל נשמות 

ישראל שמתאים רק לאנשים שיודעים להתבטא? רבי נתן כותב בליקוטי הלכות, שגם אדם 

ם יעמידו אותו מול שופט בשר ודם, אפילו על עברה קטנה שנדמה לו שאינו יודע להתבטא, א

שעשה ויכול להיענש בקנס כספי, האם לא ימצא כוח לבטא את עצמו ולבקש רחמים? הלא בלי 

ספק יסביר את עצמו בארכות, ויבכה, וישטח טענותיו, ויתחנן, ויעשה כל מה שביכולתו כדי לצאת 

ן, אם היה מבין בליבו היטב לפני מי הוא עומד, זכאי. וכמו כן כל אחד מאיתנו, מלמד רבי נת

שגורלו וגורל כל היקרים לו נתון בידיו, והוא רק אומר לו: "דבר", בוודאי היה פותח את פיו 

 .ומפרש שיחתו לפניו יתברך כראוי

לא להעמיד פני צדיק, לא  –. אמת 154"ועיקר ההשתוקקות של ה' יתברך אינו אלא אל האמת"

ה', הוא הרי יודע את האמת. לומר באמת מה אני חושב ומה אני מרגיש, מה לנסות להרשים את 

כואב לי ומה משמח אותי. לתאר בצורה הכי מפורטת ובמילים הכי פשוטות מה עובר עלי, גם 

 .במעשים, גם במוח וגם בלב

מי אמר שבהתבודדות חייבים לדבר רק על הבעיות והצרות? אם אדם מצליח לשמח את עצמו 

ם, אז יש לו באמת כוח ויכולת "לפתוח את התיקים" שלו בשעת ההתבודדות ולנסות במשך היו

לברר לעצמו, מול ה', איך לפתור את בעיותיו. אבל אם אדם עמוס בטרדות ובמתח, אז 

בהתבודדות בוודאי שיהיה קשה לו לטפל בבעיות וייתכן גם שטיפול כזה, מתוך לחץ ועומס, רק 

ם להוביל לנחמה או לפיתרון. במקרה כזה עדיף ללכת בהתבודדות יעצים את הצער והבלבול במקו

למחוזות אחרים בנפש. "להתאוורר" מהקשיים. לדבר על דברים אחרים לגמרי. לשיר שירים, 

להודות, להיזכר בדברים יפים שראיתי, בדברים משמעותיים שקרו לי, אפילו לדבר על אנשים 

מפלט מהיום יום העמוס, מעיין תזכורת לקיומם  אחרים לגמרי. בצורה כזאת ההתבודדות תהווה

של עלומות אחרים ומצבי נפש אחרים, מוארים יותר. מתוך מצבי נפש אלו אפשר יהיה לחזור, 

 .בזמן מתאים יותר, ולטפל בבעיות היום יום

 דיבורים נכונים עם ה'

לים. וגם א. צריך להשתדל שההתבודדות תכיל נושאים שנוגעים לתכלית האדם, ולא דברים בט

אם אדם מבקש על צרכיו היומיומיים מן הראוי שיקשר את הדברים לתכלית הרוחנית של חייו. 

וכמו שכותב רבינו בתורה כ"ה בליקוטי מוהרן חלק ב', שעיקר מטרת ההתבודדות והפנייה אל ה', 
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ו היא בסופו של דבר, "שיקרבו אליו, לעבודתו באמת". וצריך לזכור שזו בעצם המטרה אליה אנ

 קרבת אלוקים ועבודתו באמת, ולא שום דבר אחר. –שואפים 

ב. הסימן שרבנו נותן לנו להתבודדות שאינה כראוי הוא הכעס. כלומר מי שיוצא מן ההתבודדות 

ומוצא את עצמו כועס, כנראה התבודד לא נכון. מן ההתבודדות צריך לצאת מפויסים עם עצמנו 

צריכים לצאת לפחות קצת יותר מאמינים בו ובהשגחתו. גם ועם הבורא. אחרי פגישה עם אלוקים 

אם לא קיבלנו את מה שרצינו, גם אם לא הבנו מה שניסינו להבין, על כל פנים, מן הראוי לחוש, 

 .ולו במידה מועטת, שאנחנו מפויסים

יש דיבור של טענה וכפירה, שהוא אסור ומעורר דין על האדם, אפשר לספר לקדוש ברוך הוא 

מצער אותי ומה אני חושב ומרגיש לגביו, ודבר זה לא נחשב לאיסור לשון הרע. אבל צריך  שמישהו

כמו "ישפוט ה' ביני ובינך".  –להיזהר מאד ממה שחז"ל מכנים "מוסר דין על חברו", מוסר דין 

אומרים: כלום ראוי הוא שייענש חברו על ידו? "פירוש הדברים הוא שאדם מבקש מה' לעשות דין 

 במי שעשה לו רעה וזה לא טוב.ולנקום 

 התבודדות נכונה

אפילו שאדם עושה כבר התבודדות השאלה היא איך הוא מתבודד? אם אדם חושב "אני הכי 

צדיק, אין צדיק כמוני בכל הארץ, וכולם עושים לי עוולות כל היום" וכל המטרה שלו בהתבודדות 

שעושים לו כל היום, ולכן הוא הולך זה קצת לפרגן לעצמו, הוא כל כך נפגע מכל העוגמות נפש 

להתבודד לשכך את רוחו, להחזיק מעמד לא להתפרץ על אנשים שמעליבים אותו, וכשיוצא 

מההתבודדות במחשבה שבעצם הוא הצודק, איך העליבו אותו לחינם איך עשו לו כאלה דברים 

 הרי הוא כזה עניו ושפל כזה צדיק ויש לו ראיה שהוא צדיק! 

מצליח להתאפק לא לכעוס, אבל בסוף הכעס ודאי יתפרץ באיזשהו צורה, כי זה שהרי הוא עוד 

התבודדות שאינה כראוי, שעל זה רבינו אומר בספר המידות "כעס בא ע"י התבודדות שאינה 

כראוי" כזו התבודדות בכלל לא יכולה לעזור, לא יכולה להגן ולהציל מפני גזירות, כי התבודדות 

 באמונה שלימה שהוא הבריאה הכי נמוכה.  נכונה זה רק שאדם מאמין

התבודדות זה רק שאדם חושב על הטעויות שלו, "אולי פגעתי בפלוני, אולי העלבתי את זה, אולי 

לא דיברתי יפה לזה" התבודדות זה שאני אומר "משה יותר טוב ממני, ראובן יותר טוב ממני, 

טוב ויעקב יותר טוב..." וזה נקרא אהרן יותר טוב ממני, אברהם יותר טוב ממני, יצחק יותר 

 התבודדות שממתיקה דינים ומבטלת גזירות, ברגע שאדם מתבודד נכון, אז 

בזכותו לא יהיו הריגות, לא יהיו אסונות, והראיה שאדם מתבודד נכון, היא שאפשר להעליב אותו 

שהכל לטובה אלף פעמים ולא אכפת לו כלל, הוא לא נפגע הוא יודע שהוא עפר ואפר, הוא מאמין 

והכל מאת ה', הוא מאמין שתמיד יש לו איפה לתקן ותמיד חושב איך הוא יכול להתקדם בתהליך 

הרוחני ולהתקדם מעלה מעלה, הוא לא מדבר רע על שום יהודי, הוא אוהב את כולם, כל זה בעצם 

 .יכול להראות לאדם אם הוא עושה התבודדות נכונה או לא

  תפילה להתבודדות:

עולם מלא רחמים רבים ועצומים ונפלאים עד אין סוף ועד אין חקר זכני לקיים בכל יום  ריבונו של

ויום את השעה של ההתבודדות ולבקש אז רק על דברים רוחניים ולהדבק אז בך בתכלית 

ההתדבקות ולא יעלה במוחי שום תירוץ למנוע מעבודה נשגבה זו שבה תלוי כל היותי וכל הצלחתי 
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זכני בעל הרחמים שלא יעבור עלי שום יום ללא שעה התבודדות ואתאמץ  וכל פדות נפשי לכן

 ואתחזק בכל כוחי ובכל רמ"ח אברי ושס"ה גידי לשמור על שעה זו בכל יום ויום.
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 אחריות

 שניר ראובן

 

 מה בין אחריות לביטחון בה'

 ישנה לכאורה ניגודיות בין אחריות לביטחון בה'.   

גבוהה מאוד הוא עושה הכל, הוא מרגיש שהוא עושה את הכל לבד כאשר אדם הוא אחראי ברמה 

 ואז הוא מבין שהוא לא צריך את הקב"ה כי הוא מצליח לעשות הכל לבד.

אנחנו רואים הרבה פעמים בתורה שהקב"ה רוצה שנעשה דברים שניקח עליהם אחריות ונשקיע. 

אדם צריך לבדוק,  ת שדי": "לתקן עולם במלכואנו אומרים בתפילה שמטרת האדם בעולם היא 

 לחפש, לעבוד ולקבל בעולם הזה אחריות.

 אך לפעמים ההצלחה של האדם עולה לו לראש הוא חושב שהוא עושה הכל לבד ולא צריך את ה'.

כביכול הקב"ה אומר לנו   155: "ה' ילחם לכם ואתם תחרישון"מצד שני הקב"ה אומר לנו בתורה 

 אתם אל תעשו כלום, אני אעשה הכל, אין לכם על מה לקחת אחריות אני דואג להכל.

אין לנו מה לדאוג אנחנו נשב  156"על מה יש לנו להישען על אבינו שבשמיים"בנוסף בגמרא כתוב: 

אחריות, הקב"ה רגל על רגל והקב"ה יעזור לנו. הוא יפרנס אותנו יאכיל אותנו ואין לנו מה לקחת 

 עושה הכל.

אנו מבינים שיש כאן ניגודיות. מצד אחד הקב"ה אומר לנו לא לקחת אחריות שהוא יעשה ועושה 

מה יותר טוב ואיך הכל ומצד שני הוא גם כותב שאדם צריך לעשות, לקבל אחריות או לא לקבל ?, 

 האחריות לא תשפיע על הביטחון בה'?!!

אדם צריך להיות קשוב  – 157"עשה רצונך כרצונו"אומרת:  ישוב הסתירה: המשנה במסכת אבות

כל הזמן אתה   -"כל מעשיך יהיו לשם שמיים"כל הזמן לרצון של הקב"ה, ומשנה י"ז אומרת: 

צריך לדעת שאתה צריך לקחת אחריות ולעשות דברים בשביל הקב"ה כל מה שיוצא לך ואתה 

 לך את זה מי גרם לך לעשות את זה. מצליח זה לשם שמיים כי תזכור מאיפה זה בא, מי הביא

הרצון של ה' הוא שהאחריות תוטל עלינו ולא נסמוך עליו, אנחנו צריכים לעשות דברים לקבל 

אחריות, אבל שההצלחה של האחריות לא תעלה לנו לראש אנחנו עושים את זה בשביל ה' ושנדע 

יהיה לשם שמיים שנדע שהרצון של ה' הוא שנקבל אחריות ונעשה דברים ונצליח אבל שכל זה 

 בשביל מי זה ובזכות מי עשינו את זה.

 איך מתחלקת החלוקה בין האחריות שלנו לאחריות של אלוקים?
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אנחנו עושים את המירב מבחינתנו ממה שאנחנו מסוגלים אבל יחד עם זאת אנחנו יודעים שזה לא 

ב"ה לוקח את הכל ושה' ימשיך אותנו מהנקודה בה אנו כבר לא מסוגלים לעשות, שם הק

 האחריות לידיים שלו.

בקריעת ים סוף לפני שהקב"ה חצה את ים סוף הקב"ה שאל מי רוצה  נחשון בן עמינדבלדוגמא: 

להיכנס לים סוף ? נחשון בן עמינדב ניכנס לקח אחריות על מה שהוא יכול הוא ניכנס לים עד איפה 

עמינדב לקח אחריות עד המקום שהוא יכול להיכנס ואז משם הקב"ה חצה את הים כי נחשון בן 

 שהוא יכול נתן את כל כולו ומשם הקב"ה ממשיך אותו ואז הוא חצה את הים.

לכן, אנו מבינים שהקב"ה רוצה שתיתן מעצמך עד כמה שאתה יכול ומהמקום שתפסיק הוא 

 ימשיך, כי הכי חשוב שנתת את כל כולך עד כמה שאתה יכול.

 האם יש אחריות שלילית???

 את העניין אנו מבינים שיש גם אחריות שלילית.כשבוחנים 

אחריות שלילית היא, כאשר אדם לוקח אחריות על דבר שזה לא אחריות שלו או אחריות שלא 

 מתאימה לו והיא לא לפי כוחותיו ואז קורה שהוא לא מצליח להשתלט על האחריות הזאת.

בא אליו שר נתים ימים" "ויהי מקץ שניתן ללמוד מיוסף הצדיק בסדר עולם חז"ל אומרים: 

המשקים לבקש עזרה, בפתרון החלום. לאחר שפירש שר המשקים יחזור לתפקידו ביקש פעמיים 

שיזכור אותו לפני פרעה. היה מספיק שיזכור זאת פעם אחת ובכך עשה את שלו. הוא הראה כאילו 

 הכל תלוי בהשתדלות.

עוד הרבה מקרים כאלה בחיי היום מכאן אנו רואים שיש דבר כזה אחריות שלילית אפשר לראות 

 יום.

למשל, בבית עם משפחה, לכל אחד במשפחה יש אחריות על משהו, אחד מנקה את הבית, אחד 

בגינה, מישהו מבשל, כל אחד והאחריות שלו לכן כל אחד צריך לעשות את האחריות שלו ולא 

ת וגם לבשל ואתה לקחת אחריות במקום אחרים מפני שבמצב כזה הוא לא יהיה מסוגל גם לנקו

לוקח למישהו אחר את האחריות שלו ורואים שזו אחריות לא טובה, שהרי האחריות הזאת לא 

 תתבצע ואז יהיה לא טוב ומישהו ייפגע. 

 ומכאן רואים שיש דבר כזה אחריות לא טובה.

  סיכום:

הקב"ה  – 158"פתחו לי פתח כפתחו של מחט ואני ואפתח לכם פתח כפתחו שלאולם"כתוב בחז"ל : 

רוצה שניפתח לו פתח קטן, ניקח אחריות על משהו נראה רצון, נראה יכולות ואז הקב"ה יעשה 

 את כל השאר.
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 כיבוד הורים

 בר שוחט

 כיבוד הורים פתיחה:

מצוות עשה מן התורה, שיכבד אדם אביו ואמו , ויירא מהם, שנאמר  -כיבוד הורים ומוראם היא

 "איש אמו ואביו תיראו"., כן נאמר "כבד את אביך ואת אמך"

"כבד את אביך ואת וכן   : "כבד את ה' מהונך"כיבוד ומורא הורים שווה בלשון ליחס לה' שנאמר

 אמך".

 ה' . -אדם שאינו מכבד את הוריו, אינו יכול להגיע לאמונה ב

 אדם זה חושב שהכל מגיע לו, ולכן אינו מעלה בדעתו שהוא צריך להכיר טובה למישהו . הוא איננו

שואל שאלות כגון: מי טיפל בו כשהיה קטן ומי גידל אותו. אדם כזה כמובן שלא יחשוב על 

 הבורא, לא מעניין אותו בזכות מי הוא חי ומי ברא את הכל.

בגלל זה השוותה התורה את כבוד ההורים לכבוד שמיים , מי שמכבד את הוריו מכין את נפשו 

 למחשבה של אמונה והכרת תודה .

 וה:חשיבות המצו

 ,"כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך על האדמה אשר ה' אלוקיך נותן לך"נאמר בתורה: 

כך מכיוון שמשווים אותה לכבוד המקום )הקב"ה( המזלזל בכבוד הוריו גדול -זו מצווה חשובה כל

 עוונו מנשוא כאילו חטא וכפר בקב"ה.

 ר תודה ולגמול חסד למי שעשה עמך טובכתוב בספר החינוך: שורש מצוות כיבוד הורים הוא להכי

 , שזו היא מידה רעה לפני הקב"ה. "ולא יהיה נבל ומתנכר וכפוי טובה"

אדם צריך להכיר תודה גם לאבות אבותיו ולקב"ה שהוציאו לאוויר העולם וסיפק צרכיו כל ימיו 

 והעמידו על מתכונתו ושלמות אבריו, ונתן בו נפש משכלת . 

הקב"ה אביו ואמו בזמן שאדם מכבד את אביו ואמו  -שותפין הם באדםנאמר בתלמוד: שלושה 

 כאילו כיבד את הקב"ה ובזמן שאדם מצער את אביו ואמו כאילו מצער את הקב"ה גם כן .

 : עד היכן כיבוד אב ואם?שאלה

תראו מה עשה גוי אחד לאביו, שבאו אליו חכמים לקנות אבנים לאפוד  -: ענה רבי אליעזרתשובה

סף, והיה המפתח מונח מתחת ראש אביו ואביו ישן, למרות הכסף הרב הגוי לא ציער את בהמון כ

 אביו ולא העיר אותו ולא מכר את האבנים אפילו בעד כל ממון שבעולם.

 בסוף הוא ביקש מהחכמים את הממון שהפסיד ולא יותר. 

 : מה קורה כאשר ההורים מבזים את הילד?שאלה

ב עם כל גדולי האומה ובאה אימו )שהייתה מטורפת בדעתה( : היה סיפור על גוי שישתשובה

 וקרעה את בגדיו הכתה על ראשו וירקה בפניו ולמרות כל זאת לא כעס ולא הגיב .

, איך  "גדול כיבוד אב ואם שהעדיפו הקב"ה יותר מכבודו" -: נאמר בתלמוד הירושלמישאלה

 ייתכן כבוד הורים עדיף על כבוד הקב"ה? 

קב"ה נאמר שצריך לכבד אותו מהונך אם יש לך תכבד ואם אין לך לא, לעומת : בכבוד התשובה

 זאת בכיבוד הורים צריך לכבד אפילו אם אין לך אתה מחויב לכבד אותם לעשות מה שיבקשו.

 חומרת מצוות כיבוד אב ואם:

שאלו את רבי אליעזר עד היכן מצוות כיבוד אב ואם , ענה להם: עד שיזרוק ארנקו לים, זאת 

אומרת עד קצה גבול היכולת , אפילו אם אדם מאבד את כל כספו צריך לכבד את אביו ואמו . 
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נש בזיון אב ואם הוא קיצור ימים. וכשם ששכר כיבוד אב ואם הוא אריכות ימים, כן חלילה עו

 :המצווה פרטי

רים היא מצוות עשה שאדם יכבד את הוריו וירא מפניהם וצריך להיזהר מאד כי כבוד ההו :כבוד

 שווה לכבוד המקום )הקב"ה( *הכיבוד הוא במחשבה במעשה ובדיבור.

שיהיו חשובים בעיניו ויקרים לליבו שידמה בעיניו שהם אנשים גדולים ומכובדים אפילו -במחשבה

 שבעיני שאר האנשים הם אינם חשובים כלל, וזה עיקר הכיבוד במחשבה.

 ו.צריך לעשות בשביל ההורים כמעט כל מה שיבקש-במעשה

 לדוגמא: להאכיל ולהשקותם, להלביש אותם לכסות אותם לעמוד בפניהם ללוות אותם ועוד..

 אדם צריך לעזור להוריו בפנים יפות לא לצעוק עליהם ולא לדבר אליהם בחוצפה ובגסות.

 אדם צריך להראות להוריו שכוונתו טובה ושהוא תמיד רוצה לעזור להם בכל מה שיבקשו.

 להוריו במילים אבא ואמא ולא בשמם הפרטי.צריך לפנות  -בדיבור

לא לסתור את דבריהם, אפילו אם אתה חושב שהם טועים אסור לך לומר שהם טועים אלא לומר 

 להם שאתה חושב אחרת מבלי לסתור את הדעה שלהם.

 אדם צריך לעמוד בפני הוריו בכל עת ובכל שעה שרואה אותם אפילו מאה פעמים ביום. -מורא

 ריע את דברי אביו מפני שמראה בכך שהדעה שלו יותר טובה מדעת אביו.אסור לבן להכ

 

 גבולות המצווה:

 בפיסקה זו אעסוק בשאלות הקשורות לכיבוד הורים ומהן הגבולות למצווה זו. 

 : האם הבנים מצווים לשמוע לקול הוריהם בכל נושא?שאלה

הורים ולא לעניינים : המצווה נוגעת רק לנושאים הקשורים לטובתם האישית של התשובה

 האישיים של ילדיהם.

הילדים חייבים לציית לכל בקשת הוריהם בצורה הטובה ביותר כדי לעזור להם ולהקל עליהם 

בנושאים הקשורים לחייהם  –כגון: עזרה בבית, לקום מפניהם, להלבישם וכו' לעומת זאת 

 האישיים של הבנים, צריך לשאול את דעתם אבל אין חיוב לציית להם.

אם הבן רוצה להתגייס ליחידה מובחרת בצבא וזה חשוב לו מאוד, אפילו אם ההורים  -לדוגמא

 התנגדו אינו חייב לציית להם ויכול לעשות מה שירצה.

ההורים אינם רשאים לכפות על ילדיהם בן זוג שמוצא חן בעיניהם, אסור להם  -דוגמא נוספת

 להתערב בנושא זה אלא רק לייעץ.

הבן צריך להתנהג בנועם להוריו ולא לצעוק ולבטל את דעותיהם אלא לשמוע את דגש חשוב הוא ש

 מה שיש להם להגיד ואז להחליט אם זה מתאים לו.

: הבן רוצה להתגייס לדוגמאלבן צריכה להיות רגישות להוריו בנושאים מסוימים  -נקודה נוספת

ני כמה שנים, במקרה כזה ליחידה קרבית בצבא וההורים לא רוצים מכיוון שאחיו נפל בקרב לפ

 הבן צריך לגלות רגישות כלפי הוריו ועדיף שיקשיב בקולם.

 "את שבתותי תשמורו".ומיד  "איש אמו ואביו תיראו" 159כתוב בתורה

 ז"א שגבול כיבוד הורים נעצר בשבת, אסור להורים בשום פנים ואופן לומר לבן לחלל שבת.

 בנימוס.ואם אמרו הבן צריך לסרב ולומר להם לא, 
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 קניית סיגריות להורים:

 

 מותר לבן צריך לקנות לאבא סיגריות אפילו שזה מזיק?-שאלה

במקרים מסוימים שהבן יודע ומכיר את אביו והוא בטוח שלא יהיה צער בדבר עדיף -תשובה

 להגיד לאב בנימוס שהוא לא יכול.

 אבל במקרים שהאב חייב ולא יכול ללא הסיגריות רשאי הבן לקנות לו.

 וםכסי 

 במאמרי אני חקרתי ולמדתי את מצוות כיבוד ההורים.

מצוות כיבוד ההורים היא מצווה חשובה אך קשה מאוד, משום שהבן גר עם הוריו כל הזמן, ורגש 

 היראה נחלש.

 בחרתי ללמוד על מצווה זו מכיוון שזה יוכל לעזור לי לקיים את המצווה בצורה הטובה ביותר.

 טובה לקב"ה, להורים ולכל אדם.יהי רצון שנדע להכיר 
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 היחס בין עם ישראל לגויים

 עומר שופן

 

 הקדמה: 

על פי היהדות עם ישראל הוא עם הנבחר ולכן יש הבדל משמעותי בינינו לבין עמים אחרים.אבל 

היהדות עם זאת, מבחינה הומניסטית עלינו לראות את כל בני האדם כשווים באשר הם. אז איך 

 רואה את היחס לגויים ?

ריה"ל מציין את התוכן הסגולתי בכישרון הנבואי, כשרון זה אשר ביטויו המוחשי הייתה התורה 

והנבואה כתופעת קבע, המכוונת את דרכו של העם, מבדילה את ישראל מהעמים, ומכניסה 

-עוד דרגה מדבר שלזה נוספת חי, צומח, דומם, הבחנה נוספת על החלוקה הקיימת בעולם:

זהו סוג אנושי אחר אשר בחוש המיוחד אשר חונן בו, מקיים הוא קשר מודע עם הבורא,  ישראל.

 מה שבני אדם אחרים אינם מסוגלים כלל.

אך יש עוד גישה של הרש''ר הירש ז''ל שאומר שהאנושיות כולה כשלמות אחת שכול חלק ממנה, 

וכולם יחד פועלים זה על זה בכדי לקדם  כל עם ועם תורם את חלקו לפי מה שיעדה לו ההשגחה

את האנושיות.  רואה לפניו הרש''ר הירש ז''ל בכלל זה התפקיד של ישראל להיות מורה הדרך 

לקבלת ההתייחדות הישראלית לא לשם עצמה היא באה, אלא בכדי להוות חטיבה בלתי מבוטלת 

 דה להיות אור לגויים.שהשפעתה תהיה ניכרת בהעלאת כל האנושיות לדרגה זו, רעיון התעו

 היחס לגוי במחשבת ישראל:

 עוד לפני מעמד הר סיני אומרת התורה שעם ישראל נועד להיות עם מיוחד מכל העמים,עם סגולה:

''ועתה אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי והייתם לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ 

ולה זו? במה נתייחד עם ישראל משאר מהי סג. 160ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש"

 העמים? בשאלות אלו נחלקו גדולי עולם ואציין שתי שיטות מרכזיות:

לפי שיטה אחת: פס' אלו מתארים את השוני המהותי בין עם ישראל לבין שאר אומות העולם, 

דרגתו של היהודי היא מעל דרגת שאר בני האדם. השיטה השנייה: לעומתה, סבורה שפס' אלו 

ארים את מעמדם המיוחד של עם ישראל בזכות התורה,אך אין הבדל מהותי בין ישראל לבין מת

לכל אחד מבאי העולם יש יכולת שווה להגיע אל הדרגה האנושית העליונה ביותר, אך  הנוכרי.

בזכות התורה והמצוות מקבל עם ישראל 'נקודת פתיחה' טובה יותר מהאחרים, שכן התורה 

'חכם ונבון')דברים, ד', ו'(. לפי זה, אילו ידע הגוי לבחור בדרך התורה או  מאפשרת לנו להיות עם

 בדרך אחרת שתוביל אותו אל האמת אף הוא ישווה לעם ישראל, ואפשר שאף יעלה עליהם. 

ההתייחסות המוסרית אל כל בני האדם יונקת מכמה מקורות. בתלמוד הירושלמי מוצגות שתי 

נקת את השראתה מעקרון ההדדיות והאחרת יונקת השראה תפיסות מוסריות שונות: האחת יו

 מעקרון בריאת האדם על ידי ה' ומהשוויון של כל הנבראים בצלם, זו לשון התלמוד הירושלמי.

                                                 

 ו'. -שמות י''ט,ה' 160160
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רבי עקיבא אומר זהו כלל גדול בתורה. בן עזאי אומר: זה ספר תולדות -161''ואהבת לרעך כמוך' 

  זה כלל גדול מזה.     -אדם)בראשית ה, א(

מדוע זה הכלל הגדול בתורה? אפשר לפרש שלפי רבי עקיבא עקרון ההדדיות,'כמוך' הוא הכלל 

הגדול בתורה. על האדם לנהוג באהבה כלפי רעהו, כפי שהוא היה מצפה שינהגו כלפיו. לעומתו בן 

עזאי סבור שהכלל הגדול בתורה הוא עצם התפיסה היסודית לפיה כל בני אדם נולדו מאדם 

''זה ספר תולדות אדם ביום ברא אלוקים אדם בדמות אלוקים א בצלם ה' שנאמר: הראשון שנבר

עפ''י פירוש זה ניתן לומר כי ההבדל בין רבי עקיבא לבן עזאי נוגע בשאלה האם אדם  עשה אותו''.

מוסרי בשל התועלת שעשויה לצמוח לו, או שמא התביעה להיות מוסרי היא מוחלטת ואינה 

ניים. בהמשך לתפיסה המוסרית היונקת מעקרון ההדדיות,הלל הזקן מותנית בשיקולים תועלת

                      מלמד אותנו עקרון מוסרי יסודי המבטא את כל התורה כולה.                                                                         

 אל תעשה לחבריך'' -''מה ששנאוי עליך

'וזכרת כי עבד היית בארץ לזכור את מה שעבר עלינו במצרים, כשם שאנו מצווים 

.ולהסיק מכך התנהגות הולמת כלפי עבדים, כך אנו מצווים לזכור את מה שעבר עלינו 162מצרים'

בדורות האחרונים, ולהסיק מכך התנהגות הולמת כלפי עמים אחרים. אסור לנו לאמץ את תפיסת 

 באירופה, והגלויות האחרות. העולם, ההתנהגות ויחס הרע שסבלנו אנחנו

בשנות הארבעים של המאה העשרים רצחו את אבותינו בשל תפיסת עולם שראתה ביהודים 

יצורים טפילים ואנטי אנושיים. רצח היהודים נבע ישירות מן התפיסה המאמינה בעקרון 

צית ''הברירה הטבעית'', בו החזק דורס את החלש והגזע העליון הוא זה ששורד. הגזענות הנא

אדם. ומכאן מתחדד ביותר הלקח שלנו -שפטה בני אדם לפי גזעם ומוצאם.היהודי נתפס כתת

לדור התקומה שאחרי השואה: אסור לנו להשפיל בני אדם בגלל מוצאם, הדם הזורם בעורקיהם, 

צורת אפם וכדומה. אסור לנו לחזור על הרוע בו נהגו כלפינו בגרמניה ובשאר הארצות 

לאמץ את דברי ה' בתורתו, תורת האמת. לפיהם כל אדם נברא בצלם  האנטישמיות, עלינו

, ולהתפלל לקב''ה אף אתה רחום וחנון" -"מה הוא רחום וחנוןאלוקים, וללכת בדרכיו של הקב''ה 

שנדע לראות בכל אדם את היותו יציר כפיו של הקב''ה, וייתן בליבנו שנראה כל אחד מעלת חברו, 

עלת החבר פירושו למצוא את נקודות הזכות גם כשיש נקודות של ולא חסרונותיו. לראות את מ

 חובה ולהכיר בהיותו של האחר אדם, גם כשהוא אחר.

 במישור המשפטי הרמב''ם מבחין בין שלושה סוגים של גויים:

הרמב''ם פוסק שאין מצווה להציל גוי הנתון במצב של סכנה, בגלל העבירה  גוי עובד עבודה זרה:

ה זרה. עם זאת, אין שום היתר להרוג אותו, ואסור לגרום למותו, כל עוד הוא החמורה של עבוד

לא נלחם בנו. לעומת זאת יהודי שפוגע בעמו או מסית ומדיח אחרים לעבוד עבודה זרה, זוכה 

ליחס חמור בהרבה מגוי העובד עבודה זרה. ההנחה העומדת בפסיקה זו היא שמעשיו של האדם 

 הם הגוזרים את דינו.

                                                 

 ויקרא יט, יח.' 161
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גר תושב הוא גוי שקיבל על עצמו לקיים את שבע מצוות בני נח, מה שהופך אותו לחסיד  ושב:גר ת

אומות העולם. לפי הרמב''ם, השאיפה היא שכל בני האדם בעולם יהיו גרים תושבים ויקיימו שבע 

מצוות בני נח. להבדיל מגוי שעובד עבודה זרה שאסור לתת לו לשבת בארצנו אפילו ישיבת עראי, 

ושב יכול לגור בארצנו, וכפי שכתב הרמב''ם: "ולמה נקרא שמו גר תושב? לפי שמותר לנו גר ת

להושיבו בינינו בארץ ישראל. יש מצווה להחיותו ולנהוג כלפיו בדרך ארץ וגמילות חסדים 

 כישראל.

גוי סתם הוא גוי שאינו עובד עבודה זרה, אך גם אינו גר תושב, עיון מדוקדק בדברי  גוי סתם:

''ם בפרק י' בהלכות מלכים מראה שיש להבדיל בין גוי שהוא גר תושב לבין גוי שאינו גר הרמב

תושב. וכן יראה לי שנוהגים עם גר תושב בדרך ארץ וגמילות חסדים כישראל, שהרי אנו מצווין 

. וזה שאמרו חכמים אין כופלין להם 163"לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה"להחיותם, שנאמר: 

ולקבור מתיהם עם מתי  צוו חכמים: לבקר חוליהם,-א בגר תושב.  אפילו הגוייםבגויים, ל-שלום

 מפני דרכי שלום.-ולפרנס ענייהם בכלל עניי ישראל ישראל,

 .165"דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום"ונאמר  .164"טוב ה' לרחמיו על כל מעשיו"הרי נאמר: 

חסדים כישראל' הרי שכלפי גויים רגילים 'בדרך ארץ וגמילות -בעוד גר תושב שווה לישראל ביחס

שאינם גר תושב, אין חיוב שכזה, ובכול זאת יש לנהוג ביחס אליהם בדרכי שלום. לבקר את 

חוליהם ולקבור את מתיהם יחד עם מתי ישראל. הרב איסר יהודה אונטרמן שהיה רב הראשי 

מטעמים תועלתניים. לישראל מדייק מדברי הרמב''ם שדרכי שלום איננו מושג שחכמים קבעו 

מדובר בערך תורני בעל משקל מוסרי, היונק מכוח הכתוב. זו הסיבה שהרמב''ם נעזר בשני פס' 

כדי לבאר את יסודותיו של ערך זה: ובכן למדים אנו, כי דרכי התורה ונתיבותיה הן בנועם 

ומרחם ובשלום, ומכוונת להמטרה הגדולה שלנו להידמות במעשינו לבורא יתברך,מה הוא טוב 

לכול. גם אנחנו טובים לכל ולכן הרמב''ם מביא כיסוד וכשורש להתקנות האמורות לעשות צדקה 

 וחסד גם לגויים את הכתוב: "טוב ה' לכל ורחמיו על כל מעשיו,, שהיא המטרה לשאיפותינו,

ואח''כ ''דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום'', שהן מובילות למטרה זו. החזון המוחלט הוא 

כל באי העולם ישמרו על שבע מצוות בני נח, אבל במציאות שלנו ישנם גויים רבים שלא קיבלו ש

עליהם שבע מצוות בני נח וגם אינם עובדים עבודה זרה, ונשאלת השאלה כיצד ראוי להתייחס 

 אליהם ותשובתו של הרמב''ם היא: ''בדרכי שלום ''.      
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 כוח רצון

 אורי שושן

 

 פתיחה:

, כי הרצון הוא הכוח החשוב ביותר באדם, והוא הכוח המניע "כוח הרצון"בחרתי לכתוב על נושא 

 את האדם לעשייה בחייו, והשפעתו מכריעה על תפקודו של האדם והמשמעות של חייו.

, נוכל לשפר את חיינו בכמה רמות מהמצב "כוח הרצון"ולכן אני חושב, שאם נעמיק בנושא 

 ים.הקיים, ולהגיע להישג

על כל אופניו, על מנת להבין את הנושא בצורה  "כוח רצון"במאמר זה אנסה לפשט את המושג 

 הטובה ביותר.

 הגדרה:

 כוח רצון הוא הכוח שמניע את העולם כולו.

כל תהליך בעולם הן ברמה האישית אצל האדם עצמו, הן ברמה האנושית אצל בני האדם, הכל 

 מונע באמצעות רצון.

כל פעולה שהוא עושה נובעת מהרצון שלו לעשות את אותה הפעולה, כי הרי הוא אצל האדם עצמו 

היה יכול לבחור לעשות אחרת ובכל זאת הוא בחר לפעול בצורה מסוימת בגלל הרצון החופשי 

 שלו.

נמצא אם כן, כי הרצון הוא זה שעומד בבסיסן של כל פעולות האדם והעולם, ולכן הוא כל כך חזק 

שמניע את כל התהליכים וכל המעשים הנוצרים כדי לשרת אותו וכדי למלא את וחשוב כי הוא זה 

 .הרצון

 מדוע כוח הרצון הוא הכוח החזק והחשוב ביותר באדם?

 הרב קוק כותב בספרו באורות הקודש )ג',ע"ו(

 "הרצון הוא מקור החיים, הרצון של האדם הוא הבסיס לכל התפתחותו האישית."

 של האדם הוא הכוח שמניע את האדם לעשייה בחייו. אנו לומדים מדבריו שהרצון

ככל שאדם מקשר את הפעולות הסופיות שלו לרצונות הפנימיים שלו, כך הוא מסוגל לקבל 

 החלטות נכונות יותר ובקלות.

 הרצון אינו כוח צדדי באדם, אלא כוח מרכזי.

ביטוי ומימוש, לא תמיד הרצון הוא הדבר הגדול ביותר שיש לאדם, והוא הגורם לאדם לבוא לידי 

יכול האדם לעשות את שהוא רוצה משום שלא תמיד הדבר בידו, אבל לרצות הוא יכול, והרצון זה 

 הוא.

מה שהוא לא יכול לעשות מפני שזה לא בידו, זה כבר לא שייך לו, ומבחינת האמת, היסוד הגדול 

 הרצון של האדם הוא הכל. -הוא
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מסוים, או לדייק קוק עיקר החינוך של האדם לתקן פרט  הרצון הוא כל האדם, ולכן עפ"י הרב

במצווה הזאת ולהחמיר בזאת, שתהיה לו מידה טובה בתחום זה או אחר אינה נכונה אלא עיקר 

לשחרר את הרצון  -עבודת החינוך הוא לרומם את הרצון, וזאת המטרה הנעלה של האדם

 ת שלנו.מהכוחות שמפריעים לו, וזאת המטרה של כל העבודה הרוחני

  כי כשמשיגים את גאולת הרצון משיגים הכל.

ולכן אם ברצוננו להצליח ולהגיע להישגים בחיינו, אנו צריכים להיאחז בעקשנות בכוח הרצון שלנו 

 בלבד, כי הרצון שלנו יכול לשנות את המציאות שלנו.

 תאווה או רצון?

 רומם את הרצון.כפי שאמרנו לעיל, עיקר עבודת החינוך אינו לתקן פרטים, אלא ל

 בעבודת המידות אנו שמים דגש על התגברות על דחפים פנימיים שמושכים אותנו אליהם.

 וחושבים שהם זהים. "רצון"לבין המושג  "דחף פנימי"רבים מתבלבלים בין המושג 

 לעיתים אנו טועים וחושבים שביצוע ספונטני של דחף פנימי הינו הוצאה לפועל של הרצון.

 ילד:לדוגמה ישאלו 

 ?"מדוע אכלת את השוקולד של החבר שלך" 

 כי רציתי. -

הדבר הוא לא נכון, הוא לא רצה זאת, הוא נכנע לדחפים הפנימיים שלו, וזוהי טעות להשתמש 

 במילה רצון, התאווה שלו הניעה אותו למעשה וזה לא נחשב לרצון, אלא לחוסר רצון.

 הרצון אינו תאווה, דחף, תשוקה ואף לא יצר.

 פי שכל המושגים הללו קיימים בתוך הרצון.אף על 

, המונע מהאדם להיסחף אחר יצריו הכרתי-התבונתייש גורם נוסף בתוך הרצון והוא הגורם 

 ודחפיו.

"אל תעשה כך" ! האדם מרגיש דחף לעשות  או היצרים דוחפים אותו ואומרים לו: "עשה כך" !

 ! ואומר : "את זה אני רוצה", אבל אין זה הרצון האמיתי

לסיכום, אדם נסחף אחרי הדחפים שפועלים בו, ובלי שהשכל וההכרה ישפיעו, הוא אדם נחות 

 שנופל בשבי אחר תאוותיו ויצרו. 

  אם כך, דחיפות פנימיות אינן רצון, הרצון בנוי בצירוף כוח השכל.

 האם יש אדם ללא כוח רצון?

אדם חושב שדבר מסוים טוב  אין דבר כזה אדם ללא כוח רצון, יש אדם שרצונו חלש, הרי אם

 סימן שאינו רוצה. -בעבורו הוא יעשה אותו, ואם אינו עושה

מנגד זה טען פילוסוף יווני מפורסם בשם סוקרטס שאין אדם שרצונו חלש, לטענתו הרצון הוא 

היה  -סימן שהוא רצה לעשות את הרע, ואילו היה רוצה לעשות הטוב -חזק ואם אדם עשה דבר רע

 ר לא היה יכול למנוע ממנו מלעשות, לכן אין מה לומר על הרצון שהוא חלש.עושה ושום דב
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 דוגמה לכך:

 אם נשאל אדם מדוע עשית את הדבר הזה, האם ידעת שהוא רע?

 כן -

 אם כן מדוע לא עשית את הטוב?

 כי הרצון שלי חלש -

אם נסכים לקבל תשובה כזאת, אנו מבטלים את האחריות של האדם למעשיו, כי אם נאמר 

רצונו חלש אז האדם פועל בעל כורחו ואינו יכול לעמוד בדחפים הפנימיים שלו ולכן הוא לא ש

 אחראי למעשיו.

ולכן רצה סוקרטס לומר, שאין דבר כזה רצון חלש,אך מצד שני ניתן לומר שהאדם אחראי לחזק 

 את כוחות הרצון שלו !

 האם יש משמעות לרצון ללא מעשה?

שב אדם לעשות מצווה ונאנס, ולא עשאה, מעלה עליו הכתוב חהגמרא במסכת ברכות אומרת:" 

 . "166כאילו עשאה

רואים מכאן שיש ערך לרצון, גם אם הוא לא בא לידי מעשה, אך רק במידה שהאדם לא יכול היה 

 להוציא את המעשה אל הפועל.

 ונשאלות השאלות:

 מדוע הרצון נחשב למעשה? -(מה הערך לרצון ללא מעשה1

הרצון שלו נחשב למעשה, ואילו כאשר הוא חשב לעשות ולבסוף לא  -נאנס (מדוע רק כשאדם2

 הרצון לא נחשב למעשה? -עשה

 בשביל להבין את הנושא נצטרך להעמיק במשמעות הרצון.

כוח הרצון שבאדם הוא כוח הבחירה החופשית של האדם, האדם הוא היחידי בעולם שקיבל 

מדחפים פנימיים ולא בוחרות באמת, אלוקים מאלוקים בחירה חופשית. חיות לדוגמה מונעות 

רצה שהאדם יבחר בטוב, ירצה את הטוב, ואז ממילא הוא גם יעשה את הטוב, אבל המשימה 

העיקרית המוטלת על האדם לרצות בטוב, והמעשה הוא כבר התוצאה של הרצון הטוב, ולכן אדם 

לטונות לא נתנו לו, הוא כבר שרצה טוב למשל: לעלות לא"י ונאנס ולא היה יכול לעלות בגלל שהש

מילא את משימתו, בכך שרצה בטוב ובחר בו והתכוון לעלות לא"י, ובאופן עקרוני הרצון הטוב 

 הזה היה מוביל אותו למעשה.

לעומת זאת, אדם שרצה לעשות טוב ולא נאנס אלא פשוט לא עשה אין הקב"ה משלימו לידי 

יבה האמיתית שהוא לא עשה את המעשה, מעשה, כי האדם לא מילא את משימתו, מכיוון שהס

 , הרצון שלו לא היה מספיק חזק, אחרת הוא היה בא לידי מעשה.הבעיה ברצוןהייתה 

                                                 

 ו, ע"א. 166
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לסיכום רואים כי אפשר להכריח את האדם רק בתחום המעשה, אך בתחום הרצון אי אפשר 

 לכפות את האדם ולשלול ממנו את רצונו.

 אסיר ציון שלימים הפך ליו"ר הכנסת: -רנסקידוגמה לכך ניתן לראות בסיפורו של נתן ש

"כשעמדתי בבית המשפט בשלב הקראת גזר הדין, שהיה עלול גם להיות הוצאה להורג, 

  נשאלתי על ידי השופטים אם ברצוני לומר מילה אחרונה לפני הקראת גזר הדין..."

המשפט תלך "אתה אדוני השופט חושב שהנך חופשי ! אתה חושב כך כיוון שלאחר שייגמר 

, כיוון שאלך לכלא לזמן רב.אך דע לך שמבין שנינו, אני הוא משועבדלביתך ואילו אני אהיה ה

שארגיש בן החורין האמיתי! אמנם גופי יהיה משועבד, אבל רוחי, היא תישאר חופשית, כיוון 

שלא נכנעתי לגזרותיכם ונשארתי נאמן לאמונתי. אך לך השופט קבעו מראש מה לומר! גופך 

  167אמנם משוחרר, אבל אינך חופשי להכריע לפי אמונתך. רוחך משועבדת וזה חמור פי כמה."

 לסיכום אחרי שלמדנו מהו הרצון, וחשיבותו ניגע בשאלה החשובה ביותר:

 איך מחזקים את כוח הרצון?

 רב קוק כותב בספרו אורות הקודש:ה

 ."168"כשמרגיש אדם שרצונו הוא רפוי, צריך הוא להתאמץ לחזקו

  :"בכל מיני אימוץ"איך? 

 חיזוק הרצון מתבטא בכמה אופנים:

הבנת הרציונל ומשמעות הפעולות שאנו עושים ע"י לימוד חשיבותם והעמקת העניין  -
 בהם.

דבר בתחום היכולת האנושית, ולא רק  להאמין בעצמי שאני מסוגל ויכול לעשות כל -

ולהתמלאות  -בשעת משבר כאשר צריך חיזוק, אלא באופן תמידי ! לחשוב חיובי

 בביטחון עצמי.

מיקוד כל כוחות הרצון במטרה אחת, כי אם האדם לא ממוקד במטרתו, רוב הסיכויים  -

 שרצונו לא יבוא לידי מימוש.

ר המטרה הגדולה, כדי לא לשבור את הגדרת מטרות ברורות והצבת יעדי ביניים לעב -

 הרצון ולבוא לידי ייאוש.

כאשר תראה שאתה מגיע להישגים ועומד  -חוויות של הצלחה מעודדות את הרצון -

ביעדים שהצבת לעצמך לעבר המטרה הגדולה, תקבל זריקת עידוד שתגדיל אצלך את 

 הכוח רצון.
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את הכוח רצון, שתף את כאשר הצבת לעצמך מטרה מסוימת, ואתה רוצה להגדיל אצלך  -

 מעגל האנשים הקרוב אליך.

 -לסיכום אחרי שעיינו בכוח הרצון על שלל אופניו, זה מלמד אותנו שכל מטרה ניתנת להשגה

רק אם נרצה זאת באמת ונהיה ממוקדים במטרה, ונעצים את כוח הרצון שבתוכנו, וגם אם 

אסור לאדם להתייאש ורק לפעמים יש קשיים בדרך שנראה כי אי אפשר להתגבר עליהם, 

 יצליח ! –אם יתעקש ויאחז בכוח הרצון 

 יהי רצון שתמיד ננתב את רצוננו למקומות טובים וחיוביים ונשיג את כל מטרותינו !
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 איסור יציאה לחוץ לארץ

 מאיר חי שלם

 

 בחרתי לעסוק בנושא זה מכמה סיבות: 

 כי נושא זה פופולארי מאוד היום בקרב אנשים שמסיימים צבא. -1

 יש לי משפחה בחוץ לארץ וחשוב לי לדעת האם מותר לי לבקר אותם. -2

 בירור הנושא חשוב לי כדי שאדע להשיב תשובה למי שישאל אותי. -3

                      

 איסור יציאה מהארץ 

ישראל, שכבר כתוב בספר יהושוע אצל בני גד ובני מצוות ישוב ארץ ישראל חלה על כל אדם מ

ראובן "ויאמר אם מצאתי חן בעינך יתן הארץ הזאת לעבדך לאחוזה אל תעבירנו את הירדן, 

 ויאמר משה לבני גד ולבני ראובן אחיכם יצאו למלחמה ואתם תשבו פה?"      

אובן ישארו בחוץ לארץ מכאן אנו רואים שמשה רבינו לא רואה בעין יפה את זה שבני גד ובני ר

בזמן שאחים שלהם  נלחמים על ארץ ישראל, ובסוף באמת הם באו למלחמה אבל בגלל שהם רצו 

להישאר בחוץ לארץ הם הוגלו ראשונים מארץ ישראל לבבל. וכן על אלימלך מחלון וכיליון כתוב 

 שנענשו כי יצאו מהארץ לחו"ל. 

לו בעיר שרובה עובדי כוכבים, ואל ידור אדם "לעולם ידור אדם בארץ ישראל אפיבגמרא כתוב: 

 שכל הדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה.  "169בחוץ לארץ אפילו בעיר שרובה ישראל

ובהמשך מספרת הגמרא: שר' אילעא היה רגיל לעלות לארץ ישראל מפעם לפעם והוא נפטר בחוץ 

על אדמה טמאה ומת אמרו לו לארץ באו וסיפרו לרבי אלעזר, אמר רבי אלעזר: רבי אילעא עלה 

: "לא דומה קליטת עפר הארץ בחיים שהביאו את הארון של רבי אילעא לארץ הקודש אמר להם

וכן כתוב: כל הדר בארץ ישראל אפילו שעה אחת ומת בתוכה מובטח לו  לקליטה לאחר המיטה"

 שהוא בן העולם הבא. 

אמר רבי ענן: כל הקבור בארץ ישראל כאילו קבור תחת  :" וכיפר אדמת עמו"מה הטעם? כתוב

 המזבח. 

 מקור האיסור יציאה מן הארץ. 

כתוב בגמרא בכתובות, מסופר על אדם  שביקש לצאת לחוץ לארץ לבצע מצוות ייבום, בא לפני ר' 

 חנינה אמר לו האם לייבם אותה? 

 חו"ל( ומת, אתה תלך בדרכו? אמר לו ר' חנינה: אח שלך התחתן עם עובדת כוכבים)משום שדרה ב
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"אסור לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ לעולם אלא ללמוד תורה, לישא וכך כותב הרמב"ם: 

 170 אישה, להציל מעכו"ם ולחזור לארץ וכן יוצא הוא לסחורה, אבל לשכון בחוץ לארץ אסור".

 סיבת האיסור 

לפי הרשב"ם: בפירושו למסכת בבא בתרא צא. הסיבה לאיסור היציאה לחו"ל הוא בגלל שהיוצא 

 גורם לעצמו להפסיד את המצוות התלויות בארץ. 

ואילו לפי הרמב"ן: בהשגות לספר המצוות האיסור הוא בגלל קדושתה של ארץ ישראל בלי קשר 

 לשאלה האם אפשר לקיים את המצוות התלויות בארץ או לא. 

 יציאה לנופש 

בשולחן ערוך לא מוזכר איסור יציאה מארץ ישראל אבל בהלכות גילוח בחול המועד כתוב:"שלא 

היה לו לצאת לטיול בחוץ לארץ בעלמה, אסור לו להתגלח בחול המועד" )בסימן תקלא' סעיף ה'( 

 לומדים שאם אתה יוצא מארץ ישראל "סתם" אז אסור לך להתגלח בחול המועד. 

יא דעה: שמותר לצאת לעסקים או כדי לראות פני חברו, משום שזה נקרא דבר מצווה, הרמ"א מב

 אבל טיול לא נחשב דבר מצווה זה רשות)אורח חיים סימן רמ"ח(

 בעקבות הרמ"א כתב המשנה ברורה את אותו הדבר. 

. לעומת זאת, פוסקים אחדים הקלו לצאת, ביניהם ר' יוסף מטראני  בפרושו למסכת קידושין לא'

שפסק כדעת התוספות שאם בכוונת היוצא לחו"ל לחזור, אז מותר, וכן הרב שלמה דיכובסקי 

רשם: שכמו שמתירים לצאת מהארץ לרווח כלכלי מותר לצאת מהארץ לרווח נפשי לצורך טיול 

 ( .  403נפשי )תחומין כ' עמוד 

לחו"ל בזמן מועט גם הרב שמואל ווזנר והרב יצחק זילברשטיין אמרו:  שיש מקום להקל לצאת 

לצורך טיול אם הופכים זאת לדבר מצווה על ידי התבוננות בנפלאות הבריאה או לצורך בריאות, 

ואומרים בשם הרב יוסף שלום אלישיב: שמי שיוצא לחו"ל לשם נופש והבראה ישתדל להשפיע על 

 יהודי לשמור איזה מצווה כדי שתחשב הנסיעה לחו"ל לדבר מצווה. 

( כותב :שאין איסור יציאה לאילת בין היתר משום 31בספר משנת המדינה עמוד הרב שלמה גורן )

 שנכבשה ע"י שלמה המלך. 

הרב עובדיה כותב )בספר יחווה דעת חלק ה' נז'(: בעקבות שאלה האם מותר לתושב ארץ ישראל 

 לצאת לחו"ל לסחורה או לטיול על מנת לחזור לארץ ישראל? 

וכן רבי חיים דוד הלוי )בספרו עשה לך רב, ח' סימן מ"ט(  גם שביציאה לצורך טיול יהיה אסור 

 כותב שאסור לצאת לצורך טיול.

 יציאה לקברי צדיקים וטיולי שורשים

בעל ספר שדה חמד כתב באסיפת דינים מערכת ארץ ישראל שמותר לצאת מהארץ כדי להשתטח 

 על קברי צדיקים בגלל התועלת הרוחנית שבזה.
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ו בספרו )משפט כהן( וכותב: "שאין הדבר קרוב כלל לעניות דעתי לומר אבל הרב קוק חולק עלי

 שלא תספיק אהבת אבות העולם ויישני חברון עד שנצטרך לצאת על ידי זה לחו"ל".

 סיכום

במאמר זה ראינו שיהיה מותר לנסוע לחו"ל לצורך פרנסה ומצווה וישנם פוסקים שחידשו שאף 

מצד המצווה של הדבר וכן לצורך בריאות והרחבת  התפעלות מבריאתו של השם נחשבת כהיתר

 הנפש, כמו כן ראינו מחלוקת בעניין יציאה לקברי צדיקים. 

"לעולם ידור ומתוך כך למדנו על שבחה של הארץ והחשיבות העצומה לגור בה, שנאמר בגמרא: 

  171אדם בארץ ישראל"

 בנימה אישית

ולהבין שיציאה לחו"ל , זה לא כל כך  עבודה זאת גרמה לי להבין את חשיבותה של ארץ ישראל

פשוט והלוואי ואוכל להיות בארץ ישראל כמה שיותר בלי לצאת לחו"ל, ושכאן בארץ ישראל יחד 

 אמן!.עם כל עם ישראל אזכה בביאת המשיח צדקינו ובבניין בית מקדשנו 
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 התמדה

 יעקב שמחון

 

 מה זה התמדה:

התמדה זה לדבוק בדבר כלשהו ולחזור ולעשות אותו בתדירות קבועה. זה מין הרגל כלשהו שאתה 

מתמיד בו יום יום כגון: עבודה, תפילה וכדומה, גם כאשר  הרצון שלך להפסיק ולא בא לך, עדין 

 אתה מתמיד. 

 וזה היופי בהתמדה כי זה נהפך להרגל והאדם נמשך לזה.

 וותר לעצמו ומתמיד במשהו באופן קבוע גם אם זה קשה.התמדה נמדדת בכך שאדם לא מ

 מובן נוסף של התמדה: 

דבר מסוים כמה וכמה פעמים ולחזור עליו, אלא גם להתמיד עשיית התמדה זה לא רק להתמיד ב

מסוים וממילא התמדה זו תגרום לאדם להיות זריז בעשיית פעולות מסוימות )אפילו עיקרון ב

 שונות( בלי לוותר על אף אחת מן הפעולות, כי ישנה התמדה ברעיון. לדוגמא: 

ראינו אצל רבקה אימנו את התמדתה ברעיון החסד.  התורה מספרת איך רבקה התמידה במשימה 

 ולהשקות את גמליו: שלה לעשות חסד עם אליעזר עבד אברהם

 . 172"ותמהר רבקה ותרד כדה על ידה ותשקהו"( 1

 .173"ותמהר ותער כדה אל השקת ותרץ עוד אל הבאר"(2

 ואף לאחר מכן אין היא פוסקת מריצתה: 

 .174"ותרץ הנערה ותגדל בית אמה כדברים האלה"(3

כך אף שרבקה נענית לבקשתו של אליעזר "הגמיאני נא מעט מים מכדך" ואומרת "שתה אדוני", 

היא איננה מסתפקת בדיבור אלא גם עושה מעשה ומעניקה מים לאליעזר בעצמה כפי שכתוב 

 .175"ותרד כדה על ידה ותשקהו"

ודואגת רבקה מחכה עד שאליעזר יסיים לשתות ולא מסתפקת במעשה החסד עם אליעזר עצמו, 

להשקות גם את גמליו, וגם אז אין היא מסתפקת בלתת מים לגמלים וללכת אלא דביקה 

במשימתה ולא עוצרת עד שהגמלים מסיימים לשתות. כפי שמדגיש הרש"ר הירש בפירושו לתורה: 

"אין היא פטפטנית המתפארת במעשיה הטובים. רק אחרי ששתה  כדי רויה, מציעה היא לשאוב 

 .. ולא רק לשאוב להם אלא "עד אף כלו לשתות".מים גם לגמליו.

 

 לא להפסיק באמצע:

שלה לעזור  בדבריו האחרונים מצביע הרש"ר הירש על היבט נוסף במעשי רבקה שלצד הרגישות

ולסייע ולהתחיל במעשי החסד, ניכרת הנחישות שלה להמשיך עד הסוף במשימה מבלי לעצור 

 באמצע.
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שרים", שם אומר הרמח"ל )פרק ז( שכיוון שאדם אחז אנו רואים זאת גם בספר "מסילת י

במצווה, ימהר להשלים אותה. ועל זה הרבו להזהיר, זכרונם לברכה, ואמרו: )בראשית רבה פה, ד( 

"כל המתחיל במצווה ואינו גומר אותה, קובר אשתו ובניו. ואמרו )שם(: אין המצווה נקראת אלא 

תמדה והדבקות במשימה לאחר תחילת המעשה, על שם גומרה." אנו רואים פה את חשיבות הה

 שלא להפסיק באמצע, אלא לדאוג להשלים את המשימה/המצווה עד הסוף.

                      

 למה חשוב להתמיד:

בעל ה"עין יעקב" בהקדמתו לספרו מביא מדרש:"בן זומא אומר: מצינו פסוק כולל יותר והוא 

פסוק כולל יותר והוא "ואהבת לרעך כמוך". שמעון בן פזי "שמע ישראל" וגו'. בן ננס אומר: מצינו 

-אומר: מצינו פסוק כולל יותר והוא "את הכבש האחד תעשה בבוקר" וגו'. וההכרעה הייתה כבן

 פזי.

זהו פסוק  –אנו רואים פה שחכמים התווכחו מהו הפסוק הכולל ביותר בתורה, "שמע ישראל" 

 כולל את המצוות של בין אדם לחברו". –ת" שכולל את המצוות שבין אדם למקום. "ואהב

"את הכבש האחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין אך לכאורה תמוה מה מיוחד בפסוק 

 הערביים"?

אלא מלמד אותנו המדרש יסוד חשוב בערך התמדה: "את הכבש האחד" זהו פסוק שבו התורה 

שהיה קרב תמיד. כל בוקר וערב היו מצווה על הקרבת קרבן התמיד. מיוחדותו של קרבן זה היא 

מקריבים אותו, כלל לא משנה אם היה זה קיץ או חורף, יום חול או מועד, תקופה שמחה או 

 עצובה. תמיד היו מקריבים אותו.

מלמד אותנו המדרש, שאין משמעות אמיתית למצוות בין אדם לחברו ובין אדם למקום אם לא 

ל. רק ההתמדה מראה שיש ערך אמיתי למה שהאדם מתמידים בהם כל יום ויום ללא הפסק כל

 עושה.

הנחת תפילין כל בוקר, והגעה לתפילה במניין כל בוקר, וברכות באופן קבוע  כלל זה, נכון במצוות:

 לפני שהאדם אוכל ואחרי כן וכדומה. זה מראה שהאדם רציני במצוות.

לו עסקים וקשה לו, אם הוא אישיים של האדם כגון: בן אדם שיש  –וכך זה גם בחיים הפרטיים 

לא מתייאש ונותן את כול כולו ועובד ולא מרפה ומפסיק באמצע, זה מראה שהבן אדם רציני 

 במעשיו וכך יגיע  להצלחה.

  

 כיצד מגיעים להתמדה:

"לא בספר יהושע כתוב שהקב"ה מנחה את יהושע בן נון להתמיד בלימוד תורה ומצווה אותו: 

. אנו רואים בשביל לזכות בהתמדה, לדוגמא והגית בו יומם ולילה"ימוש ספר התורה הזה מפיך 

 בלימוד התורה, יש להשקיע זמן ומאמץ ולהתמקד במטרה אותה האדם רוצה להשיג.

"המהלך בדרך ושונה ומפסיק ממשנתו ואומר: מה נאה אילן זה, במשנה נאמר רבי שמעון אומר: 

 176בנפשו."ומה נאה ניר זה, מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב 

 כלומר אנו רואים שאסור לאדם להפסיק באמצע התהליך שהתחיל, ועליו לסיימו עד תומו. 

                                                 

 במסכת אבות פרק ג' משנה ז'.   176
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הרב קוק בספרו "מוסר אביך" )בפרק ב פסקה ב( מסביר על הפסוק "בכל דרכיך דעהו", שאדם 

 צריך להתרכז במה שה' שם לפניו ולעסוק בו בכל כוחו, ולא לעסוק בזמן הזה בדבר אחר.

יעשה זאת הוא יזכה להתמדה, כי הוא יבין שיש ערך במשימה שה' הניח לפניו והוא אם האדם 

 צריך לעשות אותה במלואה.

 

 כיצד מצליחים להמשיך ולהתמיד ולא לעצור?

בתפילת שחרית, בברכות השחר, תקנו חכמים להתפלל לה': "ותרגילנו בתורתך" משום שכאשר 

וטבוע בו. כגון: בן אדם כשקם לתפילה ומתמיד זה כבר בראש שלו  -אדם מתרגל למשהו מסוים 

בדבר זה כבר באוטומט בראש שלו הוא מתרגל לדבר וזה מה שגורם להמשיך בדבר. ההרגל הזה 

הוא הופך לו כטבע. כפי  –של ההתמדה הוא תהליך שבסופו של דבר אם אדם מתרגל לעשותו 

בהתחלה יהיה לאדם קשה . אמנם, "ההרגל על כל דבר שלטון"שאומר הגר"א באגרת לבניו ש

לקום ויתעצל, אבל כשיתמיד במעשה שלו הוא יתרגל ואז זה יבוא לו בטבעיות. זה יהפך לחלק 

כך  –מהחיים שלו כמו פעולה פשוטה שאדם עושה בטבעיות ובזרימה כמו לשטוף פנים בבוקר 

 האדם יתרגל להתמדה.

 

 מדוע התמדה מביאה הצלחה :

כיוון שהאדם כשהוא מתמיד ועוסק בדבר, לא משנה במה,  מכאן נלמד שההתמדה מביאה הצלחה

 זה הופך לסדר החיים שלו יום יום. -אם זה עבודה או תפילה 

ורק בצורה זו הוא  -וזה גם כשקשה לו בדבר הוא לא מתייאש וממשיך לעשות מה שהוא צריך   

 יזכה להצלחה בכל מעשיו.

 יהי רצון שנזכה להיות 'נר תמיד'.
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 גיוס בני ישיבות

 עמיחי שפרונג

 הקדמה

בחרתי בנושא גיוס בני  ישיבות, משתי סיבות: הראשונה התעניינות אישית על רקע ויכוחים מול 

 חברים, והשניה חשיבות הנושא.

 רקע היסטורי

( היו בני ישיבות שלחמו, לאחר לחץ ציבורי בן גוריון )ראש 1948במלחמת השחרור, בקום המדינה )

הממשלה דאז ( החליט לאחר התלבטות לפטור בחורי ישיבות מגיוס לצה"ל )כמה מאות בודדים( 

השיקול היה לשמור על הגחלת ועל צביונה היהודי של מדינת היהודים במיוחד לאחר שעולם 

ע בשואה בצורה קשה ביותר.  ומאז הוויכוח עולה על סדר היום הציבורי מפעם לפעם, התורה נפג

 וכמובן נתונים רבים שהשתנו מאז מלחמת השחרור. 

 :  כמות הפטורים ואיכות לומדי התורה בקרב בני הישיבות.לדוגמא

 מהי המצווה שבגיוס?

"עזרת ישראל מיד צרה"  לפי הרמב"ם)שופטים הלכות מלכים, פרק חמישי( הגדרת המצווה היא

זו מלחמת מצווה כפי שהוא כותב! ואי זו מלחמת מצווה זו מלחמת שבעת העממים מלחמת עמלק 

 ועזרת ישראל מיד צרה "שבאה עליהם".  

"כל שכן שהכוהנים הם חיילי צה"ל עומדים לגונן על ישראל הגאון הרב עובדיה יוסף זצ"ל כותב: 

ה רבה הם עושים לקדם פני צבאות אויב הבאים לזרוע הרס ועל ארצנו הקדושה, אין ספק שמצוו

,  וזה מה שפסק הרמב"ם )בפרק ה הלכות מלכים 177ולהשמיד להרוג ולאבד אנשים נשים וטף"

הלכה א( שעזרת ישראל מיד צר הבא עליהם היא בכלל מלחמת מצווה. רואים מפה שהלימוד של 

ים במלחמת מצווה, הרי יש לנו  את כל הרב עובדיה זצ"ל מהרמב"ם שאין ספק שאנו היום נמצא

הסממנים למלחמת מצווה לדוגמא: המלחמה האחרונה במערכה בצוק איתן שראינו את הסכנה 

 של כל עם ישראל ויש עוד הרבה דוגמאות שכולנו יודעים ורואים.

 טענות לפטור בחורי ישיבות מגיוס לצה"ל והתשובות כנגדם:

  :  1טענה מספר 

ע"א( אמר ריש לקיש "רבנן לא  'ע"ב ודף ח 'הגמרא בבבא בתרא )בדף ז רותא"רבנן לא צרכי נטי"

: מכאן רואים שתלמידי חכמים לא צריכים בכלל שמירה וכך גם נפסק ברמב"ם "צריכי נטירותא

בהלכות תלמוד תורה ובהלכות שכנים וגם כך נפסק להלכה בשולחן ערוך שמכיוון שתלמידי 

פטורים ממס על השמירה בישובים שבהם הם גרים. ולכן הם חכמים לא צריכים שמירה הם 

 אמורים להיות פטורים גם מהצבא שנועד לשמירה.

העובדה שתלמידי חכמים לא היו משתתפים בבניית "דלתות העיר" ולא היו משלמים  דחייה:

מיסים על השמירה לא פוטרת מללכת לצבא כלל וכלל מכיוון שהשמירה נועדה להגן עליהם 

                                                 

 שו"ת יחווה דעת חלק ב' סימן י"ד. 177



176 
 

כגון: גניבה, הרס, מזיקים וחיות רעות. אבל במצב של פיקוח נפש במלחמה, חייבים את מדברים 

 הצבא וההגנה של חומות העיר!  וממנו הם לא פטורים כלל וכלל.

 :2טענה מספר 

(  כלל שהתורה מגינה ומצילה, 'עמוד א 'הנה מובא בגמרא )סוטה דף כא "תורה מגנא ומצלא"

 ורים מצבא כי התורה מגינה ומצילה עליהם בכל עת.מבינים מזה שתלמידי ישיבות פט

המהרש"א אומר שהאמירה "התורה מגנא ומצלא" זה לא בכל עת, אלא שהתורה 'מגנא  הדחייה:

מפוענות ויסורים, אבל לא מגינה ומצילה מסכנת ממלחמות וממוות! ויש כאלו שעדיין  -ומצלא'

למה -, אך נענה להם שאם כך אז מוזררצו לטעון שתלמידי חכמים מגינים על הכלל בלימודיהם

הרי הם יכלו לשבת ללמוד  -דוד המלך יצא ללחום? וגם בניהו בן יהוידע וכל אבותינו שנלחמו

 רואים מכאן שצריך לעשות השתדלות ולהילחם ולא מספיק ללמוד תורה!-תורה

 :3טענה מספר 

ייס לצבא שהוא שונה יש טוענים שעל אף כל הטענות הקודמות אסור להתג :"בצבא מתקלקלים"

כי הוא לא צבא דתי ויש הרבה חיילות בתפקידים עורפיים ויש מד"סנקיות גם  -מצבא דוד המלך

לקרביים ומשקיות ת"ש וחינוך ויש הרבה חילול שבת וקללות ועוד, שיגרמו לבחור צדיק ונעלה 

      להתחיל להתנהג בצורה לא דתית!                                           

. ראשית בצבא לא מתקלקלים כי אך ורק הבאים בכוונה להתקלקל. כמובן זה לא פשוט 1 דחייה:

לבחור דתי להתגבר על יצר אך מצד שני  הצבא מאפשר לו לקיים אורח חיים דתי לדוגמא: 

                                                                                                    כשרות, תפילות, ומסלולים שונים ומגוונים שמתאים לדתיים כגון גדודי הסדר נצח יהודה ועוד.      

 ראינו בעינינו תלמידי חכמים ששירתו בצה"ל ולא נפגעו מבחינה דתית.

.שנית, גם אם נאמר שבצבא מתקלקלים במצבנו היום זה פיקוח נפש ובמצב כזה חובה להתגייס 2

 וא לידי מכשול, כי פיקוח נפש דוחה את כל המצוות כולם.אפילו אם יב

 :4טענה 

הרמב"ם בסוף הלכות שמיטה ויובל כתב ששבט לוי לא קיבל נחלה בארץ ישראל כי  -"שבט לוי"

                                                                           תפקידו הוא ללמוד תורה וללמד את עם ישראל תורה ולשרתו, ולכן גם הוא פטור מהצבא.                                       

לכן טוענים חלק מלומדי התורה שהם פטורים מהצבא כמו שבט לוי כי הם כיום לומדי תורה. כפי 

 שהרמב"ם כותב בהלכה שלאחר מכן.

הלכות שמיטה  . הרמב"ם דקדק בלשון עדינה בדבריו וכתב את הפטור לשבט לוי בסוף1דחייה:

ששם מנה את הפטורים ולא כתב אותם! אלא כתב -ויובל, ולא בהלכות מלכים ומלחמותיהם

 שכולם יוצאים למלחמת מצווה וזה מראה שאין לשבט לוי ואין ללומדי התורה פטור!

כדי לפטור אותם ממלחמת כיבוש על  -. לא לחינם הרמב"ם כתב אותם בהלכות שמיטה ויובל2

אין להם נחלה משל עצמם(  אבל במלחמת מצווה שנועדה לא בשביל כיבוש נחלה הנחלה!  )שהרי 

 שבה אף שבט לוי חייב להתגייס ואין פטור מכלום! -אלא נועדה להציל את עם ישראל מיד צר
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 )איגרת תת"ר(-דעת הרב אברהם יצחק הכהן קוק

הראשונה.באותו זמן : הרב קוק שהה בלונדון בשנת תרע"ז לאחר שפרצה מלחמת העולם רקע 

היה הרב הראשי של לונדון הרב דוקטור צבי הרץ. הרב קוק פנה אל הרב הרץ באיגרת בבקשה 

שיפעל לפי כוחו לפטור את בני הישיבות מצבא האנגלי במלחמתו. הרב קוק כתב בחריפות ובלי 

פטור התלבטות שגיוס בני הישיבות עלול להרוס ולהביא לקריסת עולם הישיבות , וברור לו ש

שלהם מיציאה למלחמה הוא הצלה ממשית לנשמת היהדות. הרב קוק נימק עוד את דרישותיו 

בכך שתלמידי חכמים כבר מגנים על הארץ בלימוד התורה שלהם, ודרש מהרב הרץ ללחוץ על 

 רשויות אנגליה לפטור אותם מגיוס.

 הפרשנות החרדית לאיגרת:

יו תלמידי חכמים שרצו "לגייס" את האיגרת לימים עם הקמת המדינה אחרי מלחמת העצמאות ה

של הרב קוק על מנת להוכיח שלא מגייסים את בני הישיבות למלחמה לפי הרב קוק. והטענות 

 שהשמיע הרב קוק כלפי הרב הרץ , תקפות על גבי צבא ההגנה לישראל.

 תגובת הרב צבי יהודה הכהן קוק: 

דרכו פרסם תגובה לחרדים בהודעה גלויה הרב צבי יהודה הכהן קוק בנו של הרב קוק וממשיך 

ובה הוא שולל מכל וכל את כל את הטענות החרדיות כלפי אביו ומסביר את ההבדל שבין צבא 

אנגליה לצבא ההגנה לישראל. הרב צבי יהודה טוען בתוקף שכל מה שאביו התכוון היה כלפי צבא 

ראל ומלחמה על ארץ הקודש שיש בו הצלת נפשות של יש-העמים ובמלחמה בחו"ל אך לגבי צה"ל

וודאי שמצווה גם לתלמידי חכמים להתגייס!והרב צבי יהודה תקף בחריפות רבה את הפרשנות 

 "זייפנים סלפנים להרע בדברי הקודש".  החרדית ומכנה אותם 

בסיס לפרשנות זו ניתן למצוא בדברים שכתב הרב קוק על חשיבות הצבא בארץ ישראל, כפי 

 ל.שהוכיח הרב נריה גוט

 סיכום:

דעתי היא שגיוס בני הישיבות חשוב מאוד! אך כמובן שהכל צריך להיעשות ברוגע בנעימות 

בסבלנות ולא בכפיה. כפיה רק מרחיקה את הרצון להתגייס ומשיגה את המטרה ההפוכה .                                         

ות כמה חשוב לבני הישיבות ניתן לראות מתוך המאמר שישנם טענות רבות שנתתי שמסביר

להתגייס לצבא ההגנה לישראל וכדאי לכולם לעיין במאמר ובספרים אחרים )לדוגמא: הספר של 

ה''( וללמד את הנושא ולהגיע להבנה שלהתגייס לצה"ל זו חובה שהיא   הרב גבריאל אלקובי 'צבא

 זכות.  
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 אמונה בעת משבר

 אלחנן ששון

 

ם שכל אדם חווה משבר בחייו בצורה כל שהיא. רציתי לברר האם בחרתי לעסוק בנושא זה משו

 אמונה עוזרת ומחזיקה את האדם בשעת משבר.

 מהי אמונה ומה חשיבותה

אמונה זו הבנה פנימית של האדם שיש אלוקים שכולו טוב שמכוון הכל לטובה. ולכן כל מה 

נפסק, משום שכל עוד האדם שקורה בעולם הוא טוב. הבנה פנימית זו מתחילה במקום בו השכל 

מבין בשכל שטוב לו הוא לא צריך הסבר לכך שהכל לטובה כי זה מובן לו. אך כשהאדם מקבל 

ייסורים ודברים קשים שבמקרים אלו ההבנה השכלית נפסקת, השכל לא מבין איפה הטוב, כאן 

ב הוא הגיונית המצב לא טו\נכנסת האמונה, פה האדם צריך להבין שלמרות שמבחינה שכלית

מאמין שהכל לטובה. לאחר שהבנו מהי אמונה נסביר מה חשיבותה. הרמב"ם באיגרת תימן כותב 

ליהודי תימן כמה דגשים שיעזרו להם לעבור את גזרות השמד שנגזרו עליהם. אחד מהדברים 

שהרמב"ם אומר זה ללמד ולחנך את הילדים על מעמד הר סיני, מהסיבה שמעמד זה הוא יסוד 

 ם ישראל. מכאן אנו רואים את חשיבותה של האמונה ושהיא הבסיס לכל.האמונה של ע

 

 כיצד אמונה עוזרת בשעת משבר?

לאחר שהבנו מהי אמונה, ניתן להסביר כיצד היא עוזרת בשעת משבר. ברגע שהאדם מבין שהכל 

לטובה, גם כאשר יגיעו לו ייסורים ומצבים קשים הוא מבין שבסופו של דבר זה לטובתו. נכון 

באותו רגע קשה וכואב, אך אדם שמאמין יודע שיש לזה סוף טוב גם אם באותו רגע נראה שאין ש

דרך יציאה ממצב זה. אדם שנמצא בידיעה כזאת שהכל מכוון מאת ה' והכל לטובה, ממילא חווה 

את המשבר בצורה שונה ויותר טובה מאדם שאינו מאמין בכך. משל למה הדבר דומה? לאדם 

וח, נכון שבזמן הניתוח כואב לו אך הוא יודע שזה לטובתו ובסופו של דבר יהיה שצריך לעבור נית

אדם בריא יותר, ומשום שיודע שזה לטובתו הוא מוכן לעבור את הכאב הזה. ומנגד, אדם שאינו 

יודע שהניתוח הוא לטובתו, הוא רק חושב שרוצים להכאיב ולהזיק לו. ממשל זה אנו רואים 

 משבר בצורה שונה וטובה יותר מאדם שלא מאמין.שאדם שמאמין חווה את ה

 

 מדוע בשעת משבר נזכרים באלוקים?

בחיינו אנו נוהגים לתלות את הדברים הלא טובים שקורים לנו באמונות תפלות, בשכל, 

 במיסטיקה, בחוקי הטבע ועוד... )לדוגמא: חוק מרפי, חתול שחור וכו'(.

לאלוקים? משל למה הדבר דומה? לחיילים אם כן מדוע בשעת משבר נזכרים פתאום לפנות 

שנמצאים לפני כניסה למלחמה. במצב זה ניתן לראות מחזה מדהים של התקרבות לקב"ה, 

פתאום כולם מניחים תפילין ומתפללים, גם אלו שאינם מאמינים! כיצד ניתן להסביר תופעה זו? 

 נסביר זאת בשתי דרכים:
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דומה לאדם עני שאין לו בטחונות, )בטחון כלכלי, חייל בשדה הקרב הוא כמו עני. ב - הראשונה

בריאותי, פיזי וכו'( ולכן הוא פונה לקב"ה )גם אם זו פנייה ביקורתית על המצב בו הוא נמצא, הוא 

עדיין מרגיש צורך לפנות אליו(, כך גם חייל בשדה הקרב, לחייל בשדה הקרב אין שום בטחונות, 

אם הוא עשיר יפה או חזק, יש לו אותם סיכויים למות לא משנה מאיזה עבר החייל בא ולא משנה 

כמו כל השאר, ומשום שחיילים יודעים שבקרב אין בטחונות הם פונים לקב"ה מניחים תפילין 

 ומתפללים בדיוק כמו העני.

מלחמה זהו קושי ששום דבר מהדברים שהזכרנו לעיל)אמונות תפלות, השכל, חוקי  – השניה

ההיגיון לא מצליח \גיע את האדם ולעזור לו. מלחמה זה קושי שהשכלהטבע וכו'( לא יצליחו להר

להסביר, וכשלאדם אין במה להיאחז הוא נאחז בקב"ה, משום שטבע האדם להיאחז במשהו. 

ומכאן עלינו ללמוד שכל הדברים שאנו נוהגים לתלות בהם את הכישלונות ואת הדברים הלא 

א להאמין בקב"ה שמסובב הכל לטובה. וכמובן טובים שקורים לנו, הם רק תירוצים, והאמת הי

 שהאידיאל הוא להאמין ולעבוד את ה' מלכתחילה ולא לחכות למשבר כדי להתעורר.

 

 ייסורים מתוך אמונה

כבר הזכרנו שאדם המאמין, מאמין שאלוקים כולו טוב ורוצה רק להיטיב עם האדם. אם כך איך 

לא רוצה רק בטובתנו?! לשאלה זו אביא מספר יתכן שהקב"ה מביא על האדם ייסורים? והרי הוא 

 תשובות.

ריה"ל בספרו הכוזרי)מאמר שלישי, יא(, רואה בייסורים כמה סיבות.  –כפרת עוונות  :1תשובה

אחת מהסיבות שהוא מביא זה שהייסורים באים על האדם כדי לכפר לו על עוונות שעשה, וע"י 

 ו.הייסורים האדם מרגיש תחושה טובה שהחטא מתכפר ל

מדרש רבה )בראשית פרשה מ"ה, ו( מסביר שהייסורים באים על  –קרבה לאלוקים  :2תשובה

האדם כדי לקרב אותו לאלוקים. הקב"ה רוצה שהאדם יתפלל אליו ולכן לפעמים מביא עליו 

ייסורים כדי לגרום לו להתפלל וע"י התפילה להתקרב. כמו שהקב"ה עשה את האימהות עקרות 

ולמה נתעקרו האימהות?.. שהקב"ה מתאווה לתפילתן ומתאווה לשיחתן". "כי רצה את תפילתן 

מסופר בפרשת בראשית שהקב"ה נתן עונש לנחש  –ניתן לראות הוכחה לכך גם על דרך השלילה 

לכאורה זו ברכה שהרי יש עפר בכל מקום?! הרב שמחה בונים  "ועפר תאכל כל ימי חייך"

זה בעצם התנתקות מוחלטת ממנו, ברגע שיש מפשיסחא מסביר שהעונש שהקב"ה נתן לנחש 

 לנחש הכל ובכל מקום הוא לא חש צורך לפנות לקב"ה ולהתקרב אליו, זה העונש החמור ביותר.

"הייסורין תפקידם הרב סולוביצ'יק במאמרו קול דודי דופק כותב  –לקדם את האדם  :3תשובה

ם יש לכך סיבה ועליו לפשפש כאשר האדם מקבל ייסורי – לתקן את הפגום באישיותו של האדם"

במעשיו ולראות היכן פגם באישיותו. וע"י כך שיתקן את המעשה, הוא יצמח למדרגה חדשה 

 וגבוהה יותר כתוצאה מהייסורים.

 פחד לא סותר את האמונה

בפרשת וישלח מסופר על המפגש בין יעקב לעשו, לפי הפסוקים ניתן לראות שיעקב מאוד פחד 

נשאלת  אנכי אותו" יראמאוד וייצר לו" "הצילני נא מיד אחי מיד עשו כי  יעקב ויירא"ממפגש זה 

השאלה איך יכול להיות שיעקב פחד? וכי אין בו אמונה שהקב"ה יעזור לו?! האברבנאל עונה על 



180 
 

. כל אחד מפחד לפני "כדרך הגיבור האמיתי"כך ואומר שהפחד שהיה ליעקב זהו פחד טבעי 

אמונה הוא היכולת של האדם להתגבר על הפחד ולהמשיך מלחמה. אך המבחן העיקרי של ה

להאמין למרות הפחד. מכאן אנו רואים שהפחד הינו דבר טבעי ואינו סותר את האמונה בשלב 

הראשון, אך המבחן הוא להמשיך להאמין למרות המצב. אדם הנמצא במשבר, לגיטימי מאוד 

מדדת בהתמודדות ובהתגברות על שיהיה בו פחד מאותו משבר, אך עליו לדעת שהאמונה שלו נ

 הפחד. לכן אדם הנמצא במשבר עליו לזכור שהקב"ה רוצה רק בטובתו ויאמין שהכל לטובה.

לסיכום ראינו מהי אמונה ומה חשיבותה. ראינו שיש לאדם אפשרות לעבור משברים בצורה טובה 

רצון של הקב"ה  ונכונה יותר, וזאת ע"י האמונה!. למדנו גם שהייסורים הם מתוך אהבה ומתוך

לזכך, לקרב ולקדם את האדם ולא מתוך שנאה ח"ו. לבסוף ראינו שאין סתירה בין פחד לאמונה 

והמבחן הוא להמשיך למרות הפחד. שנזכה כולנו להאמין בקב"ה שהכל לטובה, ונזכור להודות על 

 הרעה כשם שאנו מודים על הטובה.    

 

 

 

 

 


