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 הקדמה

 

מביאה רשימה של חלק מאלה שאנו מצווים לכבדם. בן חייב קידושין דף ל"ב הגמרא במסכת 

לכבד את הוריו, תלמיד חייב לכבד את רבו, ועם ישראל חייב לכבד את מלכו. )מדובר כאן במלך 

בשר ודם(. והיא דנה שם בשאלה האם צריך להמשיך ולכבדם, גם כאשר הם מחלו על כבודם. או 

ודם, האם כבודם מחול, ואז אין צורך לכבדם, בהגדרת השאלה לפי הגמרא, אם הם מחלו על כב

 או אינו מחול, וחייבים להמשיך לכבדם, אף על פי שהם ויתרו על הכבוד הזה. 

למיד חכם יכול למחול על כבודו, כי התורה תרב יוסף, שבהמשך מביאה הגמרא את דעתו של 

חול עליו. כדי להוכיח שלמד היא שלו, ולכן גם הכבוד שמכבדים את תורתו הוא שלו, ולכן יכול למ

שהתורה שלמד האדם היא שייכת לו, ועל כן גם הכבוד שהוא ראוי לקבל בגלל תורתו הרי הוא 

ייהגה יומם ולילה". משורר ובתורתו חפצו,  בתורת ה'שלו, הביא רבא פסוק מתהילים: "כי אם 

גדרה היא תהילים הגדיר בתחילת הפסוק שהתורה שייכת לה', ואילו בחצי השני של הפסוק הה

"תורתו", והכוונה שהיא של הלומד אותה. לפני שלמד, התורה היא תורת ה', אך לאחר שנתייגע 

בה ועמל על לימודה היא הופכת להיות שלו ובבעלותו, ועל כן הוא יכול לוותר על הכבוד שאנשים 

 נותנים לתורה שלו.

  תלמידי מחזור י"ד היקרים.

חים שמכל האתגרים אספתם כוחות ויכולות בתחומי עברתם שנה מלאה באתגרים, ואנחנו בטו

אישיות רבים. אך עיקר עיסוקכם בשנת המכינה היה בלימוד התורה. כל לימוד תורה שנתייגעתם 

 בו, שייך לכם והוטבע באישיותכם, ואי"ה ילווה אתכם ויאיר לכם לאורך חייכם. 

ק בכתיבת המאמר לחוברת ניראה שבמובנים מסוימים השיא של העמל שלכם בתורה, היה העיסו

הזו. כתבתם על נושאים רבים ומגוונים, וכדאי שתחזרו לקרוא יותר מפעם אחת, לפחות את 

המאמר המסוים שכל אחד מכם כתב, שהרי רובכם בחרתם לכתוב על נושא שקרוב לליבכם, 

 וכדאי לכם להעמיק באותם הנושאים שקרובים אליכם ומעניינים אתכם.

מחה שרובכם חשתם, ואותו הסיפוק היצירתי שרובכם חוויתם בשעת אנו מקווים שאותה הש

כתיבת המאמר, ימשיך וילווה אתכם בכל אשר תיפנו ובכל אשר תעשו, ושמתיקות לימוד התורה 

 שחשתם במכינה ילווה אתכם בחוט של חסד לכל אורך חייכם.

 

 צאתכם לשמחה ולשלום

 תמיד בשבילכם

 ציון קופלד. –הרב בן 
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 מו"ר הרב חיים דרוקמן

 נשיא המכינה       
 

 תלמידי המכינה היקרים!ל

 

 

 הנני שמח לברך אתכם לסיום שנת הלימודים במכינה.
 

 האמת היא שהשנה הזאת היתה ברכה גדולה עבורכם.

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

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

 היום גדולים הרבה יותר ממה שהייתם לפני שנה. 
 

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

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

 נציג משפחת גורן 

 
 

 לבוגרים הטריים של מחזור י"ד של מכינת "עוז שלמה"

 

 אני שמח לברך אותכם עם סיום לימודיכם במכינה. אחיותי ובני משפחתנובשם 

 

הקצרה עם המכינה והצוות המדהים שלה, אני משוכנע כי הזמן שהשקעתם במכינה  מהכרותי

 רות מפארים שיסייעו לכם לא רק בעת השרות הצבאי אלא גם בהמשך החיים.ייביא לכם פ

 

זכיתם להיות המחזור הראשון אשר מסיים את המכינה לאחר שניתן לה שמה החדש על שמו של 

ה גורן זצ"ל. אני מקווה שתקחו איתכם בדרככם מקצת אבי מורי מרן הרב הראשי אלוף שלמ

מלקחו ומורשתו של אבי זצ"ל ולאורם תעלו, תצליחו ותצטיינו הן כחיילים ומפקדים בצה"ל והן 

 כבני אדם שומרי תורה ומצוות הגאים בדרכם ובמורשתם.

 

 בברכה נאמנה

 אברהם )רמי( גורן
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 עו"ד אל"מ )במיל'( רמי בובליל דברי 

 ידידי המכינה  חוגיו"ר 

 

 בוגרי מחזור י"ד היקרים במכינה הקדם צבאית 'עוז שלמה'

זכינו לקבל את ברכת משפחות גורן, שפירא ותמרי לקרוא למכינה ע"ש אבי המשפחה  לאחרונה,
 האלוף הרב שלמה גורן זצ"ל.

 על כך, המשפחה וכל השותפים לדבר יבואו על הברכה.

אתם הבוגרים היקרים, עברתם כברת דרך ברוכה במכינה, הוכשרתם במהלך התקופה במכינה על 
 חווה סיוע לזולת ומעשה חסד לכלל החברה ולסובבים אתכם.דרך המנהיגות, התורה, האהבה, הא

אין ספק, כי הדרך שהותוותה לכם במהלך הכשרתם במכינה, תהווה נר לרגליכם ובסיס איתן 
 להמשך דרכיכם בצה"ל ובחיים בכלל.

התווית הדרך על ידי ראש המכינה, כבוד הרב בועז שרמן שליט"א ובנשיאות של כבוד הרב 
כלל ההעוסקים במלאכה, הצוות המינהלי, מנהל המכינה, מזכירת המכינה דרוקמן שליט"א ו

ונוספים, הצוות החינוכי והתורני בכלל, רמי"ם, תלמידי חכמים, העבירו לכם בצורה החיובית 
 ביותר ובדרך הראויה ביותר את המסלול הראוי להמשך דרככם בצה"ל ובחיים בכלל.

 ג.דעו לכם, כל דבר שתרצו להשיג תוכלו להשי

 הכל תלוי בכם ורק בכם.

'לא רוצה' ועל כן, כל דבר שתרצו, אין לי ספק שתשיגו אותו  -אין מושג 'לא יכול', יש 'רוצה' 
 ובלבד שהוא עומד באמות המידה הנדרשות ומתאים לדרך שהתוותה לכם.

קחו בחשבון שאתם 'דור העתיד' במדינת ישראל ואתם אלו שתובילו בפועל ובעשיה את האמור 
 ני תראו וכך תעשו'.'ממ

נשיא המכינה כבוד הרב דרוקמן שליט"א, ראש המכינה, כבוד הרב בועז שרמן שליט"א, וצוות 
המכינה בכללותו עמדו ועומדים לכם לעזר בכל שאלה, משאלה, בקשה ודרך שתבקשו ועל כך 

 כולכם ללא יוצא מן הכלל לרבות הצוות המסייע והמכוון תבואו כולכם על הברכה.

 

 ם יקרים, בוגרי

 אני מאחל לכם הצלחה רבה בשירות הצבאי בצה"ל ובחיים בכלל.

 כולנו כאחד עומדים לכם לעזר ולמענה בכל צורך שתדרשו לו במהלך השירות ובחיים בכלל.

ברכה, הצלחה, שלום, רעות ורפואה שלמה לכם ולמשפחתכם ולמשפחת המכינה בכלל על כל 
 מרכיביה, לומדיה ומחנכיה.

 )מיל'( עו"ד רמי בובלילאל"מ       

  יו"ר חוג ידידי המכינה        
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 דברי הורי גיל בדיחי הי"ד

 אבנר ויעל בדיחי

 

 חניכים יקרים

 

 חיכינו עד לאחר הטיול הנפלא שהיה לנו, טיול האזכרה לגיל עם הגילגולונים, כדי לכתוב לכם.

 דעו לכם שהשתתפותכם בטיול היא הגשמה של הבטחה עבורנו.

 שההנצחה של גיל תהיה פעילה, שייקחו בה חלק אנשים רבים, ושתהיה רבת משמעות.הבטחה 

 תודה לכם!

 

 אתם נמצאים ממש בסוף שנה מאד מיוחדת שחוויתם. 

 יצאתם מן הבית, לחיות במקום אחר, לראשונה בחייכם.

 חלקתם חדר, מקלחות, חדר אוכל, עם חברים שלא בחרתם.

 צמתית שלא ידעתם עליה כמעט דבר.נפגשתם עם מורים בתכנית הכשרה עו

 לראשונה הזמן שלכם כבר לא היה שלכם ממש, וגיליתם שיש תכנית עם לוח זמנים

 שמחייב אתכם, ולמדתם לקבל אותה ולהשתלב בתוכה.

 גיליתם את הכוחות הטמונים בכם שלא הכרתם.

 והייתם לאנשים.

 

 אנחנו מאחלים לכם הצלחה בהמשך הדרך

 יבין מה מטרותיו בחיים ויגשים אותן בשמחה.שכל אחד ואחד מכם 

 

 שלכם מכל הלב

 יעל ואבנר בדיחי
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 שבת וארץ ישראל

 מו"ר הרב חיים דרוקמן שליט"א

 

 .1"ויֹבא יעקב שלם עיר שכם... וִיחן את פני העיר"

מפרשים שבמעשה זה קבע יעקב את תחומי השבת של העיר שכם: "נכנס עם דמדומי  2רבותינו

 -מכאן עולה הבחנה בין מידתו של יעקב לזו של אברהם  -חמה וקבע תחומים מבעוד מועד" 

ירש את העולם במידה, שנאמר: 'קום התהלך בארץ  -"אברהם שאין כתוב בו שמירת שבת 

ירש את העולם שלא במידה, שנאמר: 'והיה  -בו שמירת שבת  , אבל יעקב שכתוב3לארכּה ולרחבּה'

 ."4זרעך כעפר הארץ, ופרצת ימה קדמה וצֹפנה ונגבה'

הבחנה זו מוקשה מאוד ממקור אחר בדברי חז"ל, שנאמר בו במפורש שאברהם שמר את השבת. 

הלכות "אפילו  - 6על הפסוק "וישמר משמרתי, מצוותי, חקותי ותורותי" 5וכך הם דברי חכמינו

מבארים, ש"אין הכוונה )=במדרש הראשון(  7עירובי חצרות היה אברהם יודע". מפרשי המדרש

שלא שמר אברהם את השבת, אלא הכוונה שאין מפורש אצלו דרך פרט על שמירת שבת, כי אם 

באופן כללי; ואילו על יעקב נאמר  -כלל על כל התורה". אצל אברהם כתוב "וישֹמר משמרתי" 

 יחן את פני העיר".במפורש: "ו

"? מדרש מקביל מנסח זאת באופן שונה העולםיש לבאר את השכר שזכה לו יעקב. מהי "ירושת 

שלא  הארץ: "יעקב אבינו שכתוב בו שמירת שבת, וקבע תחומים לשבת, לפיכך ירש את 8במקצת

 אינו אלא ארץ ישראל. -במידה" . במילים אחרות: "העולם" 

נותנין לו  -: "כל המענג את השבת 9בדברי הגמרא במסכת שבת מעין דברי חז"ל אלו נשמעים

מותי ארץ בלא ְמצרים נחלה , שנאמר: ')וקראת לשבת ֹענג...( אז תתענג על ה', והרכבתיָך על בָּ

; ולא 3: לא כאברהם שכתוב בו 'קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה'10והאכלתיָך נחלת יעקב אביך'

; אלא כיעקב שכתוב בו 'ופרצת ימה 11ן את כל הארֹצת הֵאל"כיצחק שכתוב בו 'כי לך ולזרעך את

 ". שמירת השבת מבטיחה נחלת ארץ ישראל ללא ְמצרים וגבולות.4וקדמה וצֹפנה ונגבה'

 מהי כוונת הדברים? והלא לארץ ישראל ישנם גבולות גיאוגרפיים ברורים ומוגדרים!

 ה מחבר את השבת לארץ ישראל?ועוד יש לשאול: מהו הקשר בין שמירת השבת וירושת הארץ? מ
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 השבת וארץ ישראל

. השבת היא זמן קדוש וארץ ישראל היא מקום הקדושהברור כי המכנה המשותף של שניהם הוא 

פירושו: מציאות שאינה מהעולם הזה, שהיא מעל למציאות החֹוִלית שלנו. הקדושה  -קדוש. קדוש 

 המציאות שלנו.שופעת עלינו מעל המציאות שלנו, ומטרתה לקדש את 

מכנה משותף זה של השבת וארץ ישראל בא לידי ביטוי באופן אחר: על השבת אנו אומרים 

: "נובלת העולם 12יום שבת מנוחה". מקור הדברים במדרש חז"ל מעין עולם הבאבזמירות שהיא "

 שבת". -הבא )כלומר: דוגמה ודמיון לעולם הבא( 

ישראל היא מעין עולם הבא במובן המקום. כך  השבת היא מעין עולם הבא במובן הזמן, וארץ

עולה ממדרש חז"ל על היונה של נח, שהביאה עלה של עץ זית. חז"ל שואלים: "מהיכן הביאה 

אותו?" שהרי התורה מעידה על המבול)להוסיף מקור(: "וימח את כל היקום..." ומשיבים שתי 

הביאה אותו )כי ארץ  ישראל ארץתשובות: "ר' אבא בר כהנא אמר: משבשושין )=זמורות( של 

. שתי הדעות הן 13והביאה אותו" גן עדןישראל לא הוצפה במבול(; רב ביבי אמר: נפתחו לה שערי 

למעשה שני צדדים של מטבע אחת, וכוונת שני האמוראים זהה: ארץ ישראל היא גן עדן עלי 

גן עדן מבחינת אדמות. וכפי שהשבת היא מעין עולם הבא מבחינת הזמן, כך ארץ ישראל היא 

 המקום.

 האינסוף שבתוך הסוף

עתה עלינו להעמיק בהבנת התכונות הללו שמצאנו הן בנוגע לשבת והן בנוגע לארץ ישראל. שתיהן 

מעין עולם  -בעלות תוכן של קדושה, ושתיהן מציינות מדרגה עליונה מעבר לעולם המציאותי שלנו 

 הבא וגן עדן. 

בעולמנו מורה שהקדושה יורדת ומחברת אותו עם העולם הימצאותן של השבת וארץ ישראל 

העליון, שהעולם החומרי שלנו יונק מתכני הקדושה העליונים שמקורם באין סוף. השבת היא 

גבולי שבתוך הגבולות. האינסוף שמתגלה בעולם -זמני שבתוך הזמן; ארץ ישראל היא הבלתי-העל

 זו ארץ ישראל! -הסופי שלנו 

שזכה לו יעקב, שירש "נחלה בלא ְמצרים", בלא גבולות. בוודאי שלארץ מכאן נבין את השכר 

ישראל הפיזית ישנם גבולות גיאוגרפים מוגדרים, אך אין כאן הכוונה למציאות החומרית של 

בתוך גבולותיה  -הארץ, אלא לתוכן עליון של קדושה שנמצא בה. קדושתה של ארץ ישראל 

 המציאות שלנו לעולם העליון הבלתי גבולי.  מגלה את האינסוף, מחברת את -הארציים 

 ראיית האמת שבמציאות

. 14ליעקב" אמתיעקב אבינו קשור לשבת וקשור לארץ ישראל. מידתו של יעקב היא האמת: "ִתתן 

מהותו אמת, הוא תופש את המציאות באִמתותה, הוא רואה את המציאות של העולם הזה  -יעקב 

. יעקב איננו מסתכל רק על הקליפה, רק על יאות באִמתותההמצזו  -כשהיא יונקת מהעולם הבא 

הצד החיצוני, הוא רואה את התוכן של הכול, את הנשמה של הכול. הוא חי לפי התפישה 

האמיתית של החיים, הוא מתבונן נכון על המציאות. והתפישה האמיתית של החיים היא קישורה 

ה. ממילא מתקשרת מדרגתו של יעקב אל של המציאות שלנו עם המציאות העליונה ויניקתה ממנ

 מהותן של השבת ושל ארץ ישראל. 

                                                           
 בראשית רבה יז, ה. 12
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. יש לשים לב שאין מדובר 15יעקב אבינו בחלומו רואה "ֻסלם ֻמצב ארצה, וראשו מגיע השמימה"

לכיוון  -הארץ )כמו: "ירושלימה"  לכיוון", ארצה", אלא הוא "מוצב בארץעל סולם ש"מוצב 

ני ראשים, בעל שתי מגמות: הצד העליון פונה "השמימה" אל ירושלים(. דהיינו: סולם בעל ש

העולם העליון, אך ִצדו התחתון פונה "ארצה" אל המציאות של העולם הזה. זהו סולם שמחבר 

 והיא היא מידתו של יעקב אבינו. -שמים וארץ 

זה  -: "'והנה ֻסלם' 16על סולם מיוחד זה, המאפיין את מדרגתו של יעקב אבינו, דרשו רבותינו

. וממשיך המדרש לתאר את 120סיני". גם הגימטרייה של שתי המילים "ֻסלם" ו"סיני" שווה: 

. 'וראשו 17"ויתיצבו בתחתית ההר' -הקשר של סולמו של יעקב למעמד הר סיני: "ֻמצב ארצה" 

 ".18'וההר ֹבער באש עד לב השמים' -מגיע השמימה' 

? מה מחבר את השמים לארץ? הוי אומר: זו במילים אחרות אומרים לנו חז"ל: מהו הסולם הזה

מורשה היא לבני יעקב. "תורה ִצוה לנו משה מורשה קִהלת  -התורה שניתנה בסיני. ותורה זו 

. שורשה של התורה, המחברת את השמים והארץ, נעוץ במידת האמת של יעקב, בתפישתו 19יעקב"

 האמיתית את המציאות.

 ְשִרָיה ָושיר -ישראל 

לחבר את השמים והארץ יחדיו. השאיפה לחבר את המציאות הארצית שלנו עם  אמנם לא פשוט

 -נתקלת בקשיים רבים. ישנן התמודדויות, ישנם מבחנים  -העולם העליון, עם הקדושה הנבדלת 

 ומי שמבקש להגשים את השאיפה הגבוהה הזו נדרש לעמוד בכולם.

עשו, התמודדות עם לבן  ואכן, יעקב נאלץ להתמודד עם מאבקים רבים: התמודדות עם

הוא יצא וידו על העליונה. "כי  -שרו של עשו. אך מכל המאבקים הללו  -והתמודדות עם המלאך 

ִריתָּ עם אלוקים ועם אנשים ַותּוכל" . וזהו המסר ישראל. מכאן זכה יעקב לשם המיוחד: 20שָּ

פקידו עלי אדמות באים העיקרי לכל צאצאיו של יעקב, בני עם ישראל. ייחודו של עם זה, ייעודו ות

 לידי ביטוי בשם "ישראל".

עם ישראל חי את מורשתו של יעקב, את מידת האמת שלו. עליו לעבור קשיים רבים בדרכו לגילוי 

הקדושה העליונה בתוך המציאות של העולם הזה. ייעודו של עם ישראל הוא לגלות את שם ד' 

".  -בעולם, ולשם כך נדרשת התמודדות  ִריתָּ  "כי שָּ

שיר " -"ישראל"  -אך יתירה מזו, השם ישראל מבטא גם את הדרך שיוגשם בה ייעודו של העם 

. איזה ייעוד 21עם ישראל נקרא לשיר את שיר ד' בעולם. "עם זּו יצרתי לי תִהלתי יספרו" -" אל

 -נשגב! עם שלם שעוסק בכל תחומי החיים במציאות הארצית, אך עם זה יחד הוא חי חיי קודש 

 יעוד הנשגב של עם ישראל.זהו הי

בוודאי שתפקיד זה אינו פשוט. קל יותר להיות מלאך בשמים; קשה מאוד להיות אדם מישראל, 

כפי שהוא צריך לחיות בארץ. עוד קשה לממש זאת כאשר מדובר בעם שלם, בעל רבדים אנושיים 

ל החיים בלבד, אינו מנותק מהעולם הזה ואינו עוסק בצדדים הרוחניים ש -למיניהם. עם, שמחד 
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ומאידך, אינו טבוע בצדדים החומריים של החיים בלבד. עם שקיימים בו כל תחומי החיים 

 אך הכול נעשה בקדושה ובטהרה.  -החומריים 

 השבת בארץ ישראל

פן אחר שמראה את הקשר של השבת וארץ ישראל אנו מוצאים במדרש, המביא את דברי הקב"ה 

. מכאן 22אינם נכנסין" -הם נכנסין לארץ, ואם לאו  -לאברהם: "אם מקבלים בניך את השבת 

נשמע כי החיים הרוחניים בארץ ישראל אינם מתאפשרים בלא שמירת השבת. מה פירושם של 

ישראל עוסק ביישוב הארץ, ומתמודד עם הבעיות החומריות של ניהול  דברים? כאמור לעיל, עם

חיי מדינה: בעיות כלכליות, בטחוניות וכדו'. עיסוק נרחב זה עלול להשפיע על הרמה הרוחנית של 

חייו ולהנמיך את קומתו הלאומית לשקיעה בענייני העולם הזה, בלא הרמת מבט אל שאיפות 

ש לממש. העם עלול לשכוח את ייעודו ואת משימתו. הוא הקדושה העליונות שאותן הוא נדר

זקוק, אפוא, לתזכורת תמידית, למילוי מצברים קבוע, שישיב את גובה המבט של העם אל סגולתו 

 לוהית.-הא

זאת מטרתה של השבת. השבת מחזירה אותנו, אחרי שישה ימי מעשה, לפגישה מחודשת עם עולם 

חיונית ביותר בעבור הגשמת המטרה של יישוב ארץ  האידיאלים שלנו. לפיכך מובן, שהשבת

הם נכנסין לארץ". כך מתברר  -ישראל בחיי הרוח והחומר גם יחד. ו"אם מקבלים בניך את השבת 

 ומתהדק הקשר של השבת וארץ ישראל.

לצערנו, חלק מאחינו בני ישראל אינם מכירים את ערכה של השבת ואת ערכה של ארץ ישראל, אך 

עם העולם הבא של השבת יודע שיש הבדל עצום בין חיים עם שבת, או חלילה מי שטעם את ט

יודע איזה זכות זאת לחיות בארץ  -חיים בלי שבת. ומי שלמד והפנים על הגן עדן של ארץ ישראל

 ישראל, שהיא ארץ ד'.

 .23שתיהן מתנות טובות שניתנו לנו על ידי ד' -השבת וארץ ישראל 

ור השבת, לאפשר לו לטעום מטעם עולם הבא של השבת. ובאותה אנחנו מֻצווים להאיר לעם בא

עלינו ללמד את עמנו את ערכה של ארץ ישראל. מתברר שכאשר מתנתקים משבת קודש,  -מידה 

בסופו של דבר מתנתקים גם מארץ הקודש. מדברים על "שטחים"; ואין לך שטחי יותר 

מבחין בנשמה, בתוכן, בקדושה. ארץ  מ"שטחים". זהו הצד השטחי והחיצוני של הארץ, אשר אינו

ישראל היא מעמקים ומרומים, היא גן עדן עלי אדמות. וכפי שצריכים להאיר לעם את אורה של 

 השבת במאור פנים ובאהבה, כך יש לגלות לעם את אורה של ארץ ישראל במאור פנים ובאהבה.
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 ערך לימוד ההלכה וידיעתה

 שרמןבעז הרב 

 פתיחה

הינם נדבך חשוב ומשמעותי בעבודת ה', המעסיקים אותנו יום  לימודה, ידיעתה וישומה -ההלכה

יום. במהלך המאמר נעסוק בחשיבות ההלכה ובמהותה , בקשיים שבלימודה ובהסתכלות הנכונה 

בה, מה היחס בינה לבין שאר מקצועות התורה )אגדה, אמונה, לימוד גמרא וכו'( ומדוע שוו לה 

כל השונה הלכות, מובטח לו שהוא בן בי אליהו אמר "חכמים מקום מרכזי כל כך עד כדי שהתנא ד

 ". המאמר מתייחס לעולם ההלכה בפרט, ולא לעצם חשיבות לימוד התורה. 1עולם הבא

 הרקע להלכה והגדרתה

. במובן 2ההלכה היא קביעת הפסק, במקום ספק או מחלוקת מדינים של תורה או של חכמים

 הרחב, כל דיני התורה נקראים בשם הלכה. 

 תן להסביר את השם "הלכה" בשני אופנים.ני

. כלומר, הדרך המקובלת שישראל 3משורש הלך, כלומר דבר שהולך ובא מקודם ועד סוף -האחד

 ".4והודעת את הדרך אשר ילכו בה ואת המעשה אשר יעשוןהולכים בה מסיני ועד עתה, שנאמר "

ההלכה, אינה  נוטה מנקודת שההולך בדרך אינו נוטה מן היושר, ימין ושמאל. כך גם  –השני 

. כלומר, ההלכה היא דברי תורה המבטאים את האמת האלוקית בעולם החומרי בו אנו 5האמת

 חיים. 

ייחודיותה של ההלכה היא בכך, שהיא מתייחסת לכל מערכות החיים: הפרטיות, החברתיות 

 ם. והלאומיות, ועוסקת בתחומים של בן אדם לעצמו, לחברו ולעמו, ובין אדם למקו

היא מחייבת את  -ההלכה היא גורם מלכד של כל עם ישראל לדורותיו, בין קהילות ובתוך קהילות

 כולם, גדולים כקטנים. 

כשצריכים לעשות סדר עדיפויות, חשובה ההגדרה מה מקורה של ההלכה: מהתורה, מחכמים 

 )תקנות, סייגים(, או מידת חסידות, למרות שבפועל, כולם מחייבים.

 מערכת אכיפה להלכה והיא מתחלקת לארבע קבוצות מרכזיות:ישנה גם 

 שנה. 120לאחר  –כל אדם מול ריבונו של עולם  .1

 יש כח בידי חכמים להעניש –בתי הדין  .2

 כרת בידי שמיים –בעיקר בדיני שמיים  –כח הרתעה  .3

 בכל קהילה וקהילה ישנן התקנות שלה. –חרם  .4

 החובה בלימוד ההלכה

חייב אדם לשלש את זמן פוסק הרמב"ם: " 6יב לשלש את לימודו,על דברי הגמרא, שאדם חי

למידתו: שליש תורה שבכתב, ושליש בתורה שבעל פה ושליש יבין וישכיל אחרית דבר מראשיתו... 

" כלומר לדברי הרמב"ם לימוד הלכה הוא חלק מהחיוב בתלמוד תורה 7ויוציא האסור והמותר

                                                           
גמרא, מסכת מגילה כ"ח ע"א, והוסיף עליו בעל הפלא יועץ ערך דינים: "למוד ההלכה הוא חיוב לעסוק בהם מידי  1

 יום ביומו כמו תפילה ותפילין".
 זאת באנציקלופדיה התלמודית ערך הלכה.כך הגדירו  2
 הערוך: ערך "הלך" 3
 שמות י"ח, כ' 4
 "ל תפארת ישראל פ"ערמה 5
 מסכת קידושין ל, ע"א 6
 רמב"ם, הלכות תלמוד תורה פ"א, הלכה י"א 7
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. הש"ך, 8מוד התורה בכל יום, ודבריו נפסקו בשו"עוצריך להקדיש לו לכל הפחות שליש מזמן לי

מנושאי כליו של השולחן ערוך, כותב שאם מדובר באדם שאין בידו זמן רב ללימוד, צריך לתעדף 

את לימוד ההלכה על פני לימוד גמרא רש"י ותוספות. שהרי לימוד ההלכה הוא "שורש ועיקר 

)במצוות תלמוד תורה( בלימוד גמרא, רש"י אים כלל צואינם יו. ובחריפותו הוסיף "9לתורתנו"

ינו פסקי הלכות יטוב יותר מלא כף נחת, דה". בכיוון זה כותב גם ספר חסידים: "ותוספות

 "10.למעשה, ממלא חפניים עמל דהיינו שיודע להקשות ולתרץ ולהפוך בש"ס

 ההלכה ושאר מקצועות התורה

רר מה בין ההלכה לאגדה וללימודי על היחס שבין לימוד הגמרא וההלכה כבר כתבנו ועתה נב

 אמונה ומוסר.

 )המדרש( ההלכה והאגדה

 -להלכה" 11את היחס, בין עולם ההלכה ועולם האגדה והמדרש היטיב לתאר חיים נחמן ביאליק

מידת הדין וזו ותרנית,  –זו קפדנית, מחמרת, קשה כברזל  –פנים זועפות, לאגדה פנים שוחקות 

ההלכה והאגדה שני פנים של בריה אחת, ובהמשך דבריו: " מידת הרחמים..." -מקילה, רכה משמן

היחס שבין זו לזו הוא כיחס שבין המילה למחשבה ולהרגשה... ההלכה אינה בשום פנים שלילת 

שתיהן כאחת...  הרגש, אלא כיבושו, לא ביטול של מידת הרחמים במידת הדין יש בה אלא צירוף

יהדות שכולה אגדה, דומה לברזל שהכניסוהו לאּור ולא הכניסוהו לצונן, שאיפה שבלב, רצון טוב, 

כל הדברים הללו יפים ומועילים כשיש בסופם עשיה, עשיה קשה  –התעוררות הרוח, חובה פנימית 

 כברזל, חובה."

ש לכל אחת את מקומה שלה. כלומר ההלכה והאגדה אמנם שונות זו מזו, אך שתיהן חשובות וי

בשאלה, האם לעסוק בדברי אגדה או הלכה? בוודאי שתשובתנו היא שכשיש זמן, ראוי לעסוק 

בשתיהן. אך גדולי ישראל נחלקו ביחס ובחשיבות ההלכה מול האגדה. נביא שתי דוגמאות: הרב 

סוק באגדה" רצונך להכיר מי שאמר והיה העולם? עשך כותב שלימוד אגדה היא מצווה נפרדת: "

".לדעתו, לימודי 12...ולא עליו נאמר: "תלמוד תורה כנגד הכל" ואף אינו בכלל תלמוד תורה כלל

 ההלכה הם מצוות תלמוד תורה ואילו לאגדות ישנו ערך אחר.

לעומתו כותב הרב קוק נגד האורתודוכסיה שדגלה רק בלימודי גמרא ופוסקים לבדם, ולא באגדה 

חזיק את מלחמתי נגד כל הקמים עלי מעברים... וכל האמצעים שהיא ואם כל זה אנכי אומוסר: "

לוקחת בידה להגן על עצמה מבלי לקחת את סם החיים האמיתי, אור התורה בפנימיותה, הם לא 

 ".13לעזר ולא להועיל

כלומר לדעת הרב קוק ברור שללימוד ההלכה חשיבות ומרכזיות, אך כדי לזכות לאור התורה 

 גם בלימודי אגדה. השלם יש צורך לעסוק

 לימוד הלכה ולימודי אמונה ומוסר

ללימודי המוסר והאמונה חשיבות מרובה בכלל ובדור שלנו בפרט. אך השאלה היא מהו היחס 

 הנכון בינם לבין לימודי ההלכה.

                                                           
8
 שו"ע יורה דעה, סימן רמ"ו סעיף ד'. 

סימן קנ"ה ס"ק ג וכך גם פסק הרב עובדיה  שך, שו"ע יורה דעה סימן רמ"ו סעיף ק"ה, וכך הביא אותו להלכה המ"ב 9
יוסף ביחווה דעת ח"ו סימן נ"ב "שאם באותה שעה שלומד דף היומי, יש במקום אחר לימוד הלכה, יש להעדיך לימוד 

הלכה על לימוד הדף היומי, שהיא בבחינת מעלין בקודש, כדי שיבין וישכיל לדעת דיני האסור והמותר להלכה 
 ר אף ללא התרת נדרים".ולמעשה... ויכול לעבו

 ספר חסידים סימן תרמ"ח 10
 1917מסת הלכה ואגדה,  11
 בהקדמתו לספרו "אבי העזרי" 12
 בעניין זה בהקדמתו לעין איה ברכות א'. ב, תרע"ג, הרב מרחי"ההרב קוק, אגרות הראי 13
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מן החיוב להאריך בחיוב לימוד ההלכה, מפני מיעוט בעניין זה התבטא החזון איש בחריפות: "

... רבה העזובה בבתי המדרש פנימה, הגורם להתרשל מעיון ההלכה הדק התלמידים בדורינו

היטב, ולבלות זמן ברעיונות ומחשבות בדויות לב, ולחדש חידושים, אין בהם ממה שנאמר למשה 

מסיני, אף שהן שיחות על יראת שמיים ותיקון המידות... אבל אינן מספיקות את התכלית 

ידיעת התורה ה"דינית"... למדנו שהתפעלות הנפש של  המבוקש מהאדם, כל שאינן מתלווים עם

. טוען החזון איש, שעיקר לימוד בתורה צריך להיות התורה "14גברא רבא היינו בלימוד ההלכה

 הדינית דהיינו לימוד ההלכה ואילו לימודי האמונה אינם התכלית של לימודי התורה. 

גדלות בתורה נמדדת לפי ידיעות ההלכה, אך שלמות  שאולילעומתו כתב ר' ישראל סלנט: "

בעבודת ה' נקנית מלימוד מוסר ויראת ה' וזהו העיקר! ולפי ההלכה, כשיש לפני אדם שני לחמים, 

 "15אחד שלם ואחד גדול, מברך על השלם ולא על הגדול...!

 חשיבות לימוד ההלכה

ה, נסקור את ערך לימוד ההלכה ללימוד ההלכה יש חשיבות מעשית ורוחנית. כאריח על גבי לבנ

 וחשיבותו, כפי שמתבארים בדברי גדולי ישראל.

 ידיעת המעשה

לדעת את אשר יעשה, כי כאשר אינם יודעים הפלא יועץ כותב את הנדבך הפשוט והחשוב והוא: "

דינים, בחשיכה יתהלכו ובכל צואה התלכלכו והיה העקוב למשור, הלוך וחסור, ושגגת תלמוד, 

". מכיוון שנבראנו לעולם המעשה, ויש חשיבות גדולה לקיומה 16כול ללמוד, עולה זדוןלמי שהיה י

המעשי של התורה, לכן כדי לדעת מה ואיך לעשות, צריך ללמוד! ולכן חז"ל כותבים שהלימוד 

 ".17הלומד על מנת לעשות ולקייםהמובחר הוא: "

 חיי מוסר

את חירותו הבחירית. אלא, שכאשר זה  כדי להרגיש את החיים, אדם מחפש חופש ובכך הוא מביע

יחסית, זה יכול להגיע למוסר נמוך, שפל ואכזרי. המוסר האלוקי שונה -בא תוך הדרכה אנושית

בכך שהוא מוחלט ואמיתי ומקיף את כל הצדדים כולם. ההלכה והמצוות הם אלו שקובעים את 

והמצווה ר הירש: "גבולות חיי המוסר האידאלים שבהם האדם צריך ללכת. וכך כותב הרש"

ניתנה לדעת טוב ורע, בה יתוודע ויתגלה, מה טוב לאדם ויבחרהו ומה רע וידחהו... שומה עלינו 

או נזכור את  -להחליט אם נציית לחושניות הגופנית, לחכמת חיי הבהמה האינסטקטיביים

סרי ". כלומר ידיעת ההלכה גודרת אותנו בעולם המו18ייעודינו הנעלה ונשמע בקול אלוקינו

 האידאלי, בו אנו צריכים לפעול.

 הכרעת הספקות והמחלוקות

שבעים פנים לתורתנו, ממש כמו הפטיש המפוצץ סלע. ישנם מחלוקות וגוונים שונים בתוך 

מסגרתה הברורה של תורה בכתב ותורה שבעל פה. ר' נחמן טוען שהמחלוקות שבקדושה )לדוגמא 

פועל לבדו ללא הדרכה, וכתוצאה מכף מפיל את  בגמרא(, הם גורמות למחלוקות יצר הרע, והוא

ותיקון המחלוקת שבקדושה, בן הלכות פסוקות, כי פסק האדם. התיקון לכך הוא לימוד ההלכה. "

הלכה הוא השלום והכרעה של מחלוקת תנאים ואמוראים, ועל ידי לימוד הפוסקים הוא נתקשר 

ז יוכל לעבוד את ה' בכל לבבו, להשלום שבקדושה ואז נתבטל המחלוקת היצר הרע שבליבו וא

                                                           
 בספרו אמונה ובטחון דף ל"א 14
 המאורות הגדולים עמ' כ"ט 15
 ערך דינים. ר' אליעזר פאפו, פלא יועץ 16
 אבות, פ"ד, ה'. 17
 רש"ר הירש בראשית פ"ב, ט"ז 18
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". אם כן, חשיבות לימוד ההלכה הוא ההכרעה ההלכתית, היוצרת הכרעה נפשית 19בשני יצרים

 פנימית בין צדדי האדם השונים, והאדם חי עם צדדיו השונים, בשלום.

 תפיסת הגודל בפשטות

ם( לפני שיודעים מובא בשם הבן איש חי שאמר שלא ניתן ללמוד על מה שבשמיים )דברים רוחניי

על מה אנו עומדים בארץ, ולכן הוא החשיב את לימודי הגיאוגרפיה. על ערך לימודי הגיאוגרפיה 

כותב הרב קוק שהם מיישרים את השכל והם הבסיס לדברים העליונים. וכך בדיוק הם לימוד 

דו: ההלכות הפסוקות, בפעולתם בקודש. לימוד ההלכה יורד עד לפרטים הקטנים ביותר ועל י

האדם בא לידי קניין שכלי, איך לתפוס כל גודל בפשטות גמורה, שלא יטשטש על ידי הגדלות "

שום דבר קל וקטן, שזהו מעין דוגמא של מעלה, שהאידאליות ביעפה של הגדלות העליונה היא 

". לימוד ההלכה 20המביטה אל כל הקוטן שביש, לשכללו על כל פרטיו היותר דקים וזעירים

התשתית הנפשית והרוחנית להבין את הגודל האלוקי באופן פשוט ובהיר, שהרי  וידעיתה היא

 בלימוד ההלכה אנו מחשיבים כל פרט ופרט, שהוא בעצם מגלה את הגדלות העליונה, במציאות.

 רצון ה'

עשה מרכז עבודת ה' של כל יהודי הוא להתאים את רצונו ופעולותיו, לרצונו של ה', בבחינת "

 מה ה' מצפה ורוצה מאיתנו? אך איך נדע מהו רצון ה'?  ,21רצונך כרצונו"

ויכוון ר' חיים מוולוז'ין כותב שעל ידי לימוד ההלכות וידיעתם, אנו נפגשים ומתחברים לרצון ה'. "

להתדבק בלימודו בו בתורה, בו  בקב"ה היינו להתדבק בכל כוחותיו לדבר ה', זו הלכה, ובזה הוא 

י הוא יתברך ורצונו חד, וכל דין מהתורה הקדושה הוא רצונו דבוק בו יתברך ממש כביכול, כ

". 22יתברך, שכן גזרה רצונו  שיהא כך הדין, כשר או פסול, טמא וטהור, אסור ומותר, חייב וזכאי

מדברים על לימוד ההלכה בכל הדורות, המפגיש אותנו ממש עם רצון  דבריו של ר' חיים מוולו'ין

מיום שחרב בית המקדש אין לו לקב"ה בעולמו אלא ד' ה', אך במיוחד, אומרים חז"ל בגמרא, "

 שם תוכל לפגוש בו." 23אמות של הלכה בלבד

 הקושי בלימוד ההלכה

את הראיה ולהתבונן  ישנם שלושה קשיים שלומדי ההלכה מתמודדים איתם, נשתדל להרחיב

 לעומק ולתת מענה לקשיים אילו.

 ההלכה מגבילה

לימוד וידיעת ההלכה יוצרים תחושה ראשונית של הגבלה וויתור על הספונטניות. "אני כבר לא 

יכול להרגיש משוחרר ולעשות את מה שאני באמת רוצה". ולכן יש הנרתעים מללמוד הלכה 

רחמי אב שצופים בעין שלמעלה, וכובשים את עצמם דומים הם ל"ולדעת אותה. אלא שההלכות 

לשעתם בשביל העתיד". הקושי שבה הוא זה של כח יוצר ומקיים, בחינת גבורה שבחסד, שהיא 

". כלומר בהבנה השכלית אנו מבינים שדווקא בהגבלה של ההלכה כעת הוא 24מידת התפארת

בעצם נדבך נוסף בבניית העתיד המתוקן של כל אחד, וגם כעת בתוך ההגבלה יש מרחב גדול שהוא 

המכוון והמדויק יותר בחייו השלמים של כל יהודי. ההלכה מאפשרת לנו חיים מאוזנים טובים 

ת מוגבלים וכבולים בידי היצר וצרכיו )בדומה לחיי נישואין, שדווקא ואידאולוגיים יותר ולא להיו

ההגבלה, הצמצום והמחויבות שבתוך הזוגיות, נותן את המרחב השלם והנכון יותר לכל אחד מבני 
                                                           

 ליקוטי מוהר"ן תורה ס"ב 19
 הרב קוק, אורות התורה פ"ו, ט' 20
 פרקי אבות פ"ב, ד. 21
 נפש החיים, שער ד' פ"ו 22
 ברכות ח' ע"א 23
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הזוג(. ההלכה מאירה את העשייה הפרטית בפרספקטיבה כללית יותר, כתוצאה מכך, הספונטניות 

 מבוקרת.

 תחושת הכבדה

דריכה אותנו בכל פרטי החיים, מהגדולים ועד לקטנים. הדיוק בפרטים שיש בכל נושא ההלכה מ

ונושא בהלכה, יוצר תחושה של כבדות ומועקה. כיצד כל הלכה מתפרטת לפי המקרה, הזמן 

 והמקום אליו היא מתייחסת וישנם חילוקי דינים המתפרטים עד למקרה המדוייק ביותר.

בהלכה היא חוסר ידיעת ההלכה. האדם נרתע ממשהו גדול הסיבה שמביאה לתחושת הכבדות ש

שלא ידוע לו, וכשההלכות מתבררות, וטעמיהן מתגלה, אזי הם משמחות כל אחד שלומד ומקיים 

אמנם לבעל דעה רחבה, אין הדיוק הרחב מעיק כלל, ואדרבא אותם. כך כותב הרב קוק: "

שון היא נערכת לשלמותה של הדייקנות היא תולדת השלמה, כמו שהדיקנות של דקדוק הל

. כשאנחנו שומעים אדם המדבר לא נכון, זה צורם לנו ומפריע לנו, זאת משום 25"המדברים בה

שאותו אדם לא ירד לפרטי כללי הדקדוק. בדומה לדקדוק, גם ההלכות כשהן מבוררות עד 

יודעים  לפרטיהן, הם מדויקות ומשמחות! דווקא הדיוק והפרטים הם השלמות )בדרך כלל, כשלא

 את פרטי ההלכה, מחמירים וזה יוצר תחושה לא טובה(.

 תחושת יובש

לימודי האמונה, המוסר, יראת ה' ואהבתו, לימודי פנימיות התורה וחסידות, הנם לימודים 

המושכים את הלב, ונותנים בו שמחה והתלהבות גדולים. בשונה מאלו, לימוד ההלכה לעיתים 

ים וחילוקים רבים, בפרטי כל מקרה ומקרה, כאן צריך לעשות הוא יבש יותר, עוסק בבירור פרט

 כך ושם צריך לעשות אחרת, מעין חשובי מתמטיקה של החיים. 

יתכן ובלימוד ההלכה יש משהו מעט יבש, אך זוהי תחושה חיצונית. האמת הגדולה היא שבתוכה 

ההלכות, שהרי של ההלכה היא מלאת חיים ואמת אלוקית. השאלה היא רק כיצד אדם תופס את 

ולמסתכל המרגיל את נפשו בזריחת האור, מתגלה בכל דבר מכל הלכה, באמת זורח אור גדול. "

"  כך כותב הרב 26...הלכה תכן ישותה הפנימי... עד אשר כל הלכה ופרק יוכל להרחיב שורה חדשה

כל  קוק. וכשמתבוננים מתוך מבט כולל ולא מצטמצמים לפרטים, רואים אז חיות של ממש בתוך

כשהתורה היא כלל, מרגישים שהיא דבר חי, הפרטים. וכך כותב הרב צבי יהודה הכהן קוק: "

עבודה חיה, עצם חי, מרגישים שהחיוניות המקיפה את כל התורה כולה, זורמת בכל הפרטים 

כולם, מרגישים את זרם החיים השופע של דברי אלוקים חיים כשהוא מתפס בכל פרטי 

כאשר לומדים את ההלכה ממקורה )משנה, גמרא, ראשונים ואחרונים( . ודבר נוסף, "27ההלכה

 היא מצטרפת למסכת שלמה מרתקת ומהנה.

 לסיכום

את המאמר, פתחנו ברקע כללי על עולם ההלכה והגדרתה ועל החובה ללמוד אותה. בהמשך למדנו 

על היחס שבין לימוד ההלכה לשאר מקצועות התורה )ש"ס, אגדה, אמונה ומוסר(. על החשיבות 

בלימוד ההלכה שדרכו אנו יודעים מה לעשות, לכוון את רמתנו המוסרית, לסייע לנו להכריע 

 פוס את הגודל בפשטות, ובעיקר לחבר אותנו לרצון ה' שהוא מופיע בהלכות רבות. במחלוקות ולת

 עוד עסקנו בשלושת הקשיים שבלימוד ההלכה ובפתרונם.

                                                           
 אורות התורה פ"ט, ד' 25
 אורות התורה פ"ד , ד' 26
 88הכהן קוק, תלמוד תורה ב' עמ' הרב צבי יהודה  27
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המהר"ל מבאר שיש לכל אדם שלוש סוגי אהבות, הערב, המועיל והטוב. לימוד ההלכה וידיעתה 

אנו מתפללים ומשתדלים שהטוב יהיה גם ערב לכל אחד מאיתנו, ומעל  הטוב.היא בוודאי הדבר 

הכל, שנבין ושנרגיש את המחוייבות המחולטת שלנו לדבר ה' המתגלה דרך עולם ההלכה. כך שאם 

 נעסוק בהלכות בכל יום, נזכה בע"ה לחיי עולם הבא.
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 צע יונתןשנה למב 40 -סיכון חיים לפדיון שבויים 

 שי ויסבלום

 מבוא

". אחד ממבצעי מבצע אנטבה" –" מבצע יונתן"-בימים אלו מציינת מדינת ישראל ארבעים שנה ל

צה"ל המוצלחים בהיסטוריה. ובפרט, המבצע מהווה נקודת ציון משמעותית במלחמה בטרור 

את לוחמי  ובעקרון אי הכניעה לארגוני הטרור. לאחר מעשה נשאלת השאלה האם נכון היה לסכן

 צה"ל במבצע כה מורכב ומסוכן על מנת לשחרר את השבויים?

 סיכויי ההצלחה במבצע

במבצע זה היתרון המשמעותי עליו התבססו הכוחות )שגם סיבך מאוד את הביצוע( הוא אלמנט 

 ההפתעה. אף אחד מהחוטפים לא שיער שכוחות צה"ל יכולים להגיע ולבצע פעולת שחרור.

 שני היבטים בהתלבטות שטרם היציאה למבצע: מאידך, חשוב לציין 

חילוץ  –הראשון, בשנים שלפני המבצע בוצעו מספר ניסיונות לחילוץ בני ערובה שכשלו 

התלמידים מבית הספר במעלות וכן הפעולה לשחרור בני הערובה במלון סבוי ועוד. כך שניתן היה 

 .ייתכן תרחיש בו המבצע לא יצליחלשער שגם במקרה זה, 

 –, במבצע יונתן נדרשו הצוותים המבצעים לבצע פעולות שלא תורגלו בהם כנדרש, לדוגמא השני

 .הביצוע עצמו היה כרוך בסיכון רבנחיתה על מסלול חשוך לגמרי ועוד, כך שגם 

 מצוה רבה – פדיון שבויים

 כבר בחומש בראשית, למדנו מאברהם אבינו השומע כי לוט נש בה, כיצד לנהוג במקרה של נפילה

ר " : יציאה למלחמה!! –בשבי  שָּ יו ְיִליֵדי ֵביתֹו ְשֹמנָּה עָּ ה ָאִחיו ַויֶָּרק ֶאת ֲחִניכָּ ם ִכי ִנְשבָּ ַוִיְשַמע ַאְברָּ

ן , וגם במלחמות ישראל טרם הכניסה לארץ מובא בפרשת חקת )היא 1"ּוְשֹלש ֵמאֹות ַוִיְרֹדף ַעד דָּ

ד ֹיֵשב ַהֶנֶגב הפרשה שחטופי אנטבה היו בשבי( : " ֵאל ַוִיְשְב  ...ַוִיְשַמע ַהְכַנֲעִני ֶמֶלְך ֲערָּ ֶחם ְבִיְשרָּ ַוִילָּ

ֵריֶהם ;ִמֶמנּו ֶשִבי ִדי ְוַהֲחַרְמִתי ֶאת עָּ ם ַהֶזה ְביָּ עָּ ה ַוֹיאַמר ִאם נָֹּתן ִתֵתן ֶאת הָּ ֵאל ֶנֶדר ַליהוָּ . 2"ַוִיַדר ִיְשרָּ

את דברי המדרש כי מדובר בסה"כ בשפחה אחת שנפלה בשבי ועל כך  ועל כך מביא רש"י במקום

 .יוצא העם כולו למלחמה

פדיון וזה לשונו: " .כפדיון שבויים גדולה אין לך מצוה -הרמב"ם בהלכות מתנות עניים קובע כי 

שהשבוי הרי הוא בכלל  ואין לך מצוה גדולה כפדיון שבוייםשבויים קודם לפרנסת עניים ולכסותן 

הרעבים והצמאים והערומים ועומד בסכנת נפשות והמעלים עיניו מפדיונו הרי זה עובר על לא 

תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך ועל לא תעמוד על דם רעך ועל לא ירדנו בפרך לעיניך ובטל 

למות והרבה  מצות פתח תפתח את ידך לו ומצות וחי אחיך עמך ואהבת לרעך כמוך והצל לקוחים

, בשולחן ערוך, מרחיק לכת ר' יוסף קארו .3"ואין לך מצוה רבה כפדיון שבוייםדברים כאלו 

הוי כאילו  ,רגע שמאחר לפדות השבויים, היכא דאפשר להקדים"כל  ומוסיף על דברי הרמב"ם :

 ם. . ואכן, לאורך הדורות קהילות ישראל עשו ככל שביכולתם על מנת לפדות שבויי4"שופך דמים

 

 

 

                                                           
1
 בראשית י"ד, י"ד 
2
 ב'-במדבר כ"א, א' 

 רמב"ם, הלכות מתנות עניים פרק ח' הלכה י' 3
4
 'ב, סעיף ג"שולחן ערוך, יורה דעה, סימן רנ 
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 דמיהן אין פודין את השבויים יתר על כדי

אין פודין את השבויים למרות חשיבותה של המצווה קבעו חז"ל את הכלל במשנה במסכת גיטין "

מפני תיקון העולם: יש  –. חכמים נחלקו במשמעות הטעם 5"יתר על כדי דמיהן מפני תיקון העולם

הסוברים שהסיבה היא שלא להכביד על הציבור בנטל התשלום ויש הסוברים שהסיבה היא כדי 

למנוע מהשובים את מניע לשבות עוד ועוד ]וידוע הסיפור על המהר"ם מרוטנברג שנשבה ואסר על 

 קהילתו לפדותו עקב סכום הכופר הגדול שדרשו עבורו[.

המופיע בספרו תורת המדינה, מביא   6שבויים תמורת שחרור מחבלים""פדיון הרב גורן במאמר 

לעניין זה את הרשב"א בחידושיו למסכת גיטין שמצטט את הירושלמי בנושא )עפ"י גרסת 

הירושלמי שאינה לפנינו כיום( "אין פודין את השבויים יתר על כדי דמיהם וכו' דלא ליגרו שביי 

אין פודין את השבויים ביתר על בהלכות מתנות עניים: "ומייתי". וכך פסק הרמב"ם להלכה 

. מדגיש הרב גורן 7.."שלא יהיו האויבים רודפין אחריהם לשבותם--דמיהן, מפני תיקון העולם

בתרא, הרמב"ן, הרמב"ם ועוד, כי כל מקרה של נפילה -זצ"ל במאמר, בהתבסס על הגמרא בבבא

 עו חז"ל שלא פודים שבויים יתר על דמיהם!! בשבי כרוך בסכנת חיים לשבוי, ואף על פי כן קב

בהמשך המאמר קובע הרב גורן זצ"ל "במצב זה ברור לדעת כל הפוסקים שהזכרנו, שאין לפדות 

 את השבויים אלא אחד כנגד אחד ולא יותר מזה..."

מכאן ראייה לשיטת הרב גורן זצ"ל כי שחרור מספר כה גדול של מחבלים תמורת שבויים 

 ולכן לא נכון לשחרר מחבלים במקרים אלו.  בגדר יתר על דמיהם הינוישראלים 

 105מחבלים כנגד  53ואילו במקרה שלנו,  החטיפה לאנטבה, מכיוון שהחוטפים דרשו לשחרר 

שבויים יהודיים )היחס הינו מחבל אחד תמורת שני יהודים(, לענ"ד במקרה זה לשיטת הרב גורן 

 היה אפשר להתיר ולשחרר את המחבלים. 

שנשלחו לבצע  לחיילי צה"לבסיום המאמר מביא הרב גורן סברא אחרת המתייחסת באופן שונה 

. גישה דומה ומרחיבה, מביא 8יש חובה למדינה לפדותם בכל מחירמשימה וקובע שבמקרה זה 

, וקובע 9הרב יהודה זולדן בספרו "מלכות יהודה וישראל" במאמר העוסק בהחלפת שבויים

כלל ישראל קוק זצ"ל בספר משפט כהן( כי במלחמה מול הטרור, )בהתבסס על דברי הרב 

ולכן התייחסות אליהם הינה לא כפרטים אלא כאבר מתוך הגוף שנקרא כלל  נחשבים כחיילים

 ישראל, בדומה לחיילי צה"ל.

 האם חייב אדם להכניס עצמו לספק סכנה כדי להציל את חבירו מסכנה ודאית?

ן שבויים, בסכנה הנגרמת לציבור מחזרתם של מחבלים הרב גורן דן במאמר העוסק בפדיו

 משוחררים למעגל הטרור. 

משנה הקובע כי אדם חייב להכניס עצמו בספק סכנה כדי להציל -לעניין זה מביא את דברי הכסף

את חבירו מסכנה ודאית והטעם הוא מפני שהלה)חבירו( ודאי, והוא ספק ואין ספק מוציא מידי 

רבי אימי איתצד בסיפסיפה אמר ר' יונתן ביעתו על הגמרא בירושלמי: "ודאי. הכ"מ מבסס את ק

                                                           
 'ו ' משנהדפרק טין יג 5
6
 ר, נכתב על רקע שחרו424-436תורת המדינה עמוד הרב שלמה גורן זצ"ל,  ""פדיון שבויים תמורת שחרור מחבלים 

 תמורת שלושה חטופי צה"ל 1150
7
 "בח' הלכה י רמב"ם, הלכות מתנות עניים פרק 
8
וכן דברים שאמר הרב בקול ישראל בי' שבט , 435-436תורת המדינה עמוד  ""פדיון שבויים תמורת שחרור מחבלים 

יש לציין כי בעניין זה חלק . 241-242עמוד  "שחרור מחבלים ופדיון שבויים"תשמ"ז ומובאים בספר משנת הגורן 
וסבר כי אין להתיר שחרור מחבלים גם  , במאמר שכתב בעיתון הצופה, הרב גורן זצ"ל על הרב ישראלי זצ"לבתחילה 

 , בהמשך חזר בו הרב גורן זצ"ל והדגיש כי לשבויים חיילי צה"ל מעמד מיוחד.כשהשבויים הינם חיילי צה"ל
9 

 335-341הנהגה, מלחמות ותקומה, עמוד  –" אסופת מאמרים אלמלכות יהודה וישר"
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יכרך המת בסדינו אמר ר' שמעון בן לקיש עד דאנא קטיל אנא מתקטיל אנא איזיל ומשיזיב ליה 

לקיש מסכן נפשו ויוצא להציל -. מגמרא זו אנו למדים כי ריש10"בחיילא אזל ופייסון ויהבוניה ליה

 ולשחרור את ר' אימי. 

אידך, שיטת הרדב"ז בתשובותיו: "ואם יש סכנת נפשות, הרי זה חסיד שוטה, דספיקא דידיה מ

וכוונתו שאם חבירו נתון בסכנה וכדי להצילו יצטרך הבא להציל להכניס  11עדיף מוודאי דחבריה"

עצמו לספק סכנה, אם יעשה כן ויסכן את חייו יקרא חסיד שוטה. )הרדב"ז כתב כן על רקע 

שנשאל "אם אמר השלטון לישראל הנח לי לקצץ איבר אחד שאינך מת ממנו או  תשובתו לשאלה

אמית ישראל חברך, והשואל הוסיף וטען שיש אומרים שחייב לעשות כן", שאינו רואה דין לזה 

 אלא מידת חסידות ואשרי מי שיוכל לעמוד בזה(.

המחלצים והשאלה היא  שחרור חטופי אנטנה, הדיון הינו בסכנה הצפויה לחיילים –במקרה הנדון 

 האם נכון שחיילי צה"ל יסתכנו על מנת לחלץ חטופים?

נדרש להתייחס עפ"י  למלחמה המתנהלת בין מדינת ישראל לארגוני הטרורבשאלה זו, הנוגעת 

, זו לא שאלה שעניינה ספק פיקוח נפש של זו מלחמה –כללים הלכתיים הנוגעים למלחמות ישראל 

של פלוני חבירו. יהודים שנחטפים ע"י טרוריסטיים הינם בכלל ישראל פלוני אל מול סכנה ודאית 

אין המלך נלחם תחלה .  כפי שכותב הרמב"ם "ובמצב זה חובה לצאת למלחמההנתונים ביד צר, 

 . 12.."עזרת ישראל מיד צר שבא עליהםו...אלא מלחמת מצוה ואי זו היא מלחמת מצוה

בעניין זה כותב הרב גורן בספר משיב מלחמה: "מכל מקום ברור שלפי ההלכה מצות הלחימה בין 

במלחמת מצוה ובין במלחמת הרשות מחייבת את העם כולו...חובה ומצוה להלחם באויב בכל לבו 

.  כלומר, במלחמות ישראל, בין 13מנת לנצח את האויבים"-ובכל נפשו להשים נפשו בכפו על

 בכדי להגן על העם. נדרשים הלוחמים לסכן נפשםובין במלחמת רשות במלחמת מצוה 

דן באריכות בהיבטים ההלכתיים הקשורים  י', חלק אומר יביע ת"הרב עובדיה יוסף זצ"ל בשו

למבצע אנטבה ומסכם שנכון עשו המנהיגים ששלחו את חיילי צה"ל, גם לעניין הסכנה שבדבר וגם 

 עליהם שיוצאים ודאי, נפשות עסקי על שבאו ספק כל שאין ד"בנ פ""עכ( לעניין חילול שבת:כג

 באופן, צבאיים מומחים י"ע היטב מתוכנן המבצע אם, להצילם שבת עליהם ומחללים, זיין בכלי

 הפתעות להיות שיכולות פי על אף, באוגנדה החטופים את להציל בידם' ה שיצליח לודאי שקרוב

 סכנות ישנן מלחמה בכל הרי מ"מ", מעלות" בילדי ר"בעוה שקרה כמו, מראש צפויות שאינן

 שבת ולחלל זיין בכלי לצאת שצריכים ל"חז אמרו ה"ואפ, החרב תאכל וכזה וכזה, האורבות

 .14ש""למוצ עד להתמהמה ואסור, להצלתם

מבצע אנטבה לאור "-כן מאמר לנושא-הרב שאול ישראלי זצ"ל בספרו חוות בנימין, מייחד גם

להכי, הרי דינם של בני הערובה, שנבחרו בצורה קפדנית, ורק יהודים  דאתינן וכיון" "...ההלכה

נתיני מדינת ישראל הם שנלכדו, הם בגדר "עיירות ישראל" הנתונים במצור, שהחובה להצילם 

. ובמלחמה כאמור אין אנו והפעולה להצלתם היא בגדר מלחמת מצוההוא מגדר קידוש השם, 

אינם קיימים כלל. נפש -חפקו של סכנת אבדן נפשות ושיקולי מביאים בחשבון כלל את האפשרות

שחרור המחבלים ולא להסתכן בשעה זו כלל,  ידי-לגם אם היתה קיימת אפשרות לפדותם ע ןכ-לע

מכל מקום, מאחר שהי' עליהם הדין של מלחמת מצוה מגדר עזרת ישראל מיד צר, החובה 
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לצאת עליהם למלחמה, ללא כל נפקא מינה אם קיימת דרך הצלה אחרת, דרך כניעה. כי  והמצוה

כל כניעה לדרישותיהם יש בה משום השפלת כבוד ישראל, וממילא יש בזה גם חילול שם שמים, 

ויש להעדיף את הפעולה הצבאית על כל הסיכונים אשר עמה. ובזה יש לבטוח על שומר ישראל 

 .15"יהיה מספר הנעדרים קטן ככל האפשרשידריכם בדרך ישרה, ו

לסיכום הנושא, שלושת הרבנים הראשיים העוסקים בנושא זה, קובעים, כי לעניין פדיון שבויים 

בעת הזאת, שזכינו לחזור למדינת ישראל, יש לדון עפ"י כללים הנוגעים לכלל ישראל ולהלכות 

שבויים -צבאית לשחרור החטופים מדינה. לכן, למנהיגי המדינה שמורה הזכות להחליט על פעולה

 למרות הסכנה שבדבר.
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 שליחות

 אריאל דהריהרב 

 

רור ולדיון בעניין השליחות, בצד ההלכתי, הרעיוני, המעשי ועוד. ירבים הנושאים הניתנים לב

 מיקוד הרבה כך כל יש שבו ת על המושג שליחות שכן בזמננו בעולםובחרתי להביא מספר נקוד

"השליחות".  האחר וכנגד זה עומדת על לחשוב שוכחים לפעמים, שלי" ב"הישגים הפרטי", ב"אני

 צריך והאדם רמזים לאדם מרמז' ה אלא, ייעודו מה מראש לאדם מודיע אינו עולם של ריבונו

 כך כל .הגדולה שליחותו קיום לפני עומד הוא ובסוף אחת למסכת הללו הרמזים כל את לארוג

 השליחים גדולה, הם שליחות עושים ל"צה לדוגמה חיילי, שליחות עושים סביבנו אנשים הרבה

לינו, ועוד יבשב שם יהיו הם אבל, להיות יכולים לא שאנחנו במקומות עכשיו יהיו הם, שלנו

 שליחים רבים ישנם סביבנו, מכל גווני הקשת, אנסה להביא מספר נקודות בנושא זה.

 האדם שליח

הרגשת  של סוג זה, בו בוער שזה חש להעביר והוא משהו לו שיש שלו בפנימיות שמרגיש אדם

הסוף, זוהי הרגשה  עד זה עם צריך ללכת שאתה, בו למעול יכול לא ואתה תפקיד לך שליחות. שיש

 מכילה, הלידה, היצירה עצם, שליח בתור נברא האדם"ק: יכותב הרב סולוביצ' .של שליחות

 מיוחדת בתקופה, מסוים בזמן חי שמישהו העובדה את ...השליחות מינוי דבר את בהכרח בתוכה

 עצם את נקבל אם ורק אך להבין נוכל, אחרות ובנסיבות אחרת בתקופה נולד ולא, מוגדר ובמקום

 חסרונותיו כל על היחיד הפרט יכול וכיצד היכן יודעת ההשגחה. האדם של שליחותו בדבר הרעיון

 בכוחו זה יהא חברה ובאיזו ותנאים נסיבות באילו, שליחותו את לקיים בו האצורים הנפש וכוחות

 כל. וגדולים מיוחדים לאנשים רק שניתן דבר לא היא שליחות ".1שליחותו את למלא האדם של

 בדיוק מותאמת זו שליחות. בעולם לבצע שעליו מסוימת שליחות קיבל, היוולדו בעצם, אדם

 כל. לעשות מסוגל לא שהוא משהו לבצע אחד מאף מצפה לא' ה -השליח  של וליכולות לתכונות

 הזאת העובדה ודווקא, אותה לקיים ונכון מתאים שהכי זה הוא שדווקא שליחות מקבל אדם

 בתנאים נוצר אחד כל -נולדנו  שבה ובסביבה בתקופה נברא מאתנו אחד כל מדוע לנו ממחישה

  !ביותר הנחוצה היא שלו השליחות בהם

 חיים של שליחות

כדי להבין איך השליחות יכולה להופיע בחיים של כל אחד מאתנו, אביא סיפור אותו סיפר הרב 

, רני'צ'צ ששמה קטנה באונייה( 1930, צ"תר) בתמוז' בכ בתאריך ארצה עלייתינריה זצ"ל: "

. אמונה בענייני אתי לשוחח וביקש החובל רב סגן אליי ניגש אחד יום. ליפו מאודסה שהפליגה

 האונייה את מנווטים איך לראות כדי החובל רב לתא לעלות ממנו ביקשתי השיחה לאחר

, ישר, ישר, שמאלה קצת, ימינה קצת(: "ברוסית) בהגה האוחז על ופקד עמד החובל רב. בנסיעתה

. ישרים קווים מסומנים ובו' הים נתיבי' הספר מונח היה לידו השולחן על'. וכו" ימינה קצת עוד

 קצת' אומר החובל רב ואילו, ישרים קווים בספר שמסומנים רואה אני מדוע: "אותו שאלתי

 אנו שבו המרכזי הנתיב את מציין הישר שהקו, הייתה תשובתו' "? ישר' ולא' שמאלה קצת, ימינה

 לפעמים סוטים עליהם להתגבר וכדי, ורוחות גלים של בעיות יש בים אך, מטרתנו לעבר נוסעים

 שהוא כיוון, המרכזי המסלול מן מדי מתרחקים אין אך, ימינה קצת ולפעמים שמאלה קצת

 ".המטרה אל אותנו המוביל
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 מדי יותר להתרחק לא אך, שמאלה קצת, ימינה קצת: תנוימא אחד כל לגבי מאוד חשוב זה מסר

 שלמות על המאבק: רבים בתחומים של שליחות מתבטאת החיים דרך. המרכזי המסלול מן

 חלוצית רות צבאי מתוך תודעת שליחות, דרךיהעם, ש חלקי בין אמתי מיזוג למען פעילות, הארץ

 אל – מגיע אתה שאליו מקום בכל פעל, בקהילה פעל, בחברה פעל: "שאומרת ציבורית ועוד, דרך

, הצעיר הציבור בקרב מקום ובייחוד בכל להדריך אותנו צריכה זו כללית גישה ".פסיבי תהיה

 של בגישה ינקטו החבר'ה הצעירים לא שאם, השקפותיו ואת ביתועתידו את  את עדיין הבונה

 בעצמם. עולשק הם עלולים – מיוחדת ציבורית אחריות

 איזו לעולם שבא אדם כל על מטיל ה"הקב. עצום דבר הם – השליחות תחושת, השליחות רעיון

 הרב מתורת הנלמד כללי קו זה .ימים לאורך אותו ללוות חייבת השליחות ותודעת, שליחות שהיא

הדוגמה  דבר, של בסופו. דוגמה העם, לשמש כלפי כשפנינו מקום בכל פעילים להיות ל,"זצ קוק

צור סביבו מעין יבזמן הרב קוק זצ"ל היו שרצו ל. משפיעה ובאה לידי ביטוי בשטח האישית

של  כלליות . אותה"ישראל לכלל שייך אני""חסידות", ששאלו את רשותו לכך, הרב אמר להם 

 בחיים שלנו גם מבחינה פרטית וגם בחיים שונים בתחומים ב באה לידי ביטוי עד היוםהר

 '.הצלתי נפשי את אני' של התפיסה לעומת' ישראל כלל' של גישה זו. הציבוריים

 השמירה בשליחות

בלבו של  אלוקיו תורת כלומר אם". 2אשוריו תמעד לא בלבו אלוקיו תורת" בספר תהלים כתוב

 שבהם קל במהלך החיים ישנם כל מני מדרונות חלקלקים,. ימעד ולא ייפול לא הוא אז, האדם

 זוכים אז, דשמיא סייעתא יש, שמים לשם הכול שאם אבל מלמד אותנו הפסוק, למעוד מאוד

 תורת"ב מלאים יותר, קדושים משתדלים להיות יותר שאנחנו , כלומר ככל "אשוריו תמעד לא"ל

כוונתנו היא לשם  אלא, ממון לשם או כבוד לא לשם דבר שיםעו שאנחנו , ככל "בלבו אלוקיו

 של הלחץ מורגש, קשה הרוחנית בעולם החיים היום מציאות .נכשל גם' ד בעזרת אז, שמיים

 להסתגר שרוצה מי. לכוחות זקוקים אנחנו שלנו הפנימיות על לשמור וכדי, החיצונית החברה

 במגע לבוא אלא, להסתגר מעוניינים דרכנו. אנחנו לאזו לא  אבל, יותר לו יהיה אומנם קל – לגמרי

גדלו במסגרות של תורה ולרומם אותם. לכן חשוב להמשיך ולשמור על קשר עם  שלא אלה עם

 וזו החברים והמכינה, עם קשר על לשמור לסייע להם, לעודד את כולם, לצבא שהלכו החבר'ה

לדרך  שייכים כי חשוב להיות .הכלל מן עצמך את מנתק לא שאתה כך על שליחות שמעידה

 ,המצבים בכל, העם חלקי כל כלפי הפנים עם להיות יש השליחות בחיים גם אם היא לא קלה,

 ובכל העולם.

 הרעיון בשליחות בגלובוס

 ברחבי פינה בכל יהודי לכל להגיע: פשוט גם אך, עמוק בעולם הוא' שליחות'ב הטמון הרעיון

ולארץ  ליהדות מחויבותו את שיגביר כדי, אמונתו את ולהעצים ביהדותו לחזק אותו, העולם

 המאפשר, היהודית בהלכה חוקי מצב אלא הדור שלנו של המצאה אינו' שליחות' המושג ישראל.

 פקודות פעמים רבות שליחים לא מקבלים רשימת .בשליחותו שיפעל שני אדם למנות אחד לאדם

 להתאים, פעולה תכניות בעצמו להגות - יצירתי להיות שליח מכל הציפייה לבצע, אלא שעליהם

 גבוהה מוטיבציה של שליח נדרשת לתפקיד .בפועל וליישמן המקומיות הקהילות לצורכי אותן

, השם אהבת - האהבות שלושונכונות לעמוד גם בתנאים קשים. אומר הרבי מלובביץ' בעניין זה: "

 אחת שכל מובן לכן, ביניהן להפריד אפשר-ואי הן אחד דבר כולן - ישראל ואהבת התורה אהבת
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 התורה אהבת בו אין אך' ה אהבת בו שיש יהודי רואים כאשר .בזו זו מלכתחילה כלולה מהן

 ואהבת התורה אהבת בלא, לבדה' ה אהבת כי לדעת שעליו, לו לומר צריכים, ישראל ואהבת

 להשתדל צריכים, ישראל אהבת רק לו שיש יהודי כשרואים, גיסא-מאידך. קיום לה אין, ישראל

 ישראל באהבת שפעולתו להשתדל צריכים: מזו רהיית'. ה ולאהבת התורה לאהבת להביאו

 לאהבת נוספים יהודים בעטייה שיקרב אלא, לצמאים ומים לרעבים לחם בנתינת רק לא תתבטא

' המשולש החוט' זה יהיה, זו מתוך זו, יחדיו תפעלנה האהבות שלוש ה' , כאשר ולאהבת התורה

 ".3הגאולה גם תבוא ובאמצעותו' יינתק לא'ש

 ""מה זה שליחות

 לצאת זה לשליחות , לצאתלאורוגוואי או, לסין, ליפן לצאת דווקא לאו זה לשליחות לצאת

 .שלך מהמיצר הפנימי

 ".טרנד"ב זה ככה כי עושים שכולם מה שצריך, ולא מה עושה שאני הבנה זה לשליחות לצאת

 .לפחד בלי' ה של הרצון את לעשות זה לשליחות לצאת

 .מושפע להיות מנהיג ולא מונהג ולא משפיע לצאת לשליחות זה להיות

 .ברוחניות קרוב וקרוב בגשמיות רחוק להיות זה לשליחות לצאת

 .לתת גם אפשר רק כך כי, להתמסר, להתמלא, ללמוד לצאת לשליחות זה

 ."חיה דוגמה ולשמש,  אותך צריכים ולמה ממך רוצים מה לצאת לשליחות זה לדעת

 ברכה ותודה

ההסבר בפשט הוא שמה שתעשה ה' יתן לך " דרכך חייצל 'ה"  ישנה ברכה שאומרים לשליח

 !דרכך'? ה יצליח איך הצלחה. אבל בעומק יש שמסבירים ברכה זו באופן פנימי יותר שבעצם

ופועל  ,לו המיוחד האפיק מהו מוצא האדם כלומר שדרך השליחות שאתה תעשה ה' יופיע. כאשר

 בלבד, עצמו לדאוג רצונו בין שיש הניגוד את פתר שהוא לומר אפשר אזי בו בתודעה של שליחות,

אחרים, ודרך שם משתדל לפעול את דבר ה'. תודה רבה לה' יתברך על שזיכה  על לפעול רצונו לבין

בתהליכים אותי ואת משפחתי, בשלוש שנים האחרונות, להיות ממשפחת המכינה, ולקחת חלק 

תודה לרב בעז ולכל הצוות הנפלא כל הכל!  העוברים על החבר'ה בתקופה משמעותית זאת.

וחביבים מכולם תודה לכל התלמידים, האחים, הבנים היקרים, מכל המחזורים, שאפשרו לי את 

הזכות הזאת להיות חלק ממשפחה מדהימה זו משפחת המכינה. יהי רצון שנזכה בכל מקום 

 ן, להיות שליחים נאמנים לה' יתברך.בעולם ובכל זמ

 

  

                                                           
3
 ".באתי לגני"מאמר  ,הרבי מלובביץ' התוועדות י' שבט 



 בעזרת ה'
 

27 

 ייסורים

 הרב שלום חבשוש

 

אחד הדברים העיקריים שהם יסוד האמונה של האדם היהודי זו האמונה שכל דבר שקורה 

במציאות הוא רצונו של ה' יתברך. לאחר נקודת מוצא זו אחד הדברים הקשים להבנה בשגרת 

ייסורים הבאים על האדם או הבאים על אחרים. הדבר העיקרי שקשה בייסורים היום יום הם 

הוא ההבנה מה רצה ריבונו של עולם בקיום הייסורים האלו, במיוחד בהתבסס על העובדה אותה 

אומר דוד המלך ע"ה "טוב ה' לכל ורחמיו על כל מעשיו" כלומר ריבונו של עולם מטיב עם העולם, 

אמר רבא ואיתימא רב חסדא אם הגמרא מדברת על תכלית הייסורים: " ?אז מדוע ישנם ייסורים?

רואה אדם שייסורים באין עליו יפשפש במעשיו שנאמר נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה עד 

יה ומתורתך תלמדנו, ואם  תיסרנוה',פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורה שנאמר ה' הגבר אשר 

". גם אם איננו 1תלה ולא מצא בידוע שייסורים של אהבה הם שנאמר כי את ה' יאהב ה' יוכיח

מבינים לגמרי מדוע ישנם ייסורים, אנו רואים מגמרא זאת שישנה מטרה בייסורים והיא לעורר 

כלומר  -עשיואותנו לעשות תשובה. כוונת הגמרא שאם רואה שייסורים באים עליו יפשפש במ

יבדוק ויברר עם עצמו האם במעשיו מילא את חובתו. ואם "פשפש ולא מצא" כלומר ראה שמילא 

. חשוב להדגיש את דברי הגמרא ניסיוןאת חובתו במעשיו אלה הם ייסורים של אהבה כלומר 

ה דווקא שהייסורים באו עליו ולא שהביא על עצמו ייסורים בזה לא דיבר -"שייסורים באים עליו"

 הגמרא. 

 מעיון בדברי חז"ל בכמה מקומות ניתן להגדיר שישנם כמה סוגי ייסורים

. 2ייסורים שבאים ככפרה לכפר על החטאים ועל העברות שאדם עבר, כך רואים בגמרא .א

הרמב"ן בשער הגמול אומר שבזה שהקב"ה מביא לנו ייסורים הוא גומל איתנו חסד גדול, 

 כיוון שהייסורים מכפרים.

תיסרך רעתך ומשובותיך " תוך תוכחה כפי שהנביא ירמיה אומרורים שהם באים מישנם ייס .ב

 "3תוכחך ודעי וראי כי רע ומר עזבך את ה' אלוקיך ולא פחדתי אליך נאום אדוניי ה' צבאות

לשון בנים -. ומשובותיך סוף שרעתך תביא אלייך ייסורים -מסביר רש"י: תיסרך רעתך

 פחד שלי לא היה בלבך לירא אותי.  -א פחדתיול לשון מוסר.- שובבים. תוכיחוך

ה יותר בקשר שלו הישנם ייסורים הבאים לרומם את האדם ולהביא את האדם למדרגה גבו .ג

  ייסורים אלו מוגדרים ייסורים של אהבה. ללא שום קשר לעוון שעשהאל ה' 

מכוון מלמעלה בתכלית הדיוק ולמי  כמה סוגי ייסורים אך חשוב לזכור שהכל יוצא שישנם

שהייסורים צריכים לבוא הם באים ובשעה המדויקת הם הולכים, כפי שהגמרא במסכת עבודה 

עין אותן שלא תלכו אלא יבשעה שמשגרין אותן )את הייסורים( על האדם, משבזרה מביאה: "

ידי סם פלוני, כיוון שהגיע ביום פלוני ולא תצאו אלא ביום פלוני ובשעה פלונית, ועל ידי פלוני ועל 

זמנן לצאת הלך זה לבית עבודת כוכבים, אמרו ייסורין: דין הוא שלא נצא, וחוזרין ואומרים: וכי 

מפני ששוטה זה עושה שלא כהוגן אנו נאבד שבועתינו? והיינו דא"ר יוחנן, מאי דכתיב וחלים 

                                                           
1
 במסכת ברכות ה', א' 
2
 פ"ו, א' סכת יומאמ 
3
 ירמיה ב' ,י"ט 



 בעזרת ה'

28 

ורים הם סוג של "שליחים" כלומר הייס ".4בשבועתן -בשליחותן ונאמנים -רעים ונאמנים? רעים

 של ה'. לבצע את משימותיו כלפי בני אדם.

 מה נקרא ייסורים?

עד היכן תכלית הייסורין? אמר רבי אלעזר כל שארגו לו בגד שואלת: "הגמרא במסכת ערכין 

" מדברי הגמרא יוצא שייסורים הם נמדדים החל מהדברים הפשוטים 5...ללבוש ואין מתקבל עליו

ם לכאורה לא חשובים, אבל מהאדם נדרש לשים לב גם לדברים קטנים אלו שהם של היום יום שה

 הם הייסורים. 

 כיצד יש לקבל את הייסורים?

רבי עקיבא אומר ארבעה בנים למלך, אחד לוקה ושותק ומבעט, ואחד על זה עונה רבי עקיבא: "

ח נא את בנך את לוקה ומתחנן, ואחד לוקה ואמור לאביו הלקני. אברהם לוקה ושותק, שנאמר ק

יחידך אשר אהבת את יצחק ולך לך אל ארץ המוריה והעלהו שם לעולה, היה לו לומר, אתמול 

אמרת לי, כי ביצחק יקרא לך זרע, ושותק, שנאמר וישכם אברהם אברהם בבקר ויחבש את חמורו 

וה אל את חמורו ויקח את שני נעריו איתו ואת יצחק בנו. איוב לוקה ומבעט, שנאמר אומר אל אל

תרשיעני הודיעני על מה תריבני. חזקיה לוקה ומתחנן, שנאמר ויתפלל אל ה', ויש אומרים אף היה 

מבעט, שנאמר והטוב בעיניך עשיתי, דוד אמר לאביו: הלקני, שנאמר הרב כבסני מעוני ומחטאתי 

ויות . אנו יודעים שאחד הדמלרומם את האדם ". ברצוני להתמקד בעניין הייסורים הבאים6טהרני

בתורה אולי הדמות הראשונה שבה מוזכר עניין הייסורים הוא הדמות של אברהם אבינו כפי 

שהמשנה במסכת אבות אומרת "עשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו..." וחז"ל כשמביאים זאת 

כלומר חז"ל  מציינים את זה כשבח כמעלה על אברהם אבינו שהצליח לעמוד בניסיונות אלו.

 רים שהיו לאברהם אבינו הם בבחינת ייסורים של אהבה והם נקראים ניסיונות. מבינים שהייסו

  ניסיון מהו ומה מטרתו?

 ניתן לענות על תשובה זו ע"י חלוקה לשתי קבוצות עיקריות: 

 . האדם המנוסה. הניסיון הוא לטובת 1

 החברה כולה.. הניסיון הוא לטובת 2

כשאנו באים לעסוק בניסיון מצד ריבונו של עולם חשוב להדגיש דבר בסיסי אותו מדגיש הר"ן 

כי הניסיון צריך להתבאר כי אין ספק שלא ינסה ה' יתברך, בדרשותיו )הדרוש שישי( וכך כותב: "

לדעת אם יעמוד המנוסה בניסיונו, כי ה' יתברך צופה ומביט כל העניינים העתידיים ואין אצלו 

". כלומר מדגיש הר"ן בצורה חד משמעית כי יש להבחין ולהפריד בין ניסיון שהאדם כלל ספק

"! לבין מחיסרון ידיעת האדם"כי זה בא -מנסה את חברו, לדעת אם ליבו שלם עימו או לא 

אם האדם יעמוד בניסיון או לא  מידיעה ברורה מראשהבא –הניסיון שהבורא מנסה את ברואיו 

כלומר כשאדם מעמיד את חבירו  מנוסה, וטובת בני האדם שילמדו ממנו.ומטרתו היא לטובת ה

בנסיון הוא לא יודע כיצד חבירו יגיב, אבל הקב"ה לא נזקק לנסיון כדי לבחון את האדם, הוא כבר 

כדי שהאדם יקבל מזה התעלות, התרוממות. או  יודע מראש את התוצאה, אלא המטרה היא

 י עבודה ודבקות בה'.שהסביבה תקבל מזה דוגמא אישית מה
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אחד הניסיונות והמרכזי שבהם יתנסה אברהם אבינו, הוא ניסיון עקידת יצחק, כפי שהתורה 

את אברהם". על כן נלמד בעיקר מפרשה זאת את עניין  נסהפותחת בפרשיית העקדה "והאלוקים 

 הניסיון. 

  הניסיון לטובת המנוסה

ודע היה הקב"ה שאין אברהם נסוג אחור בפירושו על התורה בפרשת העקדה כותב : "י שד"ל

משמור מצוותיו לכל אשר יצווהו, וציוהו על העקידה, כדי שיקבל שכר על המעשה הנורא הזה, כי 

 אין שכר העובד במחשבה כשכר העובד בפועל". 

ובדומה לכך כותב  אוהב וירא כמו שהיה בכוח.."בפועל "...שיהיה  גם ר' עובדיה ספורנו מביא:

ואם תשאל אחרי שה' יתברך יודע אם יעמוד בניסיונו אם לאו, מה הצורך אל  7לבוי יוסף ארב

הייסורים הללו? התשובה בזה שאין ראוי שיהיה שכר הסובל, הטורח והעמל בפועל, שווה למי 

מי שאינו סובל אותו בפועל, ועל כיוצא בזה נאמר "אל יתהלל חוגר כמפתח", שאין ראוי שיתהלל 

כמי שכבר פעל , אף על פי שהוא מוכן לעשותה והוא חגור כלי מלחמה, עלשלא עשה הגבורה בפו

גם בכמה מקומות מדגיש  הרמב"ןהגבורה בפועל והוא מפתח )מסיר( מעליו כלי מלחמה.  ועשה

רשות עניין הניסיון הוא לפי דעתי בעבור היות מעשה האדם בפירושו לתורה: " את מטרת הניסיון

לא יעשה,ייקרא ניסיון מצד המנוסה, אבל המנסה  -יעשה ואם לא ירצה -אם ירצה מוחלטת בידו

 "8., לא שכר לב טוב בלבדשכר מעשה טוב, להיות הדבר מן הכוח אל הפועליתברך צוה בו להוציא 

על הפסוק כי לבעבור נסות אתכם בה האלוקים" כותב בפירוש הרמב"ן בספר שמות על המילים: "

ו בעבודה קשה, לדעת אם יסבלנה לאהבתו, ופעם ייטיב עימו לדעת אם האדון פעם ינסה עבד

אשרי אדם עומד בניסיונו שאין בריאה  9יגמול אותו בטובה אשר עשה עימו, כעניין שאמרו חכמים

שאין הקב"ה מנסה אותה. העשיר מנסהו אם תהיה ידו פתוחה לעניים, ומנסה העני אם יכול 

  ".לקבל ייסורין ואינו כועס

לגדל אתכם בעולם שייצא לכן שם באומות שהוא בכבודו נגלה עליכם.  –כותב רש"יילים אלו על מ

את הגדולה  מהכוח אל הפועלבמקורות אלו אנו רואים שעיקר הניסיון הוא בשביל להוציא 

שטמונה באדם, כפי שאנו יודעים שאינו דומה לימוד התאוריה למעשה. וגם אדם שטמונים בו 

ות גדולים לעבוד את ה' כאשר יבצע זאת בפועל על ידי מעשים הוא יתרומם כוחות גדולים ורצונ

של  ייסוריםויתחבר לה' יותר וכדי שדבר זה יתקיים מביא הקב"ה על האדם שבמדרגה גבוהה 

 הקרוי ניסיון.  אהבה

רואה קשר בשורש המילה של  , הוא10הרש"ר הירש על התורהניתן לחדד זאת ע"י מה שכותב 

קרוב ל"נסע", "נשא" , להרחיק מן המקום,  -התעלות להתרוממות. וכותב: "נסהמילה ניסיון ל

ה הלהעלות דבר אל נקודה רחוקה או גבולהשליך למרחקים, להרים אל על, שלושתם איפוא! 

כן גם "נסה" במובן הכוחות הפיזיים או המוסריים: לנסות, שפירושו אינו להעמיד כוחות יותר. 

, באשר שכל ניסיון הוא עליהאלה בפני משימות כאלה, אשר עד כה לא התנסו בביצוען. מכאן 

הוא מחזק ומאמץ את הכוחות הקיימים מכבר, אך טרם עמדו במבחן המשימה הנוספת או הנעלה 

מישים ליטראות, ואתה מנסים אם יוכל לשאת בר דומה? לחבל שכבר נשא חל למה הדיותר. מש
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מתחזקים ומתעלים הכוחות הפיזיים גם את הליטרה החמישים ואחד אכן, בדרך זו 

 ". המוסרייםו

גיע גבוה יותר, וכיצד כלומר הרש"ר הירש מחדד את הרעיון שהבאנו, כשיש ניסיון מטרתו הוא לה

בניסיון האדם חייב להתחזק ולהתאמץ יותר וממילא הוציא מהכוח כדי לממש ולעמוד זה קורה? 

  אל הפועל כוחות גדולים הטמונים בו.

 ?את מי ה' מנסה

ודע, כי ה' צדיק יבחן, כשהוא יודע בצדיק שיעשה רצונו וחפץ להצדיקו, יצוה כותב הרמב"ן: "

שבתורה לטובת והנה כל הניסיונות אותו בניסיון, ולא יבחן את הרשעים אשר לא ישמעו. 

 .11"המנוסה

א"ר יונתן: היוצר הזה אינו בודק קנקנים מרועעים, שאינו  :מביאים משל חז"ל במדרש רבה

ובמי הוא בודק? בקנקנים יפים, שאפילו מקיש  מספיק לקוש עליהם אחת עד שהוא שוברם.

מר: אעליהם כמה פעמים אינם נשברים. כך אין הקב"ה מנסה את הרשעים אלא את הצדיקים, שנ

זו קבוצה אחת הרואה את הניסיון בא לטובת עם מנוסה, הנותנת לו הזדמנות  !12"ה' צדק יבחן"

ורו הגנוז והכוחות רו הטוב על כל יצריו, להזריח כל אלגדול, להתגבר על עצמו , להרגיש יצ

 הטובים הגלומים בו.

 הניסיון הוא לטובות החברה כולה

דע, כי כל ניסיון שבא בתורה אין כוונתו וענינו אלא כדי שידעו בני האדם מה שצריך " הרמב"ם

. ואין פירושו, שידע ה'. וכן שיידעו האומותלהם לעשותו."לדעת הישכם אוהבים את ה'" פירושו, 

להודיענו  -"כי אות היא ביני וביניכם לדורותיכם לדעת כי אני ה' מקדשכם". וכן עניין העקידה

 "13בת ה' ויראת ה'.גבול אה

כלומר לפי דברי רמב"ם אלו עיקר הניסיון הוא להראות לכולנו ע"י העומד בניסיון כיצד עלינו 

 -רס"ג  יכולים להגיע במסירות הנפש. לפעול מבחינה מעשית, ולאן עלינו לשאוף בעבודת ה', ולאן

ידת יצחק" שער כא'(. להראות צדקתו לבני אדם. )וכן כתב בעל "עק –"נסה"  -בפירושו על התורה 

יצחק אבוהב בספרו מנרת המאור: שיישנו קשר ייסורים בניסיונות. ושהקב"ה  'כך גם קושר ר

  אלא הכוונה שבני אדם מסביב יראו, ידעו וילמדו עד היכן האדם צריך לאהוב את ה'. ודאי יודע.

הפועל הנפלא הזה  כי מפרש את המילה ניסיון מגזרת "נס", –יצחק אברבנאל מרחיב זאת יותר  'ר

 , כדגל רם ונישא, אליו גויים ידרושו ויביטו אחריו"!לנס עמיםשעשה אברהם בדבר ה' עומד 

 היא שמחה ביסורים ביותר המדרגה הגבוהה

מדגיש את הנקודה שכל עניינו של  בביאורו מה זה החסיד, 14הרמח"ל בספרו מסילת ישרים

אמנם כדי שלא " והמבחן הגדול באהבה הוא כשיש צרות ודוחק, וכך כותב: אהבת ה' החסיד היא

 ".. תהיינה הצרות והדחקים קושי ומניעה אל האהבה, יש לאדם להשיב אל עצמו שתי תשובות

כלומר כשיש לאדם קשיים, אז פעמים שיש לו שאלות כלפי רבש"ע, וישנם שתי סוגי תשובות 

כל מה שה' עושה זה לטובה, זו תשובה שמתאימה לרוב  -.תשובה המוכרת1שאדם עונה לעצמו, 

מתאימה רק לבעלי הדעה האמיתית, ומסביר זאת בדרך משל  . שהיא2בני אדם, אך ישנה תשובה 

כשר צבא הרשום בגבורה אשר יבחר לו תמיד במלחמה החזקה ביותר, להראות תקפו בניצחונה. "
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יזדמן לו מה שיוכל להראות בו אל אשר הוא וכבר מורגל זה העניין בכל אוהב בשר ודם שישמח כש

משל לקצין המצטיין בצבא, שתמיד מחפש את המשימות  - אוהב עד היכן מגיע עוצם אהבתו."

כך גדלה יותר ההתלהבות שלו להתנדב  הקשות כדי לבחור בהם, ככל שישנה משימה יותר קשה,

 לבצע את המשימה.

כך מי ש לו הזדמנות להראות לו את אהבתו. כאשר אדם באמת אוהב את חברו, הוא שמח שיפי כ

הרי מי שאוהב מישהו אחר, וקל וחומר  שאוהב את ה', בכלל לא מפריע לו שיש לו דברים קשים.

הוא עולם, לא אכפת לו מכל הקשיים. לא רק שלא אכפת לו, אלא -של-מי שחולה אהבת ריבונו

ות קשים יותר. וזה מה שמעניין את שיש לו הזדמנות להרבות את כבוד ה' וקידוש ה' בניסיונ שמח

החסיד, הוא כלל אינו עובד לעצמו, אלא עובד את ה' בשביל ה', להגדיל את כבוד ה' וקידוש השם 

צריך להתאמץ יותר כדי להתגבר  בעולם. ככל שזה קשה יותר, ככל שיש לו יותר ייסורים הוא

 .משמחולא זה ימומ

 סיכום

מגיעים במקרה אלא הם עושים שליחות שנקבעה  הייסורים שבאים על האדם מעצמם, אינם .א

 ע"י ה'.

אלא גם בדברים הקטנים שקורים  הדברים המוגדרים ייסורים אינם רק טרגדיות גדולות, .ב

 לאדם שלא היו מתוכננים, גם הם בגדר ייסורים. 

 ישנם כמה סוגי ייסורים. .ג

עמיד את האדם ישנם ייסורים שבאים ללא קשר לעוון או חטא שהאדם עשה, אלא בא כדי לה .ד

 בניסיון.

אין תכלית הניסיון לדעת ולעמוד על טיבו של המנוסה. "כי ה' קורא הדורות מראש" יודע אם  .ה

 יעמוד המנוסה או לאו! אם כן למה מנסה? 

 כדי לחזק האדם, להגביר הכוחות הטובים שבו, להוסיף לו כוחות ולהרבות שכרו. .ו

 או לרשעים חלילה. אין הקב"ה מנסה למי שלא יעמוד בניסיוןלכן, 

, כדי שילמדו הוא לתועלת החברה האנושית כולההניסיון מלבד היותו טוב ומועיל למנוסה,  .ז

 ויוסרו. 

כרו וכדי אשריו ואשרי חלקו של האדם הזוכה להגיע למעלה כזו שה' בוחנהו למען הרבות ש

אשר  ד"וברכה גדולה עוד יותר לאדם אשר נמצא במדרגת "החסי שיקחו אחרים ממנו מוסר!

 מתוך אהבת ה' אמיתית. מצא בייסורים ומצליח לקבלם בשמחה שנ
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 סודה של מידת הענווה

 עמית שולמןהרב 

 ענווה או גאווה

כלומר שאחר שרבי נפטר " 1משמת רבי, בטלה ענוה ויראת חטאהמשנה במסכת סוטה אומרת "

שכביכול התבטלה מידת הענווה מהעולם. על משנה זו לא נשארו ענווים בדרגת ענווה כשלו כך 

" , כלומר רב יוסף 2אנא דאיכא ענוה תיתני לא לתנא יוסף רב ליה אמרישנה גמרא מפתיעה: "

תגובתו של רב יוסף  נזעק ואומר: מה פתאום בטלה מידת ענווה לאחר שרבי נפטר, והרי אני כאן!

תמיהה  הגאווה לומר על עצמך שאתה עניו!מעלה תמיהה גדולה, שהרי נראה שזו בעצמה מידת 

קורח חושד  נוספת בסגנון זה שענווה וגאווה מתנגשות חזיתית זו בזו, אנו מוצאים בפרשת קורח.

ומדוע תתנשאו על קהל את משה ואהרון במידת הגאווה וההתנשאות כאשר הוא טוען כלפיהם "

אם הקב"ה בכבודו ובעצמו מעיד ". אך קשה הדבר כיצד ניתן לחשוד במשה במידת הגאווה, 3ה'?

. וכן קשה להבין כיצד "4והאיש משה עניו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמהעליו בתורה "

מאתיים וחמישים אנשים נשיאי העדה משתכנעים מטענתו של קורח ויוצאים נגד משה, הרי 

אפשר בכלל  לכאורה היה עליהם לזעוק, שהמידה הכי מתוקנת של משה היא מידת הענווה, וכיצד

 להעלות על הדעת שמשה רבנו מתגאה ומתנשא?!

 העיקר הוא הפנימיות

מסביר בצורה מופלאה את הסיבה בה בקלות היה ניתן לחשוד  5על פרשת קורח ה"שפת אמת"

פעמים רבות אנו מדמיינים  משום שמשה רבנו היה העניו מכל האדם.דווקא במשה שהוא מתגאה, 

ונחבא אל הכלים, לא בתור אדם כריזמטי וסוחף. אנו מצפים כי את האיש העניו בתור אדם שקט 

האדם העניו יתבייש בפני החברה, ויקטין את עצמו לפני האחרים. אך כל זאת משום שאנו 

. מחדש ה"שפת אמת" שעיקר הענווה הוא התנהגות חיצוניתתופסים בטעות את מידת הענווה כ

מפני שמשה היה באמת עניו הוא לא חש בליבו של האדם ובמחשבותיו. ודווקא פנימיות, ב

להתנהג בצורה חיצונית כזו הנראית לאחרים כאילו הוא מתגאה, בצורה כריזמטית והחלטית, 

 לכבוד שם שמיים ולא לכוונת כבודו הפרטי. –בשעה שכל כוונתו הייתה טהורה 

 נפוטיזם

התפקיד השני  נדמיין לעצמינו מצב שבו ראש הממשלה ממנה את אחיו לתפקיד שר הביטחון,

בחשיבותו. מיד כל אמצעי התקשורת היו זועקים שיש פה תופעה מכוערת והתנהלות שאיננה 

תקינה. תופעה זו של בעלי שררה הממנים למשרות את קרובי משפחתם מכונה בלעז "נפוטיזם" 

עתה נחזור לפרשת קורח ונבחן את ההתנהגות  והיא כמובן נתפסת כשלילית בעיני ההמון.

משה כמנהיג העם ממנה לתפקיד הכהן הגדול את... אחיו  של משה בעיני הנפוטיזם: החיצונית

אהרון. תפקיד הכהן הגדול הינו תפקיד מכובד, שיש לו גם הטבות כלכליות גדולות )כ"ד מתנות 

  כהונה(, משה ממנה את אחיו לתפקיד הכהן הגדול!

 לברר לך היה לא מלכות האת לקחת כך מפרש רש"י את ההתנשאות של משה בעיני קורח "אם

קורח מעמיד את עצמו במקום משה, ואומר לעצמו, הרי אם אני הייתי ממנה את  כהונה". לאחיך

                                                           
1
 סוטה ט, טו 
2
 ע"ב סוטה מט 
3
 ג ,במדבר טז 
4
 ג ,במדבר יב 
5
 פרשת קורח תר"מ 



 בעזרת ה'
 

33 

אח שלי לכהן, ודאי הייתי מרגיש סיפוק וגאווה על כך, שזו הצלחתי האישית, בטח משפחתי גאה 

 חלוטין ממנו.אך מה שקורח לא מעלה על דעתו הוא שמשה נמצא במקום אחר ל י על בחירתי.ב

 התבטלות לרצון ה' –ענווה 

 עניינה של מידת הענווה הינו התבטלות רצון האדם לרצון ה'. העניו האמתי כל רצונו הוא להרבות

רואה הוא את הצלחתו הפרטית בכך שמתגדל  את כבוד ה' בעולם, ולא את כבודו העצמי הפרטי.

כשהקב"ה מעיד על משה רבנו שהוא  כבוד ה' בעולם, ורואה את עצמו כשליח למלא את דבר ה'.

ביטל את רצונו כלפי הרצון של אלוקים. פירוש  פירוש הדבר הוא שמשה רבנו –העניו מכל האדם 

הדבר הוא שמה שמניע את משה בעולם, ה"אינטרסים" לפיהם פועל משה את פעולותיו והמניעים 

אינם אינטרסים פרטיים אגואיסטיים צרים, אלא  –על פיהם משה בוחר את החלטותיו 

 משה רואה לנגד עיניו קודם כל את טובת הכלל. את טובת עם ישראל. "אינטרסים" כלליים.

 משה מחליט את החלטותיו ופועל. –ולפי מה שטוב לעם ישראל, ולפי מה שטוב בעיני אלוקים 

 הלב -העיקר

משה רבנו  "6מליבי כי לא האלה, כל המעשים תא לעשות שלחני ה'כי , תדעון בזאת משה "ויאמר

פונה לקורח ואומר לו שהוא הולך להוכיח לו שכל מה שהוא פועל בעולם זה לא "מליבו" הפרטי, 

"אני הולך  –במילים אחרות היינו יכולים לומר שמשה אומר פה לקורח  אלא רק מצו אלוקי.

אין פירוש  -שמשה מתכוון "אני עניו", וכן כשרב יוסף אומר "אני עניו" להוכיח לך שאני עניו!"

מגיע לי מחיאות כפיים וכבוד והשתחוויה מאחרים, אלא בדיוק להיפך! אני "עבד" של  –הדבר 

אני לא פועל בעולם בשביל שאחרים יעניקו לי כבוד פרטי, אלא אני פועל בעולם לפי מה  אחרים,

)הראי"ה קוק  ב לעם ישראל, לפי מה שאלוקים מצווה אותי לפעול.לפי מה שטו –שטוב לאחרים 

ואכן הקב"ה עושה נס שהאדמה בולעת את  היה חותם את מכתביו בחתימה "עבד לעם קדוש"(.

ובכך מוכיח לעולם כולו שהכוונה של משה  –קורח ועדתו והמטה של אהרון מוציא פרחים החוצה 

בת הכלל ועל פי ציווי ה', ולא על פי אנטרסים ואהרון היא אכן כוונה פנימית טהורה לטו

 אגואיסטים פרטיים.

 עיסוק בחומריות מביא לגאווה

, אלוקיך את ה' תשכח-פן, לך השמרמזהירה את האדם על מידת הגאווה " 7התורה בפרשת עקב

איך מגיעים למצב בו שוכחים  "היום מצווך אנכי אשר, וחוקותיו ומשפטיו מצוותיו שמור לבלתי

 ובקרך. וישבת, תבנה טובים ובתים; ושבעת, תאכל-פןממשיכה התורה ומסבירה " אלוקים?את 

 אלוקיך את ה' ושכחת; לבבך ורם - .ירבה, לך-אשר וכול; לך-ירבה וזהב וכסף, ירביון וצאנך

כשאדם עסוק בחומריות ומילוי תאוותיו הוא עלול  ".עבדים מבית מצריים מארץ המוציאך

ולשכוח מהיכן הוא הגיע, ומי הביאו עד הלום ואיך ה' שמר עליו לכל אורך להמשך אחר החומר 

; מים-אין אשר, וצימאון, ועקרב שרף נחש, והנורא הגדול במדבר המוליכך" הדרך ודאג לו.

, ענותך למען :אבותיך ידעון-לא אשר, במדבר מן המאכילך .החלמיש מצור, מים לך המוציא

" בעקבות העושר החומרי עלול האדם להתבלבל ולהגיע למצב .באחריתך, להיטיבך--נסותך ולמען

לשכוח את אלוקים פירוש הדבר  ".הזה החיל-את לי עשה, ידי ועוצם כוחי: בלבבך, של "ואמרת

זוהי מידת  –כל הטוב והעושר, ולחשוב כאילו הכל מהאדם עצמו ובבעלותו. מקור לשכוח את 

במקום זאת ממשיכה התורה  שלמדנו במידת הענווה.גאווה, שהיא ההיפך מההתבטלות כלפי ה' ה
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-אשר בריתו-את הקים למען :חיל לעשות, כח לך הנותן הוא כי--אלוקיך את ה', ואומרת "וזכרת

 הזה" כיום, לאבותיך נשבע

 בין גאווה להכרה בערך העצמי

 ועוצם כוחי :בלבבך, ואמרתהר"ן בדרשותיו מפרש אחרת את הסיומת של הפסקה שראינו קודם."

 החיל-את לי עשה, ידי ועוצם כוחי" " מפרש הר"ן באופן חיובי, תאמר.הזה החיל-את לי עשה, ידי

 ":חיל לעשות, כוח לך הנותן הוא כי--אלוקיך את ה'תמשיך ותזכור: " –הזה"! אך באותה נשימה 

היא לזהות את הכוחות והכישרונות שאלוקים נתן  כלומר, מידת הענווה לפי הסברו של הר"ן

במובן של 'לא להתייחס אליהם', ולהקטין את ערכם אלא לבטל אותם  –לאדם ולא לבטל אותם 

כלפי הרצון האלוקי במובן של 'להשתמש בהם לטובת הכלל' ולטובת מילוי רצון ה' בעולם, כי 

כלומר על האדם  לצורך כבודי הפרטי.לצורך כך ולא  –אלוקים הוא הנותן לי את הכוחות הללו 

הגאווה מתחילה מכך שהאדם חושב שהכוחות הללו שייכים לו,  להכיר בכוחותיו, ואין בכך גאווה.

והוא הבעלים עליהם, ולכן גם הוא יכול להשתמש בהם לטובת עצמו, והוא מחכה למחיאות 

הכוחות והכישרונות  לעומתה הענווה מכירה בבעלים האמיתי של הכפיים וההערצה מצד הקהל.

 לריבוי כבוד ה' בעולם. –שבאדם, וממילא היא מתעלת את הכוחות הללו 

 עשה עצמו כעני

 – "9ִשיחוֹ  ִיְשֹפְך' ה ַיֲעֹטף ְוִלְפֵני ִכי ָעִנילְ  ְתִפלָּה מסביר את דברי דוד המלך בתהילים " 8הזוהר

ודוחה תפילות  –גבוהה והיא מקדימה להגיע לפני ה'  הכי במדרגה עומדת שתפילת העני התפילה

הוא לא  - אחרות מפניה, מכיוון שתפילת העני היא מעומק הלב, כי העני הוא 'עניו בעל כורחו'

הוא באמת תולה את תקוותו בקב"ה. ועל כן דוד המלך עצמו  -מחזיק מעצמו כי באמת אין לו

 העולם תפילות בכל ואין, לעני להיפתח מוכנים השמים שערי וכל החלונות שכל לאחר שראה

 מסכן כמו הארץ על ישב, המלכות לבוש את פשט הוא. מסכן, כעני עצמו את עשה - העני כתפילת

ִוד ְתִפלָּה: "ואמר ִני ִכי ֲעֵנִני - ָאְזְנָך' ה ַהֵטה ְלדָּ  מלך אתה הרי: ה"הקב לו אמר "10ָאִני ְוֶאְביֹון עָּ

 המילה את עזב דוד שמיד הזוהר אומר?! ואביון עני עצמך עושה ואתה, חזקים מלכים על ושליט

ה: "אחר באופן והתפלל' ואביון עני' ְמרָּ ִסיד ִכי ַנְפִשי שָּ הכול,  היה בדוד, זה כל ועם. "11ָאִני חָּ

 גם ידע הוא והייתה בו היכולת הענוותנית לפשוט את בגדי המלכות ולא ליחס אותם לעצמו על כן

 בעומק הלב.  –ולהתפלל מעומק הלב. שנזכה למידת ענווה אמתית , עני כמו שיחו את לשפוך
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 אהבת ישראל ומידת הנתינה

 יגאל סרגטי

 

רבים המנתקים את עצמם מכל קודש בישראל. למעשה אין הם יכולים להתנתק עדים לבימנו אנו 

 מים אותו במעשיהם המקולקלים.ימכך משום שאותו קודש טבוע בנשמתם והם רק מכסים ומעל

הוא -טעות גדולה לחשוב שיהודי הוא יהודי בגלל מעשים מסוימים שעושה, ואם אינו עושה כך

מישראל מורכב משני חלקים עיקריים שצירופם יחד יוצר את שלמות  אחדכל  אינו יהודי. שהרי

. והשני, קודם לדתנו האחד, הטבע הפנימי, כלומר התכונות והכישרונות שטבע בנו הקב"ה האדם.

היכולת להוציא אל הפועל את אותן התכונות הטבועות בו ,דהיינו כוח הבחירה שניתן לאדם האם 

עלינו המשימה לקרב את  להתנהג על פי הטבוע והנתון בו ע"י יוצרו או שמא לסטות מתכונות אלו.

יך להיות "צר. אותם המנסים להתרחק ולהתכחש לטבעם, בכך שנרבה אהבת ישראל אמיתית

 בשורשו מכוח אהבת ישראל והוא עניין הנתינה, מתוך אהבתו לישראל מחזירן לדרך המוטב

דע! כי צריך לדון את כל האדם לכף זכות "ומוסיף רבי נחמן מברסלב  ".ומגלה בהם את החבוי

ואפילו מי שהוא רשע גמור, צריך לחפש ולמצוא בו איזה מעט טוב, שבאותו המעט אינו רשע, ועל 

ידי זה שמוצא בו מעט טוב ודן אותו לכף זכות, על ידי זה מעלה אותו באמת לכף זכות, ויוכל 

 ".1להשיבו בתשובה

בדבריו אלו מסביר לנו רבי נחמן כיצד אנו יכולים להפוך רשע גמור לצדיק גמור,הוצאת האדם  

שאין בו אפילו מכף חובה לכף זכות היא שאפילו אם הוא רשע גמור וכל מעשיו מקולקלים וניראה 

רבי נחמן נותן לנו שיטה איך לעבוד על אהבת  מעט של טוב, צריכים אנו לדון אותו לכף זכות.

 ישראל על ידי כך שנסתכל על אחינו בדברים טובים שבהם ולא חס ושלום בדרכם השגויה.

שנים  2כתוב בגמרא במסכת יבמות "ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה"אמר רבי עקיבא: 

וכולן מתו בפרק אחד מפני  ,זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא מגבת ועד אנטיפרסעשר אלף 

" תלמידיו של רבי עקיבא היו גאוני עולם ויודעי תורה עצומים ובכל זאת שלא נהגו כבוד זה בזה

 הקב"ה לא חס עליהם, מפני שלא נהגו על פי הערך של אהבת ישראל. 

 מפה אנו למדים כמה חשובה מצווה זאת של אהבת ישראל. 

 

האהבה מולידה את הנתינה, והנתינה הנה תולדת האהבה, דהיינו כיוון שאדם אוהב מישהו, לכן 

 הוא נותן ומעניק לו, הנתינה וההענקה המה מולידים את האהבה!!!
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  גיוס וסרבני עריקים

 אוחיון ירין

 מבוא

 להיות יכול אדם איך להבין מסוגל לא אני מאוד. לי מפריעה גיוס וסרבני עריקים של התופעה

 שגידלה למדינה חייו שנות ועשרים ממאה שנים שלוש מינימום לתרום מוכן ואינו גיוס, סרבן

 עליון, ערך בו רואה שאני מהם ואחד חוקים. יש ישראל במדינת לו. ותרמה אותו חינכה אותו,

 מצד הראשונה. מהמעלה וציונית ערכית מוסרית, חובה גם בזה רואה אני חובה. גיוס חוק הוא

 עמדת את לברר ננסה זה במאמר מהצבא. שעורקים או משתמטים נוער שבני תופעה יש שני

 לעריקות. ביחס התורה

 להמחשה סיפור

 קשה, הכשרה קשה, טירונות שעבר אחרי הלוחמים, לפלגת הגיע מובחרת ביחידה מצטיין חייל

 לערוק רוצה שהוא מחליט הוא מסוכן, למבצע היציאה לפני רגע ביחידה. הקושי את עבר וגם

 הוא ערקת? מדוע שלו, ההורים אותו שואלים לביתו, הגיע כאשר שעות, כמה כעבור מהצוות.

 בשביל לא ליחידה. הלכתי זה לבשבי היפה. הכומתה ואת הלוחם סיכת את "קיבלתי להם: ענה

 שלי". החיים את להפקיר

 עריק: או גיוס סרבן להיות – לאיסור מקורות

 העם. של ובעקבו העם, בראש צבאות שרי ופקדו העם, אל לדבר השוטרים ככלת והיה"

 לחזור, המבקש וכל בידיהן, ברזל של וכשילין מאחוריהם, ואחרים לפניהם זקיפין מעמידין

1שנאמר נפילה. ניסה, שתחילת שוקיו, את קפחל בידו הרשות
 וגם פלשתים לפני ישראל נס 

 ".3חללים ויפלו פלשתים מפני ישראל וינסו :2אומר הוא ולהלן בעם. הייתה גדולה מגפה

 יכולה אחד, בחייל מדובר אם אפילו למלחמה, היציאה לפני המערכה שעזיבת אומרת זו משנה 

 משטרה כעין מעמידים הזו, הסכנה שבגלל אומרת המשנה .אויבינו על שלנו הניצחון את לסכן

 הלוחמים. נסיגת את למנוע שתפקידם זמננו, של צבאית

 של הבריחה את למנוע אחרת דרך להם ואין צורך יש שאם , מברזל גרזנים שלהם בידיים שמים

 הבורחים. של הרגלים את יחתכו שהם ידי על אותה, לעצור יכולים הם החיילים,

 בעריקות: שיש נוספים שלילים דברים

 החיילים את מחלישה גם העריקות מוראלית, מבחינה האויב ידי את מחזקת מהצבא העריקות

 נפילה תהיה זה במצב ללחימה. החיוני האחדות כוח לסדיקת גורם וזה מספרית, מבחינה שלנו

  האויב. לניצחון לגרום שיכולה הישראלי, הצבא של במורל קשה

 מהעימות להירתע שלא פעמים מספר מזהירה התורה ישראל, לארץ נכנסו ישראל בני כאשר

 תערצו ואל תראו אל ואמצו חזקו" ".4מהם תראון ולא תערצון לא" האויבים: עם ובא הקרב

 ישראל שמע" ".5תחת ולא תירא לא יעזבך ולא ירפך לא עמך ההולך הוא אלוקיך ה' כי מפניהם,

 את ".6מפניהם תערצו ואל תחפזו ואל תיראו ואל בכםלב ירך אל למלחמה, היום קרבים אתם
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 יציאתם לפני ללוחמים אומר היה הגדול הכהן עניין, באותו פסוקים ועוד האלה, הפסוקים

 יערקו ולא מאויביהם יפחדו לא שהלוחמים כדי חיזוק דברי הם אלו פסוקים לקרב.

 לפחד, מה להם שאין להם, אומר שהיה כך ידי על ללוחמים מוראל נותן היה הכהן מהמלחמה.

 על להתגבר להם ויעזור איתם יהיה ושה' בקרב, לנצח כדי יכולים שהם מה כול ושיעשו

  אויביהם.

 ?חייו בהמשך עליו ישפיע זה איך שמשתמט, אדם

 עליהם לוקח שהציבור הדברים אותם בכול הציבור, עם בעול משתתף אינו אדם כאשר

 ההגדרה המדינה, או הציבור חיי ועל הביטחון על באחריות מדובר כאשר וחומר וקל ות,אחרי

 בניגוד לפעול עצמו את להכריח חייב תכונתו שזו אדם "סוציומט". היא שלו המודרנית

 הם שבהם דברים אותם בכל הציבור של שותף להיות כדי הכול ולעשות ולאופיו, זו לתכונתו

 כדי גם אלא במשימותיו, הציבור על להקל כדי רק לא כך לפעול צריך הוא כציבור. פועלים

 המידות תיקון יותר. וטוב יותר ישר יותר, מתוקן אדם להיות אישיותו, ואת מידותיו את לתקן

 ומתחברת שורה השכינה כי הזה, בעולם בהיותו בו לטפל צריך שהאדם גדול, היותר הערך הוא

 אדם של תפקידו היותו מלבד האדם, של המידות תיקון מתוקנות. שמידותיו אדם עם רק

 וילדיו, אשתו עם שלו החיים ומאושרים. שמחים יותר חייו מתוקנות שמידותיו האדם בעולמו,

 משמעותית בעשייה ומלאים יותר, נינוחים יותר, שלווים יותר, נעימים יהיו ושכניו חבריו עם

  יותר.

  מהמלחמה פטורים אנשים שבהם מקרים

 והם: רשות במלחמת מגיוס לגמרי פטורים להיות בלבד אנשים לארבעה רהמתי התורה

  חנכו. ולא בית בנה .1

  חיללו. ולא כרם נטע .2

  נשאה. ולא אישה שאירס מי .3

 מצווה במלחמת רק האם מחלוקת יש לגביו -הלבב. ורך הירא .4

 ןאי ולכן בלחימתו, מרוכז להיות הלוחם על מאוד המקשות מוצדקות סיבות שאלו ספק ואין

 מרוכזת תהיה לא שמחשבתו בכך הניצחון את לסכן יכול אפילו ואולי במלחמה, שיישאר טעם

 אלא אותם שחררה היא המלחמה סוגי מכול לא אותם, שחררה שהתורה אלו אנשים בלחימה.

 מחלקם. רק

7כותב הרמב"ם
 אלא לביתם חוזרים אינם הנזכרות, הסיבות בגלל מהמלחמה שהמשוחררים 

 הרמב"ם וכדומה. דרכים להם מכינים ללוחמים ומזון מים מספקים לחימה. כתומכי משרתים

 כולם יוצאים מצווה במלחמת אבל רשות, במלחמת רק מהמלחמה חוזרים שיש גם שם כותב

 להלחם.

8כותב הרמב"ם
 מלחמת העמים, משבעת הארץ את לכבוש המלחמה היא מצווה שמלחמת 

 מלחמה היא בזמננו אליה יוצא שצה"ל מלחמה כל . עליהם שבא צר מיד ישראל ועזרת עמלק,

 מלחמת היא הרמב"ם של ההגדרה לפי כן ועל לחסלם, שרוצה אויב מיד ישראל את להציל

 מצווה.
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 בעת ומושיעו ישראל מקווה על ישען המלחמה, בקשרי שיכנס ומאחר"... :9הרמב"ם כותב ועוד

 יחשוב ולא יפחד, ולא יירא ולא בכפו, נפשו וישים מלחמה, עושה הוא ה' יחוד שעל וידע צרה,

 המתחיל וכול למלחמה, דבר מכול ויפנה מליבו זיכרונם ימחה אלא בבניו, ולא באשתו לא

 תיראו אל לבבכם ירך אל שנאמר: תעשה, - בלא עובר עצמו, ומבהיל במלחמה ולהרהר לחשוב

 ניצח לא ואם בצווארו, תלויים ישראל דמי שכל אלא עוד ולא מפניהם. תערצו ואל תחפזו ואל

 לבב את ימס ולא שנאמר: הכול, דמי ששפך כמי זה הרי נפשו, וכול לבבו בכל מלחמה עשה ולא

 ".מדם חרבו מונע וארור רמייה ה' מלאכת עושה ארור בקבלה מפורש הרי כלבבו, אחיו

 ה' ליבו בכל המלחמה את יעשה שאם לדעת צריך לקרב יוצא שיהודי זו בהלכה כותב הרמב"ם

 את להלחם תהייה וכוונתו ה', של מלחמותיו הם ישראל עם של שמלחמות לזכור עליו יושיעו.

 כדי וילדיו, אשתו על לחשוב לו ואסור במלחמה, עצמו את להפחיד לו אסור ה'. מלחמת

 בזמן לפחד לעצמו שגורם שמי כותב הרמב"ם במלחמה. לפחד ול תגרום לא זו שמחשבה

 הזה, לאיסור מהתורה מקור מביא הרמב"ם מהתורה. תעשה לא מצוות על עובר המלחמה

 במלחמה לפחד לעצמו שגורם שמי מוסיף הרמב"ם וכו'. תראו ואל לבבכם ירך אל מהפסוק

 בצבא החללים כול של במותם אשם הוא כאלו לו ונחשב בקרב, יפסידו אם ואשם אחראי

  הישראלי.

 גורם בהיותו מהתורה, תעשה לא איסור על עובר הקרב בזמן עצמו המפחיד הרמב"ם לדעת אם

 מהתורה. תעשה לא על ועובר במפלה אשם מהקרב שהעורק וחומר קל בקרב, למפלה

 בסדיר משמעותי, שירות בצבא לשרת שיזכו ובוגריה המכינה תלמידי כול את לברך ברצוני

 נתון רגע בכול המאפשר והמתמשך הכבד הביטחוני בנטל לנשיאה שותפים ויהיו ובמילואים

  אזרחיה. וביטחון ישראל מדינת של קיומה את
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 ט"ו הלכה ז' פרק מלכים הלכות 
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 התפילה

 עידן אליו

 מבוא 

ון שאני מרגיש שהתפילה היא אחד האתגרים הקשים ובחרתי לכתוב על נושא התפילה, מכי

נושא התפילה הוא נושא גדול ורחב, שספרים ומאמרים רבים  אני מעוניין להתמודד.שאיתם 

 נכתבו עליו והם עוסקים במרכיבים השונים והרבים.

 תפילה בשפה העברית היא מלשון פ.ל.ל שמשמעותה לבקש, לשאוף, וכדו'.

ה של ברכות אלו מכילות שור, לפי זה עיקר התפילה היא הברכות האמצעיות שבתפילת עמידה

לאדם יש בקשות וצרכים שנצרכים לו בימי החול ויש . בקשות למילוי הצרכים הנזקקים לאדם

בימי חול אני מבקשים בין השאר , ועליהם אני מתפלל בקשות הנצרכות לו בימי השבת והמועדים

 על סליחה, בריאות, שפע כלכלי, קיבוץ גליות, גאולת ירושלים ועוד.

בקשים בקשות הקשורות לקדושת השבת והמועד, לכן בשבת אנו בימי השבתות והמועדים אנו מ

 . מבקשים קדשנו במצוותיך, ובמועדים אנו מבקשים להתבשם בקדושת המועד

בשאלה מדוע יש לנו נוסח קבוע  במהלך המאמר אנו נעסוק בכמה מהנושאים שקשורים לתפילה.

וכיצד התפילה פועלת  תפילות ביוםק בשאלה למה אנו חייבים להתפלל שלוש לתפילה ונעסו

 . ומועילה

 מדוע יש לנו נוסח קבוע לתפילה? 

, נויתובתפילה אנו מבקשים שהקב"ה ימלא את חסרונ במבוא כתבנו שהתפילה היא מלשון בקשה.

עות שלהם ככה הם שונים יכמו שבני אדם שונים זה מזה במראה שלהם, ביד תינו.וצרכינו ורצונ

ן היינו מצפים שחז"ל יאפשרו לכל אחד ואחד שיבקש על זה מזה גם ברצונות ובצרכים. על כ

 .הרצונות והצרכים שלו, באופן אישי ובנוסח פרטי

לפי זה מה הטעם לחבר תפילה שבה יש רשימה של בקשות אחידות לכולם מדוע חז"ל הכתיבו 

הסיבה הראשונה  .סיבות שתילכולנו רשימה של אותם הבקשות שעליהם נבקש ונתפלל? יש לכך 

לכך היא שאילו השאירו לכל אחד ואחד לבקש את הרצונות הפרטיים שלו בלבד, הוא היה נשאר 

 . עם רצונות נמוכים

ה' יספק לו ארטיק או מרצדס ובמקרה הפחות טוב הוא היה -במקרה הטוב הוא היה מבקש ש

ל לרצונות יותר מבקש שה' יעניש בחומרה רבה את השכן המעצבן שלו. כדי לרומם את המתפל

משמעותיים, חז"ל הכתיבו רשימה של בקשות כאילו שהבקשות האלה הם אינם באמת הבקשות 

 שלנו ואנו מבקשים עליהם רק כי חז"ל החליטו. 

אך אם נתבונן ברשימת הבקשות ונשים לב היטב לתוכן שלהם נגלה שהבקשות האלה הם ביטוי 

 ושואפים אליהם. אמיתי של השאיפות והרצונות שאנו באמת רוצים 

תנו שיש לנו אנשי כנסת הגדולה נועדה לגרום לנו להכיר בגדולחיבור התפילה ועריכתה על ידי 

רצונות גדולים ושאיפות גדולות ואחרי שנכיר בכך שאלו הם הרצונות שלנו, נבקש עליהם בתפילה. 

בברכת שומע יחד עם זה חז"ל השאירו מקום לכל יחיד ויחיד לבקש על הרצונות האישיים שלו 

תפילה. סיבה נוספת לנוסח אחיד היא שחז"ל רצו שגם לאותם האנשים שהאוצר המילים שלהם 

 דל והם מתקשים לבטא דברים בדיבור, יהיה נושא ובקשות של תפילה, מן המוכן.
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 מדוע חז"ל חייבו אותנו להתפלל שלוש תפילות ביום? 

מצפים שכאשר יש צורך לאדם הוא יעמוד כמו שכבר כתבנו התפילה היא בקשה. לכאורה היינו 

תפילות ביום, שחרית מנחה  שלוש ויתפלל. מה הערך ומה התועלת בכך שחז"ל קבעו להתפלל

 תועלת יכולה להיות להתפלל ולבקש כאשר אדם אינו חש צורך בכך ? ווערבית ? איז

דמנות כים והרצונות של האדם אך עיקר מטרתה היא הזהתפילה היא אומנם בקשות על הצר

לייצר קשר וחיבור עם ה'. חז"ל אומרים למה נתעקרו האימהות שנתאווה הקב"ה לתפילתם. אמר 

חכמות הן, אהובות על בעליהן הן ומה יכול לגרום להם צורך להתפלל? על כן  הן, עשירות הן, יפות הקב"ה

 ילדים.  גרם להם לעקרות כדי שתהיה להם סיבה מאוד חזקה לבקשות להתפלל אליהן ולהתפלל על

לפי דברי חז"ל אלו לכאורה הקב"ה מצפה לתפילה. הסיבה לכך היא שהקב"ה חפץ בטובתנו ומשום כך 

 צרכינו על שנבקש כדי אינה הקב"ה של מבחינתו התפילה, מטרות חז"ל לפי איתו. שלנו בקשרהוא חפץ 

היא שהתפילה  לכך הסיבה לה'. להתפלל צורך בנו ליצר כדי והם צריכים שאנו דברים אותם אלא ורצונותינו

 היא הכלי החזק ביותר והעמוק ביותר לקשר עם ה' וקשר זה עיקר התכלית והמטרה שלנו בעולם. 

 כיצד התפילה פועלת ומועילה? 

הקב"ה שלם ואינו ניתן לשינוי, בוודאי שהאדם לא יכול לשנות את החלטותיו. על ידי התפילה 

 .י לשנות משהו בגזרותיו. ואין יכולת לשנות אותוהשבח שאנו משבחים אותו, אינו מחמיא לו כד

כיוון שכך, נשאלת השאלה מה התועלת שיש לאדם כאשר הוא מבקש על צרכיו ורצונותיו 

 מהקב"ה?

 כבר כתבנו שעיקר המטרה של התפילה היא חיזוק הקשר עם הקב"ה.  

ים את הקשר על כאשר אנחנו עומדים לפניו בתפילה ומשתדלים לכוון בה ככול שניתן אנו מחזק

וממילא אנו ראויים ליחס אחר  ידי כך שמתעלים למקומות רוחניים גבוהים יותר ורוחניים יותר,

 .ושונה מהמקום שבו הינו לפני התפילה כלומר, לא הקב"ה לא משתנה אלה אנו משנים את גורלנו

 סיכום

הקשר הזה כתבנו על כך שעיקר מטרת התפילה היא לחבר את האדם עם הקב"ה לחזק שאת 

נו אך המעמד יולהעמיק אותו. אומנם האדם עומד להתפלל כדי שה' ימלא את צרכינו ורצונות

בכך את התלות שלו בקב"ה למלא את רצונותיו המהר"ל מפראג  להתפלל לפני ה' הוא מכיר

 .ו"יבאחר הוא ממילא מחובר אל "שכול אשר תלוי כותב:

 ולא להיות קשור אליו. כך גם אנחנו תלויים אי אפשר להיות תלוי במישהו אחר הסבר דבריו:

  מחוברים אליו. בקב"ה ולכן אנחנו
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 1סוד הלמידה היהודית

 דורון אסולין

 הקדמה

וכאחד מאבני היסוד חשוב לבאר את  מאז ומעולם היה הלימוד אחד מאבני היסוד של העולם.

החלטתי לבדוק את שיטות הלמידה שהיהודים השתמשו בתור יהודי,  הדרך הטובה ביותר ללמד.

במאמר נגלה עד כמה השיטות השפיעו על היהודים, מהם השיטות והאם יש עוד המצאות . בהם

 חינוכיות שהיהודים המציאו?

 למה דווקא לחקור את זה מבחינה יהודית?

כי מי אמר  בותכמו שאמרנו שהלימוד הוא כל כך חשוב אולי כדי להשקיע ולחפש שיטות יותר טו

)שפועלת בשיטה קפדנית בשילוב שעות לימוד  אולי מערכת החינוך ביפן שזאת השיטה הכי טובה?

 )שפועלת בשיטה הנותנת עצמאות ומאמינה בהפחתת שעות הלימוד(? רבות( או השיטה בפינלנד

השיטות הללו מוכיחות את עצמם מאוד פרודוקטיבית, ומדרגים את המדינות גבוה בראש 

 אולי השיטה שלהם יותר טובה?. ות ההישגים בחינוךטבלא

 התשובה היא לא! חד משמעית.

מכלל העולם,היהודים זכו  0.18%קודם כל נתחיל בקצת סטטיסטיקה למרות שהיהודים מהווים 

מה שאומר שהיהודים זכו בפרסי נובל  מכלל פרסי הנובל שחולקו. 22.7%שהם  850מתוך  193-ב

שיטות לימוד יהודיות נפרסו ברחבי העולם ואומצו  )מטורף!(. לזכות ממה שהיו אמורים 127פי 

)אבי הפילוסופיה(  סוקרטיס מורהו של אפלטון על ידי אנשים ומשכילים רבים אפילו גויים לדוג':

וגם אפילו הסינים התחילו  )שאלות ותשובות(. אימץ והשתמש בשיטת השקלא והטריא היהודית

 נטלקטואלי .ללמוד גמרא בשביל הגירוי האי

שנית, ואפילו יותר חשוב, היהדות נותנת מקום של כבוד ללימוד שהרי בקריאת שמע שכל יהודי 

הדבר רשום כציווי. וגם בקהילות רבות של יהודים  קורא פעמיים ביום רשום "ולמדתם אותם",

 המורה היה דמות מכובדת מאוד בקהילה)למשל המורי בתימן(. ,בעולם

מסופר על תלמיד שבא לקבוצה של רבנים ושאל אותם מה יותר חשוב הלימוד או  2בגמרא

 וחוץ מר' עקיבא כל שאר הרבנים ענו שהלימוד יותר חשוב אפילו מהמעשה. המעשה?

החלטתי לחקור את שיטות הלימוד שהיהודים  בגלל הסטטיסטיקה והיחס של היהדות ללימוד.

 משתמשים בהם.

 שיטות הלימוד ע"פ היהדות

 חברותא-שיטה ראשונה

כשאתה לומד עם חבר,אתה מלבן דברים  חברותא הנה לימוד בזוגות, מה עוזר הלימוד בחברותא?

ובכך החברותא מפיקה תועלת הדדית לשני  ומוסיף חידושים,אתה לומד ממנו ומלמד אותו.

וכשאתה מלמד מישהו, יש לך אחריות לדעת את החומר טוב יותר וזה נותן לך  צדדים.ה

 יבציה ללמוד.מוט

 לימוד בקול-שיטה שנייה

וזה בניגוד גמור  רועש מאוד, ש כדורגל,רלכל אדם שייכנס לישיבה יהיה מחזה מדהים בדומה למג

 לשיטת הלימוד ברחבי העולם ששם לומדים בשקט עם הצבעה. וזה לא נמצא בשיטה היהודית.

                                                           
1
 המח היהודי סוד ,כץהמאמר מבוסס על ספרו של ערן  
2
 מסכת קידושין מ ע"ב 
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לבטא בשפתיים ובפה את  צריך למוציאים בפה"-על הפסוק: "חיים הם למוצאיהם 3כתוב בגמרא

מה שלומדים. הלימוד בפה מפעיל את שני חלקי המוח ומשפר את הקליטה, את יכולת הריכוז 

 והזיכרון.

 תזוזה-שיטה שלישית

זה משפיע על חום ולהתנדנד  לימוד כלומר ללכת או אפילו לעמודהכאשר זזים בעת  תזוזה, כן,

משפרות את יכולת החשיבה והלימוד.)מוצרט  ומוכח שתנועות פיזיות אכן הגוף ומזרים דם למוח

ביהדות, התזוזה נמצאת כאשר זזים הלוך ושוב עם הגוף בעת . כתב קונצרטים בזמן שהיה עומד(

 לימוד או תפילה.

 עיקרון התלהבות-שיטה רביעית

מהלימוד הוא יותר  כאשר אדם נכנס להתלהבות חשיבה חיובית משפיעה על צורת החשיבה.

ובכך הלימוד זורם יותר וקל יותר ואותו הדבר ההפך, אם האדם עצוב קשה לו מתעניין בחומר 

ביהדות ישנו דבר הנקרא "התלהבות  ,וגם אם האדם עצוב ללמוד והלימוד קשה ולא טוב.

 אם אתה כי גם כשאדם בהתלהבות מזויפת, הוא לא יכול להיות במצב רוח רע. מלאכותית"

 יות כל שינוי פיזיולוגי גורר איתו גם שינוי נפשי.מאמץ תנועות גוף חיוניות,שמחות ודינמ

 האם יש עוד המצאות חינוכיות שהמציאה היהדות?

כמו למשל מה לאכול לפני  חידושים מיוחדיםחוץ מהשיטות איך ללמוד, ליהדות יש עוד כמה 

ובמסכת הוריות ממליצים  בספר "מרפא הבוסם" ממליצים על הדבש, הקינמון והחרדל. הלימוד?

 ,ביצה מגולגלת יין ושמן זית. חמיןעל פ

מפני שתפילות מסוימות באות לעזור לך להצביע על המטרה  לפני לימוד מומלץ גם להתפלל.

ולהתרכז בה,הן נועדו להסיח את דעתך מדברים אחרים ולהתרכז בפעולה אותה  העומדת לפניך

ו חדווה ומוטיבציה לאדם הלא דתי מומלץ להמציא תפילה משלו, כזאת שתתן ל אתה עומד לבצע.

, לפני הלימוד מומלץ להתחיל ממשהו קליל ומעניין להתחיל באותו המעשה שהוא עומד לבצע.

 להתחיל עם מסכת שחשובה וקרובה לליבו של התלמיד.לדוגמא מומלץ 

 סיכום

עבדו במשך אלפי שנים וחינכו יהודים ברחבי העולם והביאו  לאורך המאמר,שיטות אלו שהבאתי 

)!( וזה עוזר ללמוד בקלות  ים מרשימים. בתור אחד שמשתמש בשיטות הללו זה עובדאותם להישג

 רבה יותר.

יש עוד המון שיטות שלא הספקתי לבאר פה. לפי עניות דעתי בשביל להתחיל ללמוד צריך לדעת 

 על איך ללמוד נכון. מעטוהמאמר הזה יעזור לקורא אותו לדעת , איך ללמוד

 לימוד מוצלח.
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 התשובה 

 שלמה אקלו

 

ובגלל שהיו לי  עניין אותי ורציתי לדעת עליו יותר, "התשובה", כי הנושא בחרתי לכתוב מאמר על

 ולפי דעתי הוא חשוב מאד לחיינו ולהתקדמותנו וצריך לדעת עליו יותר. שאלות על הנושא

 מהי תשובה ומדוע נקראת כך?

למקורו הראשון למצבו הטבעי הטמון בו, ומקורו הראשון של כל אדם  תשובה היא חזרה של אדם

 היא". טהורה טהור כפי שאנו אומרים כל בוקר "אלוקי נשמה שנתת בי –הוא להיות טוב 

ביהדות תשובה היא תהליך של תיקון פנימי של האדם, עילוי מוסרו והטבתו בכל מדרגה בה הוא 

עד ה'  "ושבת מלשון "שיבה" אל אלוקים והשבה אל הלבנמצא. מקור השם "תשובה" הוא בתורה 

 " .2...והשבת אל לבבך" ",1אלוקיך

 על פי הרמב"ם תשובה היא מצוות עשה.

 אלו סוגי תשובה קיימים?

 קיימים שלושה סוגי תשובה והם:

ועדיין אין  תשובה למראית עין, המאופיינת בביטויים חיצוניים בלבד ואינה תשובה אמיתית .א

 בא לשמה". –לדחות תשובה זו כיוון "שמתוך שלא לשמה 

תשובה מיראה, הנובעת מתחושת חרטה של החוטא על מעשיו ולעיתים מתוך פחד מעונש  .ב

 אלוקי על מעשיו.

תשובה מאהבה, זו התשובה ברמה הגבוהה ביותר, ונובעת מתוך רצון פנימי וזו התשובה  .ג

 האידיאלית.

 איך עושים תשובה?

 הרמב"ם בהלכות תשובה כותב הדרכה כיצד להגיע לתשובה. 

 שלבים והם: 4תהליך התשובה כולל 

 להפסיק לחטוא. -עזיבת החטא .א

 צריך לקבל על עצמו שלא יחזור לחטא ושימשיך לקיים מצוות. -קבלה לעתיד .ב

 יתחרט על המעשה שעשה. צריך להודות שחטא ולהתחרט. -חרטה .ג

 צריך להתוודות בשפתיו. -וידוי .ד

 המכנה המשותף בכל השלבים מעיד על כך שהאדם מעוניין בשינוי.

 חרטה על העבר וקבלה על העתיד. במה יעסוק קודם?

הרמב"ם כתב כי מצוות התשובה מורכבת משלשה חלקים: חרטה על העבר, קבלה על העתיד 

דוע כי ". וי3)"ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם"( וצריך להתוודות בשפתיו

לתקן את העבר, לפעמים אין די בחרטה בלבד. אם גנב, עליו להשיב את החפץ שגנב. אם פגע בבן 

בתחילה " אדם, הוא צריך לפייס אותו. מה יעשה אדם שקשה לו לתקן את העבר? עונה הרב קוק:

 לא ישים כל כך לעיקר מעכב על דבר העבר. כי אם יבוא מיד לעסוק בתיקון העבר, ימצא מניעות
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. הצעד הראשון צריך להתמקד ביום הבא. אלא יטכס עצות כיצד להישמר מהחטא בעתיד" .4רבות

לאחר שתנועת ההתפתחות והשתלמות החלה, והנפש החלה להתרחב ולהתחזק, אז אפשר לחזור 

 בזהירות, ולהתמודד עם בעיות העבר.

 מה הקשר בין ייסורים לתשובה?

לכפר עליהם עליו לעשות תשובה. אדם שבאים עליו ייסורים באים לאדם שחטא כעונש וכדי 

ייסורים צריך לפשפש במעשיו לחפש איפה חטא ולעשות תשובה. הקשר בין ייסורים לבין תשובה 

תמרור עצור לאדם שיעצור ויסתכל במעשיו ויעשה , הוא שייסורים הם בעצם סימן אזהרה לאדם

באים לאדם ייסורים מסוימים כסימן איפה  ולפעמים.תשובה .ייסורים מביאים לידי תשובה

ייסורים בממון או בייסורי הגוף שעל ידי הייסורים יודע במה חטא ועושה  חטא. לדוגמא

אבל ייסורין יכולים לבוא לאדם לא רק כסימן אלא גם כעונש על חטא מסוים. דוגמא לכך תשובה.

ריו והסבל הרב שנפל בחלקו. אנו מוצאים במגילת איכה פרק ג', הנביא ירמיהו מתאר את ייסו

הכביד ", "במחשכים הושיבני", "בלה בשרי ועורי, שבר עצמותי", "אני הגבר ראה עניהוא אומר "

", "השביעני במרורים הרווני לענה" ועוד. בסיומו של דרך קשתו ויציבני כמטרה לחץ","נחשתי

שנבחר פסוק זה לסיים " זה לא מקרה נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה עד ה'הוא אומר: " הקטע

סבלו לבין הצעתו המסכמת לפשפש  יש קשר בין את הקטע המתאר את ייסוריו של הנביא ודאי

במעשיו ולחזור. בתשובה הקשר הוא שאם רואה האדם שבאים עליו ייסורים צריך אותו אדם 

  לפשפש במעשיו ולעשות תשובה.

 מהם עשרת ימי תשובה?

אשונים של חודש תשרי המוקדשים ביהדות לעשיית עשרת ימי תשובה הם עשרת הימים הר

ימי תשובה הוא ראש השנה, הנקרא  תשובה ובקשת סליחה איש מרעהו. היום הראשון בעשרת

בתנ"ך "יום תרועה", אז קוראים לעם לחזור מחטאים לקראת בואו של יום כיפור. היום העשירי 

 י' בתשרי.האחרון בעשרת ימי תשובה הוא יום כיפור בעצמו המתקיים ב 

 שם נוסף לעשרת ימי תשובה הוא "בין כסה לעשור".

 יחס ה' לשבים? מהו

ה' שמח לקראת החוזר בתשובה על אף המעשים שעשה, כי חזרה בתשובה היא פעולה חיובית 

 והוא, בטובו הגדול רוצה בכך.

מתייחס לרשעים בסבלנות הוא ארך אפים ונותן להם ארכה כדי  אחד מחסדיו של הקב"ה שהוא

 שיעשו תשובה. 

 ה' נותן לאדם זמן ארוך לחזור בתשובה אפילו עד יום מותו.

אחת ממידותיו של הקב"ה היא סבלנות והאדם צריך לדבוק במידותיו לכן ה' מתייחס כלפי 

 כל הבריות. האדם בסבלנות כדי ללמד את האדם לנהוג בסבלנות ואורך רוח עם

להם  אך אין רק "לתת זמן" אלא צריך גם לסייע לחוטאים להושיט יד להשיבם בתשובה לעזור

 לחזור בתשובה .

ישנם כמה אמרות של חז"ל המעידות שהחוזר בתשובה הוא במדרגה גבוהה לעיתים יותר מהאדם 

 שהיה צדיק מראש ושלא עבר תהליך של חזרה בתשובה. למשל: 

 תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד"."במקום שבעלי 
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 כיצד יתכן שאדם שחטא בעבר מגיע למדרגה כה גבוהה ?

ואל ידמה אדם בעל תשובה שהוא מרוחק ממעלת הצדיקים מפני העוונות כתב הרמב"ם "

והחטאות שעשה. אין הדבר כן, אלא אהוב ונחמד הוא לפני הבורא כאילו לא חטא מעולם. ולא 

עוד אלא ששכרו הרבה, שהרי טעם טעם החטא ופרש ממנו וכבש את יצרו. אמרו חכמים: 

כלומר: מעלתן גדולה  –" 5ורים יכולים לעמוד בו"במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמ

חוץ מטעמו של הרמב"ם המובא לעיל, שבעל התשובה טעם טעם אסור וכובש את יצרו לאחר 

 שנהנה מעברה ולכך גדול הוא מצדיק שלא טעם טעם עבירה.

 ".6...רבי אליעזר אומר ...שוב יום אחד לפני מיתתךמסכת אבות: "

שאלו תלמידיו את רבי ממסכת אבות , וכותבת עליה כך: " מביאה את המשנה הזו 7הגמרא

אליעזר , וכי אדם יודעה איזה יום ימות? אמר להם וכל שכן ישוב היום , שמא ימות למחר,נמצא 

כל ימיו בתשובה. ואף שלמה אמר בחוכמתו:)קוהלת פרק ט'( וכל עת יהיו בגדיך לבנים ושמן על 

פיקחין שבהן קישטו את  לסעודה ולא קבע להם זמן, ראשך אל יחסר.משל למלך שזימן את עבדיו

עצמן וישבו על פתח בית המלך אמרו כלום חסר לבית המלך, טיפשין שבהן הלכו למלאכתן אמרו 

כלום יש סעודה בלא טורח. ביקש המלך את עבדיו, פיקחין שבהן נכנסו לפניו כשהן מקושטין 

ראת פיקחים וכעס לקראת טיפשים אמר והטיפשים נכנסו לפניו כשהן מלוכלכין, שמח המלך לק

הללו שקישטו את עצמן לסעודה ישבו ויאכלו וישתו, הללו שלא קישטו עצמן לסעודה יעמדו 

 ".ויראו

 המשל מספר על סעודה שהמלך ערך והזמין את עבדיו ולא הודיע על זמן הסעודה.

ניחו את עצמם כי החכמים שבהם התלבשו יפה והיו נקיים כל הזמן, והטיפשים לא התארגנו והז

 לא ידעו מתי הסעודה .

ומסודרים והושיב אותם לפניו  כשהגיע זמן הסעודה, שמח המלך לקראת החכמים שהיו נקיים

  שיאכלו וישתו. ועל הטיפשים שלא התכוננו והיו מוזנחים מלוכלכים

 כעס המלך ואמר להם שיעמדו ויראו את האחרים אוכלים.

את האדם לגן עדן, ולא מודיע מתי יגיע זמנו לגן עדן. העבדים הנמשל הוא שהמלך הוא ה' שמזמין 

החכמים, הם האנשים שעושים כל יום תשובה ומתנקים מחטאים. והטיפשים הם אילו 

 שממשיכים לחטוא ולא עושים תשובה. 

" מבינים תלמידיו של רבי אליעזר דברים כפשוטם, שעל האדם  ובמשנה " יום אחד לפני מיתתך

לחזור בתשובה רק ביום שלפני מותו, ולכן הם שאלו אותו על כך מניין יכול האדם לדעת את יום 

מותו. רבי אליעזר השיב להם שכוונתו הייתה שהאדם צריך לשוב בכל יום וכבל רגע בתשובה 

 דווקא משום שאינו יודע את יום מותו.

 

ולכן אני ממליץ לעשות בסופו של כל יום חשבון נפש ולראות במה חטאתי או במי פגעתי ולעשות 

 תשובה.

 
  

                                                           
5
 הלכות תשובה פרק ז' הלכה ד 
6
 אבות ב' משנה ט"ו 
7
 מסכת שבת דף קנ"ג 



 בעזרת ה'

46 

 זהירות בדרכים

 איתם בוחבוט

 חוקי המדינה או חוקי התורה?

האם כשהאדם עובר על חוקי התעבורה של המדינה ועובר ברמזור אדום, או לא עוצר בתמרור 

עצור, או חורג על המהירות המותרת, האם בכל אלו הוא עובר רק על חוקי התנועה או גם עובר 

עבירה מהתורה? הרב אברהם שפירא זצ"ל, הרב הראשי לישראל לשעבר, ענה על כך בעל פה לרב 

, שהאדם שאינו מציית לחוקי הבטיחות עובר על איסור דאורייתא! כתוב 1ליט"אאליעזר מלמד ש

". וכל מי שמכניס את עצמו לסכנה עובר על מצוות ה'. כמו 2ונשמרתם לנפשותיכם מאודבתורה: "

כי תבנה כן ישנם עוד איסורים שבהם כותבת התורה, שחובה להיזהר מדברים מסוכנים, למשל: "

". והסבירו חכמים 3בית חדש ועשית מעקה לגגך, ולא תשים דמים בביתך כי יפול הנופל ממנו

שכל מכשול  4ב"ספרי" שכוונת התורה ללמדנו, שניזהר באופן כללי מכל סכנות. וכן פסק הרמב"ם

", ואם לא הסיר 5השמר לך ושמור נפשךשיש בו סכנת נפשות, מצוות עשה להסיר אותו שנאמר: "

יטל מצוות עשה זאת, ועבר גם על לא תשים דמים בביתך. כמו כן, מלבד החובה של האדם שלא ב

לא תעמוד להיכנס לסכנה, חובה על האדם מהתורה, להציל את חברו הנמצא בסכנה, שנאמר: "

". כלומר שלא יעמוד אדם מבלי לפעול כאשר דם חברו עלול להישפך. ומכאן שיש גם על דם רעך

חיי הזולת. הנוסע שלא לפי חוקי התעבורה מסכן את חיי עצמו וחיי זולתו. אם  מצווה לשמור על

התורה אסרה על האדם לסכן את עצמו ואת זולתו הרי שהנוהג בחוסר זהירות עובר על כמה 

 איסורי תורה.

 סכנה בדרכים

חז"ל תיקנו תפילה לדרכים שנקראת "תפילת הדרך". מכאן רואים שחז"ל הבינו שיש סכנות 

. כמו כן ישנה מצווה גדולה ללוות אורח 6, וכמו כן יש כאלה המתברכים לפני הנסיעה בדרךבדרך

שהמלווה את חברו ארבע אמות יש לו שכר הרבה. והגמרא  7לפני היציאה לדרך. הרמב"ם אומר

שעיקר מצוות הליווי היא להראות למתלווה את הדרך שלא יכשל ולא יטעה בה. כמו כן  8כותבת

-ל ש-פעמים בשם א 3לות לשמירה בדרך, כגון להניח את היד על המזוזה, ולומר ישנם הרבה סגו

, וכן לקחת איתו כזית אפיקומן שנשאר לו מליל הסדר וכן לתת צדקה לפני הדרך, 9א-צ-י א-ד

 ". צדק לפניו יהלך, וישם לדרך פעמיושנאמר: "

מצאת המכונית, קל וחומר כל אלו מלמדים אותנו שחז"ל הזהירו מפני הסכנות שבדרך עוד לפני ה

בן בנו של קל וחומר, לאחר המצאת המכונית שהסטטיסטיקות מצביעות על כך שיש הרוגים רבים 

 מאוד מידי שנה בגלל תאונות דרכים.

 

 

                                                           
1
 211פניני הלכה עמ'  
2
 דברים ד', טו' 
3
 דברים כב', ח' 
4
 הלכות רוצח ושמירת הנפש יא', ד' 
5
 דברים ד', ט' 
6
 כף החיים פלאג'י סימן ז' סעיף ח' 
7
 הלכות אבלות פרק י"ד 
8
 ס"ד עמוד א' מסכת עירובין דף 
9
 סגולות ישראל מערכת ד' אות מה' 
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 נהיגה בכלי רכב

למדנו שהיוצא לדרך מכניס את עצמו למקום של סכנה. בזמננו כאשר נעים על הכביש מכוניות 

לה הרבה לעומת הזמנים בעבר שבהם הלכו ברגל או רכבו על בעלי חיים. הסכנה גד –וקטנועים 

לרוכבים ברכב הממונע על ארבע גלגלים, והסכנות הכי קשות הם של  הסכנות הן להולכים ברגל,

רוכבי האופנועים והקטנועים. הסכנות נובעות מגודל המהירות שבה נוסעים הרכבים הממונעים, 

ם ממתכות קשות כמו ברזל ופלדה, דבר שמעצים את עוצמת ומכך שכלי הרכב בזמננו עשויי

הפגיעה שמתקבלת במקרה של דריסה או התנגשות. בעוד הנוסע ברכב בעל ארבע גלגלים מקפיד 

לחגור עצמו בחגורת הבטיחות, הוא יהיה די מוגן במקרה של התנגשות. רוכב האופנוע והקטנוע 

זקה, גם כאשר ינקוט בכל אמצעי הזהירות חשוף למכת ההתנגשות ברכב ולפגיעה הרבה יותר ח

האפשריים, ילבש קסדה תקנית חליפת מגן עבה ומגפיים להגנה על רגליו. במסגרת צווי התורה על 

הגנת חיי האדם, ברור שחגירת חגורת בטיחות בתוך רכב על ארבע גלגלים, ולבישת הציוד 

". במסגרת תם מאוד לנפשתיכםונשמרהבטיחותי המרבי על דו גלגלי הן קיום של מצוות התורה "

צווי התורה על האדם להגן על חייו ולשמור עליהם במרב הכלים האפשריים, וכן באותם הכלים 

להגן גם על חיי זולתו, מכאן למשל, שכל אדם חייב ליידע את רשויות הרישוי בכל בעיה רפואית 

 שיכולה לגרום לפציעה שלו או של זולתו. 

 נסיעה בטרמפים

בטרמפים אף על פי שהיא מסוכנת לכולם גם לגברים וגם לנשים יש סיבה מיוחדת לגבי נסיעה 

למנוע נסיעה בטרמפים מנשים. ברוב המקרים הנהגים הם גברים ונסיעה בטרמפים יכולה לייצר 

אומנם, אם זה לאור יום, או במקום שבו רבים העוברים  בקלות מצב של ייחוד של גבר ואישה.

לשבת מאחור. כאשר אישה נוסעת עם גבר שאינה מכירה יש סכנה  והשבים ניתן להקל וראוי

לעיתים גם של הטרדה ופגיעה בה. בימינו הנסיעה בטרמפים מסוכנת גם לגברים כאשר אינם 

 מכירים את הנהג. בשנים האחרונות קרו מספר מקרים שהנוסעים בטרמפ נחטפו ונרצחו.

ניתן, וגם בזמן ההכרח מן הראוי לנסוע רק על כן מן הראוי שלא לנסוע בטרמפים עד כמה שהדבר 

 עם נהג שמכירים או שמזהים שמדובר בבן אדם הגון.

 לסיכום 

 צריך שיאמר תפילת הדרך.  -היוצא לדרך

תפילת הדרך היא בקשה מה' שיגן עלינו מהסכנות שנובעות מן היציאה לדרך, בעבר עיקר הסכנות 

ם קיימת סכנה גדולה יותר בתאונות דרכים, כגון בדרך היו אויב, אורב, ליסטים וחיות רעות, היו

 דריסה ע"י מכונית להולך רגל, התנגשות בין מכוניות, ורוכבי קטנוע בהתנגשות עם מכוניות.

ייתכן שהסכנות של ימינו מוזכרות בתפילת הדרך בבקשה שה' יציל אותנו מפורענויות הבאות 

 לעולם.

ים היא כמו שכתבנו במאמר חלק מהציוויים של הזהירות בדרכים שלא להיפגע ושלא לפגוע באחר

 התורה.

זכינו במתנת החיים כדי לנצל אותם לעבוד את ה' ולהרבות טוב בעולם, עלינו לשמור על חיינו מכל 

 משמר. 
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 הורדה מהאינטרנט וזכויות יוצרים

 אושרי ביטון

 פתיחה

וזכויות יוצרים, משום שאני מתחבר לנושא זה, ומכיוון בחרתי לעסוק בנושא הורדה מהאינטרנט 

שאני עוסק בתחום המוזיקה באינטרנט, יצא לי כמה פעמים להיפגש בנושא של זכויות יוצרים 

 והורדה מהאינטרנט.

 הקדמה

אנו יודעים שעל פי ההלכה אדם שיצר יצירה מוחשית הוא הבעלים שלה. כגון: נגר שבנה שולחן 

לים של השולחן והשולחן שלו. כיוון שהשולחן בבעלותו הוא יוכל למכור מעצים שלו, הוא הבע

אותו או לתת אותו במתנה. הקונה או מקבל המתנה, יצטרכו לעשות פעולה קניינית בשולחן כדי 

 שהבעלות של השולחן תעבור אליהם, כגון: בקניין משיכה או הגבהה, כמו כל חפץ המיטלטל.

ים וירטואליים, לא מוחשיים היא: האם יש ליוצר, בעלות השאלה לגבי זכויות יוצרים בדבר

ממונית על יצירתו. האם לממציא פטנט, או למחבר שיר, או למלחין, זמר, משורר, שהעלה את 

יצירותיו על דיסק, יש בעלות ממונית על התוכן של הדיסק שאינו מוחשי, או רק על הדיסק עצמו 

 שהוא כן מוחשי.

 ר גזלהגדרת בעלות ממונית ואיסו

אין אדם מקנה, לא במכר ולא במתנה אלא דבר שיש בו ממש, אבל דבר בשולחן ערוך כתוב: " .א

שאין בו ממש, אינו נקנה. לפיכך, המקנה לחברו אכילת פירות דקל זה, או דירת בית זה, לא 

קנה עד שיקנה גוף בית זה כדי לדור בו, או גוף אילן זה כדי לאכול פירותיו. וכן המוכר לחברו 

ויר חורבתו ואוויר חצרו אינו כלום, אלא אם כן הקנה לו את חצרו כדי שיוציא בו זיזים או

". בסעיפים אלה פוסק השולחן ערוך שאפשר לקנות או למכור, רק דבר מוחשי, ואי 1וכדומה

אפשר להקנות או למכור דבר שאינו מוחשי. לכן אי אפשר למכור זכות של אכילת פירות מן 

ורים בדירה, או זכות להוציא בליטות מקירות ביתו לאוויר של חצר העץ, או זכות של מג

שכנו, כי הן כולן זכויות אווריריות ולא מוחשיות. הדרך היחידה כדי להקנות זכויות בפירות 

של עץ, היא למכור את העץ עצמו לצורך אכילת פירותיו, או למכור את החצר כדי להשתמש 

 ה, או למכור את הדירה לצורך המגורים בה.באוויר שלה לצורך הוצאת בליטות לתוכ

היה מקרה שתלמיד חכם כתב חידושי תורה, ביקש מבניו שלא ידפיסו את חידושיו, אלא  .ב

ישרפו אותם. בניו שאלו את הרב יוסף שאול נתנזון )שו"ת(, האם מותר להם להדפיס את 

יש למי שמחבר חידושי התורה של אביהם, בניגוד לצוואה שלו. השאלה היא: על הזכויות ש

ספר לגבי חיבורו, האם יש לו בעלות על חיבורו והוא רשאי לצוות כיצד ינהגו בחיבורו. 

תשובתו של הרב נתנזון לשאלת בני המנוח, הייתה שאדם אשר חיבר ספר וזכה שהרבה 

מבקשים לקרוא בספר שלו, יש לו בעלות על יצירתו ואין להדפיס את חיבורו ללא רשותו. 

קרה שאדם המציא פטנט וקיבל תשלום עבור המצאתו מכל מי שמשתמש בו. והרי זה כמו מ

לגבי מי שממציא פטנט זהו החוק הבינלאומי שיקבל תמלוגים עבור ההמצאה שלו. מוסיף 

הרב נתנזון ואומר שאם כך לגבי פטנטים בעניינים גשמיים, קל וחומר שזה יהיה הדין כאשר 

העולם היהודי מי שמדפיס ספר, אין זכות לאף  מדובר בחידושי תורה, ואנחנו רואים שבכל

 אחד להדפיס את הספר שלו ללא רשותו.
                                                           

1
 .ב-חושן משפט סימן רי"ב סעיפים א 
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שהממציא דבר חדש בעולם הוא הבעלים עליו בכל זכות  2לפי גישה זו פסק הגרי"ש אלישיב

 והעובר על זה, עובר על גזל דאורייתא.

 סיבות נוספות לאסור העתקה ללא רשות

כ "בעלים" עליו, והמעתיק ממנו לא יעבור על גזל, בכל זאת גם אם לא נגדיר אדם שממציא רעיון 

 ישנן עוד סיבות הלכתיות שיש לאסור את הדבר:

כלומר אדם שפוגע בפרנסה של חברו. כך פסקו החזון איש  –מדין יורד לאומנותו של חברו  .א

 .3והגרש"ז אוירבעך

בלי רשות, יש כלומר אדם שנהנה מהטרחה של החבר שלו  –מדין נהנה מיגיעתו של חברו  .ב

האוסרים זאת )מרדכי קידושין סימן ת"ק עמוד כ"ד( וזאת על אף שאין לממציא, בעלות 

 ממונית על היצירה שלו.

ומה ששנואי עליך לא תעשה לחברך, לכן כמו שמוריד התוכנה  -מדין "ואהבת לרעך כמוך"  .ג

וסק ה "יד רמה" לא היה רוצה שינהגו בו כך, כך מצווה הוא שלא להוריד תוכנה לחברו. כך פ

 בחידושיו למסכת בבא בתרא.

 כלומר מצד תקנת המדינה שאסור להעתיק זכויות יוצרים.  –מדין דינא דמלכותא דינא  .ד

 לפי כל הנ"ל: יוצא שיש איסור להוריד סרטים או שירים שיש עליהם זכויות יוצרים.

 הורדת שיר או שניים מתוך דיסק שלם שהתפרסם

כתב שאסור להוריד סרט שלם או אלבום מוזיקה שלם. לגבי הורדת בספר ביכורי אביב חלק ב' 

שיר או שניים הוא כותב שהיוצר אינו מקפיד, ולכן, נראה אולי שמותר וגם אדם המעתיק שיר או 

שניים לא היה רוכש את כל האלבום בשביל שיר אחד, ולכן אין פגיעה בפרנסתו של היוצר בהורדת 

לו להוריד שיר אחד או שניים מאלבום שירים שלם, כי ייתכן שיר אחד. אולם יש האוסרים שאפי

שדווקא השיר הזה או שני השירים האלה הם הלהיטים ושאר השירים אינם מוצלחים כל כך וכל 

 הרוכשים את האלבום הזה, עושים את זה דווקא בגלל השירים האלה.

לא היה איש רוכש את כל על כן, ייתכן שאם תהיה אפשרות להוריד שיר או שניים מתוך האלבום, 

האלבום. גם הטענה שהמוריד שיר או שניים על פי רוב, לא היה קונה את האלבום כולו, היא טענה 

 חלשה, מכיוון שאם היה נאסר עליו להעתיק את השירים האלה, היה קונה את כל האלבום.

 צפייה באתרים רשמיים המפרסמים שירים או סרטים להורדה

ב' כתב שאם מדובר באתר מוכר שידוע עליו שהוא שומר חוק, כיוון שיש  בספר ביכורי אביב חלק

להניח שאתר זה רכש את זכויות היוצרים, יש לו סמכות להתיר הורדה של סרטים או שירים 

מהאתר. אם לא ידוע שהאתר מורשה לאפשר הורדה בחינם של סרטים או שירים, יש לאסור 

 להוריד תכנים מהאתר.

 מהאינטרנט הדעה המקלה בהורדה

הרב דב ליאור שליט"א סובר שיצירה שגזלו אותה, והכניסו אותה לאינטרנט, הואיל והיא פרוצה 

לכל, יש לכך דין "זוטו של ים" ושוב אין איסור להורידה, אך גם לדעתו של הרב דב ליאור הדבר 

באבידה " כלומר מדובר 4מניין לאבידה ששטפה נהר שהיא מותרת...אינו ראוי. הגמרא כותבת "

שמכיוון שנהר שטף אותה, הבעלים התייאשו ממנה, ולכן היא מותרת לכל אדם, וכך אף לגבי 

                                                           
2
 משנת זכויות יוצרים, חלק ד' פרק י"ח 
3
 מסכת בבא בתרא, כ"א עמוד ב' 
4
 בבא מציעא כ"ב עמוד ב' 
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התוכנה, שמכיוון שהיא פרוצה לכל כאילו שטפה נהר והבעלים מתייאש ממנה, ולכן היא מותרת 

 להורדה. אך כפי שאמרנו אף לפי הרב דב ליאור הדבר אינו ראוי.

 סיכום

נו איסור להעתיק ולהוריד תוכנות, סרטים, ושירים שיש להם זכויות למדנו שלפי רוב הדעות יש

יוצרים או בגלל שיש ליוצר בעלות על היצירה וזה גזל, או מסיבות שונות של פגיעה בין אדם 

 לחברו, ואף לפי הדעה המקלה אין הדבר ראוי.
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 שמירת נגיעה 

 אפיק גואטה

 הקדמה

 פסוקים שמהם לומדים את איסור נגיעה: מקור: יש שני

 " 1ואל אשה בנידת טומאתה לא תקרב לגלות ערוותה" .1

 "2איש איש אל כל שאר בשרו לא תקרבו לגלות ערווה" .2

למדו מזה חז"ל שישנם שני איסורים א. ישנו איסור על ידי מגע קרוב גם אפילו ללא קיום יחסי 

 יש.. נידה.. ואפילו סתם אישה!אישות. ב. האיסור תקף לגבי כל העריות, אשת א

ישנה מחלוקת בין חכמי הראשונים האם האיסור מהתורה או גזירה של חכמים? הרמב"ם אומר 

 שאיסור זה מהתורה ודעת רמב"ן היא שזה גזירה של חכמים. 

 על איזה סוג נגיעה ישנו איסור

החיבוק והנישוק הוזהרנו מלהתענג באחת מכל העריות ואפילו בלי ביאה כגון כותב הרמב"ם "

כל שחיבק ונישק דרך ". במקור אחר כותב הרמב"ם "3כיוצא בהם מפעולות שהאדם נהנה בהם

" מדברי הרמב"ם יוצא שלשיטתו רק נגיעה של תועבה ונהנה בקירוב בשר הרי זה לוקה מן התורה

 הנאה נאסרה מהתורה. נגיעה שלא לצורך הנאה היא מותרת לדעת רמב"ם. 

מהדיון שיש לגבי טיפול בעל באשתו כשהיא נידה. דן הבית יוסף האם מותר  ניתן ללמוד דין זה

לטפל באשתו נידה שחולה בחולי שיש בו סכנה? הבית יוסף לא הכריע להלכה במסקנה סופית 

מצד אחד זה נחשב "אביזרייהו דעריות" כמו כל איסורי העריות. שבאיסור העריות זה אחד 

ור" כלומר אדם שמאיימים עליו לעבור על איסור או שיהרגו העברות שבהם נאמר "יהרג ואל ויעב

אותו "יהרג ואל יעבור" ולכן אסור בשום אופן שום נגיעה באישה, ואפילו באשתו שהיא חולה 

 בתקופה שהיא בנידה.

ישנם מחכמי האחרונים שמקשים על הבית יוסף ואומרים שכאשר מדובר בנגיעה שאיננה דרך 

להתיר כפי שהרמב"ם אמר בנגיעה שאיננה דרך עונג או איסור, עד כדי  תאווה וחיבה היה ניתן אלי

כך שמשווים את זה להיתר של נגיעה באמא או בת. מהדין הזה ישנם עוד השלכות מעשיות, 

לדוגמא: מה דין של נגיעה שלא בכוונה? כמו ברכבת, אוטובוס, תחנה מרכזית,שוק שבעיר.. וכו'. 

הנה מצב נגיעה ודחיפה בנשים אין אגרות משה דן בדין זה וכתב "הגאון הרב פיינשטיין בעל הספר 

" משום שאין זה דרך תאווה וחיבה. כל איסור נגיעה בעריות הוא אף לרמב"ם שסובר שום איסור

מן התורה, דווקא דרך תאווה, כמפורש בדבריו, ושלא דרך תאווה אין איסור מדרבנן, שהרי לא 

שמצינו שהאמוראים היו מחבקים ומנשקים לבנותיהם הזכיר איסור כזה. והביא ראיה ממה 

ואחיותיהם. יוצא מדבריו שבנגיעה שלא בכוונה אפילו בנשים נידות, גויות.. אין איסור כיוון שזה 

לא בדרך תאווה לכל הדעות. ולכן מלכתחילה מותר לנסוע ולעבור במקומות צפופים אלה וכמובן 

 שצריך להשתדל שלא יקרה מצב שכזה.

 שבאיסורהרעיון 

 אחרי שביררנו בתמצית את האיסור ההלכתי חשוב להסביר מבחינה רעיונית מה סיבת האיסור.

                                                           
1
 ויקרא י"ח , י"ט 
2
 שם, ו' 
3
 הלכות איסורי ביאה פרק כ"א הלכה א' 
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המגע יוצר קשר ויש לו משמעות רבה, הוא מבלבל, הוא לא משפיע באופן מוחלט אבל יוצר קרבה 

בין בני אדם. התורה הקדושה מלמדת את האדם לנהוג בכללים מסוימים אשר גורמים לאדם 

ולהתייצב ולשפר את אישיותו ברמה הכי טובה. ודווקא בגלל זה היהדות גזרה על להתיישר 

 שמירת הנגיעה בין איש לאישה כי זה חשוב שיהיה קרוב לאשתו ולא לכל הנשים האחרות בעולם.

לכן חשוב לדעת שמעבר לאיסור ההלכתי, המגע שיש בין איש לאישה הוא סכנה. כי, זה יכול 

 ים ונכונים לאדם, ושמירת הנגיעה, שומרת על נפשו של האדם.להוביל לדברים לא מתאימ

 ישנם חסרונות ויתרונות לשמירת נגיעה לפני ואחרי חתונה

 החסרונות של אי שמירת נגיעה

אדם מפסיד את הביטוי של הרגש והקשר העמוק שבין בני הזוג, שלא שומרים נגיעה  .1

נישוק או אפילו יותר מזה.  "מראים" אהבה רק בפיזיות וחושניות שזה אומר חיבוק או

 ומאבדים את הקשר העמוק שביניהם.

 זוג שמקיים יחסי אישות בשביל ההנאה, לרוב אחרי זמן מה, הם מתחרטים על כך וחבל..!!! .2

 היתרונות שבשמירת נגיעה

שמירת הנגיעה נותנת לנו להכיר את בן הזוג הרבה יותר טוב, שמדברים ונפגשים ונהנים ביחד  .1

 הנגיעה.גם בלי 

טוב שאדם ישמור נגיעה ואת יחסי האישות לאחרי החתונה, יחסי האישות צריכים לבוא  .2

 ממקום נקי, טהור וקדוש וזה מגיע אחרי החתונה.

 אדם ששומר נגיעה שומר על נפשו בטהרתה אדם שמקיים יחסי אישות מטמא את גופו ונפשו. .3

 מדוע טוב לשמור נגיעה ללא קשר להלכה??

מה שכל זוג צריך, הלוא כך הם מחזקים את הקשר הנפשי שביניהם ולא את  שמירת נגיעה זה

הקשר הפיזי, הנוצר מחוסר שמירת נגיעה. כשאדם אינו שומר נגיעה, הקשר העמוק סתם נהרס 

 וחבל. 

כאשר קיימים בין האיש לאישה חיבוקים ונשיקות, קשה לומר "דיי בוא נפסיק, עכשיו נדבר". זה 

ל וגדל ומחיבוק זה הופך לנישוק ואז זה רק גדל והופך למשהו הרבה יותר משהו שלאט לאט רק גד

 חמור ואי אפשר לחזור אחורה ולתקן.

אנחנו צריכים להבין את העוצמה של מגע, ניקח לדוגמא אדם שמחכה בתור לקופה בסופר ומישהו 

ים לו בא ועוקף אותו בכוונה, אותו אדם מאד עצבני ומאבד שליטה מרוב עצבים, כולם אומר

להירגע אבל דיבורים זה לא מספיק לו והוא יודע שהדיבורים שלהם לא יעזרו. אבל אם מישהו 

יבוא ויניח את ידו על הכתף שלו אז הוא לאט לאט ירגע בגלל אותו אחד ששם את ידו עליו, הוא 

 מרגיש את המגע החם והנעים הזה שהעצבים שלו התפוגגו.

רגע המגע מעורר בין שניהם הרגשה של חום ופתיחות  אנו רואים את הכוח של המגע.. באותו

וקרבה אחד כלפי השני. גם אם זה לא בקטע של תשוקה, הוא בכל זאת גרם להרגשת קירבה 

 והתחברות הרבה יותר גדולים.

המגע בין גבר לאישה חייב להיות רק אחרי הנישואין. כדי שהקשר ביניהם יהיה קשר חזק ויציב 

 ון ובמקום הנכון.אמיתי וטוב!! בזמן הנכ

כשאדם מצליח להשתלט על יצרו בפרט בשמירת נגיעה הוא מרגיש סוג של סיפוק אדיר, תחושה 

של הצלחה, תחושה של ניצחון, למרות שהוא לא מרגיש זאת במוחשיות, ודווקא בגלל זה 

 ההרגשה הזו כל כך טובה..!! 



 בעזרת ה'
 

53 

 סיכום

קלק, שכמעט תמיד מתפתח והולך למגע מגע גופני בין איש ואישה שאינם נשואים, הוא מדרון חל

חזק יותר וקרוב יותר. לא לחינם כתב הרמב"ם שכדי להתיר כל מגע של חיבה בין איש לאישה 

חייבה התורה שיהיה הדבר רק במסגרת חיי הנישואין. המטרה היא להבטיח את שמירת החיים 

א שיבוא ממקום בטהרתם. שלא יהיה הקשר בין האיש והאישה קשר של הנאה גשמית בלבד אל

 של חיבור נפשי חברי ואוהב.

אמנם יש מחלוקת בין הרמב"ם והרמב"ן אם איסור המגע של חיבה שלא במסגרת חיי הנישואין 

הוא מהתורה או מדרבנן, שהרמב"ם אומר שהוא מהתורה ואילו הרמב"ן אומר שהוא רק מדרבנן 

 אך לכל הדעות זהו איסור, ואשרי מי ששומר עליו.
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 מידת האכזריות במלחמה 

  יניר גלעדי

 פתיחה

 מידה רעה מאוד והיא האכזריות. במלחמה באה לידי ביטוי

יש להרוג בני אדם  -כידוע במלחמה מידת האכזריות חייבת לצאת פועל, מכיוון שכדי לנצח

למלחמה להשתמש במידה ולהשחית רכוש, אם כן קשה איך אפשר לצפות מאדם מישראל שיוצא 

שלושה סימנים יש באומה זאת הזאת, כידוע עם ישראל הוא עם רחמן כפי שאומרת הגמרא: "

 ". 1רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים

 ננסה להבין כיצד אם כן הלוחם הישראלי יוכל להשתמש במידה זאת? 

והאם השימוש במידה זאת לא יגרום לנו לאבד את מוסר המלחמה וטוהר הנשק. ובנוסף כיצד 

לוחם שחוזר מהקרב יכול להתייחס יפה לבני אדם, אם יום לפני כן הוא ירה בבני אדם והרג 

 אותם? 

  מקומה של מידת האכזריות

שימוש בעת כלשהי  רבינו בחיי בעל "חובת הלבבות" מביא כמה דוגמאות למידות רעות שיש להן

הרחמים והאכזריות. מקום  -וכן שתי מידותובאופן כלשהו וכך הוא טוען על מידת האכזריות "

הרחמים על הדלים העניים והחולים... ומקום האכזריות בהיפרע מן הרשעים והינקם מן 

 ". 2המשחיתים בארץ כמו שאומר הכתוב: "ולא תחוס עינך עליו ולא תחמול ולא תכסה עליו

יש לדעת שכל מידה רעה שבעולם המה אלה זאת עוסק גם הנצי"ב מוולוז'ין וכך הוא אומר "בש

גם אותם כדכתיב 'יוצר אור וגו' ובורא רע', ועל כן יש בהם איזה טוב. והרי  בכלל היצירה שברא ה'

זה דומה לסם המוות דוודאי מזדמן עיתים שהוא סם חיים לחולה, ומכל מקום נקרא סם המוות 

על פי רוב הוא ממית. וגם בעת שנצרך להשתמש בחיים נדרש דקדוק גדול על פי הרופא משום ש

ובצמצום שלא יוסיף כלשהו ויסתכן. כך כל מידה רעה המה טובים לשעת רצויה רק יש להיזהר 

 ". 3שלא להשתמש במידה זו כי אם על ידי רב מובהק ובצמצום שלא יוסיף על הצורך

לכל מידה יש מקום בזמן מסוים ת רעות שהן מידות רעות במהותן "כמו כן אנו מבינים שאין מידו

 ". 4ובשיעור כלשהו... מלבד הכעס והגאווה, מהן צריך האדם להתנקות לגמרי עד הקצה האחרון

רק האדם שמשתמש בהן בבחירתו החופשית שלא במקום הראוי ולא בזמן הראוי, הופך את 

 המידה הזאת למידה רעה. 

האכזריות למרות שהיא מן המידות הרעות יש לה מקום כלשהו בזמן ובמינון אם כך עולה שמידת 

 הנכון. 

הנה עיקר הרב אברהם יצחק קוק זצ"ל מבאר את המידה הזאת והיחס בינה לבין מידת החסד "

מידת התורה היא החסד כמו שכתוב בנוסח תפילה "כי באור פניך נתת לנו תורת חיים אהבה 

ה ושורש האמונה שיהיו כל המידות כלולות בה בסוד האחדות וגם אמנם שלמות התור". "5וחסד

" כלומר אנו רואים מידת האכזריות כשמשתמשים ממנה לקדושה היא דבר המשלים את התורה

 שגם לדעת הרב קוק יש מקום למידת האכזריות במלחמת מצווה של עם ישראל. 

                                                           
1
 ביצה ל"ב ע"ב 
2
 עבודת האלוקים פרק י'שער  
3
 העמק דבר בראשית כ"ז ט', ועוד בהרחב דבר 
4
 איגרות הראי"ה ח"ב איגרת תרמ"ד  
5
 420מאמרי הראיה עמ'  
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 "ונתן לך רחמים" 

מע באחת עריך אשר ד' אלוקיך נותן לך לשבת שם כי תשאומרת התורה בעניין עיר הנידחת: "

לאמר. יצאו אנשים בני בליעל מקרבך וידיחו את יושבי עירם לאמר נלכה ונעבדה אלוהים אחרים 

אשר לא ידעתם. ודרשת וחקרת ושאלת היטב והנה אמת נכון הדבר נעשתה התועבה הזאת 

כל אשר בה ואת בהמתה לפי  בקרבך. הכה תכה את יושבי העיר ההיא לפי חרב החרם אותה ואת

חרב. ואת כל שללה תקבץ אל תוך רחבה ושרפת באש את העיר ואת כל שללה כליל לד' אלוקיך 

ונתן לך תל עולם לא תבנה עוד. ולא ידבק בידך מאומה מן החרם למען ישוב ד' מחרון אפו  והייתה

ר את כל מצוותיו ורחמך והרבך כאשר נשבע לאבותיך. כי תשמע בקול ד' אלוקיך לשמורחמים 

". כלומר, לאחר שמצווה התורה 6אשר אנכי מצווך לעשות היום לעשות הישר בעיני ה' אלוקיך

להחרים את העיר ואת כל אשר בה, מבטיחה לנו התורה "ונתן לך רחמים ורחמך" כלומר שה' 

 ירפא את האדם, וייתן לו מידת רחמים במקום האכזריות בה השתמש במלחמה. 

לפי שציווה עיר הנדחת שיהרגו כל העיר לפי חרב ואפילו ר החיים הקדוש: "וכך מסביר האו

בהמתם, מעשה הזה יוליד טבע האכזריות בלב האדם, כמו שסיפרו לנו הישמעאלים כת הרוצחים 

במאמר המלך כי יש להם חשק גדול בשעה שהורגים אדם, ונכרתה מהם שורש הרחמים והיו 

 ". 7רוצחי העיר הנידחתלאכזר, והבחינה עצמה תהיה נשרשת ב

כלומר רואים מפה שהקב"ה מבטיח לאדם שאם הוא משתמש במידת האכזריות מתי שצריך הוא 

לא צריך לדאוג שאח"כ הוא יהיה אכזרי גם לבני ביתו, אלא השם ירפא אותו ממידת האכזריות 

 וייתן לו רחמים כלפי בני ביתו.

מעשה עיר הנידחת גורם... שההורג בפירושו "העמק דבר": " כך גם מבאר לנו הנצ"יב מוולוז'ין 

נפש נהיה אכזר בטבע... )וקל וחומר כשהורגים( עיר שלמה בעל כרחנו עלינו להרגיל כמה אנשים 

ישוב ד'  -בלי שום הנאה מביזהלהרוג ולהיות אכזרים. על זה הבטיח הכתוב שבזה שתעסוק בזה 

 ".8מידת רחמים-מחרון אפו. ונתן לך רחמים

כלומר אנו רואים שמידת הרחמים ניתנת לאדם רק אם האדם משתמש במידת האכזריות 

  במלחמה ממניעים טהורים, לשם ציווי השם, ולא בשביל הנאה סדיסטית )השם ירחם(.

 סיכום

לסיכום, ראינו שאף שמידת האכזריות הינה מידה רעה, שכאשר האדם משתמש בה במקום ובזמן 

ה, על פי ציווי של ה', וכאשר האדם מכוון במעשה האכזריות לשם הנכון במלחמה של מצוו

המצווה ולא לשם הנאה סדיסטית, הקב"ה מבטיח לו שיתן לו רחמים, וכך יוצא שגם האדם 

האכזריות ומצד שני לא פגע לעצמו במידת הרחמים של נפשו  השתמש בצורה חיובית במידת

  ויישאר רחמן וטוב לב כלפי בני ביתו.

  

 
 
 

  

                                                           
6
 י"ט-דברים י"ג, י"ג 
7
 אור החיים שם פס' יח 
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 העמק דבר דברים שם 
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 העישון על פי ההלכה

 נריה דורון

 

 במאמר זה אבקש לעמוד על ההיבטים ההלכתיים והרעיוניים לגבי סוגיית העישון.

 סוגייה זו מעסיקה רבות מבני גילי שכן הדור לוקה בעישון סיגריות, נרגילה ועוד.

להאיר את הנושא הזה בצורה לכן ביקשתי לכתוב על נושא זה ותקוותי שבעזרת השם אזכה 

 נכונה, ברורה ובהירה.

 האם לפי התורה מותר לעשן סיגריות?

אחרי שהרופאים הוכיחו שיש מידה מסוימת של סכנה בעישון, פשוט שאסור לעשן כמו שכתוב: 

 " .1ונשמרתם מאד לנפשותיכם"

כמו שאומר  ואפילו לא היה בזה סכנת נפשות של ממש אלא רק נזק בריאותי עדיין היה אסור,

הואיל והיות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא, לפיכך צריך האדם להרחיק את עצמו " 2הרמב"ם

 ".מדברים המאבדים את הגוף

שאין איסור עישון מכיוון שדשו בה רבים, כלומר הלכו רבים בדרך זו.  3הרב משה פיינשטין כותב

ם מדובר על סכנות סגוליות או אבל ההוכחה שהוא כותב שם להתיר את זה היא לא דומה כי ש

 רחוקות מאוד כמו: ברית מילה ביום מעונן וכו'. 

אבל עישון הוא סכנה ברורה שהוכיחו הרופאים בעשרות מחקרים וכנראה כשהרב פיינשטין כתב 

 את תשובתו עדיין לא היה ברור עד כמה העישון הוא מסוכן.

 ין לעשן.ואכן בשו"ת ציץ אלעזר, אחרי שראה את המחקרים כתב שא

אפילו שראינו גדולי ישראל שמעשנים זאת לא ראיה, כי היו שחשבו שהעישון מבריא ומרפא 

והתברר שזו טעות וגם אם רואים בדור שלנו גדולים שמעשנים לא לומדים מזה הלכה, כי יש כלל 

 ".4אין למדים הלכה מפי מעשה עד שיאמרו לו הלכה למעשהשנאמר בגמרא:"

חוץ מזה יכולות להיות הרבה סיבות שתלמיד חכם מעשן, או שזו כמות מועטת, או שהוא לא יודע 

 שיש בזה סכנה.

כמו כן, מסופר על הרב דסלר שהעיד על עצמו שעישן, אף על פי שהיה מודע לכך שהדבר מזיק לו 

 ביותר ובכל זאת לא הצליח לפרוש עד שבסוף התגבר.

 מריחואנה )סמים( ?האם לפי ההלכה מותר לעשן 

 האם מי שגר בהולנד ששם מותר לתושבים מקומיים לצרוך מריחואנה יכול לעשן?

לפי ההלכה אסור להשתמש בסמים, גם לא בסמים קלים וקל וחומר בכאלה שעלולים לגרום 

 להתמכרות מיידית כמו קנאביס שנקרא גם מריחואנה בספרדית.

 כמה סיבות לאיסור זה:

 על בריאותו גם שלא מדובר על סכנת נפשות ממש. חובה על האדם לשמור

מריחואנה נחשבת לממכרת ומסוכנת מאוד. מחקרים מראים שצריכה ממושכת של מריחואנה 

עלולה לגרום לנזק של דרכי הנשימה ומעלה את הסיכוי לחלות בפיצול אישיות ומזיקה לעוברים 

 של נשים ופגיעה בצלילות הדעת.

                                                           
1
 דברים ד',טו' 
2
 הלכות דעות פרק ד' הלכה א' 
3
 מט' אגרות משה אורח חיים חלק ב' עמוד 
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 מש בסמים קלים המעבר לסמים קשים ייעשה בקלות יותר.כמו כן אנשים שהתרגלו להשת

 האם עישון נחשב כהתאבדות מבחינה רוחנית?

 התאבדות מוגדת כפעולה שבה אדם שם קץ לחייו ומביא למותו בכוונה תחילה.

התאבדות מלווה בתסמינים מקדימים כמו: שינוי בהרגלים, מראה עצוב או דיכאוני, נטייה לבכי 

 וכו'.

י כמעט ואינו נמצא בקשר עם הסביבה והשפעות תרבותיות או חברתיות יכולות האדם האובדנ

 לגרום לאדם להתאבד.

 ".5אך את דמכם לנפשותיכם אדרושעל פי ההלכה התאבדות נאסרה מהתורה מהפסוק:"

והמתאבד מדעת אין נוהגים בו דיני אבלות, אין מספידים עליו ואין יושבים עליו שבעה. בדך כלל 

דינים אלו, מפני שמלמדים זכות על המתאבד ומניחים שמותו היה תאונה או לא מקיימים 

 שהספיק לחזור בתשובה בזמן שחלף מביצוע ההתאבדות ועד המוות.

הרב מרדכי אליהו זצוק"ל כתב בספר דרכי ההלכה בהערות לקיצור שולחן ערוך על פי השולחן 

 ימם ניתן לקבוע שהאדם מתאבד:תנאים שבהתקי 5שיש  6ערוך והבן איש חי, בשם הבן איש חי

 שאמר בפה או כתב שהוא רוצה להתאבד. .1

 שמיד יבצע את מה שאמר. .2

 שהפעולה תעשה בצורה של כעס. .3

 שלא התברר שעשה תשובה על ההתאבדות באמצע. .4

  שלא התאבד מתוך חולי או מתוך צער מיוחד. .5

הבריאותי וההלכתי שיש בו ולכן נראה לומר לעניות דעתי שאין דין מעשן על אף חומרת העניין 

 כדין מתאבד.

 הגורמים לעישון

ישנם גורמים שונים שמובילים את האדם להתחיל לעשן זאת אף על פי שהמפגש הראשון עם 

המוצר הוא לא ידידותי במיוחד )ריח רע, טעם לא מתוק כדבש, שיעול וכדומה(. אם כן ננסה להבין 

 מה בכל זאת גורם לאדם להתחיל לעשן ולהתמכר.

בני הנוער כיום מרגישים צורך להיות מיוחדים. לדוגמא: הם הולכים עם  –הרצון להתבלט  .1

מכנסיים קרועים, תספורות ותסרוקות מיוחדות כל זה כדי להרגיש מיוחד ולא רגיל. ולכן 

 אחת מהאפשרויות שלהם להתבלט ולהיות מיוחדים הוא העישון.

צאה מלחץ שהחברה משפיעה עליו הוא האדם הוא יצור מושפע מהחברה וכתו –לחץ חברתי  .2

 מתחיל לעשן.

הבטלה גורמת לידי שעמום והשעמום מביא את בני הנוער לנסות דברים  –בטלה ושעמום  .3

 ובסופו של דבר הם מגיעים גם לעישון.

האדם מטבעו הוא יצור סקרן והוא רוצה לנסות דברים חדשים ואסורים  –יצר הסקרנות  .4

שעדיין לא ניסה. לדוגמא: סיפור אדם וחווה בגן עדן. הותר להם לאכול מכל עצי הפרי למעט 

עץ פרי אחד ודווקא לזה הם נמשכו ונכשלו בזה. יצר הסקרנות לטעום ולנסות מהרע אצל 

 גורם להרבה אנשים להתחיל לעשן. האדם הוא חזק מאוד מה ש

                                                           
5
 בראשית ט',ה' 
6
 רב פעלים פרק ג' סימן כט' 
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 התמודדות עם הגורמים לעישון

 ישנם מספר דרכים להתמודד עם הגורמים שמובילים את האדם להתחיל לעשן.

האדם צריך לדעת שלא תמיד הוא חייב להיות במרכז התמונה הוא גם יכול להסתיר זאת  .1

בלט בהם ולא להזיק בפנים וגם אם הוא רוצה להתבלט ישנם דרכים רבות שהוא יכול להת

 לעצמו כמו: לימוד תורה, ערכים, עזרה לזולת וכדומה.

ניתן לטפל בהשפעה של הלחץ החברתי על מנת שהנער ישפר את ערכיו, מידותיו ועדיף תמיד  .2

לבחור לעצמך סביבה וחברה טובה שיודעת מה היא רוצה מהחיים שלה ולא משפיעים לרעה 

 אחד על השני .

ום זה למצוא לעצמך תעסוקה בזמנך הפנוי על ידי קביעת זמן הדרך להתמודד עם השעמ .3

מסוים במהלך היום שבו תלמד תורה, תדבר עם ההורים על נושאים מסוימים או לעשות 

תחביבים מסוימים שאתה אוהב. ברגע שלאדם יהיה פחות זמן של שעמום כך הוא פחות 

 : העישון.יתבטל ולא יגיע למצבים שהוא לא צריך להגיע כמו במקרה שלנו

הדרך להתמודד עם יצר הסקרנות הוא עבודה על מידת האיפוק: "איזהו גיבור הכובש את  .4

 יצרו" אדם צריך להתמודד עם יצר הסקרנות ולגלות גבורה. 

 סיכום

בעבודה זו ביקשתי לעמוד על מספר נקודות ביחס של היהדות לעישון, והראיתי שישנה בעיה 

בריאותית בעישון. מתוך מאמר זה עולה שעדיף לאדם שמסוגל הלכתית בעישון וכן ישנה גם בעיה 

לא להתחיל לעשן כל סוג של עישון שלא יעשה זאת ומי שכבר מעשן עדיף על פי היהדות ועל פי 

ונשמרתם מאוד הבריאות שימעיט ואם הוא מסוגל שיחדול לגמרי מעישון כפי שנאמר: "

 ". 7לנפשותיכם

הכניס את עצמו לסכנות מיותרות כמו שכתוב בגמרא: וכן ראינו בעבודה זו שאסור לאדם ל

הרבה דברים אסרו " וכפי שכתב הרמב"ם: "8לעולם יהא אדם נזהר שלא למסור עצמו לסכנות"

חכמים מפני שיש בהם סכנת נפשות וכל העובר עליהן ואומר הריני מסכן בעצמי ומה לאחרים עליי 

 . "9בכך או איני מקפיד על כך, מכים אותו מכת מרדות

וכן כל מכשול שיש בו סכנת נפשות מצוות עשה להסירו ולהישמר וכן כתב בהלכה הקודמת: "

 " . 11: "רק השמר לך ושמור נפשךשנאמר 10ממנו ולהיזהר בדבר יפה יפה"

כח לרבים מעם ישראל ולי בתוכם, להמעיט ואף לחדול מעישון  תפילתי ותקוותי שמאמר זה יתן

סיגריות וכל מוצרי העישון למיניהם ובעזרת השם בזכות שמירת מצווה זו של שמירת הנפש והגוף 

נזכה לגאולה השלימה במהרה בימינו בבניין בית המקדש השלישי שעליו נאמר:"ובאש אתה עתיד 

   ו אמן!"לבנותה ביאת משיח צדקנו במהרה בימינ

                                                           
7
 דברים ד',טו' 
8
 מסכת שבת דף לב' ע"א 
9
 הלכות רוצח ושמירת נפש פרק יא' הלכה ה' 
10
 שם הלכה ד' 
11
 דברים ד',ט' 



 בעזרת ה'
 

59 

 מסירות נפש

 אדיר דיין 

 

".כידוע, בכול שנות הגלות מסרו 1"בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו והקב"ה מצילנו מידם

יהודים רבים את נפשם על הקפדה על מצוות התורה ואף היו מוכנים לצאת להורג ולא להמיר את 

דתם .וכך היה בתקופת האינקוויזיציה בספרד וכן בתימן, רוסייה, אתיופיה ופרס וכול תפוצות 

 ישראל. 

י שאל לנו לדון ולבחון את מעשיהם של אין אנו יכולים לעמוד על גדולתם של מקדשי השם, ובוודא

קדושי עליון אלו.אך במסגרת דיון הלכתי ישנו מקום לבדוק האם אכן מותרת או אף מחויבת 

 מסירות נפש מצד ההלכה או שמא אסורה היא.

 

 ברצוננו לבאר מספר נקודות

 ? על מה נדרש אדם למסור הנפש 

 ? והאם מותר לאדם למסור את נפשו על כל מצווה שרוצה 

ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך לפי הכתוב בתורה יש מצווה למסור הנפש מהפסוק "

" "אמר ר' יוחנן משום ר' שמעון בן יהוצדק נמנו וגמרו בעליית בית נתזה בלוד כול 2ובכל מאדך

מעבודת כוכבים וגילוי חוץ עברות שבתורה אם אומרים לאדם עבור ואל תיהרג יעבור ואל ייהרג 

". למסקנת הגמרא אם מדובר על שעת גזירת המלכות או על פרהסיא 3עריות ושפיכות דמים

 . 4)בגלוי( אפילו על מצווה קלה ייהרג ועל יעבור וכך גם פסק הרמב"ם

 " ובכל נפשך ", אפילו אם הקב"ה נוטל את נפשך, אהבו. –מפרש רש"י 

רומא בעת לימוד תורתו וסרקו  דוגמא לכך מצינו מהתנא הקדוש ר' עקיבא שתפסו אותו מלכות

אותו במסרקות של ברזל, ובעת הסריקה תלמידיו שאלו אותו רבנו זו תורה וזו שכרה ?!, ענה להם 

ר' עקיבא חיכיתי כל חיי לקיים את הפסוק " בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך" ועכשיו שמצווה 

יב למסור עצמו בשביל זו באה על ידי אני אחמצנה? מכאן אנו רואים מקור לכך שאדם מחו

 .5הקב"ה

 " ולא שימות בהם, 6וחי בהםמתי אנחנו אומרים שערך החיים גדול מהכל כפי שכתוב "

ולא תחללו את שם ומתי אנו אומרים שעדיף למות ולא לחלל את שם ה' כפי שכתוב: "

 "? 7קודשי

בתורה או כשיעמוד עכו"ם ויאנוס את ישראל על אחת מכול המצוות האמורות " :הרמב"ם קובע

יהרגנו, יעבור ואל ייהרג, שנאמר במצוות: אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, ואם מת ולא עבר 

 הרי זה מתחייב בנפשו. במה דברים אמורים ? 
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בשאר מצוות ייהרג ואל יעבור, אבל אם מדובר בעבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, אם 

 ".8ל יעבוריאמר לו עבור על אחת מהם או תיהרג! ייהרג וע

משמע מדברי הרמב"ם שאם אדם בוחר למסור את נפשו שלא לפי כללי ההלכה הוא מתחייב 

בנפשו ועובר עבירה חמורה, שכן לפי דברי הרמב"ם ההלכה מאפשרת למסור את הנפש רק 

במקרים מסוימים שנפסקו להלכה, אך בכל מקרה אחר, אסור למסור את הנפש! הש"ך כותב 

דם חסיד,שעושה כן כדי לקדש את ה' רשאי גם בשאר מצוות, אם רואה שא -בשם הנימוק יוסף

" ואם רצה להחמיר על עצמו אפילו בשאר מצוות  9שהדור פרוץ בכך, לעומת זאת תוספות קובע

 ".10ואם ירצה להחמיר על עצמו ולהרג רשאירשאי, וכך פסק גם השולחן ערוך "

המאבד ר עד כדי כך שהשולחן ערוך כותב "כי ערך חיי אדם הוא ערך נשגב ביות -ברצוני לציין 

עצמו לדעת אין מתעסקים עימו לכול דבר ואין מתאבלין עליו ואין מספידין אותו ולא קורעין ולא 

", שאדם חייב להציל אדם אחר לא תעמוד על דם רעך". וגם ידוע לנו שיש ציווי בתורה "  11חולצין

 שנמצא בסכנה, אפילו אם הוא מסתכן בכך . 

אלה רואים עד כמה ערך קדושת החיים הוא גדול, ומכאן אנו מבינים שאם התורה בכול  מדברים

זאת מצווה אותנו לפעמים לוותר על חיינו למען מצוות, הרי שזה מראה לנו כמה גדולות וחשובות 

 מצוות התורה .

 הקשר של מסירות נפש למלחמות ישראל.

מלחמה ישען על מקווה ישראל ומושיעו ומאחר שיכנס בקשרי ההרמב"ם בספר שופטים כותב : "

בעת צרה וידע שעל יחוד השם הוא עושה מלחמה וישים נפשו בכפו ולא ירא ולא יפחד ולא יחשוב 

לא באשתו ולא בבניו, אלה ימחה זיכרונם מלבו ויפנה מכל דבר למלחמה . וכל המתחיל לחשוב 

בכם אל תיראו ואל תחפזו ולהרהר במלחמה ומבהיל עצמו עובר בלא תעשה שנאמר: אל ירך לב

ואל תערצו מפניהם. ולא עוד אלה שכל דמי ישראל תלויין בצווארו, ואם לא נצח ולא עשה מלחמה 

בכל ליבו ובכל נפשו, הרי זה כמי ששפך דמי הכול, שנאמר: ולא ימס את לבב אחיו כלבבו. והרי 

 ". 12מפורש בקבלה : ארור עושה מלאכת ה' רמייה וארור מונע חרבו מדם

הרמב"ם כותב בהלכה הזו שכול היוצא למלחמה צריך "לשים נפשו בכפו " ולמסור את נפשו על 

המלחמה .ועוד הוא אומר שאסור לו להפחיד את עצמו, ומי שמפחיד עצמו עובר על איסור תורה: 

"אל ירך לבבכם אל תראו וכו..". ומי שלא היה מוכן למסור את נפשו בכול לבו כאילו שפך דמים 

ההרוגים בקרב . הרמב"ם מוסיף שכול מי שאינו מוסר נפשו על המלחמה מוגדר בספר של כול 

 ירמיהו כמי שעושה מלאכת ה' רמייה. כלומר שהוא מועל בתפקידו ומרמה את אדונו .

 סיכום

לפי מה שראינו במקורות ובמאמר הנ"ל אנו רואים את הערך העצום של החיים, ומנגד אפשר 

 דוש השם ומסירות נפש גובר על ערך החיים .לראות שלפעמים הערך של קי

לכן בעת מלחמה אנו מוכנים להקריב את חיינו למען מטרה זאת. בנוסף לכך בעת מבצעים בשטח 

האויב, ואף בשירותו הסדיר של כול חייל וחייל הוא בעצם מסכן את חייו ומוסר את נפשו כדי להגן 

 על המדינה .

                                                           
8
 הלכות יסודי התורה פרק ב' הלכה א' וב' 
9
 מסכת עבודה זרה כ"ז עמוד ב' 
10
 שולחן ערוך סימן קנ"ז סעיף א' 
11
 שם סימן שמ"ה סעיף א' 
12
 הלכות מלכים פרק ז' הלכה ט"ו 
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 ם הקדושה והגדולה של חיילי עם ישראל .ופה בעצם אנו רואים את גדולתם ומעלת

וכן ראיתי לנכון להביא לפניכם דברים שכתב גדי עזרא, חלל צה"ל, ערב נפילתו בג'נין, במבצע 

חומת מגן: "ולכן למרות שמצד אחד אין דבר שאני רוצה יותר מכול, מאשר להקים בית 

ולמלחמות, ולהכות בנבלים  ומשפחה... אבל מצד שני, אין דבר שאני רוצה יותר מלצאת למבצעים

הללו שרוצים להשמידנו, וגם להודיע לבני העוולה שלא יחשבו אפילו לרגע לעשות פיגועים ומעשיי 

טבח בעם ישראל ועל ידי כך הם ייקחו בחשבון שכול פעם שיעשו זאת, נכה אותם במקום הכי 

אני מצפה מכל נער  כואב שיכול להיות, אבל תמיד נצטרך להיות מוכנים לשלם את המחיר. לכן

" אני מוכן ומכל אדם שמחשיב עצמו כחלק מהעם הקדוש לעמוד בפרהסיה ולומר בקול גבוה 

 .להיות המחיר הזה ....!!"

שנזכה בעזרת השם להבין את הערך העצום של מסירות נפש ואהבת ה' והעם, ובכך נקדים את 

 בוא המשיח וגאולת ישראל השלימה .
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 התמודדות עם קשיים בצבא

 דניאל דנינו

 הקדמה

ברצוני לעסוק ולחקור במאמר זה, מכיוון שיש בתוכי קשיים שהייתי רוצה לעזור לעצמי וכמובן 

לאחרים ללמוד איך להתגבר על כל קושי שיעמוד בפני אם בנושא שבת, הלכה, דברי חול, וכל 

לצבא ובהמשך השירות הצבאי. אפרט על כך כמה דוגמאות קושי שמתמודד אדם עם גיוסו 

 שיבססו את דברי.

אדם שפועל מתוך חוסר סדר ובלבול בלי לקבוע לעצמו סדר מראש בדרך כלל  -1דוגמה מספר 

 נוטה להתחיל משימה אחת וישר קופץ למשימה הבאה כי אבדה כבר סבלנותו. 

מחר ליותר מאוחר אפילו בפרט הקטן כמו אדם שנוהג בדרך כלל לדחות דברים ל -2דוגמה מספר 

 למשל תשלום חשמל בדרך כלל או שיאחר את זמן התשלום או שפשוט יבטל את מה שרצה לעשות 

ביום הגיוס לצה"ל כל אדם הופך להיות יותר בוגר בעל אחריות גדולה יותר. הבהלה בימים 

לקה? מי הולך להיות חבר הראשונים של כל אחד שמגיע לבד לצבא הם: מי הולך להיות איתי במח

שלי ? האם בכלל אוהב את מי שנמצא שם איתי? האם אצליח לעמוד בזמנים? האם אוכל לקום 

 בבוקר מוקדם? אני רגיל לקום מאוחר. מה בכלל עושים בטירונות?

 שורשי הקשיים בצבא

 חוסר שליטה

ים על החייל כי עד לחייל יש מפקד שמעליו ואחראי לכל מעשיו ונותן לו פקודות דברים אלו מקש

 לפני שנהיה חייל היה רגיל שהוא קובע לעצמו זמנים לכל דבר ודבר. 

 הערכת פיקוד חוסר

לפעמים חיילים רואים את מפקדיהם עם חולשה וחסרונות וזה גורם למצב שהחייל מזלזל 

 במפקדו וגורם לו)לחייל( לחוסר משמעת כלפי המפקד וגורם לו לסרב פקודות. 

 תחושת קושי

מת תחושה מעצבנת וקשה אפילו בדברים הקטנים והפשוטים לדוגמא: הליכה לשירותים קיי

אינה תלויה בחייל ודבר זה גורם לחייל לאבד את רוחו וצריך לדעת שיש מי שמחליט וקובע 

מעליך. אתה בחרת את הדרך המשמעותית תלך איתה עד הסוף ותגרום לעצמך לא להישבר משום 

הוא בן אדם בדיוק כמוך ורוצה בטובתך אפילו שהרבה פעמים אנו לא דבר הרי המפקד בנוסף לכל 

מבינים למה גורמת אותה פקודה אבל בסוף לכל פקודה יש משמעות רבה ולכן צריך ללמוד להיות 

 חייל רציני ולזכור שכל דברי קשה הרי בסוף יגמר ויגיע הטוב. 

 מה שבידינו ומה שלא בידינו

ראוי עם לחץ שמעיק עלינו צריך לדעת להתמודד ולהפריד את כדי לעשות סדר נכון ולהתמודד כ

מה שכן בשליטתנו ואת מה שלא. על הדברים שאינם בשליטתנו חבל לבזבז זמן ואנרגיה כי לא 

משנה מה נעשה ממילא זה לא יועיל לנו. הדבר שצריך לעשות הוא להשלים עם המציאות הזאת 

יתן את כל כוחותינו נעשה כל דבר שיוביל לשינוי כמו שהיא, ובדברים שכן יש לנו שליטה עליהם נ

טוב, בדרך טובה ונכונה. כאשר נדע לתת את האנרגיה שהלחץ שלנו יצר לכיוון חיובי נרוויח את זה 

שהלחץ יהיה בעזרתנו צריך לקבל דברים באהבה גם שהכל לא נראה כמו הרצונות והתכנונים 

ו שציפית תלמד להפוך ולקחת את כל שלנו ואם כבר הגעת למקום הזה שרצית והוא לא כמ
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הדברים הטובים שהמקום הזה יכול להעניק ולתרום לך ולעשות כמיטב יכולתך כדי להתקדם 

 ולהעלות בסולם הדרגות. 

 השחיקה ביחס לצבא

לפני הגיוס, הצבא נראה בעינינו מערכת טובה וכיפית כי תמיד אנשים אומרים אחרי צבא ששם 

 וכו'.. אפשר למצוא חברים טובים 

אחרי זה בהמשך השירות הקשיים והשחיקה עושים את שלהם ואז מתחילים להמעיט בערכו של 

השירות הצבאי ונחלש הרצון שלנו לתקן את חיינו ולמצוא מקור שמחה בעשיית הטוב והייאוש 

 עושה את שלו. 

 מה הפתרון לשחיקה?

ל לשרת. אלפי אנשים לקבוע עיתים לתורה תפילות ברכות הודאה להקב"ה שאתה בכלל יכו

יושבים בבית מתוסכלים שאינם יכולים להתגייס כמוך לשירות כזה אל תסתכל בקנקן אלא במה 

שיש בו. תראה את כל הדרך שעשית עד כה. אין דבר, זה יעבור, עכשיו קשה לך? אל תשכח שבסוף 

ים במקום כל הקושי הזה יגמר ועוד תתגעגע לימים האלה. לא להסתכל על אחרים איך הם נופל

ליפול אחריהם תרים אותם תרומם אותם תעזור להם אל תשכח שגם אתה נפלת בדיוק כמותם 

ולך נתנו דחיפה במכינה כדי שתוכל לבוא מוכן לכל קושי שאיתו צריך להתמודד. תזכור שיש מי 

שתמיד מחכה לתפילות שלך ורוצה לשמוע אותך ולדעת שכל הקשיים האלו יקנו לך התמודדות 

 הצבא והחיים האזרחיים.  גם לאחר

 קשיים הלכתיים איתם אנו נאלצים להתמודד

 איך אני יכול להיות דתי בכלל שכל החברה בחדר שלי אינם דתיים כלל וכלל ?  .1

 איך אני יכול ללמוד משהו הלכתי שבקושי יש לי זמן לעצמי ? .2

 איך אוכל לשמור על עצמי ביציאות הביתה מבלי לחלל את השבת? .3

 לבורא עולם שהכל מסביבי אינו קשור לדת בכלל ? איך אני מתקרב .4

 איך אני לא נשחק ונגרר אחרי אחרים ? .5

 איך אני יכול להיות בסביבה שכל הזמן מקללים? .6

את השאלות הללו כל אדם בעל אורח חיים דתי שואל בצבא ולכן צריך להיות עם אופי חזק ולא 

זר שרוצה לדחוף קדימה אנשים. אם להיות הטיפוס הנגרר אלא הגורר תמיד תהיה זה שיוזם שעו

קשה לך אחרי שתתרגל הכל ילך הרבה יותר קל וחלק. תעשה חסד עם חברים שלך למשל חבר לא 

הגיע לארוחת ערב תדאג לו, תשמור לו אוכל. תעזור לחברים שנפלו אל תחשוב רק על עצמך יש 

פח משאר החברים עוד אנשים איתך יש לך חבר שאין לו כסף כמוך תיתן לו שלא ירגיש מקו

במחלקה. תשאיר רושם טוב בכל מקום שאליו אתה מגיע והסביבה תהפוך להיות כמוך ותכבד את 

 אורח החיים הדתי שלך.

 לסיכום

לכל אדם יש קושי ואפילו מלא קשיים שהוא מתמודד איתם בצבא כל הדוגמאות שנתתי הינם 

בחיי היום יום שלנו בצבא. פירטתי מספר דרכים איך להתמודד עם קשיים אלו  שאלות אמיתיות

גם בנוגע לקשיים הלכתיים לחייל שרוצה להמשיך לשמור על אורח חיים דתי בצבא. תמיד צריך 

לזכור שיש מי שמחליט עלינו ואנחנו לא מחליטים על דעת עצמנו. נשמור על איפוק גם שזה נראה 

אחד לא מקשיב לרעיון או להחלטה שלנו. נזכור שהכל לטובה גם שהכל הכי מעצבן בעולם ואף 

  והטוב עוד יבוא. -נראה קשה וחשוך. והכי חשוב לזכור שהקושי יעבור ויחלוף
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 קדושת ארץ ישראל 

 אור הלל

 בחירת אלוקים בארץ ישראל

ום כל כך חשוב בתורה, עד כדי כך ארץ ישראל היא משהו גשמי. איך יכול להיות שהיא תופסת מק

ארץ  שהמצווה לכבוש אותה ולשבת בה שקולה כנגד כל המצוות כולם? שהתורה אמרה עליה

. בפסוקי דזימרה, פסוק בתהיליםישראל קיבלה סגולה, ואנחנו יכולים לראות את זה על פי 

ויהי, הוא ציווה .....הוא אמר "אנו אומרים:  "יהי כבוד ה' לעולם"בתפילה המתחילה במילים: 

. בפסוקים אלו "ה, ישראל לסגולתו-ויעמוד, כי בחר ה' בציון, איווה למושב לו, כי יעקב בחר לו י

אנו משבחים את ה' על כך שהוא בורא על ידי אמירה, ושבח זה אנו משליכים על כך שהוא בחר 

שבילו. ואילו ה' בציון. בחירת ה' איננה כבחירה אנושית. האדם יכול לבחור רק ממה שה' ברא ב

שהוא הבורא, כאשר הוא בוחר הכוונה היא שהוא בוחר איך לייצר או בורא את הדבר מובחר. על 

פירושו שה' ברא את ציון כדבר מובחר ושונה משאר ארצות  "כי בחר ה' בציון"כן פירוש השבח: 

רותיה קדושים אף על פי זה ילכן הוא אמר לנו לנטוע עצים ולשמור שמיטה ואפילו פ העולם.

שנים לעבוד ולחרוש ובשביעי להפקיר את  שששפירות זה גשמי. ועל מצוות השמיטה יש עניין 

ועוד מצווה שיש לנו מצוות ישוב הארץ פשוט להתיישב בחבל ארץ ישראל בהתאם . האדמה לכל

 ה,פאה ועוד.יות בארץ כגון תרומות ומעשרות נחלוויש מצוות נוספות התל לגבולות מסוימים.

 כאן מראים חכמים עד איזו רמה גבוהה מגיעה ארץ ישראל למרות שהיא גשמית. 

 חשיבות המגורים בארץ ישראל

כל הדר בארץ דומה "תשובה: חכמים אמרו  נשאלת השאלה מה העניין לגור דווקא בארץ ישראל?

אומרת שמי שלא גר זאת  ."1לוה-לוה וכל הדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו א-כמי שיש לו א

לוה -בארץ נחשב כאילו לא מאמין, אין לו אמונה בה', ומי שגר בארץ ישראל נחשב שיש לו א

  ומאמין בה'.

כאן מראים לנו חכמים כמה חשוב לגור  "2כל הדר בחוץ לארץ כאילו עובד עבודה זרה"ועוד נאמר -

 למי שחי בארץ. יש בארץ ישראל ואלו מעלות גדולות

 מגורים בגלות 

 ראשית נבין מה זה גלות. גלות זה מצב שהוא לא טבעי זה רק מצב המתנה עד שנעלה לארץ. 

אף על פי שכבר קמה מדינת ישראל והעם חזר למקומו הטבעי, יש עדיין אנשים שגרים בחוץ לארץ 

ולא בארץ ישראל מסיבות כאלה ואחרות, למרות שאין שום בעיה שהם יעלו לארץ אבל הם לא 

ם כאלה ואחרים. חכמים אומרים שבמצב זה ודאי שצריך לעלות לארץ ישראל עולים ממניעי

 ואסור לגור בחו"ל.

שאם ינסה עם ישראל להתקיים בחוץ לארץ בלי להיות קשור לארץ ישראל ,  3"בפניני הלכה"כתוב 

גם אם יתאמץ להיות דתי לא יצליח סופו שיתבולל וייטמע בין עמים. כי כל קיומו של עם ישראל 

באורות ארץ "ת תלוי בעומק התקשרותו וכיסופיו לארץ ישראל וכפי שכתב מרן הרב קוק בגלו

  ."צפיית הישועה היא כוח המעמיד של היהדות הגלותית" "ישראל א

 מכאן אפשר ללמוד מה החשיבות של מצוות ישוב הארץ ושאי אפשר לנו לחיות בגלות. 

                                                           
1
 כתובות קי עמוד ב 
2
 שם 
3
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 ייחודיות הקשר שבין עם ישראל לארץ ישראל

לארץ שלו דרך זה שהוא נולד בה וגר בה, ורק בעם ישראל הקשר בין  מתקשרכל עם  בדרך כלל

אבי האומה, אברהם אבינו, נצטווה עוד בהיותו בחוץ  הארץ לעם נוצר עוד לפני שהעם ישב בה!

אים כאן את הקשר ואנו ר ."4לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראךלארץ: "

ישראל לעם ישראל, שזה לא קשר שנוצר במקרה רק בגלל שגדלנו פה, אלא המיוחד שיש בין ארץ 

 עוד לפני שבאנו לפה ה' חיבר בינינו לבין הארץ הזאת!

 שלמות הארץ

 "5לא תחנםתשובה: בתורה כתוב " נשאלת השאלה האם מותר לתת לגויים חלקים מארץ ישראל?

אין מוכרין להם בתים ושדות "", וכך פסק הרמב"ם 6לא תתן להם חניה בקרקע"ומסבירה הגמרא 

בארץ ישראל... מפני מה אין מוכרין להם? שנאמר "ולא תחנם", לא תתן להם חניה בקרקע שאם 

כלומר רואים מכאן שאנחנו לא רוצים לגויים  "7לא יהיה להם קרקע ישיבתם ישיבת עראי היא

 ל!יכת רק לעם ישראיתהיה קביעות בארץ ישראל כי הארץ ש

 הגנה על הארץ מול פיקוח נפש

נשאלת השאלה האם מותר להגן על הארץ גם במחיר של חיים של האדם או שמא ישנה מצוות 

 פיקוח נפש שמונעת אותנו להגן על הארץ בשעה שאנו מכניסים את עצמינו לסכנת נפשות?

רים גילוי תשובה: אמנם כולנו מכירים שפיקוח נפש דוחה את כל המצוות כולם חוץ משלושה דב

שמצווה של 'כלל עם ישראל' גם כן " 8כתוב בפניני הלכה" עריות, עבודה זרה, ושפיכות דמים אבל

דוחה פיקוח נפש! והגנה על הארץ והעם הינה מצווה כלל ישראלית. מה עוד שכתוב שישיבת ארץ 

ב אתה ישראל שקולה כנגד על המצוות שבתורה" )ספרי ראה פ.( . אם יש מלחמה ואתה נלחם באוי

לא רק מגן על ארץ ישראל אלא אתה גם מגן על יושביה, אתה מציל נפשות של יהודים זקנים נשים 

וילדים, ואם לא תלחם אתה מפקיר את דמם. ולכן מותר לעבור במצב זה על פיקוח נפש ולזכות 

 במצווה להגן במסירות נפש על ארץ ישראל ועם ישראל. 
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 נסיעה לטיול בחו"ל

 טשלה זלקה

 איסור יציאה מהארץ

ראשית נברר מדוע בכלל יש איסור לצאת מהארץ. בגמרא מצאנו מספר מקומות שרואים מהם 

כתוב שתלמידי חכמים בא"י היו נפרדים  1שיש איסור לצאת מא"י לחו"ל, לדוגמא בגמרא

ת מא"י לחו"ל. ובגמרא מהחברים שלהם שבחו"ל בעכו שהיא על גבול הארץ משום שאסור לצא

מסופר על אחד שבא לשאול אם מותר לו לצאת לחו"ל כדי לייבם את אשת אחיו שבחו"ל ואמר לו 

", כלומר רואים 2?אחיו נשא כותית ומת ברוך המקום שהרגו, והוא ירד אחריורבי חנינא: "

אסור לצאת מא"י לחו"ל לעולם " :שאפילו לצורך מצווה אסור לו לצאת לחו"ל. הרמב"ם פסק

אלא ללמוד תורה, או לישא אישה, או להציל מיד גויים, ויחזור לארץ. וכן יוצא לסחורה אבל 

". כלומר 3לשכון בחו"ל אסור, אלא אם כן חזק שם הרעב, עד שנעשה שווה דינר חטין בשני דינרין

ן לחזור אך מותר הרמב"ם פוסק שאסור לאדם לצאת לחו"ל בשום מצב אם הוא אינו מתכוו

לתקופה קצובה אם יוצא בשביל ללמוד תורה, או לישא אישה, או להציל את  לאדם לצאת לחו"ל

 ישראל מיד גויים, או לצורך פרנסה.

 יציאה לצרכים שלא נזכרו בהלכה 

נשאלת השאלה האם הרשימה של הסיבות שהביא הרמב"ם שלצורכם מותר לצאת לחו"ל היא 

עוד דברים שבשבילם מותר לצאת מהארץ? במסכת מועד קטן נאמר רשימה של סופית או שיש 

בעניין גילוח בחול המועד שלפי המשנה מותר למי שבא ממדינת הים )חו"ל( שרבי יהודה חולק על 

דתניא: רבי יהודה אומר הבא ממדינת הים לא יגלח מפני שיצא שלא ברשות. אמר רבא כך: "

מר מדמי לה כל  -ל מותר לא נחלקו אלא להרוויחאדברי הכ -דברי הכל אסור, למזונות -לשוט

לשוט בעולם ולראותו( יוצא שלא בצדק (שוט, ומר מדמי לה כמזונות. לפי הברייתא היוצא לשוט

ולכן אינו יכול לגלח במועד, אך היוצא למזונות )כלומר לפרנסה כי אין לו( נחשב כיוצא לצורך 

כלומר יש לו כסף ויוצא להרוויח עוד( והלכה היא . והמחלוקת היא ביוצא להרוויחה )"4ויכול לגלח

כחכמים שמתירים. הרא"ש הביא את פירוש הראב"ד לפי הירושלמי שמדובר ביוצא מא"י לחו"ל 

עוד כסף מותרת השולחן ערוך  וכאן רואים שיציאה לחו"ל אסורה ואילו להרווחה כלומר להרוויח

לחו"ל מותרת גם לצורך הרווחה וגם  כראב"ד וכרא"ש, הרי שבשולחן ערוך פסק שיציאה 5פסק

פסק לגבי כהן שמותר לו לצאת לחו"ל רק בשביל לישא  6פני חבר אך מצד שני השולחן ערוךלראות 

אישה או ללמוד תורה אלא שצריך להסביר שלגבי כהן השולחן ערוך החמיר כי חוץ מאיסור 

 להרווחה. היציאה מהארץ יש גם טומאה של ארץ העמים אך לישראל יהיה מותר גם

 יציאה לנופש

היא צורך נפשי לאדם ואם התירו חז"ל "הרווחת  נראה שגם יציאה לנופש שהיא שינוי אוירה

מדייק  "הרווחת הנפש" על פי זה הרב שמואל וואזנרתיר "הרווחת הגוף" ונכסים" למה שלא נ

ברמב"ם שדווקא מה שאסור זה לצאת ולדור בחו"ל אבל אם דעתו לחזור יהיה מותר לצאת 
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לצורך וכותב לגבי טיול שבעיקרון לא נקרא צורך ומכל מקום אם הולכים לזמן מועט מאוד 

לראות פלאי הטבע של יוצר בראשית ברוך הוא יש מקום להקל. וכמובן שצריך להפוך הכל לדבר "

מכאן שטיול שכל כולן לצורך הנאה ובילוי אין להתירו אבל די בצורך כלשהו הכרוך  " יוצאמצווה

בטיול כמו לימוד, הרווחה בסחורה, הרווחה בבריאות הגוף או הנפש ולצורך התבוננות בפלאי 

 –ישתדל לקרב שם יהודי  -יש שהציעו, שאם הולך לטייל בחו"ל הבריאה כדי להתיר את הטיול.

 .ואז יש צד של מצוה

לצאת לחו"ל מפני מספר דברים: אסור להשתקע בחו"ל ואסור  (7אבל יש שאוסרים )הרב עובדיה

לצאת מארץ ישראל לטייל אפילו על מנת לחזור לארץ ישראל. והיורדים מארץ ישראל לחוצה 

לארץ ויושבים שם ישיבת קבע להתעשר ולהרבות נכסים, ולהתענג על סיר הבשר, ומואסים בארץ 

וונם מנשוא וגורמים גלות להם ולזרעם אחריהם.ולפעמים יגרמו לבניהם טמיעה חמדה, גדול ע

והתבוללות. ועליהם אמרו חז"ל כול היוצא מארץ ישראל לחו"ל כאילו עובד עבודה זרה, ודומה 

 משום מאיסה בארץ ישראל. –לדעתו, יש ביציאה לחו"ל לשם טיול  כמי שאין לו אלוה.

 לסיום

ואע"פ שמותר לצאת, אינה ת לצורך אך למרות זאת כותב הרמב"ם: "ראינו שיציאה לחו"ל מותר

מידת חסידות, שהרי מחלון וכליון, שני גדולי הדור היו, ומפני צרה גדולה יצאו, ונתחייבו כליה 

למקום. גדולי החכמים היו מנשקין על תחומי א"י, ומנשקין אבניה ומתגלגלין על עפרה. וכן הוא 

 "8.ניה, ואת עפרה יחוננועבדיך את אב אומר: כי רצו
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  השמחה

 יקיר חיימס

 מבוא 

בחרתי לעסוק בנושא "השמחה" מכיוון שרציתי לברר איך מגיעים לשמחה אמיתית ומה הדרך 

 הנכונה על מנת להיות שמח.

 הגדרת השמחה

חובת האדם בעולמו היא להיות שמח, שקניית  -" 1אין רוח הקודש שורה אלא על לב שמח"

החוויה הפנימית, התמידית, השכלית והרגשית של עונג ושמחה היא צורך חשוב ובלעדיה אין ערך 

לחיים. אומר רבי נחמן מברסלב: השמחה היא עולם החירות. כשאנחנו בשמחה השכל שלנו הופך 

הדאגות, הפחדים, השנאה, הכעס, וכל שאר לחופשי, חופשי ולא כלוא בתוך עולם של דמיונות, כי 

המחשבות הרעות והטורדניות שעוברות לנו בראש, הם הדמיונות העוטפים את השכל האמיתי 

ומהווים מסך עבה המונע מהשכל לתפקד כראוי ולראות את יופי החיים את גן העדן הנפלא שברא 

 לנו הקב"ה.

מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד "מביא ר' נחמן:  -"מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד" 

ולהתגבר ולהרחיק העצבות והמרה השחורה בכל כוחו, כי כל החלאים הבאים על האדם כולם 

באים רק מקלקול השמחה, וגם חכמי הרופאים האריכו בזה שכל החלאים באים ע"י מרה שחורה 

יות אך שמח ועצבות והשמחה היא רפואה גדולה. והכלל שצריך להתגבר מאוד בכל הכוחות לה

תמיד, כי טבע האדם למשוך את עצמו למרה השחורה ועצבות מחמת פגעי ומקרי הזמן, וכל אדם 

מלא ייסורים, על כן צריך להכריח את עצמו בכוח גדול להיות בשמחה תמיד ולשמח עצמו בכול 

 ".2אשר יוכל

את אותו יוצא מפה שהשמחה היא בעצם הפרשנות לחיים שהרי אפשר לראות את אותו דבר או 

עצב ויש כאלו שימשיכו לומר גם זו -אירוע, עפ"י פרשנות שלך. יש כאלו שיתנו פרשנות של ייאוש

, יראה מלשון ראייה, איך אני רואה את המציאות 3לטובה, כי הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים

 ונותן לה פרשנות טובה, ועל זה אמר רבי נחמן מצווה גדולה להיות בשמחה.

 העצבותהבעיה של 

השמחה והעצבות הם ממציאויות מסוימות, עצבות הרבה פעמים נובעת מהפער שאתה רוצה 

להיות בו וקיווית להיות, לבין המקום שאתה נמצא בו בפועל שהרי לכל אחד יש חלומות, תקוות 

ושאיפות וקיים פער בין זה לבין המציאות שהוא חי בה בפועל. העצבות תוקפת את האדם בשעה 

את ליבו על הפער הזה, ביטא את זה יפה שולי רנד בשירו אייכה: "ריבונו של עלום אם שהוא שם 

לדבר גלויות לפעמים אין בי כוח בעולמך להיות, רחום וחנון לפניך גלוי כאן יהודי שעל חוט 

 השערה הוא תלוי נלחם בעצבות בייאוש המכרסם כתולעת השמחה נסתלקה ממנו וגם הדעת".

בעת ממקום שיש בו השלמה בנפש האדם למקום בו הוא שואף להיות לעומת זאת השמחה נו

 ".4איזהו עשיר השמח בחלקולמקום בו הוא נמצא בפועל, מכאן נובע המשפט "

השמחה בהקשר הזה לא באה בגלל משהו חיצוני שאותו השגתי אלא בגלל משהו פנימי באישיות 

 שלי ומפרש את העובר עליי לטובה.

                                                           
1
 ירושלמי, סוכה 
2
 ליקוטי מוהר"ן חלק ב' 
3
 ברכות, ל"ג 
4
 אבות ד', א' 
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 השמחה היא טבעית לאדם

שמחה היא אחת הנטיות הטבעיות  5המצב הטבעי והבריא לאדם הוא השמחה, כך כותב הרב קוק

לאדם, לאדם הבריא בנפשו ובגופו יהיה תמיד שמח ועליז, וזאת היא הצורה הטבעית של הנפש 

הבריאה. וכן מובא בשם האדמו"ר השישי של חב"ד הרב יוסף יצחק מלובביץ' שנותן את הקשר 

לבין היכולת לשמוח )במאמרו של הרב יוסף יצחק ויספו ענווים בה' שמחה  בין מידת הענווה

תש"י( "אמנם הענו תמיד בשמחה ושמחתו היא לשם שמחה ומצד שלא מחשיב עצמו לבעל מעלה 

ולא מגיע לו כלום, אם כן שיש לו מה שיש לו, הנה הכל הוא בדרך מתנה ועל כן שמח מאוד הוא 

נו מתעצם מלבד זאת שמצד הכרת האמת שבו הרי אינו משוקע בזה, ולאידך גם בהעדר השפע אי

כ"כ בצרכיו הגשמיים ויש לו עניינים גבוהים יותר שאליהם הוא משתוקק, הנה מלבד זאת הוא 

אינו מתעצב והרי אינו מגיע לו כלום, אז למה יתעצב? וזה הוא "ויוספו ענווים בה' שמחה" , ענווה 

 היא כלי וסיבה לשמחה.

 ההלימוד בשמח

לגבי לימוד בשמחה להדרכה חינוכית חשובה, השמחה וטוב הלב לדרישת התורה  6כותב הרב קוק

היא נאותה מאוד למצב הנפש וראוי הוא לפי זה שתמיד יהווה העסק בתורה שעשוע לנפש ושמחה 

ללב.. על כן נואלו מאוד אותם שרוצים לעשות את כל מדרגות הלימודים גם לתלמידים הצעירים 

ם בערך של שעשועים. כלומר צריך אדם לדעת שלא תמיד תבוא השמחה בתחילת והמתחילי

הלימוד ולא צריך להיות לחוץ במילוי הרצון הזה, כי השמחה היא מתנת ה' שניתנת רק לאותם 

שכבר יגעו הרבה, וחובת האדם שמתחיל ללמוד שהוא צריך להתייגע הרבה עד שיגיע לשמחה. 

וק זצ"ל שתמיד היה שמח בשמחה פנימית טהורה ומאירה ויחד מסופר על הרב צבי יהודה הכהן ק

 עם זאת מעלה כובד ראש ורצינות נוראה.

 הדרך לשמחה

" אדם שמרגיש שטוב לו השמחה באה לאדם מרוב שלוותו בליבובספר אורחות צדיקים כתוב: "

מח כל עם מה שיש לו ורגוע מבחינה נפשית ביחס לכל מה שמתרחש סביבו, יכול להיות מאושר וש

 ימיו.

המחשבה שהאושר תלוי במה שהוא חוץ ביכלתו של האדם ממה שהוא חוץ כותב הרב קוק: "

מהוויתו וחוץ לרצונו מחשבת פיגול הוא רשעות ושכלות היא מעורפלת והיא מעוררת את כל 

התכונות השפלות וכל המידות הרעות שביסוד הרשעה שכרת ה' בטובו, אורו, ישעו, וחסדו. 

". כדי לחיות 7כן ישרי לב שמחים תמיד, שמחו בה' וגילו צדיקים והרנינו כל ישרי לב וגבורתו. על

חיים טובים על האדם להאמין שכל מה שקורה הוא מה' ומה שה' עושה הוא הדבר הטוב ביותר 

בשבילו כרגע, כי ה' הטוב והמטיב, מי שיש לו חרות נפש ולב טוב בחלק שה' מזמן לו יכול להיות 

להתמקד בחיובי ולא לשקוע בעצבות, להוציא את הכוחות שבו מהכוח אל הפועל.  שמח,על האדם

" , אלו הם תולדות ואלה תולדות יצחק בן אברהםכותב הגר"א בסיפרא דצניעותא על הפסוק: "

השחוק שיש בעולם, אברהם הוליד את יצחק, פירוש: הנשמה מולידה שמחה וצחוק כלומר 

 ם אפשר לפתור ע"י הבנה והשגה שכלית.שהתסכול המצוי היום אצל בני האד

                                                           
 עין איה שבת א' פרק שני צ"ח 5
6
 עין איה, ק"א 
7
 אורות הקודש, ג', ק"ה 
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השמחה היא השגה שכלית ושמחת ההדרכה המוסרית בנטיות מידותיו כפי שאמר הרב קוק: "

 ".8הפנימיות לצד הטוב והשכל

 סיכום

במאמר זה ראינו מספר נקודות שאיתם אפשר להגיע לשמחה, כגון: אמונה, ביטחון, שלוות 

עמל והתמקדות בחיוב במצב הקיים, הסתפקות במה שיש, הלב,ענווה,מיצוי עצמי, השמח בחלקו, 

וזהו : "9מודעות עצמית, לראות את הדרגה האמיתית והטבה לזולת, כפי שכתב הרב צדוק הכהן

עיקר שמחת האדם כאשר יש לו טובת העין להלנות מחלקו של אחרים, מה שאין כן צר העין אינו 

", וכן הרמב"ם כותב: נו צרה על אחריםקרוי עשיר בכלל. כי אין שמח בחלקו קרוי מי שעי

 ".10שהשמחה בעשיית המצווה ובאהבת האל אשר ציווה בהם עבודה גדולה היא"

ומובא בשם האר"י הקדוש שכל מה שהשיג שנפתחו לו שערי חכמה ורוח הקודש בשכר שהיה 

חה שמח בכל עשיית מצוה שמחה גדולה היא, מכאן שענין גדול וחשיבות עמוקה ויסודית יש לשמ

 בכלל ולשמחה בעבודת ה' בפרט. 

תפילתי לה' שנזכה כולנו לשמחה אמיתית ושלמה ולבנין בית קדשנו ותפארתנו, שנזכה מהרה 

לראות בשוב ה' ציון לשים ביטחוננו בה' יתברך, לפעול בכל עוז בגאולה שלמה ובתחיית המתים, 

 בבנין עיר מקדש, עיר עז לנו, במהרה בימינו אמן !
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 ענווה

 בר טובול

 ערכה של מידת הענווה

הענווה היא אחת המידות הכי חשובות ומרכזיות שהאדם צריך להרגיל בהם את עצמו. מידת 

 הענווה מסייעת לתקן מידות נוספות באדם.

 . הענווה היא המידה ההפוכה מהגאווה

השמר לך השלילה. בספר דברים נאמר: "מידת הענווה היא שיא החיוב ומידת הגאווה היא שיא 

פן תשכח את ה אלוקיך לבלתי שמור מצוותיו משפטיו וחוקותיו...פן תאכל ושבעת ובתים טובים 

תבנה וישבת, ובקרך וצאנך ירביון וכסף וזהב ירבה לך וכל אשר לך ירבה ורם לבבך ושכחת את ה' 

במדבר...המוציא לך מים מצור החלמיש,  אלוקיך המוציאך מארץ מצרים מבית עבדים המוליכך

המאכילך מן במדבר...ואמרת בלבבך כחי ועצם ידי עשה לי את החיל הזה וזכרת את ה' אלוקיך כי 

 ."1...הוא הנותן לך כח לעשות חיל

רבי משה מקוצי כתב את הספר "ספר מצוות גדול". בספר זה הוא מונה ומפרט את תרי"ג מצוות, 

כך הוא הבין את  ם שהזכרנו הם המקור לאיסור הגאווה מן התורה.ושם הוא טוען שהפסוקי

הפסוקים הנזכרים: משה מצווה את עם ישראל שישמרו ויזהרו מלשכוח את ה' לאחר שיכנסו 

לארץ ישראל. הסכנה של שכחת ה' קיימת לאחר הכניסה לארץ ישראל בגלל השפע הכלכלי הגדול 

כלכלי הזה יגרום להם להרים את ליבם ואת שיהיה להם בארץ ישראל. הסכנה היא שהשפע ה

גאוותם, ולומר שאת כל השפע הכלכלי הגדול הזה הם יצרו לבדם בעשר אצבעותיהם, ויתעלמו 

מהעובדה שכל היכולת שלהם להצליח מבחינה כלכלית ברמה גבוהה, היא רק בזכות העובדה שה' 

 הוא הנותן להם את הכוחות להצליח מבחינה כלכלית ברמה הזאת.

ל הפסוקים האלה העוסקים בסכנת הגאווה, הם תחת הכותרת "השמר לך". התורה מזהירה כ

 . שלא נגיע לגאווה הנובעת מגודל השפע הכלכלי שתיארנו

בפסוקים אלו נראה שעיקר הענווה היא שהאדם לא מיחס לעצמו את הצלחותיו, כאלו כל פעילותו 

ה מקיים בו את הכוחות האלה ומקיים המוצלחת באה על ידי כוחותיו שלו, אלא יזכור שהקב"

 בשבילו את ההצלחות הכלכליות האלה. 

 מהי הענווה?

יש אנשים המבינים שבעל גאווה הוא מי שמעריך את עצמו יותר ממה שהוא באמת, ובעל ענווה 

 הוא מי שמוריד מערכו יותר ממה שהוא באמת.

 ווה כלום ושאין לו שום ערך.לפי זה בעל ענווה הוא מי שמצליח לשכנע את עצמו שהוא אינו ש

קשה להסביר שזו הענווה שעליה מדברת התורה. כי אם זו הענווה, וכל עם ישראל יגיע להיות 

במעלה של ענווה מהסוג הזה, אף אדם לא יקבל על עצמו אחריות ומנהיגות, שהרי הם כולם 

 שכנעו את עצמם להיות ענווים, ושהם כולם לא שווים כלום.

 . ום בין השאר לכך שתהיה עדת ה' כצאן ללא רועהמצב זה יכול לגר

לענווה ולגאווה יש הגדרות אנושיות פשוטות, שכיוון שמדובר בהגדרות המקובלות על החברה, הם 

יכולות להשתנות מדור לדור וממדינה למדינה. אך יש לגאווה ולענווה גם הגדרות עליונות, 

ונה של בן אדם עניו, היא של אדם שמתנהג אלוקיות, בעלי הישרדות נצחית. הגדרה חברתית עלי

                                                           
1
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בענווה בין אדם לחברו. אצל כמה מרבותינו הראשונים מצאנו שהעניו החברתי אינו מחשיב את 

 . עצמו יותר מחברו

הוא מברר לעצמו בשכל ברגש ובדמיון בהבנה ברורה, שהוא אינו יותר חשוב מאחרים ואין לו 

ה הזו אינו מתייחס לחובותיו החברתיות כאילו שהם מעלה גדולה מהם. מי שרואה את עצמו בראי

 מתחת לכבודו.

החיסרון בהבנה זו הוא שאם הגדרה של ענווה היא, שהאדם אינו מחשיב את עצמו יותר מחברו  

בשום תחום, אז אדם שחי לבדו על אי בודד אינו יכול להיות עניו, וכן אין אדם שיכול להיות עניו 

 . שעולה עליו בכל התחומים אם הוא חי במקום שבו יש אדם

על כן בא רבי משה מקוצי ומסביר שעיקר הענווה היא כלפי ריבונו של עולם. ענווה זה לדעת 

  וכל הכישרונות כולם מריבונו של עולם. כל הזהב,, ולהכיר שכל מה שיש לי כל הכסף

ה האלוקית הרמח"ל בספרו מסילת ישרים מרחיב את הדיבור כדי להגדיר במדויק את מידת הענוו

תחילה הוא כותב שהענווה תלויה במחשבה ובמעשה.לדבריו, ענווה צריכה להתחיל  העליונה.

ממחשבתו של האדם כי מי שהוא גאוותן במחשבתו וכלפי חוץ יציג כאילו הוא עניו, הרי הוא צבוע 

  שאין רע בעולם ממנו.

היא שיפנים האדם באישיותו שאין ראוי לו תהילה וכבוד, וקל  הענווה במחשבה לדעת הרמח"ל

וחומר שאין ראוי לו להתנשא במה שהוא על אחרים. כי הוא באמת יודע שיש בו הרבה חסרונות, 

יה שלם ולא יהיו בו שהרי אי אפשר שיהיה אדם אפילו אם הוא במדרגה גבוהה מאוד, שיה

או כתוצאה ממקרים שקרו לו או מצד מעשיו )יש שחסרונותיו מצד משפחתו  חסרונות רבים,

שהרי אין צדיק בארץ שיעשה רק טוב ולא יחטא(. חסרונותיו של האדם הם לו כאילו מומים שאם 

ישים לב אליהם לא יוכל להתנשא על אדם אחר. הרמח"ל מביא כדוגמא את חוכמתו של האדם 

רון בדבר שבו האדם נעלה כדבר שהכי יכול לגרום לאדם להתנשא ולהתגאות, )החוכמה היא ית

משאר הבריות(. והוא אומר על כך שבאמת כיצד יוכל האדם להתגאות בחוכמתו, הרי אין אדם 

בעולם שאינו טועה ואינו צריך ללמוד מדברי חבריו ואפילו מדברי תלמידיו. ועוד שהחכם אינו 

 להאיראדון לחוכמתו לעשות בה רק מה שהוא היה רוצה שהרי התורה מחייבת את האדם 

חוכמתו לאחרים. אם יבוא האדם לשמוח בעושרו יזכור תמיד שמצד אחד ה' הוא שנתן לו את מ

 העושר ומצד שני הוא אינו אדון עליו שהרי ה' ציווה אותו להשתמש בו כדי לעזור לאחרים. 

 את הענווה בתחום המעשה מחלק הרמח"ל לארבעה חלקים. 

 שינהיג עצמו בשפלות. .א

 יסבול עלבונות. .ב

 את הרבנות והשררה. ישנא .ג

 יברח מן הכבוד. .ד

 סיכום

" מפסוק זה נראה שאין חוכמה כי אם רק ביראת ה'. כמההן יראת ה' היא חבספר משלי כתוב: "

יראת ה' אמיתית יכולה לבוא רק ממקום של ענווה. בעל הגאווה אינו יכול להיות יראה ה', מכיוון 

שיש בו ויש לו מחוכמתו ומכישרונותיו. שהוא מחשיב את עצמו לבעל יכולות שהשיג את כל מה 

בעל הגאווה אינו יכול להכיר במה שציוותה התורה: "וזכרת כי ה' אלוקיך הוא הנותן לך כח 

חוסר יראת ה' הבא מהגאווה , ה מכוחה של הענווה היא החוכמהאלעשות חיל". אם יראת ה' הב

 הוא הטיפשות.



 בעזרת ה'
 

73 

ני והוא דרים בכפיפה אחת". אולי הסיבה חז"ל אומרים שהקב"ה אומר על בעל גאווה: "אין א

לכך היא שהקב"ה מלוא כל הארץ כבודו, ואין מקום פנוי ממנו, אך בעל גאווה אומר כל הזמן שגם 

  הוא תופס מקום, על כן באותו המקום שבעל הגאווה תופס, כביכול הקב"ה אינו יכול להיכנס.
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 העלמת מס

 עמית טל

 מבוא

המאמר שלפנינו עוסק בתחום ההלכתי ובבירורו.אך יש לכול אחד מאיתנו חובה אזרחית פשוטה 

וברורה להעלות מס ולא להעלימו בשום מצב. ההיגיון הפשוט אומר שכדי לנהל מדינה צריך 

תקציב, וללא מקורות תקציביים המדינה לא תוכל להתנהל ולא תוכל לתת שום שירות לאזרחיה. 

 יד לתקציב זה בא מהמיסים שהמדינה גובה מאזרחיה.המקור כמעט היח

 פרק א'

הרב עובדיה יוסף נישאל בספרו "יחווה דעת": האם מותר במדינת ישראל להשתמט מתשלומי מס 

הכנסה,מע"מ , מכס וכו' )כספים המיועדים לקופת המדינה(או שאסור,משום הכלל ההלכתי 

 ב על פי התורה("דינא דמלכותא דינא". )דין המלכות הוא דין מחיי

במסכת בבא בתרא אמר שמואל "דינא  מופיע- בירור הכלל ההלכתי "דינא דמלכותא דינא" .א

" הסביר רשב"ם שכאשר המלכות קובעת חוקים, משפטים, מיסים וארנונות 1דמלכותא דינא

חובה על כול האזרחים לקיימם, כולל היהודים שבמדינה, והסיבה לכך היא: שאזרחי המדינה 

ומשפטיו ולכן חוקי המלך מחייבים גם את היהודים  יהם מרצונם את חוקי המלךמקבלים על

 מין הדין.

האם "דינא דמלכותא דינא" מחייב רק במלכות של אומות העולם או גם במלכות של ישראל?  .ב

: שמי שאינו משלם את המכס שהחוק מחייב, גוזל מה שמגיע למלך. איסור 2הרמב"ם כתב

בר במלך ישראל ובין מלך גוי, כי בשניהם דין המלך הוא דין מחייב גזלה זה קיים, בין אם מדו

: שאסור להבריח מין המכס בין 3ע"פ דיני ישראל. הרמב"ם כתב דין זה גם בפירוש המשנה

כשהמלך ישראל ובין כשהמלך גוי. כמו הרמב"ם פסקו לרוב גם הרשב"א, המאירי והריטב"א. 

"דינא דמלכותא דינא" שמחייב את היהודים , שהכלל 4הרשב"א והר"ן כתבו בשם התוספות

לשלם מכס,שייך רק כשמדובר במלכי אומות העולם ורק בחוץ לארץ. הסיבה היא שארצות 

חוץ לארץ שייכות לאומות העולם,והם יכולים לומר ליהודים שאם הם לא יקיימו את 

החוקים שלהם הם יגורשו מהארץ שלהם. אבל מלכי ישראל שמלכותם היא רק בארץ 

שראל,וארץ ישראל שייכת לכול עם ישראל,על כן אין רשות למלך לגרש אותם מארצם,על כן י

 אין סיבה שחוק המלך יחייב כשמדובר על שלטון ישראל.

שהכלל "דינא דמלכותא דינא" אינו מחייב מצד עצמו אלא רק  לפי הדברים האלה אנו מבינים

רק בחוץ לארץ, הוא כדי שמלכי מצד התועלת שהוא מביא. שהרי הסיבה לכלל זה שהוא חל 

אומות העולם לא יגרשו את היהודים מארצותיהם, על כן בארץ ישראל שאין למלך רשות 

לגרש את היהודים מארצם אין סיבה שהכלל הזה יחייב בה. לפי דברי התוספות האלה הכלל 

 "דינא דמלכותא דינא" לא חל בארץ ישראל ובשלטון ישראל ולכן אין חובה לשלם מיסים

  בארץ ישראל.
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הוכיח מהגמרא בבבא קמא שהכלל "דינא דמלכותא  5רבי יוסף קארו בחיבורו בית יוסף

דינא" מחייב גם כאשר מדובר במלך ישראל כך גם פסקו הטור והשולחן ערוך בסימן שס"ט 

הרב  סעיף ו' לפי דיבריהם הכלל "דינא דמלכותא דינא" מחייב תמיד ובכול סוגי המלכות .

עובדיה יוסף פוסק כדעת הרמב''ם, הרשב"א, המאירי, הריטבא, הטור ומרן הבית יוסף 

 שהכלל ''דינא דלמכותא דינא'' מחייב בין כאשר מדובר במלך ישראל ומלכי אומות העולם.

האם הכלל ''דינא דמלכותא דינא'' שלפי דיברי הרב עובדיה יוסף מחייב גם שמדובר במלכות  .ג

ייב דווקא כאשר מדובר בשלטון מלכות דמוקרטי? כאשר הממשלה ישראל? האם הוא מח

 נבחרת ע''י העם בכול כמה שנים? 

הרב עובדיה יוסף פוסק שכול צורת שילטון שיש בעם ישראל, חוקיה מחייבים כמו חוקיו של 

שכול שלטון ישראל המושל בישראל,דינו כדין מלך  6ומוסיף שכך כתב בשו''ת הרשב''א מלך,

ובדיה יוסף מביא רשימה של רבים מחכמי ישראל, שכולם כתבו שדין המלך ממש. הרב ע

מחייב גם בכול צורת שלטון ולא רק במלכות ממש. הוא מביא גם מדבריו של הרב קוק בשו''ת 

שכותב שגם כשאין מלך בישראל,היכולת השלטונית לחוקק חוקים לגבי המצב  7"משפט כהן"

עם השוכן בה,ומכאן שהממשלה הנבחרת ע"י העם הכללי של התושבים בא"י,שייכת לכול ה

היושב בה,יש לה דין של מלך.כך גם כתב בשו"ת "ישכיל עבדי" חלק ו' שדין המלך קיים גם 

גם בהם שייך  ני המדינה,ייבממשלה שיש לה בית נבחרים ומחוקקים,ודינם הוא דין גמור בענ

ישראל שאזרחיה בוחרים את  הכלל ''דינא דמלכותא דינא'',ע"כ הכלל הזה שייך גם למדינת

 הכנסת ,לפי זה אסור להעלים מס במדינת ישראל מכוח הדין המחייב ''דינא דמלכותא דינא''.

האם שייך לומר על ממשלת ישראל את הכלל ''דינא דמלכותא דינא'' גם כאשר חלק גדול  .ד

 מהיושבים בה לא מקפידים על שמירת תורה ומצוות?

סת ישראל שחברים בה הרבה רשעים והרבה שונאי דת לא בשו"ת "פאת שדך" כתב שלגבי כנ

שייך לומר על חוקיהם ''דינא דמלכותא דינא''.בהמשך חזר בו ואמר שחלק מחוקיהם 

''חייבים לומר את הכלל דינא דמלכותא דינא" שאם לא כן יהיה בילתי אפשרי לחיות 

ודם,שהרי אפילו במלך בארץ.על דבריו אלה אומר הרב עובדיה יוסף שדבריו אינם נכונים מיס

רשע עובד עבודה זרה אמרו בכמה מקומות שדינו הוא דין מחייב. הרב עובדיה יוסף כותב 

לסיכום שעיקר הדין הוא כמו שכתב השו"ת "ישכיל עבדי" שגם לגבי מדינת ישראל שייך 

הכלל "דינא דמלכותא דינא'' ועל כן ניראה להלכה שיש לקיים את חוקי המדינה ובין השאר 

 בה לשלם את המיסים,ארנונות,מכס שהמדינה מטילה על אזרחיה.חו

 חלק ב

האם מותר לרכוש סחורה שהוברחה מהמכס? האם מותר לרכוש  הרב חיים דוד הלוי נישאל:

ספרים שהודפסו ללא תשלום מיסים? האם מותר לקנות מוצרי מזון מבעל מכולת שאינו משלם 

 מיסים על הכנסתיו?

ין המכס דינו כגזלן כי הוא גוזל מין המגיע למלך. הרב הלוי שהמבריח מ 8הרמב''ם פסק .א

הוסיף על הרמב''ם שכיוון,שדינו כגזלן, הסחורה שברשותו נחשבת גזולה עד שישלם עליה את 

המכס.אם נציגי החוק יגלו שלא שילם מכס על סחורתו,היא תוחרם או שיטילו על סחורה זו 

                                                           
5
 חושן משפט סימן שס"ט 
6
 חלק א' סימן סימן תרל"זשו"ת הרשב"א  
7
 סימן קמ"ד אות י"דמשפט כהן  
8
 בהלכות גזלה פרק ה' 



 בעזרת ה'

76 

 9ה איינה שייכת לו, השולחן ערוך פוסקקנס גדול,מכאן שכול עוד לא שילם מכס,הסחור

שאסור לקנות סחורה גזולה מגזלן, והסיבה היא שכאשר קונה ממנו עוזר לו ליהנות מגזלתו, 

הרב לוי מוסיף שאסור לקבל אפילו במתנה סחורה גזולה.הוא מסביר שגם אדם המקבל 

א במסכת גיטין סחורה גזולה במתנה גורם לגזלן ליהנות מגזלתו.ההוכחה לדבריו היא מהגמר

שאומרת שכול הנותן מתנה נותן אותה להנאתו ואם לא היה נהנה מנתינת המתנה לא היה 

הרב הלוי נתן בתשובתו דוגמאות כיצד מזהים סחורה שהיא בוודאי גזולה או שלא  נותנה.

שילמו עליה מכס שאם היא נחשבת גזולה כגון שהחפץ נרכש הרבה יותר בזול מהמחיר בשוק 

מכר באזורים שעל פי רוב מוכרים בהם סחורה גזולה או כאשר מבחינים בכך או שהוא ני

שכאשר מופיעים באזור שוטרים,פקחים,אנשי חוק,בעל הסחורה אוסף במהירות את סחורתו 

 ומסתלק במהירות.

לעומת האיסור לקנות סחורה שהוברחה מהמכס, מותר לקנות סחורה מבעל מכולת שאינו  .ב

הסיבה היא שסחורה שהוברחה מהמכס נחשבת כגזולה ויש משלם מיסים על הכנסותיו. 

איסור לקנות סחורה גזולה, לעומת הסחורה של בעל המכולת שקנה אותה כדת וכדין, ואף 

שילם עליה את המיסים הנצרכים. על כן סחורתו של בעל המכולת כשרה ומותר לקנות אותה, 

 מיסים, הוא כן גזלן.  אף על פי שבעל המכולת בהיותו מעלים הכנסות מלשלם עליהם

ספרי קודש שלא שולמו עליהם מיסים דינם כגזלה כמו סחורה שהוברחה מהמכס ואסור  .ג

כמו סחורה גנובה, הרב חיים דוד הלוי נותן סימנים שיעזרו לנו לזהות שלא  םלקנות אות

שולמו מיסים על הספרים האלו, כגון: שלא כתוב בהם שם המחבר, או שלא כתוב שם 

הספר, או שלא כתוב שם בית הדפוס שהדפיס את הספר. העדר אחד מהסימנים ההוצאה של 

 המזהים שהוזכרו, מעיד שלא שולמו מיסים על ספר זה.

 סיכום

במאמר זה למדנו שעל פי דין תורה אסור להעלים מיסים או להבריח מכס או להשתמט ממס 

שסחורה שהוברחה  ומכול החובות הממוניות שמטילה מדינת ישראל על אזרחיה. למדנו גם

מהמכס או שלא שילמו עליה את המיסים הנדרשים נחשבת כסחורה גזולה ואסור לקנות אותה או 

 לקבלה במתנה, כדי שלא לגרום לגזלן להנות מגזלתו.
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 בטחון בה' והשתדלות

 אלי טרפה

 מבוא

מהו בטחון בה' ואיך מגיעים לאמונה  בחרתי בנושא "בטחון בה' והשתדלות" מכיוון שרציתי לברר

 בה'.

 מהו ביטחון בה'? 

החזון אי"ש )רבי אברהם ישעיהו קרליץ( בספרו "אמונה וביטחון", יוצא נגד המושג בטחון בה' 

לפי רבים מאנשי תנועת החסידות הסבורים שביטחון פירושו לבטוח בה' שיעשה את הטוב עבורך 

ן אי"ש כותב שאין שום אדם שיכול לדעת בביטחון גמור ואם נאמין בכל הלב אז כך יקרה. החזו

שה' ימלא את משאלות ליבו, אלא אם כן הוא נביא. ואפילו אם הוא מאמין באמת ובתמים 

באמונה שלימה שה' ימלא את משאלות ליבו. אל דבריו של החזון אי"ש אפשר להוסיף שלא כל 

י מלחמת העולה השנייה ביקש מה שאדם מבקש הוא באמת לטובתו. למשל אדם באירופה לפנ

שה' יעשה אותו עשיר גדול, וה' שמע לתפילתו ונתן לו הרבה כסף ונכסים. בגלל שהיה לו רכוש רב 

הוא לא רצה לעלות לארץ ישראל, ונשאר לגור בגרמניה או בפולין. כאשר פרצה מלחמת העולם 

שאם ה' היה מסרב  השניה, הוא ומשפחתו נשלחו להשמדה ע"י הגרמנים הנאצים. יכול להיות

לבקשתו, ומונע ממנו ריבוי עושר ונכסים, הם היו עולים לארץ ישראל והיו ניצולים מההשמדה. 

לפי החזון אי"ש ביטחון בה' פירושו שאדם יאמין שאין מקרה בעולם, וכל הקורה בעולם קורה 

לפי החזון לפי רצון ה'. כל מה שקורה לאדם, אם טוב ואם רע, הכל קורה לפי החלטה אלוקית. 

 אי"ש התפילה יכולה להשפיע ולשנות אך לא מובטח לו שהתפילה תתקבל או שרצונו ימולא. 

לפי תלמידיו, ובעיקר לפי תפיסת המוסר של ישיבות נוברדהוק, ביטחון פירושו שאם יאמין אדם 

י בלב שלם שה' יעשה לו כך וכך, אז מה שהוא רוצה שיקרה, באמת יקרה. גישה זו באה לידי ביטו

 בספר "בגן האמונה" שאם יבטח האדם בלב שלם בה' תבוא לו הטובה. 

מסופר על רבי ישראל מסלנט שדרש לפני קהל גדול, שמי שיאמין בלב שלם שה' יגרום לו לזכות 

בזכייה הכי גדולה של ההגרלה הממשלתית )כגון: לוטו, פיס וכו'(, מובטח לו שבאמת יזכה בה. 

שראל מסלנט היה אדם שהפסיק לעבוד במקצועו, רכש כרטיס בקהל ששמע את הדרשה של רבי י

להגרלה והמתין לזכייה. מכיוון שהכרטיס היה למספר הגרלות, וכבר עברו רוב ההגרלות והוא לא 

זכה בהן, הוא בא לרבי ישראל מסלנט והתלונן, שאף על פי שהוא מאמין שיזכה בהגרלה, הוא אינו 

באמת ובתמים היה מאמין שיזכה, הוא באמת היה זוכה.  זוכה. רבי ישראל המשיך לטעון, שאילו

אך כנראה שאינו מאמין בכך באמונה שלימה. כדי להוכיח לו את זה, שאל אותו רבי ישראל, האם 

הוא יהיה מוכן לקבל ממנו מחצית מסכום כרטיס ההגרלה, וכאשר הכרטיס שלו יזכה בסכום 

מסלנט יזכה בסכום השלם. בעל הכרטיס  השלם, לא בעל הכרטיס יזכה בסכום, אלא רבי ישראל

הסכים לוותר על סכום הזכייה השלם, תמורת חצי מהסכום שרבי ישראל הציע לו. אמר לו רבי 

ישראל שהעובדה שהוא מוכן לוותר על הזכייה השלימה, בתמורה לכך שיתנו לו מחצית מסכום 

 כייה השלימה.הזכייה, מוכיחה עליו שאינו מאמין שהקדוש ברוך הוא יזכה אותו בז

 בטחון בה' והשתדלות אנושית -סעיף ב'

 החזון אי"ש הגדיר שבטחון בה' הוא להאמין שלא קורה דבר בעולם בלי שהקדוש ברוך הוא ירצה.

אנו יודעים שעל פי היהדות אדם מצווה להשתדל ולעמול כאילו הכל תלוי בו. יוצא מכאן שמצד 

הוא לפי רצונו של הקדוש ברוך הוא, ומצד שני אחד האדם צריך להאמין שכל מה שקורה בעולם, 
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הוא צריך לפעול בדרך הטבע כאילו הכל תלוי בו. האדם אינו רשאי להימנע מלתת צדקה לעני, 

מתוך מחשבה שהקדוש ברוך הוא אם ירצה ידאג לו ואם לא ירצה, גם אם יתנו לו צדקה זה לא 

ואם הקדוש ברוך הוא לא ירצה שתהיה יועיל. או למשל אדם מחויב לדאוג לפרנסת אשתו וילדיו, 

להם פרנסה, מה תועיל הפעולה שהוא עושה כדי לפרנס את משפחתו. אדם מצווה לשמור על 

בריאות גופו כאילו שבהתנהגות שלו תלויה בריאותו, ואם הקדוש ברוך הוא לא ירצה שאדם יהיה 

שאין מות כותב: "בריא מה תועיל השמירה של האדם על בריאותו? הרמב"ן בפירושו לספר ש

לאדם חלק בתורת משה רבנו, עד שנאמין בכל דברינו ומקרנו שכולם ניסים ואין טבע ומנהגו של 

העולם, בין ברבים ובין יחיד, אלא שאם יעשה מצוות יצלחנו שכרו ואם יעבור עליהם יכרתנו 

יבוא ביעודי  עונשו, הכל בגזירת עליון, כאשר הזכרתי כבר ויתפרסמו הניסים בעניין הרבים כאשר

בדברים אלו כותב הרמב"ן שיש קשר ישיר בין הליכת האדם  ".1...התורה בעניין הקללות והברכות

בדרך ה' בהיותו שומר את התורה ומצוותיה, ובין ההצלחה שלו בהשתדלות שהוא עושה כדי 

להצליח בחייו. הקשר הזה לדעת הרמב"ן הוא קשר נסתר, כיוון שהשתדלותו של האדם היא 

הגות בדרך הטבע, ואילו התלות של הצלחתו בשמירת התורה ומצוותיה אינה נראית בעין התנ

רגילה. בפרשת בחוקותי בספר ויקרא, התורה אומרת שאם עם ישראל ילך בחוקות ה' יהיו גשמים 

בזמן שנצטרך להם, יהיה שפע כלכלי וישבו לבטח בארצם. התורה אומנם כותבת על קשר שבין 

ובין ההצלחה שלנו, אך ההכרה בקשר היא רק מתוך אמונה שהוא קיים. לפי ההתנהגות המוסרית 

זה יוצא שאמנם האדם צריך להשתדל בכל כוחו להצליח בדרך הטבע, אך כיוון שלא קורה כלום 

בעולם ללא רצון והחלטה של ה', ההשתדלות של האדם תועיל ויהיו תוצאות ופירות רק לפי רצונו 

יח שרק אם נלך בדרכו, ההשתדלות שלנו תועיל. על כן אם רוצה של ה'. הקדוש ברוך הוא הבט

האדם שההשתדלות שלו בדרך הטבע תהיה מועילה הוא צריך גם להתפלל אל ה' שיצליח 

בפעולותיו. כדי שתפילתו תתקבל על האדם להיות נאמן לה' ולשמור את התורה ומצוותיה, וכפי 

ירבה בישיבה וימעט בסחורה. אמרו הרבה מה יעשה אדם ויחכם שכותבת הגמרא במסכת נידה: "

" יש צורך 2לא סגיא-עשו כן ולא הועיל להם, אלא יבקשו רחמים ממי שהחכמה שלו, דהא בלא הא

  גם להרבות בישיבה וגם להתפלל לה' ולבקש חכמה.
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 היצר הרע

 אליעזר ימהרן

 

שנמצא בתוכנו ומנסה כל הזמן להחטיא ולהפיל אותנו. רבים חושבים שיצר הרע הוא מין שד קטן 

 אך כפי שנראה ליצר הרע יש משמעות אחרת.

 מהו בעצם יצר הרע?

 "כי יצר לב האדם רע מנעוריובסוף פרשת בראשית נאמר: "

 תפישות לגבי יצר הרע: 2ישנן 

 התפישה הראשונה היא שיצר הרע זה משהו חיצוני וזר ששולט על גוף האדם.

השניה היא שיצר הרע זה משהו נפשי שקיים בכל אדם ובכל זמן, כוחות של תאווה התפישה 

 שהקב"ה הטביע בכל אדם וזה מלחמה תמידית בין שני כוחות פנימיים האם לבחור בטוב וברע.

החיסרון בתפישה הראשונה היא שהאדם בורח מאחריות בכך שהוא אומר שזה לא הוא שולט 

תוכו ושולט בגופו והוא לא יכול לעשות כלום. ואילו בתפישה בעצמו אלא מין דבר זר הנכנס ל

 השניה האדם שולט ברגשות שלו והוא מחליט מה לעשות עם עצמו.

" איך יתכן 1וירא ה' את כל אשר עשה והנה טוב מאוד" אומר המדרש זה יצר הרעעל הפסוק "

" שאילולא היצר  שיצר הרע נקרא טוב מאוד הרי הוא בא להחטיא ולהפיל אותנו? עונה המדרש

הרע, לא בנה אדם בית ולא נשא אישה, לא הוליד ולא נשא ונתן". כלומר יצר הרע נקרא טוב מאוד 

בגלל שבזכותו האדם מתחתן, מתרבה ומפתח את העולם. אך עדיין דברי המדרש קשים משום 

הרע. לפי שלהתחתן ולהוליד ילדים זה לא יצר הרע, זה יצר הטוב. אז מדוע המדרש קורא לזה יצר 

התפישה השניה להגדרת יצר הרע, ניתן להבין זאת: היצר הרע עצמו הוא כח התאווה ואם נגררים 

לצד הרע נגררים לעבירות אך אם מעדנים ומושכים אותו לכיוון החיובי הוא משמש לכוח החיובי 

ה שאנשי הכנסת הגדולה ביטלו את יצר העריות ואז לא מצאו אפילו ביצ2וכפי שאומרת הגמרא 

 של תרנגולת. היצר משמש לטובה כשמכוונים אותו נכון.

 איך מתגברים על היצר הרע?

", יוצא שהתרופה ליצר הרע היא 3בראתי יצר הרע בראתי לו תורת תבליןאומרת הגמרא "

 התורה.לימוד התורה מטהר ומרומם את האדם ונותן לו כוחות להתגבר על היצר הרע.

ה שברא את היצר הרע והוא מכיר ויודע כיצד אפשר שהקב"ה הוא ז 4אומר המסילת ישרים

להתמודד איתו והוא העיד שהתורה היא התרופה ליצר הרע. מכאן יוצא שללא לימוד תורה אין 

 תרופה ליצר הרע והאדם ייפול לתאוות.

אפשר להסביר בדרך נוספת שכמו שהתבלין נותן טעם טוב לאוכל, כך התורה היא נותנת לכל 

 מדויקת.התאוות את הדרך ה

דרכים נוספות להתגבר על היצר הרע הם: חשבון נפש וחשיבה על המעשים )האם ללכת בדרך 

 טובה או לא טובה( התייעצות עם מורי דרך, אנשים עם ניסיון עצמי.
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 דרך נוספת היא לחשוב על יום המיתה. 

היה אדם שקיבל את מחלת הסרטן בלבלב והודיעו לו שנותרו לו כמה חודשים  סיפור לדוגמא:

ליום מותו. לפני שהוא ידע שיש לו סרטן הוא היה מכור לעבודה ובקושי היה עם ילדיו.ואחרי 

שהוא גילה את המחלה בלבלב ושאין לו יותר מידי זמן לחיות הוא עשה הכל כדי להיות אבא טוב 

ות עם הילדים מאשר בעבודה כדי שהילדים שלו יזכרו אותו כאבא לילדים שלו, והעדיף לבל

טוב.עד כדי כך שבנו הופתע מכך ושאל אותו למה אתה מבלה איתנו הרבה. וכשהוא עשה בדיקה 

 נוספת התגלה שאין לו סרטן בלבלב אלא בכבד ושאפשר לרפא אותו.

ם רואה אדם שיצרו אמר רבי אלעאי הזקן אדרך נוספת להתגבר על היצר הרע לפי הגמרא "

מתגבר עליו, ילך למקום שאין מכירים אותו וילבש בגדים שחורים והתכסה בשחורים ויעשה מה 

". מסבירים התוספות בשם רבנו חננאל שלא יתירו לו לעבור עברות אלא לכופף את 5שליבו חפץ

 עצמו ע"י הבגדים השחורים והנדודים.ובזכות זה יהי לו פחות חשק לחטוא.

 אדם הנלחם הכובש את יצרו או האדם שנמשך אל הטוב מטבעו ללא מלחמות?האם עדיף 

שבמצוות המובנות לשכל כמו לא לרצוח, לא תגנוב וכיבוד  6אומר הרמב"ם בהקדמתו לפרקי אבות

הורים עדיף אדם טוב שאין לו רוע, לעומת זאת מהמצוות השמעיות כמו כשרות עדיף דווקא אדם 

עליה.אומרים חז"ל אל יאמר אדם שהוא שונא את בשר החזיר אלא שיש לו תאווה ונלחם ומתגבר 

 שיגיד אני רוצה לטעום את זה, אך הקב"ה לא מסכים לי.

 לסיכום

במאמר זה ניסיתי להבין מי הוא, מהו היצר הרע ואם אפשר להסתדר בלעדיו, אנו רואים ולמדים 

כי אילולי יצר הרע לא יכול שיצר הרע לאו דווקא דבר רע בחיי האדם אלא אפילו דבר טוב מאוד 

כמו כן, בזכות הקושי של יצר הרע האדם בוחר  האדם להמשיך להתקיים, להתרבות ולהתפתח.

 ולכן ראוי הוא לשכר על התגברותו. -בטוב מתוך מאבק וגבורה ולא כמו רובוט

 המופיע בתורה. -יהי רצון, שנזכה לכוון את יצר הרע לצד הטוב ע"פ רצון ה'
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 מנהיגות ציבורית לפי מקורות היהדות 

 יוסף יצחק

 הצורך במנהיגות

 בכל אדם קיימים שני צרכים בסיסיים הסותרים זה את זה.

 הצורך האחד הוא להביא לידי ביטוי את נטיותיו ותכונותיו האישיות והמיוחדות.

, אדם להביא לידי ביטוי את כל אישיותוהרצון והצורך של כל  הצורך השני הוא להשתייך לחברה.

אם ירצה  ברוב המקרים יהיה בהתנגשות בצורך של האחר להביא לידי ביטוי את כל אישיותו שלו.

הוא יצטרך לוותר על ביטוי חלקים מסוימים , האדם להביא לידי ביטוי את האישיות שלו בחברה

האדם נוטה  ים מהאישיות שלהם.כדי לתת מקום גם לאחרים להביא לידי ביטוי חלק, אישיותוב

 וכתוצאה מכך נוצרים בין האנשים יריבויות וניגודי אינטרסים., לעמוד על שלו ולא לוותר

, כדי לקיים חברה אנושית שבה תהיה הכרעה בין האינטרסים השונים של האנשים הפרטיים

סמכויות  שהחברה מקבלת את הכרעותיו ומקנה לו, מקובל בכל החברה האנושית למנות מנהיג

חברה ללא מנהיג אינה יכולה לאחד בין כל בעלי הנטיות  להכריע בניגודי האינטרסים של אנשיה.

רבי חנינא סגן הכוהנים אומר: הוי חז"ל אמרו: " וממילא אינה יכולה להתקיים כחברה., השונות

הסביר אחד  "1בשלומה של מלכות שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו מתפלל

היו בני האדם שולטים אחד על השני והיו , שאלו לא היה פוחד המון העם מהמלך, מהראשונים

שאצלם הגדול מחברו אוכל את הקטן , גונבים וגוזלים אחד את השני כמו בעלי חיים , הורגים

, יודעים הם שעל כל פעולה שיפעל אחד נגד חברו, ממנו. ומפני שהם מפחדים מאימתו של המלך

 אותו בחוזקה. ההכרה הזאת היא המונעת מהם להזיק האחד את חברו.המלך יעניש 

.מצד שני יש הבדלים "2שהאדם מטבעו קיים בו צורך בסיסי להתקבץ בחברה" הרמב"ם כותב:

שיכול , גדולים בין איש לאיש הנובעים מסיבות שונות. הרמב"ם הביא דוגמא קיצונית להבדל כזה

 כינה או ואילו האחר אפילו, חט מרוב כעסו את בנוהיות אדם מאוד אכזרי עד כדי כך שישל

 תולעת אינו מסוגל להרוג. 

ומצד שני האדם מטבעו זקוק מאוד , שיהיו הבדלים גדולים בין איש לאיש, כיוון שהטבע נותן

אלא אם יהיה מנהיג שיקבע , אי אפשר שיהיו בני האדם מתחברים להיות קבוצה, לחברת אנשים

האדם מוותר על חלק מצרכיו ורצונותיו האישיים  הצרכים השונים.כדי לאזן בין , חוקים

ולכן הוא , והוא צורך מאוד גדול לחיות עם אנשים נוספים, בגלל טבע אחר שקיים בו, הטבעיים

את החיים  אך תאפשר לו, שאומנם תגביל אותו, המלכות עצמו את המנהיגות של מקבל על

 החברתיים שהוא מאוד זקוק להם.

ר יקרא )י"ט( אוסרת על כל אדם בישראל לקלל נשיא או מנהיג. מדוע הייתה התורה התורה בספ

מסביר  גם סתם אדם? כאשר היא בוודאי אוסרת לקלל, צריכה לאסור את קללת המנהיג במיוחד

 מפני שאי אפשר שבני, ע"א שהתורה היתה צריכה לצוות איסור זה במיוחד, ספר החינוך במצווה

מבלי שישימו אחד , לקיים חיים חברתיים בסיסיים, להיעזר האחד בשני ,אדם יוכלו לשבת ביחד

הם מקבלים לעשות מצוותיו ולקיים , מביניהם להיות מנהיג עליהם. .בקבלתם אותו למנהיג

נגד  ןולעיתים ה, המצוות והגזרות לשאיפותיו של פלוני היחיד ותגזרותיו. לפעמים מתאימ
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יבוז ויגנה את המנהיג. התנהגות , ש סכנה שאדם יקללי, שאיפותיו. במצב שהם נגד שאיפותיו

 כתוצאה מכך מוחלשת החברה או אפילו נחרבת., כזאת מחלישה את כוחו של המנהיג

 אך צריך רגישות גם לצורכי הפרט., המנהיג מנהל את הקבוצה

את הציבור להגשמת תפקידו כציבור.  המנהיגות להוביל בהשקפת היהדות עיקר תפקידה של

שאם ישמעו בקולו , בהקדמה למתן תורה אומר הקב"ה למשה שיודיע לעם, פרק י"ט שמות בספר

הם יהיו ממלכת כהנים וגוי קדוש. כלומר התורה ניתנה לעם ישראל לא רק , וישמרו את בריתו

אלא עיקר המטרה של נתינת התורה היא שתהיה בעולם , כדי שיקיימו אותה כפרטים וכיחידים

מדינה אלוקית. בספר דברים פרק ד' בהקדמה לעשרת הדיברות. משה , ושממלכת כהנים וגוי קד

הם יופיעו כאומה אלוקית , רבינו אומר לעם ישראל שבהיותם שומרים ועושים את תורת ה'

שרואים עליו שהוא קרוב , ויגרמו לכל העמים לראות בהם מודל ודוגמא לעם חכם ונבון, בעולם

הם מנהלים את החיים , שעל פיהם, שה' נתן להם ושיש לו חוקים ומשפטים צודקים, לה'

 המדיניים והפוליטיים., הציבוריים

בתפקיד הציבורי של העם תבטל ותטשטש את הדאגה לצרכו של היחיד.  אסור שהתמקדות אולם

הרוחות  יק''יפקד ה' אל ביקש מה' ליפני מותו:, שהיה המנהיג הראשון של עם ישראל, משה רבנו

ולא , ואשר יוציאם ואשר יביאם, ואשר יבוא לפניהם, אשר יצא לפניהם, לכל בשר איש על העדה

'' חז"ל שמו לב שמופיעה בפסוקים אלה הגדרה מיוחדת כצאן אשר אין להם רועה, תהיה עדת ה'

נועדה לבקש מה' , זאת בבקשתו של משה י הרוחות לכל בשר". הם הסבירו שהגדרהקשל ה' "אל

אלא ידע לנהל גם את היחידים לפי , נהיג יתאים להנהיג את עם ישראל לא רק כעם וכקבוצהשהמ

 שאיפותיו ונטיותיו של כל יחיד ויחיד., רוחו

 . מניעים ערכיים ומניעים אישיים למנהיגות

 סוגים:  4אפשר לחלק את המניעים לקבלת תפקיד של מנהיג ל

לשפר את המצב שלה . או שיש לאדם השקפה האדם רוצה לסייע לצורכי החברה  -מניע ערכי .א

ועל כן הוא מעוניין להיות מנהיג , ערכית מסוימת שחשוב לו להעביר אותה לקבוצה מסוימת

 של אותה הקבוצה. 

או שהם בעלי יכולת ארגונית גבוהה , יש אנשים שיש להם תכונות של מנהיגות -מניע אישיותי .ב

לידי ביטוי את תכונות האישיות האלה. אצל  או יש להם שאיפות להתבלט. והם רוצים להביא

ירה בין תאולם לא מוכרח שתהיה ס, אנשים אלה המנהיגות היא אומנם סוג של קריירה

 לבין העזרה והתועלת שיביאו לחברה., הרצון האישי שלהם להיות מנהיגים

טובות אדם מזהה את הכוח שיש במנהיגות ואת היכולת של המנהיג להשיג  -מניע אינטרסנטי .ג

הנאה על ידי הכוח שהמנהיגות מספקת לו. היכולת של המנהיג לנהל את הקופה הציבורית 

 מאפשרת למנהיג להשתמש בהם בשביל עצמו., ולנהל דברים נוספים ששייכים לציבור

מניע יצרי. יש אנשים שיש להם צורך נפשי לשלוט על אחרים. לאנשים אלה יש סיפוק והנאה  .ד

פועלים ועושים את הרצונות שלהם ואת מה שהם מכתיבים , יםמעצם העובדה שאחרים חי

 להם.
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 לגבי איכות המנהיגות שלו?, האם יש משמעות למניע של האדם להיות מנהיג

 משמעויות:שתי נראה שיש לכך 

אם , ואפילו אישיותי, משמעות עקרונית ומוסרית. אדם שבא אל המנהיגות מתוך מניע ערכי .א

המנהיגות ושיכרון הכוח לא ישחקו ולא , בכל תקופת המנהיגות שלוישמור על המניעים שלו 

ואילו המנהיג שבא אל ההנהגה מתוך , יקלקלו את המידות שלו ואת הרמה המוסרית שלו

כך ילכו ויתקלקלו מידותיו והרמה , ככל שיתמיד במנהיגותו, מניע אינטרסנטי או יצרי

 המוסרית שלו. 

יקבל , גות ממניע ערכי ואפילו ממניע אישיותימשמעות מעשית. האדם שבא אל המנהי .ב

ואילו , שאותה הוא מנהיג, יהיה נובע מטובת הקבוצה, החלטות כמנהיג שהשיקול שלו בהם

המגיע למנהיגות ממניע אינטרסנטי או יצרי טובתו שלו והנאתו ישפיעו ולעיתים גם יקבעו את 

 מנהיג. גם אם הם יהיו בניגוד לטובת הקבוצה שאותה הוא, החלטותיו

והציעו את , על כך שהעבירו את רבן גמליאל נשיא הסנהדרין מתפקידו 3במסכת ברכות מסופר

הלך , התפקיד לרבי אלעזר בן עזריה.לפני שהסכים רבי אלעזר בן עזריה לקבל את התפקיד

קיים סיכוי גדול , אמרה לו אשתו שכיוון שממנים אותו במקום רבן גמליאל, להתייעץ עם אשתו

יחזירו את התפקיד לרבן גמליאל ויורידו אותו מכבודו , כמה ימים או שבועותשכעבור 

כיוון שהוא לא הולך , אם יורידו אותו מכבודו, וממנהיגותו. ענה לה רבי אלעזר שלא אכפת לו

אלא בשביל לעשות את התפקיד של הנהגת עם ישראל בצורה , להיות נשיא הסנהדרין בגלל הכבוד

אין לו בעיה עם , מניע שלו לקבל את התפקיד אינו הכבוד האישי שלוהטובה ביותר. כיוון שה

 יחזירו בחזרה את התפקיד הזה לרבן גמליאל במקומו. , הסיכוי שכעבור כמה זמן מסוים

 סיכום

 שלושהנושא המנהיגות הוא נושא רחב ויש בו הרבה מרכיבים. כדי שלא להאריך בחרתי לכתוב על 

 מרכיבים.

על הצורך של המנהיג לנהל את הקבוצה שהוא , בכל חברה שיהיה לה מנהיגכתבתי על הצורך שיש 

ולבסוף , אך יחד אם זאת הוא חייב להיות קשוב ורגיש גם לצרכיו ולרצונותיו של היחיד, מנהיג

 חילקנו בין מניעים חיובים להיות מנהיג ובין מניעים בעיתיים .

וברצוננו לציין , צה שאותה הוא מנהיגכתבנו שהמניעים הבעייתיים יכולים לעשות נזקים לקבו

ולעיתים המניעים הבעייתיים , שעל פי רוב אינם מזיקים רק לקבוצה אלא גם למנהיג עצמו

למנהיגות יכולים להזיק למנהיג עצמו אף יותר מהנזקים שהם גורמים לקבוצה שאותה הוא 

 . מנהיג
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 עבודת ה' 

 כהןיהודה יוסף בן 

 פתיחה

בחרתי בנושא "עבודת ה", מכיוון שלא ידעתי לעומק מהי באמת עבודת ה' תמיד חשבתי שזה 

קיום המצוות וזהו. אומר הרמח"ל: "ואשר חומריות הטבע משתדל להסיר מליבנו".. האווירה של 

יום, שוחקים אותנו, משכיחים מאתנו לאט לאט את חובתנו -העולם הזה, העבודה וחיי היום

באמת מצווה עלינו לעשות, אז באתי ללמד את עצמי ולהזכיר לאחרים, ולגלות מהי  בעולם, מה

באמת עבודת ה' ואיך מגיעים אליה.. שבעז"ה הקריאה תזכיר לנו את המצווה עלינו שנאמר: 

 "הוריני ה' דרכך, אהלך בעמיתך, יחד לבבי ליראה את שמך.." אמן כן יהי רצון..

 מהי עבודת ה'? 

  להיות בכל מקום ובכל זמן, לאו דווקא בבית המדרש כמו שאומר שלמה: עבודת ה' יכולה

"ב" זה בתוך כל דרכך תידע את ה',  -שהכוונה של ה –", ואומר הרב קוק 1בכל דרכך דעהו"

 שכל מעשייך יהיו לשם שמיים, וע"פ רצון ה'..

 " :במרכז הכוונה, אדם צריך לשים את ה'  –" בטל רצונך מפני רצונואומרת המשנה באבות

החיים שלו, ולדעת שבכל מצב הוא צריך לעשות את דבר ה', בין אם זה הלכה, בין אם זה 

התנהגות מוסרית, לדוגמא: כהן שהתחבר לגרושה ואוהב אותה, אז הוא לא יתחתן איתה כי 

הוא יודע שזה רצון ה' או אדם שרעב ונמצא ליד מסעדה לא כשרה, הוא לא יכנס לשם כי הוא 

יום -ה מה שה' רוצה ולא מה שהתאוות שלו רוצות, ובין אם זה מקרים מהיוםיודע שהוא עוש

שלא מובאים בהלכה לדוגמא: אדם עקף אותי בתור לחדר אוכל, איך אני מתנהג באותו רגע ? 

 מתעצבן ? רב איתו או שמבליג ?

  אדם כל חייו בעבודת ה' צריך לעבוד את ה' בשמחה, לחיות חיי תורה ואמונה בתוך עולם

 עשה, מתוך רגישות ואהבת ישראל..המ

 מהם חלקיה?

ועתה ישראל מה ה' אלוהיך משה רבינו עליו השלום לימד אותנו מהם חלקי עבודת ה' שנאמר: "

אותו, ולעבוד את ה' אלוהיך  שואל מעימך כי אם ליראה את ה' אלוהיך, ללכת בכל דרכיו,ולאהבה

" בפסוק זה משה כולל את כל חמשת 2בכל לבבך ובכל נפשך, לשמור את מצוות ה' ואת חוקותיו

 חלקי עבודת ה': היראה, ההליכה בדרכיו, אהבה, שלמות הלב, מצוות ה'..

  שיירא מלפני ה' כמו מי שיירא מלפני מלך גדול, יתבייש על כל תנועה שהוא עושה,  –היראה

מלא כל הארץ כל שכן בשעת התפילה או לימוד תורה. שה' הרי נמצא בכל מקום שכתוב: "ו

 ". ובכל מקום ובכל זמן צריך שיירא ויתבייש מגדולת ה' יתברך.3כבודו

  הכוונה למידות של ה', "מה הוא רחום אף אתה רחום", שכל פעולותיו של  –ללכת בדרכיו

א תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם", האדם יהיו על דרך היושר והמוסר, "כל שהי

 שישאף תמיד האדם לדרך האמצע.
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  לאהוב את ה' יתברך בכל לבבו, וירצה לעשות נחת רוח לפניו כמו מי שירצה לעשות  –אהבה

נחת רוח למישהו שהוא מאוד אוהב, ויצטער אם האהבה הזאת חסרה מצידו או מאחרים, 

 וישמח אם הוא הגיע לזה.

  וב רק עליו יתברך ולא על שום דבר אחר, שכל מה שהוא עושה יהיה לשם שיחש -שלמות הלב

 שמיים, בכל פעולותיו, שלא יעשה את הדברים מתוך הרגל שיתרכז במה שהוא עושה.

  'לקיים את מצוות ה', כמשמעו. -מצוות ה 

 התמדה יומיומית

עקיבא שהיה בן אדם צריך לדעת שרק ע"י עמל והתמדה הוא מגיע להישגים. כמו שמסופר על ר' 

ב' לא ידע, העיד על עצמו שהיה בור ועם הארץ. יום אחד הלך עד -ולא ידע כלום ! אפילו א' 40

שהגיע לבאר, עמד על פי הבאר וראה אבן ובה חור גדול אמר ר' עקיבא "מי חקק אבן זו" ? אמרו 

ה ר' לו חכמים "אבנים שחקו המים" שהמים הצליחו לשחוק את האבן במשך שנים רבות, עש

תלמידים.  24,000ב' עד שהגיע לגדלות ענקית והעמיד -עקיבא ק"ו בעצמו והלך ללמוד תורה מ א'

ומסופר עוד כשמשה רבנו ראה את ר' עקיבא אמר "רבונו של עולם, אדם כזה יש בעולמך ואתה 

נותן תורה על ידי" ?! רואים מהמעשה שכל אדם באיזה דרגה שיהיה ע"י התמדה הוא יכול להגיע 

 רמות גבוהות מאוד ור' עקיבא בזכות כח הרצון שפיתח הגיע למה שהגיע. )אבות דרבי נתן( ל

 הקרבה עצמית

" והכוונה שבעולם הבא השכר של 4בן הא הא אומר: לפום צערא אגראכתוב במסכת אבות: "

האדם לא נמדד רק ע"פ המצוות שעשה, שאם עשה מצווה גדולה יקבל שכר גדול ואם עשה מצווה 

יקבל שכר קטן, אלא לפי המאמץ של האדם, ככל שהאדם התאמץ לקיים מצווה מסוימת קטנה 

 הוא יקבל עליה שכר בהתאם להשתדלות שלו. 

בצבא מבינים מה זה הקרבה עצמית ושצריך לעשות את הדברים לא רק "כשבא לי". למשל, אם 

ל האימונים, אדם התקבל לסיירת מובחרת, אם הוא לא יתאמץ לעבור את כל המבחנים ואת כ

ולהקריב את עצמו לתפקיד שלו, אפילו שקשה לו מאוד לרוץ עכשיו, כי הוא יודע שאם הוא לא 

יתאמץ ולא ישתפר הוא יכול לעוף מהיחידה כי הוא לא עמד בתנאים שצריך. לפעמים החיים 

מכניסים אותנו למצבים שאין ברירה אלא להקריב את עצמנו שיהיה לנו אח"כ יותר טוב בעתיד. 

ובעבודת ה' זה פשוט עניין של כל אחד עם עצמו, אם האדם ישקיע לחזור על הלימוד שלו כמה 

פעמים או אדם ששוקד ולומד ומנסה לנצל כל רגע או אדם שקשה לו לקום בבוקר ובכל זאת קם, 

 הוא ירוויח מאוד.

 מסירות נפש 

שו להם ניסים, ומה : שאל רב פפא את אביי מה שונים הדורות הראשונים שהתרח5מסופר בגמרא

שונים אנחנו שלא מתרחשים לנו ניסים ? ואמר רב פפא, אם משום שהם גדולים מאיתנו בתורה, 

הרי כל חיי ר' יהודה הם עסקו בסדר נזיקין ואנחנו עסקנו בכל השישה סדרים ! אז מבחינת לימוד 

הראשונים היו  אנחנו יותר גדולים, אם כן מדוע גם לנו לא מתרחשים ניסים ? ענה לו אביי :

מוסרים נפשם על קדושת ה' ואנחנו לא מוסרים נפשנו על קדושת ה'.. רואים שע"י מסירות נפש 

 אפשר לזכות לדרגות גבוהות מאוד בעבודת ה' ואפילו אם לא תהיה הכי חכם..
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 עבודת ה' בכל מקום

תורה לא עבודת ה' אין לה תחום מסוים כל אחד בתחומו ובעבודתו יכול לעבוד את ה'. כי ה

נמצאת רק במקום אחד או תחום אחד, התורה מכוונת אותך בכל דבר ודבר איך לעשות אותו, 

לדוגמא: אדם שעובד בשדה בזה שהוא לא זורע כלאיים לא חורש בשור ובחמור יחדיו ומקיים את 

כל המצוות הקשורות לארץ, והוא בעצמו אדם ישר והגון, לא משקר, לא מרמה ומתנהג לפנים 

הדין ורוצה תמיד לעשות רק טוב הוא עובד ה'. עבודת ה' יכולה להיות בכל מקום, שכתוב: משורת 

"בכל דרכיך דעהו" שכל דרכך יהיו רק לה' יתברך. אם אדם נמצא בתפילה, יבקש בתפילתו שיבין 

את ענייני התפילה ולכוון בהם כראוי, כי כיוון שעוסק עכשיו בתפילה, ה' יתברך נמצא איתו ועוזר 

כרגע רק בעבודה הזאת, ואם עוסק בתורה יתרכז רק בתורה ואם עוסק בגמ"ח יתפלל שה' יתן לו 

לו חכמה איך לעזור לאנשים.. לדוגמא: חייל שנמצא בצבא ואין לו אפשרות ללמוד כל היום תורה, 

גם אז הוא יכול לעבוד את ה' בצבא ע"י שקובע עיתים במשך היום לתורה, וגם יחשוב במחשבתו 

הגנה על עם ישראל שנאמר : "לא  –מצוות מהתורה, אחת  2וא נמצא בצבא הוא מקיים שבזה שה

תעמוד על דם רעך" ולומדים ק"ו ומה יחיד שמהתורה צריך להגן על עצמו, על רבים לא כל שכן ?! 

שלא  –" ואומר הרמב"ן 6וירשתם אותם וישבתם בהזה הגנה על ארץ ישראל שנאמר: " –ושניה 

שנגן תמיד על ארץ ישראל, ששום עם אחר לא ינסה להשתלט עליה. ומכאן  נעזבה ביד האומות

 רואים שבכל מקום ומקום אם רק נתבונן נראה שאפשר לעבוד את ה'.

: שתמיד היה מורגל בפיהם של חכמי יבנה להגיד "אני בריה וחברי בריה, אני 7הגמרא אומרת

משכים למלאכתו...ושמא תאמר  מלאכתי בעיר והוא מלאכתו בשדה, אני משכים למלאכתי והוא

אני מרבה והוא ממעיט, כבר שנינו אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון לבו לאביו 

 דברים חשובים ואומר:  2שבשמיים" וכו'.. הבן יהוידע מדגיש 

שנינו עושים מלאכתנו בזריזות, החכם ישיבתו כל היום בבית מדרש, וחברי  -אני משכים וכו..

שמא אני התפאר עליו, כי אני עוסק בתורה כל היום, והוא עוסק במשא ומתן מלאכתו בשדה. ו

באמונה, ובשעה שיבוא לידיו דבר איסור כמו שקר, וגזל, והוא פורש ואינו חוטא, לזה אמר הרי 

שנינו אחד המרבה ואחד הממעיט וכו'.. ואם כן אין לי להתפאר עליו." ובאמת העיקר זה כוונותיו 

ה משהו הוא מבין למה הוא עושה אותו מה הכוונה שמסתתרת מאחורי של האדם, שהוא עוש

המעשה הזה, "רחמנא ליבא בעי" ה' רוצה את הלב של האדם את כוונותיו. רואים, שלא משנה 

איפה אתה, העיקר שבלב תרצה תמיד לעשות את רצון ה' שתכוון את ליבך לשמים לעשות את 

 רצון ה'.

 עבודת ה' בשמחה

כי כמו שניצחון לנצח דבר גשמי כגון שני אנשים המתאבקים זה זלמן מלאדי: " אומר הרב שניאור

עם זה להפיל זה את זה, הנה אם האחד הוא בעצלות וכבדות ינוצח בקל ויפול, גם אם הוא גיבור 

אפשר לנצחו בעצלות וכבדות הנמשכות מעצבות -יותר מחברו, ככה ממש בניצחון היצר אי

דם לא נותן אל ליבו כמה רע היצר הרע ושרק אם תהיה זריז ושמח .." כלומר שהא8וטימטום הלב

 תוכל לנצחו.
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: "השמחה שאדם שמח בשעת עשיית מצווה ובאהבת ה', זו מעלה עליונה בעבודת 9הרמב"ם אומר

ה'.." ואדם שאין לו אותה זה חיסרון מאוד גדול, כי בפרשת התוכחות שמוכיח ה' את בני ישראל 

" כלומר את ה' אלוהיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, ועבדת את אויבך תחת אשר לא עבדתאמר: "

 מבינים מפסוק זה שצריך לעבוד את ה' בשמחה ולא להפך.

שיהיה נקבע בלב האדם האהבה אליו : שלאהוב את ה' זה חלק מעבודת ה': "10הרמח"ל אומר

חת רוח לאביו יתברך, עד שתתעורר נפשו לעשות נחת רוח לפניו, כמו שליבו מתעורר לעשות נ

ולאימו ויצטער אם חסר זה מצידו או מאחרים, ויקנא על זה, וישמח שמחה רבה בעשותו דבר 

.." רואים גם מדברי הרמח"ל שאהבה זה דבר שצריך להיות טבוע בך ואתה גם צריך להתלהב מזה

 מזה.

ה'. בעל עד כאן אנו מבינים שכדי להתעלות בעבודת ה' וכדי לנצח את היצר הרע יש צורך ב'שמח

שאם אדם יעשה מעשים  -ספר החינוך דוגל בשיטה של "אחרי המעשים נמשכים הלבבות"

אם אני יתנדנד בתפילה אז לאט לאט אני יתחיל  -חיצוניים זה מה שיעורר לו את הפנימיות, לדוג'

גם לכוון ולהתרכז. בעצם כל העניין של השמחה זה שיש לאדם חשק להתקדם ולפעול, לעומתו 

יוק ההפך לא רוצה לעשות כלום, ובעבודת ה' צריך להיות תמיד בעלייה, בהתקדמות העצלן בד

 שנאמר: "מעלין בקודש ואין מורידין.."

 איך מגיעים לידי שמחה בעבודת ה'?

האדם ישאר בן של מלך תמיד בכל מצב כי נשמתו חצובה מלמעלה "חלק אלוה ממעל", ניצוץ  

רכות השחר: "אלוקי, נשמה שנתת בי, טהורה היא !!! מאור אין סוף, כמו שאומרים כל בוקר בב

אמנם בעיסוקינו עם העולם החומרי אנו עלולים לשכוח את מעלתנו, ואף להיכשל בחטא, אבל גם 

אז, רק מצבנו שפל, אבל מהותנו לעולם מהות של "בן של מלך", וצריך תמיד להיות בשמחה כי 

 אפשר.-מצב אפשר לשנות אבל מהות אי

 פיה או מרצון? עבודת ה' מכ

תכונות: אהבה ויראה,לכתחילה אדם  2חז"ל לימדו אותנו שבעבודת ה' צריך להיות משולבות 

צריך לקיים את מצוות ה' מאהבה ויראת רוממותו, שהיא יראה מכבודו של הקב"ה, עם זאת 

עלינו להיעזר ביראה התחתונה יותר ואפילו יראת העונש. אך כל זה, זה בדיעבד, אך לכתחילה 

עדיף לקיים את מצוות ה' מתוך אהבה, מפני שיש הבדל עצום בין העובד את ה' מיראה לבין 

העובד מאהבה. שהעובד את ה' מאהבה, מרכז עולמו הוא הקב"ה וכל החיים סובבים סביבו, אבל 

העובד את ה' מתוך יראה ופחד, מרכז עולמו הוא 'עצמו', אלוקים אצלו הוא רק אמצעי להפקת 

עוד לומר שהעובד את ה' מאהבה מתעלה ומתקדם בעבודת ה', ואילו העובד מיראה  רווחים, ניתן

כמעט ולא מתקדם, מכיון שכל עבודתו היא חיצונית ולא באה מתוך הלב, למרות זאת הדריכו 

אותנו חז"ל ואמרו: "לעולם יעסוק אדם בתורה ואפי' שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא 

 .11לבוא לשמה רק שכרגע אינו בדרגה הזאתלשמה.." כל זה במצב שהאדם רוצה 

הרב קוק אומר שהסיבה שהקב"ה כפה עלינו במעמד הר סיני הר כגיגית, זה בגלל שאנחנו חלשים 

בכח הרצון ובאידיאלים שלנו, א"כ מצד אחד יש מקום לכפייה מצד שני, אנשים רוצים לעשות 

ניתן לחלק ולומר שהכל תלוי במי דברים מרצונם לא בכפייה אז לא שייך לכפות משהו על מישהו. 

מדובר, ישנם אנשים שאצלם הכפייה רק תזיק, זה תלוי בגיל, באישיות, באוירה בה גדלים. ישנם 
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מוסדות שנותנים חופש משמעותי לילדים, אבל ברור שזה רק מתאים לחלק מן האוכלוסייה. 

שיש לעשות זאת תורני, אלא -במקום רגיל, אין ברירה אלא לכפות את סדר היום הלימודי

בזהירות תוך הבנה הדדית עם הציבור אותו אנו מנהיגים, ויש להשתדל ככל האפשר למצוא 

מרחבים בתורה ובלימודים שבהם הדברים יעשו מרצון. זאת משום שדבר שבא מרצון של האדם 

 עצמו, הוא יתמיד בזה לאורך זמן, ואילו היו מכריחים אדם לעשות משהו, הוא רק יחכה מתי יוכל

להיפטר מזה. עניין רגיש זה בהחלט נתון ל'הבנת הלב'. ובכל מקרה כאשר כופים עניין מסוים יש 

לעשות אותו עם הרבה אהבה לתלמידים או לילדים.)הרב יעקב אידלס ראש ישיבת חיצים( . ויש 

מקרים כמו בעיית הקימה בבוקר אם אדם לא יכול לקום מרצונו אז הוא יכול לבנות מנגנון 

כפייתי שיאלץ אותו לקום)בחכמה,תוך יעוץ עם רבנים( ולהמשיך לבנות בעצמו בניין חזק -חיצוני

של הזדהות עם הקימה לתפילה. לאחר זמן הוא גם התרגל לקום מוקדם וגם רואים עליו שרצונו 

 . 12הפנימי, לקום בבוקר

 לשמה או לא לשמה ?

לשמה תורתו נעשת לו סם  הגמרא כותבת: תניא היה ר' בנאה אומר כל העוסק בתורה –לשמה 

משום כאשר ציווני ה'  –" ומפרש רש"י: לשמה 13חיים שנאמר: "עץ חיים היא למחזיקים בה

" המובן הבסיסי של לשמה הוא לשם קיום ומצוות ידיעת 14אלוקי, ולא כדי להיקראות רבי..

 התורה, שאני עושה את מה שאני עושה משום שכך ה' ציווה אותי.

עושה את עבודת ה' שלו למען אינטרסים אישיים שיגידו עליו שהוא  זה שהאדם –ולא לשמה 

 צדיק או כדי להרוויח משרה מסוימת או בשביל לקנטר.

 הסברים : 3אך מהי ההדרכה הנכונה שמתוך שלא לשמה בא לשמה? יש לכך 

 " היא התכוונה לאדם לעולם יעסוק אדם בתורה ואפילו שלא לשמהמה שאמרה המשנה "..

שלומד על מנת לקבל ריווח כלשהו כי אחרי הכל אין לו כוחות ללמוד ישירות ל"לשמה", ולא 

אדם שלומד על מנת לקנטר את חבריו שזה כל מטרתו ואין לו כל רצון להגיע ל"לשמה" אלא 

 .."נוח לו שלא נבראלקנטר את חבריו, על אדם כזה אומרת הגמ' "

 עלתני רוצה לעשות דברים רק אם הוא מפיק תועלת מהם, אז קשה לו האדם מטבעו הוא תו

לעולם ואמרו: " 15ישר לבוא וללמוד תורה ולקיים מצוות 'לשמה', לפיכך חז"ל הציעו פתרון

" ואומר יעסוק אדם בתורה ובמצוות אע"פ ש 'לא לשמה', שמתוך ש 'לא לשמה' בא 'לשמה'..

קבל שכר או בגלל שהם מפחדים מהעונש ואז הרמב"ם שהתירו לאנשים לעבוד את ה' כדי ל

 "לשמה".-כל אחד יתחזק ויתעלה לאט לאט עד שיגיע ל

  האדם לא חייב ללמוד תורה בהתחלה ישר 'לא לשמה' וזה אפי' לא מומלץ, אלא אם אדם

יכול ללמוד מההתחלה 'לשמה' יבורך. "ועיקר עסק התורה צריך להיות 'לשמה' שע"י זה יוכל 

ולהכיר גדולותיו ונפלאותיו ולהדבק עצמו באלקות.. ומה שאמרו שמותר  לבוא לדעת את ה'

 " 16ללמוד ש 'לא לשמה' הוא כדי שלא ילך האדם בטל לגמרי חלילה וישועמם..
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 נקודה למחשבה

שהמלאכים הם כבר בשיא השלמות, ולחיות והבהמות אין בהם שום כוחות. אומר המהר"ל: 

להוציא אותו אל הפועל, ושמו מורה על זה, שהוא נקרא  האדם לעומת זאת יש לו כח שהוא יכול

וכי שאר כל הנבראים לא באו מהאדמה שרק  –אדם על שם שבא מן האדמה. ושואל המהר"ל 

שדווקא האדם קשור לאדמה, שכמו שהאדמה יש לה  –האדם קוראים לו ביחוד בשם זה ? תשובה 

אה, כך גם האדם יש לו כח שיכול כח שיכול לצאת אל הפועל שזה העצים והצמחים שהיא מוצי

 לצאת לפועל.

פותח המהר"ל ואומר: האדם שלא ירמה את עצמו, ויגיד שהוא הוציא את כל הכוחות שלו לפועל 

והוא כבר אדם שלם, ושהוא יכול לשבת בטל מבלי לעשות שום עמל, כי אדם הוא הנברא היחידי 

ם לא יגיע לשלמות, כי רק המלאכים מבין העליונים והתחתונים)המלאכים והבהמות(שהוא אף פע

נבראו שלמים. והאדם יוציא את כל כוחותיו לפועל רק כשימות, כשיהיה בין העליונים, כי אדם 

דבר שאין לו מנוחה ולא יהיה לו כי הוא תמיד צריך לעמול ולעבוד,  –'לעמל יולד' ועמל פירושו 

 דומה.אלה כוחות רוחניים, רצון ומעשים טובים וכ –ואותם כוחות 

 סיכום

הסברנו מהם חלקי עבודת ה' והבנו שע"י הקרבה, מסירות, והתמדה אפשר להגיע לרמות מאוד 

שאנחנו בני מלכים ותמיד נשאר  גבוהות בעבודת ה'. כמובן הכל מתוך שמחה תמידית, בזוכרנו

ככה, לא משנה כמה רעות נעשה, ולא משנה איפה אנחנו נמצאים, תמיד נשים את ה' במרכז 

 ונוודא שהכל הולך על פיו ונשתדל לקיים את עבודת ה' רק 'לשמה'.

 כתוב בתפילה: "עושה שלום במרומיו וכו'.."

כ יש שלום בינם, מפני שמטרת כולם "למרות שיש מלאכי רחמים ומלאכי דין, אעפ" –במרומיו 

קיום רצון ה'. כך מבקשים אנו שישכון שלום עלינו, שכל אחד ימלא תפקיד ולפי הכוחות והכלים 

 ".17האישיים שניתנו לו, ומטרת כולם תהיה קיום רצונו יתברך ורק אז יהיה שלום

ר ולעשות ולקיים מאחל לכל הקוראים היקרים שבעז"ה, ובזכות הלימוד נזכה ללמוד וללמד לשמו

את כל חוקי רצונך, מתוך אהבה תמידית ויתקיים בנו הפסוק: "גיבורי כח עושי דברו לשמע בכל 

 .  .."18דברו
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 כיבוש הארץ

 רועי כתבי

 

במאמר זה אנסה לבאר בעזרת הרמב"ם והרמב"ן האם יש חובה לכבוש את הארץ ולשבת בה, אם 

 כן מה משמעות חובה זו? 

שנה במדבר, הגיע זמנם לעלות לארץ ישראל, הארץ  40כידוע, כשבני ישראל עלו ממצרים ושהו 

את הארץ מצווה רביעית שנצטווינו לרשת אשר הובטחה לאבותיהם. ועל כך כתב הרמב"ן ז"ל "

אשר נתן האל יתברך ויתעלה לאבותינו, ולא נעזבה ביד זולתנו מן האומות, "והורשתם את הארץ 

וישבתם בה כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה, והתנחלתם את הארץ אשר נשבעתי 

 ".לאבותיכם

עלה רש כאשר דבר ה' ועוד אומר הרמב"ן שראיה למצווה זאת הוא בעניין המרגלים שנאמר "

" מכאן קכם-ותמרו את פי ה' אלו" וכאשר לא אבו לעלות נאמר "יך לך אל תירא ואל תחתק-אלו

רואים שזוהי מצווה ולא רק יעוד והבטחה. ולכן מלחמת "כיבוש" נקראת אצל חכמים "מלחמת 

יהושע לכבוש דברי הכל חובה,  אמר רב יהודה מלחמתמצווה", וכך גם אמרו במסכת סוטה: "

". מלחמת דוד להרווחה הינה מלחמה לצורך הרחבת שטחי רי הכל רשותמלחמת דוד להרווחה דב

המלוכה, קבלת מיסים מעמים שונים וכו'. מלבד מלחמת הכיבוש ישנה גם מצווה לשבת בארץ, 

אם רצו אחר כן שבטינו שנצטווינו לבוא לארץ לכבוש אותה ולהושיב את שבטינו. ואומר הרמב"ן "

שנער או את ארץ אשור וזולתם מן המקומות אינם רשאים,  לעזוב את הארץ ולכבוש להם את ארץ

" ואסור לעזוב את הארץ ולגור בחו"ל, שאמרו חכמים על מצוות שנצטווינו בכיבושה ובישיבתה

 "כל היוצא ממנה ודר בחו"ל יהא בעיניך כעובד עבודה זרהדירת ישראל: "

 יישוב הארץ ע"פ הרמב"ם

פשוט נחלקו אם מונים טעמן כמצוות נפרדות או שלא. במצוות חובת יישוב הארץ אין מחלוקות, 

דעת הרמב"ם היא שאין מונים טעמן ונימוקן של מצוות כמצוות נפרדות אז הואיל וירושת הארץ 

היא מטרתן של הרבה מצוות כמבואר בכתובים אין למנותה. אבל אדרבה לדעת הרמב"ם כשיש 

או בחז"ל, בסופו של דבר עלינו להשתדל ציווי מפורש, אז החיוב הוא רק באופן המפורש בכתוב 

לרשת את הארץ כולה בכל עת ובכל זמן, אבל רק בדרכי שלום. ואם הגויים אינם נענים לדרכי 

השלום שמוצעות להם, רק אז יוצאים למלחמה עליהם. ואפילו כשיש מלך וגם סנהדרין וגם כהן 

 "עד שקוראין לו שלום אין עושין מלחמה עם אדם בעולםגדול, ויוצאים למלחמת מצווה "

 משמעות המילה כיבוש

. וישנו 1המילה "כבש" פירושה השתלט, כך כותב הרמב"ן ז"ל בביאור המילה "וכבשוה" בבראשית

הבדל בין מלחמה לכיבוש, ישנה מלחמה שהיא לשם כיבוש, אך ישנו כיבוש שיכול לבוא לא על ידי 

במי להילחם. גם מלשונו של הרמב"ן מלחמה, כמו שכבש האדם הראשון את הארץ, הרי לא היה 

ז"ל במצווה רביעית מוכח כך שהרי הוא מחלק בין מלחמה לכיבוש ומדייק בלשון חז"ל "מלחמת 

 יהושע לכבוש" והמצווה הינה רק כיבוש, מלחמה לבד וכיבוש לבד. 

 מכאן יוצא שפירוש המילה כיבוש היא להיות מושל ושליט.
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 דרכים נוספות לכיבוש מלבד מלחמה

אסור לנו לטעות ולהבין שכאילו יש מצווה דווקא לערוך מלחמה לשם כיבוש הארץ, אלא 

שנצטווינו לרשת את הארץ בכל דרך שהיא ולא נעזבה ביד זולתנו מן האומות או לשממה. כמו 

שאם היא שוממה ומופקרת אין המדובר במלחמה כדי לזכות בה, כך הדין אם היא ביד האומות. 

ם הוצע לגרגשי לעזוב את הארץ ולוותר על מלחמה, וקיבל הצעה זאת ועזב במלחמת שבעת העממי

לקבל ארץ אחרת. המצווה היא להשתדל לזכות בארץ בדרכים האפשריות והמותרות ולשבת בה. 

ישנם דרכים כמו זכייה מן ההפקר, קניין כסף, מתנה ועוד. היוצא מכל הדברים האלו לדעת 

שראל היא אמנם בכל הדורות, אבל מתקיימת רק בדרכים הרמב"ן ז"ל המצווה לכבוש את ארץ י

מותרות, ומלחמה אינה מותרת לנו אלא אם מאיימים עלינו אויבנו או מתקיפים אותנו ואז חובה 

וכשיש מלך השולט בכל שבטי  עלינו לצאת למלחמה, בלי צורך במלך, סנהדרין, וגם כהן גדול.

מלחמה על עם אחר בין אם הותקפנו או לא, צריכים ישראל, וישנם גם אורים ותומים, ומוכרזת 

 לצאת למלחמה.

 חלקים במזרח התיכון שנחשבים ארץ ישראל

ובאו הר האמורי ואל כל שכניו בערבה בהר ובשפלה ובנגב ובחוף הים ארץ הכנעני והלבנון עד "

ישראל " מפסוק זה אפשר להבין שארץ ישראל הנוכחית איננה גבולות ארץ 2הנהר הגדול נהר פרת

האמיתית, אלא גבולות שנוצרו על ידי מדינות זרות בהסכם סייקס פיקו. אזורים ששייכים לנו על 

פי התורה כיום נמצאים בידי אומות אחרות, כמו: לבנון, חצי האי סיני במצרים, חלקים מסוריה, 

 ירדן ועיראק, ואפילו חלקים מערב הסעודית.

 לסיכום

ל השלמה שאינם שייכים לנו, ובמצב שאנו נמצאים בו היום כיום ישנם המון אזורים בארץ ישרא

איננו יכולים לזכות בהם בדרכי שלום ואפילו לא בדרכי מלחמה. אך אסור לנו לשכוח שאלו 

 אזורים שלנו, וכשיבוא מלך המשיח ותבוא גאולה שלמה לעם ישראל רק אז נזכה באזורים אלו.

 תן ה' יברך את עמו בשלום".ובעזרת ה' שיתקיים בנו הכתוב "ה' עוז לעמו י
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 כיבוד הורים

 ישראל מוסאי

 מבוא

בחרתי לכתוב על כיבוד הורים מכיוון שאני מרגיש קושי לעמוד באתגרים שמצווה זו מעמידה 

 בפני. אני שומע גם מחברי שיש מהם לא מעט שמתקשים לקיים מצווה זו כראוי.

 מהעיסוק בנושא, יהיה לי קל יותר לקיים את המצווה.אני מקווה שכתוצאה 

 איזה הוא כבוד ואיזה הוא מורא

לגבי כיבוד הורים כתבה התורה, על הצד החיובי: "כבד את אביך ואת אמך". חז"ל קיבלו 

במסורת מהר סיני שהמינימום הנדרש במצווה זו הוא: "מאכיל ומשקה, מלביש ומכסה, מכניס 

ומוציא". כלומר הכיבוד הוא פעולות שחייב הבן לעשות כדי לסייע להוריו בעת הצורך. ועל הצד 

בה איש אמו ואביו תיראו. וחז"ל קיבלו במסורת מהר סיני שאיסור זה הוא : "לא השלילי היא כת

עומד במקומו המיוחד לו, ולא יושב במקומו המיוחד לו ולא סותר את דבריו". כלומר המורא הוא 

 שהבן יימנע מלעשות פעולות שמראות כאילו אינו מכבד את הוריו ואף אולי מזלזל בכבודם. 

 ורים לכבוד השםהשוואה של כיבוד הה

את אביך ואת אמך". ולגבי כבוד השם  כבדהעובדה שלגבי מצוות כיבוד הורים כתבה התורה : "

את השם מהונך". השימוש של התורה לגבי כבוד ההורים ולגבי כבוד השם  כבדכתבה התורה: "

 . הביאה את חז"ל לומר שהשווה הקב"ה את כבוד ההורים לכבודו. כבדבפועל 

משרשי מצווה זו, הבסיס להשוואה זו נביא את דברי ספר החינוך על המצווה: " אתכדי להבין 

שראוי לו לאדם שיכיר ויגמול חסד למי שעשה עמו טובה ולא יהיה נבל ומתנכר וכפוי טובה שזו 

מידה רעה ומאוסה בתכלית לפני אלוקים ואנשים. ושייתן אל ליבו כי האב ואם הם סיבת היותו 

ראוי הוא לעשות להם כל כבוד וכל תועלת שיוכל, כי הם הביאוהו לעולם, גם בעולם, ועל כן באמת 

יגעו בו יגיעות בקטנותו, ושיקבע זאת המידה בנפשו יעלה ממנה להכיר טובת האל ברוך הוא 

שהוא סיבתו וסיבת כל אבותיו עד אדם הראשון, ושהוציאו לאוויר העולם וסיפק צרכו כל ימיו 

ות אבריו, ונתן בו נפש יודעת ומשכלת, שאילולי הנפש שחננו האל, והעמידו על מתכונתו ושלימ

 ".יהיה כסוס כפרד אין הבין, ויעריך במחשבתו כמה וכמה ראוי לו להיזהר בעבודתו ברוך הוא

ספר החינוך כותב כאן, שהרעיון המצוי ברקע המצווה של מצוות כיבוד הורים הוא, הכרת טובה 

ה. הוא מוסיף וכותב שמי שאינו גומל חסד עם מי שעשה עימו וגמילת חסד עם מי שעשה עימו טוב

טובה הרי הוא נבל ומתנכר וכפוי טובה, ושזו מידה רעה ומאוסה באופן הבסיסי ביותר בעיניי 

השם ואף בעיני בני אדם. אם חייב אדם בהכרת הטוב וגמילות חסד עם כל אדם שעשה עבורו 

גמול חסד ולהכיר טובה להוריו שכל קיומו בא מהם טובה גדולה או קטנה, קל וחומר שחייב הוא ל

וגם טיפלו בו במסירות גדולה בקטנותו. אדם המכבד את הוריו מפני שמכיר להם טובה, קונה 

לעצמו מידה טובה וחשובה של הכרת טובה, לכל מי שעושה עימו טובה, וקל וחומר שיפנים 

ם הוריו וקיום כל הדורות שקדמו באישיותו הכרת טובה להקב"ה, שהרי הקב"ה הוא הגורם לקיו

להוריו, והוא איפשר וסייע ללידתו על ידי הוריו, ומספק צרכיו כל חייו, שומר על בריאותו 

ושלימות אבריו, ונתן בו נפש מבינה ומשכילה, שהיא בעצם עושה אותו אדם והופכת אותו להיות 

האדם  עימו תביא אתשונה באופן משמעותי מבעלי החיים. ההכרה בכל הטוב שהקב"ה עושה 

 להכרה כמה ראוי לו להיזהר בעבודת השם. 
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ההשוואה של כבוד ההורים עם כבוד השם, אינה בהכרח שיש לכבדם ברמה אחידה של כבוד שהרי 

כתוב: "איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמרו", וחז"ל קיבלו במסורת מהר סיני שפסוק זה 

בוד ההורים. שאם אמר לו אביו לעבור על דברי מלמד אותנו שיש להקדים את כבוד השם לכ

תורה, למשל לחלל שבת אסור לו לשמוע לאביו, שהרי אף על פי שהפסוק אומר " איש אמו ואביו 

תיראו" עדיין את שבתותי תישמרו. אלא ההשוואה באה לומר שבאופן הגיוני, אם האדם יכבד את 

ורם לכבד את ההורים מהווה גורם חזק הוריו הוא בוודאי יגיע גם לכבד את השם, מכיוון שהג

 יותר, לכבד את השם.

  ארבע מצוות בתורה הקשורות לכיבוד ההורים:

 לגבי כיבוד הורים קיימות בתורה ארבעה מצוות:

לכבד את ההורים, שנאמר: "כבד את אביך ואת אמך" שמשמעותה לסייע ולעזור להורים בכל  .א

 מה שהם צריכים. 

אמו ואביו תיראו". שמשמעותו שלא לפגוע בכבודם, שלא  לירא מההורים, שנאמר: "איש .ב

 לקרוא להם בשמותיהם ושלא לשבת בכיסא המיוחד להם ולא במקום במיוחד להם.

שלא להכות אחד מהוריו. התורה אוסרת להכות כל אדם מישראל. אלא שהכאת ההורים  .ג

ם לו חמישה מלקות. ואם הזיקו בהכאתו חייב לשל 39חמורה יותר. המכה את חברו עונשו 

תשלומים: נזק, צער, רפוי, שבת ובושת, ואינו לוקה. ואילו המכה את אביו או אמו עד שיצא 

מהם טיפת דם, עונשו מיתה. ]עונש מיתה קיים על פי התורה רק כאשר היו עדים שראו 

 שעושה מעשה שמחייבו מיתה, והיתרו בו לפני שעשה את המעשה[.

כי איש איש אשר יקלל את אביו ואת אמו מות יומת, "שלא לקלל את אחד מהוריו. שנאמר:  .ד

". התורה אוסרת לקלל כל אדם מישראל. אלא שהמקלל את הוריו אביו ואמו קלל דמיו בו

מלקות, ואילו המקלל אחד מהוריו נענש  39חמור יותר. המקלל כל אדם מישראל עונשו 

בקללתו את אחד  בסקילה. המקלל את אחד מהוריו אינו חייב סקילה אלא אם כן הזכיר

 משמותיו המיוחדים של השם.

יושם לב שעונש המקלל את הוריו אם הזכיר שם השם בקללתו, עונשו חמור יותר ממי שמכה אחד 

מהוריו. שהרי המקלל עונשו בסקילה ואילו המכה את הוריו עונשו בחנק, וסקילה חמורה מחנק. 

אותם. שהמכה את הוריו לאחר יש דבר נוסף שבו חמור המקלל את הוריו יותר מאשר המכה 

כותב  1הרמב"ן בפרושו לתורה מותם אינו חייב מיתה ואילו המקללם לאחר מותם חייב מיתה.

שיש שתי סיבות לכך שהתורה החמירה בעונשו של מקלל הוריו יותר ממי שהכה אותם. סיבה 

ראשונה היא מפני שקיללת הוריו שכיחה בהרבה יותר מאשר הכאתם. ציטוט מהרמב"ן: 

"שהכסילים בעת שכועסים נוטים לקצוף ולקלל". וכדי למנוע את הכסילים מלקלל את הוריהם 

עונשו של המקלל. סיבה שנייה לחומרת עונשו של המקלל לעומת המכה בשעת כעסם, החמירו ב

את הוריו, כי המקלל חייב מיתה בסקילה רק כאשר הזכיר על קללתו את שם השם המיוחד. כיוון 

 שיש בכך משום חילול כבוד השם יתברך החמירה התורה והענישה אותו בסקילה. 

 אשר מדובר בכיבודהקדמת האם לאב כשמדובר במורא והקדמת האב לאם כ

לגבי כיבוד מצאנו בתורה: "כבד את אביך ואת אמך" כאן הקדים את כבוד האב לכבוד האם. 

ואילו לגבי מורא מצאנו בתורה: "איש אימו ואביו תיראו" כאן הקדים מורא האם למורא האב. 

ם חז"ל הסבירו את ההבדל הזה שהתורה רצתה לאזן את היחס של הילדים להורים בשני התחומי

                                                           
1
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האלה, הכיבוד והמורא. באופן טבעי יש נטייה של הבן לירא מאביו יותר מאשר מאמו מכיוון 

שאביו דורש ממנו יותר, מגביל אותו יותר וכדומה, ואילו האם רכה יותר, מכילה יותר וכדומה. על 

מנת שלא יירא הבן מאביו יותר מאשר מאימו, הקדימה התורה את מורא האם למורא האב. 

י הבן מכבד את אמו יותר מאשר את אביו מפני שהאם רכה יותר ומכילה יותר וכדומה. באופן טבע

 על כן הקדימה התורה את כיבוד האב לפני כיבוד האם. 

 סיכום

כיבוד ההורים הוא ערך יסודי שגם אם התורה לא הייתה מצווה עליו, היינו מקיימים אותו מצד 

מינו בעולם, הם טרחו הרבה לטפל בנו בשנים ההיגיון האנושי הפשוט. הורינו הם הסיבה לקיו

הראשונות לחיינו, וגם בהמשך חיינו הם דאגו ודואגים לכל מחסורינו וצרכינו. אם התורה הייתה 

צריכה לכתוב את זה כצווי אלוקי, יתכן שזה יותר בגלל פרטי המצווה, כגון מה הם החובות הכי 

שמזלזל בהוריו ברמות הזלזול השונות וכדומה, בסיסיות של ילד כלפי הוריו וכן מה עונשו של מי 

 ולא כל כך בגלל המצווה עצמה. 

יש סיפור עם רוסי, ששאלו ברוסיה איכר בשנות העמידה, במה הוא עוסק בחייו. השיב האיכר 

שחצי מחייו הוא עוסק בהחזר חוב, ובחצי השני הוא עוסק בהשקעה. כאשר תמה השואל לפשר 

האיכר שהוא מעבד את שדותיו וממה שהוא מרוויח הוא מחלק דבריו של האיכר, הסביר לו 

לשניים. בחצי מרווחיו הוא מחזיר להוריו את מה שהם השקיעו בו, ובחצי השני הוא מגדל את 

ילדיו, חצי זה מבחינתו הוא השקעה, מכיוון שכאשר הוא לא יוכל יותר לעבד את שדותיו, ילדיו 

 יחזירו לו את השקעתו. 
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 יחס התורה לבעלי חיים

 נתנאל מימון

 יחס התורה לבעלי חיים

ממקורות רבים אנו רואים, שהתורה דואגת לבעלי חיים, שלא יהיה להם קושי וצער, ועל האדם 

 מוטלת האחריות שלא לצערן.

 נמנה מספר דוגמאות

 " :רובץ תחת משאו, וחדלת מעזוב כי תראה חמור שונאך מצוות פריקה וטעינה: בתורה כתוב

". מפסוק זה אנו יכולים לראות וללמוד שכל בעל חיים של ישראל 1לו, עזוב תעזוב עמו

שאנחנו רואים בדרך שהוא רובץ תחת משאו וסובל עלינו לעזור לו ולפרוק ממנו את משאו גם 

תקף שאפילו בשבת החיוב  2אם הוא שייך לבן אדם שאנחנו הכי שונאים. הרמב"ם מוסיף

 וחובה לעזור לחמור, רק בצורה המותרת, שאין בה חילול שבת.

  מצוות אבר מן החי: במצווה זו אנו רואים שהתורה מצווה עלינו, ואוסרת עלינו, לאכול מן

החיה בעודה בחיים, היא אוסרת לתלוש איבר כלשהו ממנה כל עוד היא בחיים. איסור זה 

י נח. מאיסור זה אנו יכולים לראות וללמוד מצוות בנ 7-ניתן אפילו לגויים שהיא אחת מ

שהתורה מתייחסת לצער שנגרם לחיה ואוסרת עלינו לצער ולהכאיב לחיה ומחייבת אותנו 

 לרחם עליה.

  לא תחסום שור בדישו": התורה אוסרת עלינו לחסום את פיו של השור במהלך העבודה"

בשיטה המקובצת על מסכת ועלינו לתת לו לאכול מן התבואה הנמצאת בשדה בה הוא עובד. 

 מצטט ראב"ד שמפרש את "לא תחסום" כמקור לאיסור צער בעלי חיים. 3בבא מציעא

 4איסור סירוס בעלי חיים

מגמת הבריאה להוסיף חיים בעולם, וכן נאמר לאחר בריאת החיות והעופות "ויברך אותם "

יינו שלא נפגע באחד ". בהמשך לזה אסרה התורה כל פעולת סירוס. ה5אלוקים לאמור פרו ורבו

מאיברי ההולדה של האדם, בהמה, חיה ועוף. וכל המסרס אחד מהם עובר על איסור תורה, 

 ".6שעונשו מלקות

"עיקר הסירוס היה נעשה בזכרים, וגם עונש מלקות נאמר לגבי המסרס זכר. לגבי סירוס נקבה, 

לסוברים שאיסור  נחלקו הפוסקים האם אסור מן התורה, או מדברי חכמים. מכל מקום, גם

 סירוס נקבה מן התורה, ברור שאין נענשים עליו במלקות".

בתקופה האחרונה ישנם קשיים עם חתולי וכלבי רחוב, וכן עם כלבים אלימים ביותר והשאלה 

במקרים כאלה האם ניתן לסרס את החיות. אין ספק שאם מדובר בפיקוח נפש אז מותר, אך ברוב 

על ידי חיות אלו, שמחפשים מזון בכל  אלא בפגיעה באוכלוסיה ש,המקרים אין מדובר בפיקוח נפ

מקום אפשרי, ולכן עלולים להעביר מחלות. כפי שציינו כבר קודם, אסור מן התורה לסרס בעלי 

חיים, וכן אסור לשכור גויים שיסרסו את החיות. כי כל דבר שאסור לנו אסור לבקש מגוי שיעשה 

יסור להכשילם בעבירה( אין ספק עבורנו )יש פוסקים שגם גויים אסורים בסירוס ואז יש גם א
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שלסרס נקבות על ידי כריתת השחלות, זה איסור קל יותר, שכן לדעת הרבה זה איסור מדברי 

 חכמים, אך עדיין זה דבר שהוא אסור.

הרב מלמד בספרו מציע לפזר גלולות למניעת היריון לחיות אלו, ולהבליעם במזון שלהם. ניתן 

לבני אדם, בכל אופן התורה רואה ערך בהמשך קיום החיים, לראות שלמרות שחיות לא מפריעות 

 לא רק של בני האדם אלא גם של החיות ולכן אוסרת עלינו לסרסם.

 הזנת בעלי חיים

נשאלת השאלה עד כמה צריך אדם לדאוג לבעלי החיים שהוא מגדל ומהם הכללים להאכלתם על 

אדם שיטעום כלום עד שיתן מאכל אמר רב יהודה אמר רב: אסור ל: "7פי ההלכה. במסכת גיטין

". מכאן שיש : "ונתת עשב בשדך לבהמתך" ורק אחר כך נאמר "ואכלת ושבעת8לבהמתו", שנאמר

 לדאוג תחילה למאכל הבהמה, ורק לאחר מכן יכול האדם לאכול.

ההיגיון שעומד מאחורי האיסור הזה הוא שאותם בעלי חיים ביתיים, אינם יכולים לדאוג למזונם 

הם תלויים בידי הבעלים שלהם ואם ישכחו לתת להם אוכל, יישארו רעבים וכדי  לבד אלא

להשריש בנו את מידת הרחמנות, נאסר עלינו לאכול לפני שנדאג להם תחילה. וגם ראוי להשיב 

 להן כגמולן, ולדאוג למזונן.

 רחמנות על בעלי חיים

שראוי שיהיה לנו כלפי בעלי  מופיע סיפור על היחס 9אנו מצווים לרחם על בעלי חיים. בתלמוד

חיים. רבי יהודה הנשיא, שנקרא גם רבי, היה אחד מגדולי הדורות. היה עגל שנלקח לשחיטה 

והוא הרגיש בכך, וכדי להימלט ממר גורלו, ברח העגל והחביא את ראשו בין כנפי בגדו של רבי 

שעה נתעורר על רבי  יהודה הנשיא ובכה. אמר רבי לעגל: לך אל השוחט, כי לכך נוצרת. באותה

קטרוג גדול בשמים, ואמרו הואיל ולא ריחם על אותו עגל, יבואו עליו ייסורין קשים. וכך שלוש 

עשרה שנה סבל רבי מכאבי חניכיים, ומכאבים בהוצאת השתן. יום אחד ניקתה שפחתו את הבית 

,שכן נאמר ומצאה גורים קטנים של חולדה )עכברוש( ועמדה לזורקם אמר לה רבי, הניחי להם

)תהילים קמ"ה,ט( "ורחמיו על כל מעשיו". באותה שעה אמרו בשמים, הואיל ורבי גילה רחמים 

 מרובים על בעלי חיים, ראוי שאף עליו ירחמו, ונסתלקו ממנו הייסורים.

למדנו מדברי רבי שיש לפתח את הרגש הטבעי של הרחמנות כלפי בעלי חיים, ואף שכיום הננו 

 רגילים לאכול מבשרם צריך להשתדל להקל מצערם של בעלי החיים. 

מסיפור זה אנו יכולים לראות וללמוד שאנו מצווים להיות רגישים ולגלות אכפתיות ורחמנות 

ה היא, ומה חשיבותה, ולאיזה מטרה היא נוצרה ונועדה כלפי כל בעלי החיים, לא משנה איזו חי

שהקב"ה בחר לבחון את מנהיגי ישראל דווקא לפי התנהגותם  10כרגע. מה עוד שהמדרש מספר לנו

לבעלי חיים לדוגמא: משה רבנו ודוד המלך שהיו רועי צאן ורק אחרי שהקב"ה ראה כיצד הם 

, בחר בהם להיות מנהיגי ישראל וזכו מנהלים את העדר בחסד וברחמים, ודואגים למזונותם

 לעלות לגדולה.

יחד עם מידת הרחמנות כלפי בעלי החיים ראוי להוסיף שכאשר ישנה התנגשות בין צרכי האדם 

לעלי החיים, אז צרכי האדם קודמים. לכן מותר לאדם לשחוט בעלי חיים על מנת להתקיים, על 
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אכול מן הצומח, כך לאדם מותר לאכול מן ידי כך שהוא אוכל אותם. שכשם שלבעל חיים מותר ל

 החי. אבל שלא לצורך חיוני לאדם, אסור לצערם.

 האם מותר לגדל כלב בימינו?

רבי נתן אומר מניין שלא יגדל אדם כלב רע בתוך ביתו, ואל יעמיד סולם רעוע : "11בגמרא כתוב

: 12שהזכרנו קודם ". הרמב"ם פוסק על פי הגמראבתוך ביתו? תלמוד לומר לא תשים דמים בביתך

אלא אם כן היה קשור בשלשלת, אבל  וכן אסרו חכמים לגדל חזירים בכל מקום. ולא את הכלב"

מגדל הוא כלבים בעיר הסמוכה לספר. ביום קושרו, ובלילה מתירו. ואמרו חכמים ארור מגדל 

מסויימים ". לפי הרמב"ם, אנו רואים שיש תנאים כלבים וחזירים, מפני שהיזקן מרובה ומצוי

שרק כאשר הם קיימים מתירים לגדל כלבים. בעיר הסמוכה לספר וגם אז עליהם להיות קשורים 

 בימים ורק בלילות לשחררם. 

אסור לגדל כלב רע, אלא אם : "13בשולחן ערוך אנו רואים הלכה בנוגע לעיניין גידול כלבים בימינו

לספר מותר לגדלו, וקושרו ביום  כן הוא אסור בשלשלאות של ברזל וקשור בהם, ובעיר הסמוכה

אלא אם כן קשור בשלשלאות של ברזל, דאז טעם : "14". בספר מאירת עיניים כתובומתירו בלילה

שישוך, וגם טעם שמנבח ומפילות הנשים, מיראתו, אין כאן כיוון דיידעין שהוא קשור לא 

אפילו כלב רע, בתנאי  " מכאן אנו רואים שבימינו מותר לגדל כלביםמתיראין ממנו ואינן מפילות

שהכלב הרע קשור, ואינו יכול להזיק, משום שאם הוא קשור, לא יכול להזיק ואנשים לא מפחדים 

 שיפגע בהם ואין הנשים מפילות מרוב פחד.

 לסיכום

 ראינו במאמר זה שישנו ערך לרחם ולהקל מסבלם של בעלי החיים, לפי היהדות.

צער את בעלי החיים, והדברים מגיעים עד לאיסור ראינו שהתורה הזהירה בכמה מקומות שלא ל

סירוס שיהיה מותר רק בפיקוח נפש. וראינו את החשיבות של הרחמנות על בעלי החיים 

 והתייחסות ספציפית לגידול כלב בימינו.

לסיום, נוסיף שמי שרוצה היום לגדל בעל חיים צריך קודם לכן ללמוד את הכללים וההלכות 

ש לו כלים, ויכולת לעשות זאת, ואם יעשה זאת על פי כל הכללים, וידאג לגידולם, ולבדוק אם י

 ברחמנות לבעלי החיים שלו, יזכה שגם הקב"ה ידאג לו וירחם עליו.
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 שירה ביהדות

 רוברט חיים משנאי

 פתיחה

להדגיש את העוצמה של בחרתי בנושא זה משום שהמוזיקה היא חלק בלתי נפרד מחיי וניסיתי 

 המוזיקה בעזרת כתיבת מאמר זה ולברר מה יש ליהדות לומר בנושא.

 מקורות השירה ביהדות

מצאנו בתורה מספר שירות לדוג': שירת הים )פרשת בשלח(, שירת האזינו וכן שירת הלווים בבית 

ושרת : "שואלת מה המקור מהתורה לשירת הלווים ועונה שנאמר 1המקדש. הגמרא במסכת ערכין

" איזהו שירות שהוא בשם שמזכירים בו שם שמיים הוי אומר זה השירה" זהו 2בשם ה' אלוקיו

המקור לעבודת השירה של הלווים. הגמרא ממשיכה ושואלת אולי התפקיד של הלווים זה ברכת 

" כלומר שהשירות הוא לא הברכה אלא השירה. 3בשמו ולברךלשרתו כהנים ועונה שכתוב בתורה "

שלמה  דוד, משה רבינו, לשירת הלווים במקדש מצאנו גדולי ישראל שהתעסקו בשירה כמו:מעבר 

ואף בקרב חכמים בדורות הבאים, בתקופת הראשונים כגון: רבי יהודה הלוי, ר' שלמה אבן 

גבירול, ר' אברהם אבן עזרא, ובדורות האחרונים הרמח"ל, הרב אברהם יצחק הכהן קוק, הרב 

פרשת בשלח נקראת על שם שירת הים ונהגו בישראל לקרוא לשבת שהיא  קרליבך ועוד. כמו כן

 נקראת שבת שירה.

 כוחה של השירה

כל מצאנו בחז"ל הרבה ביטויים שמסבירים מה מיוחד דווקא בשירה ומהו כוחה. בגמרא נאמר ש"

נאמר על דוד  5", ובגמרא מסכת שבת4האומר שירה בעולם הזה זוכה ואומר אותה בעולם הבא

 המלך שהיה יושב ולומד תורה עד חצות הלילה ומחצות ואילך היה עסוק בשירות ותשבחות. 

נאמר  6כמו כן נאמר שאין השכינה שורה אלא מתוך דבר שמחה של מצווה. בגמרא במסכת מגילה

וגם אני נתתי להם חוקים לא כל הקורא בלא נעימה ושונה בלא זימרה עליו הכתוב אומר:"

"דרש רב מתנא "תחת אשר לא עבדת את ה' אלהיך בשמחה ובטוב כתוב  7". במסכת ערכיןטובים

." כלומר אנו רואים שיש " איזו היא העבודה שבשמחה ובטוב לבב? הוי אומר: זה השירה8לבב

ערך אחר לתורה שנאמרת בשירה משום שהשירה היא ביטוי של שמחה, אם אדם שר את התורה 

 זה אומר שהוא שמח בתורה.

 האם התורה היא שירה?

ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל שימה בפרשת "וילך" אומרת התורה "

.וישנם שני פירושים למילה שירה יש 9"בפיהם למען תהיה לי השירה הזאת לעד בבני ישראל

מאבן  שפירשו שמדובר על שירת האזינו )רש"י והרמב"ן( יש שפירשו שמדובר על התורה )כך נראה
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עזרא( רואים מזה שהתורה נקראת שירה. לעומת זאת אנו מוצאים שדוד המלך קרא לתורה 

 אם כן קשה מדוע הרי התורה היא שירה כפי שראינו?  10זמירות ונענש על כך

 אלא אפשר לתרץ שיש הבדל בין זמירות לשירה.

ד שבה, שהיא מחברת זמירות אלו מנגינות נעימות, כיפיות וקלילות ושירה מלשון שרשרת. המיוח

בין המילים ובין הנושאים ויוצרת משהו שלם שמביע רגשות. אם כן התורה איננה זמירות נחמדות 

 אלא שירה משמעותית וחשובה.

 תפילה ומוסיקה

מצד אחד מוזיקה יכולה להתאים לתפילה כי היא מעוררת את האדם. ועל אלישע הנביא כתוב 

" ממנה למדו חז"ל "שאין שכינה שורה... 11ותהי עליו יד ה'"ועתה קחו לי מנגן והיה כנגן המנגן 

" כמו כן בבית המקדש היו הלווים מנגנים בזמן הקרבת הקורבנות. 12אלא מתוך שמחה של מצווה.

אך, מצד שני לא מצאנו בחז"ל הדרכה להתכונן לתפילה ע"י מוסיקה או ללוות את התפילה 

גב לבית הכנסת קמה התנגדות אדירה של כל במוזיקה. ויותר מכך כאשר הרפורמים הכניסו עו

גדולי ישראל לכך וטענה שהם מנסים לחקות את הנוצרים. לכן, צריך לומר שיש הבדל בין אם 

מוזיקה משמשת לחוויה של האדם לעצמו חוויה אגואיסטית לבין אם המוזיקה משמשת לעבודת 

לעבוד את ה' יותר טוב,  ה'. כנראה שאותם מנגינות של המקדש שאבדו לנו היו גורמות לאדם

כלומר המוזיקה היא לא העיקר ולא החוויה היא העיקר אלא עבודת ה' היא העיקר והמוזיקה 

 היא אמצעי להעצמה של עבודת ה'.

 מוזיקה וסודות התורה 

רבי ישראל משקלוב מתלמידי הגר"א כותב בהקדמתו לחיבורו "פאת השולחן" על רבו הגאון 

כל החוכמות נצרכים לתורתנו ת פירושו לשיר השירים וזה לשונו:"...מווילנא שאמר בעת שסיים א

הקדושה וכלולים בה...וחוכמת מוזיקה ושיבחה הרבה, הוא היה אומר אז כי רוב טעמי התורה 

בלי חוכמת המוזיקה אי אפשר -היסודות שירי הלויים וסודות תיקוני הזוהר אי אפשר לידע בלעד

מכאן שהגר"א העריך מאוד את המוזיקה ככוח נפשי שפותח ". אנו רואים ללמוד סודות התורה

 את לב האדם להבין את סודות התורה.

 סיכום

הנגינה והמוזיקה ביהדות ונסכם בדבריו של ר'  ראינו במאמר זה את כוחם המיוחד של השירה,

ר "ופילה חומות". וכן בדבריו של האדממ-פותחות שערים. זימרה-נחמן מברסלב שאומר "דמעות

אומרים שהיכל הנגינה קרוב להיכל התשובה. אני אומר שהוא ממודז'יץ, רבי ישראל טאוב: "

". ראינו שהשירה כוחה ועוצמתה רבים הם וממילא היא מסוגלת להשפיע על היכל התשובה עצמו

 מצבו הנפשי של האדם ובהכוונה נכונה מסוגלת לקרב אותו לקב"ה ולתורה. 
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 יבות השלוםחש

 דניאל נגר

 מבוא

השלום שבין אדם לחברו נושא חשוב בעניי מפני שהוא יכול לתרום הרבה למצב של עם ישראל 

 היום, וחכמים הרבו והוסיפו בחשיבותו של השלום שבין אדם לחברו.

 בחשיבות השלום 

במחלוקת כל המחזיק מופיע משפט שקובע כי הסכסוך והמחלוקת אסורים מן התורה " 1בתלמוד

 ". "ולא היה כקורח ועדתו עובר על לא תעשה. שנאמר:

לפי התורה, על האדם לעשות כל שביכולתו כדי לחיות בשלום עם סביבתו, ולברוח ככל יכולתו 

 ממחלוקת, סכסוכים ומריבות.

בתקופת המקדש, אישה שנחשדה על ידי בעלה בניאוף והותרתה בהתאם, הייתה נחשבת 

מקדש. שם היה הכוהן כותב שורות מן התורה, ביניהם שם ה', מוחק ל"סוטה" ועולה לבית ה

גדול אותם עם מים ומשקה את האישה. אם היה זה חשד שווא, היא הייתה שבה בריאה לביתה. "

הוא השלום, שמצינו שוויתר הקדוש ברוך הוא על שמו שנכתב בקדושה, שיימחה על המים, כדי 

 ."להטיל שלום בין איש לאשתו

לא : "3", וחז"ל מבארים על פסוק זהורדפהו –בקש שלום : "2המלך בספר תהילים כותבוכן דוד 

הקפידה התורה לרדוף אחרי המצוות...אם באו לידך אתה מצווה עליהם ולא מצווה לרדוף 

 ."אחריהם. אבל ]על[ השלום ]נאמר[: בקש שלום במקומך, ורדפהו במקום אחר

אמר הקדוש ברוך הוא, הואיל ת התורה בהר סיני. "רק בזכות אחדות עם ישראל הם זכו לקבל א

 ." 4ושנאו ישראל את המחלוקת ואהבו את השלום ונעשו חנייה אחת, עכשיו אתן להם את תורתי

 בריחה מן המחלוקת 

גדול השלום ושנואה המחלוקת...עיר שיש בה מחלוקת, המחלוקת היא דבר נורא וחכמים כתבו "

כל מחלוקת שהיא לשם ." וכן במשנה מובא "סופו לחרבסופה לחרב...בית שיש בו מחלוקת 

שמיים, סופה להתקיים, ושאינה לשם שמיים אין סופה להתקיים. איזו היא מחלוקת לשם 

." וחכמים 5שמיים? זו מחלוקת הלל ושמאי, ושאינה לשם שמיים? זו מחלוקת קרח וכל עדתו

כל ועוד אמרו: " ."6שעת מריבהאין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם עצמו בבגמרא כתבו "

 ". 7המלבין פני חברו ברבים כאילו שופך דמים

וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדי ירבץ, ועגל וכפיר ומריא יחדיו, וער קטן נהג בם... וכן כתוב בנביא: "

 והיה ביום ההוא יוסיף ה' שנית ידו לקנות את שאר עמו, אשר יישאר מאשור וממצריים ומפתרוס

אמר רבי שמעון בן ". ועוד אמרו חז"ל במשנה: "8ומכוש ומעילם ומשנער ומחמת ומאיי הים
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חלפתא: לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלה השלום, שנאמר ה' עוז לעמו ייתן, ה' 

 ". 9יברך את עמו בשלום

 השלום בין איש לאשתו

ה עם זה ולא ילדו, ואמרו לו שהם מספר שבאו אל רבי שמעון בני זוג, ששהו עשר שנים ז 10המדרש

רוצים להיפרד זה מזה. אמר להם: כשם שנישאתם מתוך שמחה, כך צריכים אתם להיפרד מתוך 

שמחה. הלכו ועשו סעודה, והשקתה האישה את בעלה יין ושיכרה אותו. אמר לה הבעל מתוך 

המתינה לו עד שכרות: כל חפץ טוב שיש בבית את רשאית ליטלו, ולכי לבית אביך. מה עשתה? 

שישן, ורמזה לעבדיה שייטלו אותו וילכו לבית אביה. משנתפכח הבעל מיינו וניעור משנתו, שאל: 

היכן אני מצוי? אמרה לו: בבית אבא. אמר לה: מה לי ולבית אביך? אמרה לו: לא כך אמרת לי, 

מימך. שבו אל כל חפץ טוב שיש בבית, טלי אותו ולכי לבית אביך?! אין לי חפץ טוב בעולם יותר 

רבי שמעון בר יוחאי, וסיפרו לו את המעשה. עמד ונתפלל עליהם, ונפקדו. הינה כי כן, אין דבר 

 העומד בפני השלום.

אודות התנא רבי מאיר, שהיה יושב ודורש בלילי שבתות בבית הכנסת של  11ועוד מובא במדרש

נתעכבה האישה מלשוב "חמת", והייתה אישה אחת באה לשמוע את דרשתו. פעם אחת נתארכה ו

לביתה, מצאה את הנר כבוי ואת בעלה ממתין לה לסעודה. לשאלת בעלה לסיבת איחורה, השיבה 

לו שהייתה בבית המדרש ושמעה את דרשת רבי מאיר, והדרשה נתארכה. הבעל, שלא היה מוקיר 

תורה, נשבע שלא ירשה לאשתו לשוב הביתה, עד אשר תלך ותירק בפניו של הדרשן. שהתה 

האישה מחוץ לביתה, שבת ראשונה ושבת שנייה ושבת שלישית, עד שאמרו לה השכנות: עד עכשיו 

אתם "צהובים" זה לזה ושרויים ברוגז? בואי נלך אל הדרשן. כיוון שראה אותן רבי מאיר, הבין 

ברוח הקודש מה קרה. מיד עשה עצמו כאילו הוא חש בעינו, החל מפהק כמי ששלטה בו עין רעה, 

היש כאן אישה היודעת ללחוש לעין הרע? וידוע שדרכן של המלחשות הייתה לירוק על ואמר: 

מקום החולי. אמרו לה השכנות: עכשיו תוכלי לירוק בפניו, ותהיי מותרת לבעלך. ניגשה האישה 

אל רבי מאיר, אך כשראתה אותו נתייראה מפניו. אמרה לו: "איני יודעת ללחוש על המכה". אמר 

ף על פי כן, ירקי בפניי שבע פעמים. אחר שעשתה כן, אמר לה: אמרי לבעלך, לה רבי מאיר, א

שהוא ביקש שתירקי בפניי פעם אחת, ואת ירקת שבע פעמים. אמרו לו תלמידיו לרבי מאיר: רבי, 

כך מבזים את התורה? אמר להם: לא דיו למאיר להיות שווה לקונו?! שכך שנה ר' ישמעאל: גדול 

ב בקדושה, אמר הקב"ה, יימחה על המים בשביל להטיל שלום בין איש שלום, ששם הגדול שנכת

 לאשתו. 

 ערך השלום

הרב אליהו כי טוב, בספרו "איש וביתו", פרק ו', עמ' נ' , מביא: "מה יעשה אדם וינצל מדינה של 

מחלוקת? מה יעשה ראש הבית כדי שיקרב את קרוביו אליו, ויכונן איתם יחד את משטרו על מכון 

ייכון השלום בניהם תמיד? תהא ראשית ממלכתו על עצמו. יעשה קודם מלחמה על עצמו, אמת, ו

וישליט את דעתו על רגזנותו, או אז יהיו כל דבריו נשמעים, בין אומרם ובין אין אומרם, או אז 

יהיו אנשי ביתו יודעים את רצונו ומשתדלים מדעת עצמם לעשותו ולגרום לו קורת רוח. כל אשר 

דם בעד כבודו, כל מאמץ לא יקר לו בעד שלומו וטובו, הרי אין המאמץ הזה של שליטה לו ייתן הא

ובחנוני נא עצמית קשה משאר מאמציו. כל שאר המאמצים תועלתם ספק, וזה תועלתו וודאי. "
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", אמרו חכמי הנפשות: אם לא יפתחו ארובות השמים להוריד לכם ברכה עד בלי די, ושלום. בזאת

שכאשר האדם נבחן ועומד במבחן של השליטה העצמית על כעסו ורגזנותו,  אולי כוונתם לומר

 הקב"ה, כמאמר הנביא מלאכי, יפתח את ארובות השמים ויוריד אליו ברכה של שלום עד בלי די.

מצוות נר : "12אך בעיקר ניתן ללמוד על מקומו של השלום בעולמה של ההלכה, מדברי הרמב"ם

ד. וצריך אדם להיזהר בה, כדי להודיע הנס, ולהוסיף בשבח חנוכה, מצווה חביבה היא עד מאו

האל והודיה לו על הנסים שעשה לנו. אפילו אין לו מה יאכל, אלא מן הצדקה, שואל או מוכר 

כסותו ולוקח שמן ונרות ומדליק. הרי שאין לו אלא פרוטה אחת, ולפניו קידוש היום )=לקנות יין 

דים לקנות שמן להדליק נר חנוכה... היה לפניו נר ביתו לקידוש של שבת( והדלקת נר חנוכה, מק

)=נר של שבת( ונר חנוכה או נר ביתו וקידוש היום, נר ביתו קודם, משום שלום ביתו, שהרי השם 

נמחק לעשות שלום בין איש לאשתו. גדול השלום, שכל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם, 

  ."שנאמר: דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום

בהלכות אלו הרמב"ם כתב, על סדר עדיפויות וקדימויות, למי שיש אפשרות לרכוש במעט כספו 

שמן לנר חנוכה או יין לקידוש או נר לשבת. הרמב"ם כותב שנר של שבת קודם לשאר הדברים, אף 

על פי שהדגיש לפני כן שנר חנוכה היא מצווה חביבה עד מאוד. הרמב"ם מציין שההעדפה של נר 

שאר הדברים, היא מפני שבבית חשוך יש סכנה לכעסים לרוגז ולהתפתחות של ריב בין  שבת על

בני הזוג. כיוון שנר של שבת הוא הכרחי כדי לייצר אוירה נעימה של שלום בין בני הזוג, וגדול 

 השלום, לכן הוא כותב שיש להעדיף נר של שבת על שאר הדברים.

 סיכום

בערך השלום. מקריאת מקורות אלו מתברר חשיבות  הבאתי מספר מדרשים והלכות העוסקים

 השלום בכלל וחשיבותו בין אדם לחברו בפרט. 

תפילתי, שאזכה למידת השלום יחד עם כל בית ישראל, ועם כל המשפחה שלי, במהרה בימינו 

 אמן. 
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 מידת הכעס

 שקד סיאני

 

שהרבה פעמים מצאתי את עצמי כועס, ולא אהבתי את זה בחרתי לכתוב מאמר בנושא זה מכיוון 

בכלל. אני מקווה שבעזרת מאמר זה אזכה בעזרת השם להתגבר על מידת הכעס ולהצליח לתקן 

 מידה זו ואף להשפיע על הסובבים אותי על מנת שיוכלו גם הם לחיות ללא כעסים.

 מהי מידת הכעס?

ומצד שני( ולא כמת שאינו מרגיש, אלא בינוני, לא יהיה בעל חמה, נוח לכעוס )הרמב"ם אומר: "

לא יכעס אלא על דבר גדול שראוי לכעוס עליו כדי שלא יעשה כיוצא בו פעם אחרת". כלומר מידה 

בינונית היא לכעוס רק על דבר חמור, וכן אם אדם רוצה להטיל אימה על בניו ובני ביתו כדי 

להפחיד אותם ודעתו תהיה מיושבת בינו לבין שיחזרו למוטב, יראה עצמו בפניהם שהוא כועס כדי 

עצמו, ורק כלפי חוץ יראה שהוא כועס, כי באמת אסור לכעוס אף פעם, אלא שלפעמים אפשר 

 ". 1להראות פנים של כועס

מידת הכעס היא מידה מסוכנת לאדם, כעס הוא ענף למידת הגאווה, גאווה היא שאדם מרגיש 

-"2כל הכועס כאילו עובד עבודה זרהם כותב: ""הרמבשמגיע לו משהו והוא לא מקבל את זה, 

 ומקורו בגמרא.

 כעס הוא ענף של גאווה

כשאדם מרגיש שמגיע לו משהו והוא לא מקבל את זה, עצם ההרגשה זו הגאווה,  –גאווה 

והתולדה של הרגש הזה הוא הכעס, אם בא לך כעס תדע לך שזה מגיע לך ממשהו שציפית ולא 

 בכעס אלא בשורש שלו שהוא הגאווה. קיבלת, לכן לא מטפלים

כעס, דאגות ופחדים, כל אלו עלולים להביא למחלות לא עלינו, ישנם ארבעה יסודות: מים, עפר, 

כל הכועס כל מיני גיהינום שולטים אש, ורוח, והכעס הוא כנגד האש, לכן כתוב במסכת נדרים:"

. כעס ותסכול הולכים יחד, כי כל "4 3בו". שנאמר בקהלת :"והסר כעס מליבך והעבר רעה מבשריך

מי שלא יכול להנהיג את עצמו לא יכול להנהיג אחרים, מי שהוא טיפש הוא כועס, וככל שהוא 

טיפש יותר הוא כועס יותר, בגלל זה ילדים הם כעסנים, כי אין להם מספיק דעת, וכן כתוב בספר 

 ".5כי כעס בחיק כסילים ינוחקהלת: "

 מי שהוא קטן הוא גדול:

י שלא שם על הקטנים ממנו הוא הקטן, אבל מי שלא מקפיד על הקטנים ממנו הוא הגדול, וכן מ

". אדם נמדד על פי מה שהוא עושה באופן 6איזה הוא הגיבור הכובש את יצרו כתוב בפרקי אבות:"

קבוע ולא חד פעמי, אם אתה מדבר בנחת כל היום ופעם אחת כועס אז אתה נמדד על פי המצב 

הטעות החמורה ביותר שכשאתה בניסיון אתה מאשים את הבחוץ במה שקרה לך  הקבוע שלך.

"החבר אשם", "המפקד אשם", וזו טעות כי אנשים בחוץ הם לא העניין, אלא יש אותך ואת 

הניסיון בלבד. כל החיים של האדם זה ניסיון אחד ארוך, הכעס מונע מהאדם להגיע להשגות של 
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בקבלת הקדושה הרוחנית, לפעמים אדם שכועס צובר בתוכו קדושה, ומידת הכעס פוגעת באדם 

המון המון לחצים ובסוף מתפוצץ מכעס אפילו בגלל הערה קטנה, וזה קורה, כי אנשים לא יודעים 

לפתור בעיות עד הסוף, אנשים לחוצים מהחדשות ומהמצב סביבם, ורוב הדברים שאנשים 

שמתוקן ממידת הכעס הוא מיד מבין  פוחדים וחוששים מהם, הם בסך הכל דמיון שווא. אדם

שהכל מלמעלה, ומבין שכל המציאות סביבו זה רק צינור שה' מופיע דרכו, כי כל מה שקורה לך 

 בחוץ זה בעצם ניסיונות אצלך בפנים. 

 הכעס והדעת

את הכעס צריכים אנחנו הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצוק"ל כותב בספר אורות הקודש: "

". בכעס גדול אבל מתון ומיושב אנחנו צריכים לשנוא את הכעס 7יתנולשנוא בכל עומק הווי

 הרתחני. 

( כעס מתון ומיושב שעניינו התעוררות לשנות, והתנגדות 2( כעס רתחני, 1יש שני סוגי כעס: 

לדברים שליליים שקורים, לא להשלים עם הרע שקרה. לעומת זאת הכעס הרתחני משועבד 

רבב את הדעת, ופוסל את כל היתרונות הגדולים של האדם, למערכות הרגש, הכעס הרתחני מע

 ומבטל את כל מעלות האדם.

כשרואים אנו איזו כיתה או מפלגה מדברת תמיד את דבריה בכעס, הרי לנו כותב הרב קוק: "

סימן שאין לה דעת, שאין לה תוכן במה למלא את הריקנות שלה, והיא כועסת על עצמה באמת, 

 ". 8ריח אותה להטיל את הארס של כעסה על אחריםאלא שהאגואיזם בא ומכ

עבודה גדולה ומאירה היא להסיר את הכעס מהלב לגמרי, להביט על הכל בעין מוסיף הרב קוק:" 

יפה, וגם על מה שעושים הרשעים, גם על הרעים היותר מוחלטים ברשעות יש לחמול, על היותם 

רשעים, לרצות לתקן אבל לא בכעסים,  נשקעים בבוץ הרשעה, למצוא את הצד הטוב שיש לאנשים

כדי להסתלק ממצב של כעס יש צורך בתהליך חשיבה להסתכל בעין יפה, להיות מאמין בריבונו 

 " 9.של עולם

 כיצד נתגבר על הכעס?

דבר ראשון צריך לדעת שכעס הוא דבר שהולך ומתגבר, ולכן אם אדם רואה שהכעס מתחיל 

שהכעיס אותו לפני שיתפרץ. נקודה נוספת: אדם צריך להתגבר עליו מיד ינתק מגע עם הדבר 

לדעת שגם לאדם העומד מולו יש חשיבה, הוא לא רשע, אלא החשיבה שלו שונה משלך. אחד 

", כלומר: אין להתייחס ברצינות 10שהבל הבלים, הכל הבלמתיקוני הכעס הנוספים הוא לדעת "

זאת כאתגר שיש לך הזדמנות למחול, יתרה לכל מיני צרות שעושה לך הזולת, ואדרבה יש לראות 

שמטבעו היה כעסן  11וכמו שאתה מוחל לחבריך כך ימחלו לך. ר' נחמן מברסלב סיפר לתלמידיו

מאוד, אך עבד על עצמו והתרגל בשבירת הכעס עד שזכה להתהפך מקצה לקצה שלא היה מקפיד 

, הוא גילה שמה שזכה על שום דבר בעולם, וגם נגד מי שהציק לו עד מוות הוא לא חש שום שנאה

לעקירת הכעס ולמידת הסבלנות היה בזכות ביקורו בארץ הקודש ארץ ישראל, וביאר שמסיבה זו 

 כל כך נתאווה משה רבנו להיכנס לארץ ישראל, כי שם זוכים למידת ארך אפיים.
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 סיכום

בניי  במאמר זה למדתי על נקודות מתיקון מידת הכעס ותפילתי לה' יתברך שאזכה אני ומשפחתי

ובני בניי, ועד סוף כל הדורות בתוך כלל ישראל בתיקון מידת הכעס, ולזכות לחזות בנועם ה', 

ולבקר בהיכלו מתוך רווח והצלה, הצלחה, אהבה ואחווה שלום ורעות, ונזכה כולנו להתבשר 

בבניין בית מקדשינו, ותפארתנו בהר מרום ההרים, ובביאת גואל צדק במהרה בימינו, ונשוב 

קומי אורי כי בא ת באור ה', וכבוד ה' עלינו יראה ועלינו יזרח ה' כמאמר הפסוק בישעיה: "לחזו

אורך וכבוד ה' עלייך זרח כי הנה החושך יחסה ארץ וערפל לאומים ועלייך יזרח ה' וכבודו עלייך 

 ".12יראה
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 אמונות תפלות

 יונתן סעיד

 הקדמה

תפלות מכיוון שנושא זה מאוד מעניין אותי ויוצא לי הרבה לחשוב עליו בחרתי לעסוק באמונות 

ולהיתקל בו בסיטואציות שונות. הפריעו לי לפעמים ההתנהגויות המוזרות של אנשים או של עצמי 

בעקבות אמונות תפלות וכו' ואני יודע שהיהדות וההלכה מתייחסת ועוסקת בזה. לכן החלטתי 

 ברר אחת ולתמיד את עניין האמונות התפלות.לכתוב עבודה בנושא זה כדי ל

  שלשה מקורות לידיעת האמת

 רבינו הקדוש הרמב"ם מביא שלשה מקורות אמינים לידיעה האנושית, והשאר הם הבל.

 שכל .1

 חושים .2

 נבואה ורוח הקודש .3

  יידעו רבותי שאין ראוי לנו להאמין אלא באחד משלשה דברים: 1וכותב כך: באיגרת הרמב"ם

דבר שיהיה עליו ראיה ברורה מדעתו של אדם, כגון חכמת החשבון והגימטריות  הראשון:

  )גאומטריה ומתמטיקה בכלל( והתקופות )אסטרונומיה(.

דבר שהשיגו האדם באחד מחמשת החושים, כגון שידע בוודאי שזה אדום וזה שחור  והשני:

ה חם וזה קר, או שישמע וכיוצא בזה בראיית עינו, או שיטעם שזה מר וזה מתוק, או שימשש שז

 שזה קול צרוד וזה קול הברה, או שיריח שזה ריח ערב וזה ריח באוש וכיוצא באלו. 

דבר שקיבל אותו האדם מהנביאים ומן הצדיקים וצריך לבעל דעה לחלק בדעתו  והשלישי:

ובמחשבתו כל הדברים שהוא מאמין בהם ויאמר: זה האמנתי בו מפני הקבלה )מן הנביאים 

ים( וזה האמנתי בו מפני ההרגשה )הניסיון החושי( וזה האמנתי בו מפני הדעה )הוכחות והצדיק

שיכליות(. וכל מי שיאמין בדבר אחר שאינו משלשת המינים האלו, עליו נאמר "פתי יאמין לכל 

 " 2דבר

  האיסור מהתורה

לא תנחשו  " כותב רש"י במקום,3לא תאכלו על הדם לא תנחשו ולא תעוננוישנו איסור מהתורה "

, וכן כותב שם רש"י על 4כגון אלו המנחשים בחולדה ובעופות פיתו נפלה מפיו, צבי הפסיקו בדרך

"לא תעוננו" מלשון עונות ושעות שאומר יום פלוני יפה להתחיל מלאכה, שעה פלונית קשה לצאת. 

 –עוננו" "לא תנחשו" כגון אלו המנחשים בחולדה ובעופות ובכוכבים "לא ת 5במדרש סיפרא נאמר

לא תביטו בצורות  –עזרא מביא דעה נוספת ל'לא תעוננו'  –אלו אוחזי עיניים. רבי אברהם אבן 

 העננים, ללמוד ולנהוג על פיהם בחיים.

 המקור לאמונות תפלות

ישנם אמונות תפלות שמקורם הגיע ממקורות שונים לדוגמא: ישנה אמונה תפלה שאומרת שלא 

ת שיש פה סוג של היגיון שהשולחן הוא כמו מזבח ואסור להעביר להעביר תינוק מעל שולחן למרו

מעליו תינוק , אבל מצד שני אם זאת הסיבה אז גם לאנשים גדולים זהו איסור. קיימות אמונות 
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שונות נוספות שמקורן לא ברור לנו שכן אמונה תפלה היא אמונה שאין לה יסוד שאינה מסתמכת 

ברת. ישנם גם אמונות תפלות מקובלות שמכונות גם אמונות על עובדות מוכחות, אמונה בלתי מוס

עממיות שחלקן אפשר להסביר על פי הסבר היסטורי. ישנם גם אמונות תפלות שאדם יוצר לעצמו 

לדוגמא מחיי היום יום: שמשחקים שש בש ואתה יוצר לעצמך  בעקבות מאורעות שקרו לו בחייו

ת. יש אמונות תפלות עתיקות מאוד ויש גם אמונות סוג של זריקה שככה יהיה לך מזל יותר בקוביו

תפלות חדשניות. יש המסבירים שאמונות תפלות נוצרו בגלל חוסר שליטה, יש שמקשרים 

שאמונות תפלות לטראומות ילדות. ישנם אמונות תפלות שמקורן בנצרות ואסור לעשות אותם 

מופיעה  6ץ. בתלמוד הבבליכמו האמונה של הקשה על שולחן מעץ בגלל שישו צלבו אותו על הע

רשימה ארוכה של פעולות המכונות "דרכי האמורי" וכולן אמונות תפלות שהיו נהוגות אצל עמי 

 כנען הקדומים ובגמרא כתוב שאלו אמונות שווא ואסור לעשותן.

 לא תלכו בחוקות הגויים

במלבושיהם ההזהרה שהזהירנו מללכת אחרי הכופרים ולהתנהג כמנהגם ואפילו " 7הרמב"ם פירט

". וכבר 8וכינוסיהם ומסיבותיהם והוא אמרו ולא תלכו בחוקות הגויים אשר אני משלח מפניכם

נכפל לאו זה באומרו בחוקותיהם לא תלכו ובא הפירוש ולא אמרתי אלא בחוקים החקוקים להם 

ולאבותיהם ולשון הסיפרא שם ובחוקותיהם לא תלכו שלא תהלכו בנימוסות שלהם ובדברים 

ם להם.. רבי מאיר אומר אלה דרכי האמורי שמנו חכמים. רבי יהודה בן בתירא אומר החקוקי

שלא תחור ולא תגדל ציצית ושלא תספר קומי והעושה דבר מכל אלו חייב מלקות...והוא אמרו 

". חכמים שאסרו לנו עשיית מעשים אלו רמזו להציל אותנו מלהיגרר 9הישמר לך פן תנקש אחרים

ות בעייתיות שעלולים לדרדר את האדם למצב של שחיתות מוסרית, עקב מאותם תחושות ואמונ

 אימוץ מעשים המביאים איתם תודעות הרסניות.

 מקורות הלכתיים העוסקים באמונות תפלות

 כותב ספר החינוך באיסור 'לא תעוננו': שלא לעונן זוהי לשון עונה שלא נאמר שעונה )זמן(

שם ששורשי המצווה היא לפי שאצל המון העם והנערים, מסויימת דווקא בה טוב להתחיל. וכותב 

העניינים הנמנעים בתכלית המניעה ויכולים בעקבות זה להגיע לכפירה זאת אומרת אמונות 

שיש למנוע את מנהג הכפרות )לשחוט  10תפלות יכולות להביא לכפירה בבורא. בשולחן ערוך כתוב

אשכנזי הרמ"א, כתב שאין לשנות את תרנגול(. למה ? משום דרכי האמורי ואומנם הפוסק ה

המנהג כי יש בו טעמים וגם כי זה מנהג עתיק. בכל אופן רבים מפוסקי זמנינו אומרים שעדיף 

: אין ראוי לישראל שהם חכמים מחוכמים 11לעשות כפרות בכסף. ונחתום בדברי הרמב"ם

ש ביעקב ולא כי לא נח" –להמשיך בהבלים אלו ולא להעלות על הלב שיש תועלת בהם שנאמר 

 ".קסם בישראל.." ומפני זה אמרה התורה על אלו ההבלים "תמים תהיה עם ה' אלוקיך
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 סיכום 

במאמר זה עמדתי על מספר נקודות בעניין אמונות תפלות ובעקבות כך הוברר לי שנושא האמונות 

כה אותנו התפלות שנפוץ כל כך היום הינו נושא שאיננו עולה בקנה אחד עם דרך התורה אשר מדרי

 ". 12בכל דרכיך דעהו והוא יישר אורחותיךלאמונה בה' כפי שנאמר "

תפילתי לה' שאזכה ללכת בתמימות ובפשיטות בחיים, וכן הדבר העיקרי שלמדתי הוא שהמושג 

אמונות תפלות בא מטראומות מהילדות, מהעבר ההיסטורי, מחוסר ידיעה, מחוסר שליטה, 

התשובה שקיבלתי היא שאין אמת כלל וכלל באמונות  ובעיקר העתקה מחוקות הגויים. אבל

 תפלות וצריך ללכת רק באמונות התורה אמן.
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 התמודדות עם קשיים של החייל הדתי

 יובל סרוסי

 פתיחה

ישנו קושי גדול לבחור דתי שמתגייס היום לצבא לשמור על הדת ולא לרדת ברמה הרוחנית שלו, 

מכמה סיבות: ראשית האדם שהיה רגיל להיות לפני כן בחברה דתית, נמצא לבד כעת בחברה 

חילונית, וישנו לחץ חברתי, ובדומה לכך ישנה עייפות ולחץ שמקשים על האדם לשמור על המצוות 

אדם גם  שמשעמם ושכולם מסביבך לא שומרים.כ -ת כגון תפילה, ציצית כשחם, שבתהיום יומיו

שומע סביבו דיבורים גסי רוח, ולפעמים יש באוהל תמונות לא צנועות, וגם יש בצבא בנות 

שגם גורמות לאדם להרהורים ועלולות להוריד  -כמשקיות ת"ש, מדסני"קיות, מדריכות ירי ועוד

בן, בשמירות מתקיימות לפעמים שיחות עם חברים ששואלים שאלות ברמה הרוחנית. כמואותו 

כפירה בדת, ויש גם פעילויות שלא מסתדרות עם ההלכה, לדוגמא: כשלוקחים את כל היחידה 

לבריכה מעורבת או שלוקחים את כולם להצגה עם בנות על הבמה. במאמר זה, ניתן עצות כיצד 

 נאמן, לתורה ,למצוות ולאמונה שלך גם בצבא.  להתמודד עם הקשיים של החייל הדתי, להישאר

 עצות טובות להתמודדות עם הקשיים

העצה העיקרית היא: קודם כל להיות עירני ומודע לקשיים. לא להגיד "לא יקרה לי כלום",  .1

"אני חזק מספיק להתמודד", "אני בטוח שהכל יהיה בסדר", אלא להיות מוכן להתמודדות 

" 1עליך בהפתעה מהשמיים. כפי ששלמה המלך אומר "אל תבהל ברוחך עם הקושי שלא יפול

כלומר אל תיכנס לפאניקה ולבהלה, אל תהיה מופתע אלא תבוא מוכן מראש ותדע לקראת 

 מה אתה הולך. 

עצה נוספת היא לדמיין את דמות הרב שלך לנגד עיניך בשעה שאתה חושב ליפול ולחטוא, ואז  .2

" וגם כתוב 2והיו עיניך רואות את מוריךא כפי שכתוב "מכבודו ויראה ממנו תמנע מהחט

" כלומר כל מקום שאני הולך או נמצא בו, אני שם את ה' מולי ואז 3שיוויתי ה' לנגדי תמיד"

אני לא מעז לחטוא. וכך מסופר על יוסף הצדיק שאשת פוטיפר ניסתה לשכנע אותו לשכב 

. כשאתה 4אבינו וזה גרם לו שלא יחטאאיתה והוא צייר בראש שלו את דמותו של אביו, יעקב 

נזכר ברב שלך ורואה אותו מול העיניים זה מחזק אותך ומזכיר לך שלא מתאים לך לעשות 

 חטאים אלא מצוות. 

גם מגלה מהו הרצון האמיתי של האדם,  להתפלל על עצמך!!!!!! אי אפשר בלי תפילה. ותפילה .3

פילה היא ביטוי של הרצון של כך מסביר הרב קוק בספרו "עולת ראיה" בהקדמה שהת

רוחנית בצבא הוא יזכיר קודם כל -הנשמה של האדם. ואם האדם יתפלל להצלחתו הדתית

 לעצמו מהו באמת רוצה וכמובן יבקש מה' שישמור עליו מבחינה דתית רוחנית 

" הגמרא מלמדת אותנו שאם יצר הרע 5בראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבליןכתוב בגמרא " .4

ך תלמד תורה וזה ירחיק אותו ממך. לדוגמא: שאתה הולך לישון ולא נרדם ויצר תוקף, אות

הרע מכניס בך הרהורים, אתה אומר קריאת שמע שעל המיטה ואז יצר הרע רואה שאתה 

 מתחיל עם לימוד תורה והוא עוזב אותך ואז תוכל להירדם בשקט ובלי הרהורים כמן כן כתוב
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". לכן כדאי לקבוע זמנים של לימוד יומי בצבא 6מדרשאם פגע בך מנוול זה משכהו לבית ה"

עם חבר או שניים אפילו רק לכמה דקות קבועות ולא לוותר עליהם לא משנה מה!! כמו כן 

 כדי לשמור על קשר עם הרבנים במכינה להרים טלפון לשתף לדבר ולהתחזק. 

הכי עשיר או " מסביר הרמב"ם שאדם לא סתם יתחבר לבן אדם 7עשה לך רב וקנה לך חבר" .5

הכי יפה או הכי מקובל בחברה אלא אתה צריך להתחבר ל"חבר מעלה" כלומר חבר שירים 

אותך שאתה נופל, חבר שהוא בעצמו טוב לב וירא שמיים )כמו החברים שלמדו איתו במכינה( 

 והקשר הזה מאוד יכול לעזור לאדם בצבא ולשמור עליו מבחינה דתית רוחנית. 

קדושים תהיו כי כמה עצות לחייל הדתי. ראשית, נאמר בתורה "הרב שלמה מן ההר נתן  .6

" 9ריות ומן העברהעהוו פרושים מן ה"ופרשו חכמים זכרונם לברכה " 8קדוש אני ה' אלוקיכם

לכן יזהר האדם לא יצחק " 10שחוק וקלות ראש מרגילים את האדם לערווהכן נאמר " ווכמ

להרהורים ויוכל. ליפול ולכן כדאי להקדים עם חיילות שזה עצמו יגרום  ויגיע לקלות דעת

 תרופה למכה.

 12" מסביר הרמח"ל11ואדברה בעדותיך נגד מלכים ולא אבושאומר דוד המלך עליו השלום "  .7

שדוד המלך לא התבייש לדבר דברי תורה גם כשישב עם מלכים אחרים שדיברו רק על 

הוי עז כנמר וכו' לעשות " הנאותיהם ,כלומר דוד לא נכנע ללחץ חברתי. כמן כן אמרו חז"ל

ולא יבוש מפני המלעיגים עליו בעבודת "וכן כתב השולחן ערוך  "13רצון אביך שבשמיים

" כלומר בצבא אדם צריך לעמוד על שלו שיהיה לו עמוד שדרה ולא יפחד ויתבייש 14השם

בציצית שלו ובמצוות שלו ובשמירת שבת שלו והוא יהיה דוגמא לכל המחלקה ורק יעריכו 

 ו יותר על זה שהוא הולך עם האמת שלו עד הסוף.אות

שהקדוש ברוך הוא שם את האדם בעולם הזה שקיימים בו הרבה דברים  15אומר הרמח"ל .8

שמרחיקים אותו מהקדוש ברוך הוא והאדם נמצא בתוך מלחמה תמידית כי כל ענייני העולם 

ידי שיכבוש את יצרו  הם ניסיונות לבדוק האם הוא יהיה גיבור בן חיל וינצח את המלחמה על

הרע ויבחר בטוב. מכאן נלמד גם במלחמתו של האדם הדתי בצבא ובחיים בכלל שעליו להיות 

מוכן להתגבר על המכשולים שמסיתים אותו מהדת ולראות אותם כניסיונות מהקדוש ברוך 

 .הוא, ועל האדם להיות גיבור ובן חיל לבחור בטוב ולדבוק בעמדה שלו ובערכים הדתיים שלו

שהאדם צריך להיזהר מאוד שלא לאבד את הזמן בהבל וריק )שזה  16ומר רבי אליעזר פאפוא .9

יכול לקרות הרבה בצבא. אחרי המסלול יש המון זמן פנוי לחייל וכן בשבתות אפילו בזמן 

המסלול( והאדם צריך למסור את נפשו להיות כאיש מלחמה עומד על המשמר ובתחבולות 
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והשעמום מביא  עמוםש הזמן בתוכן, כי הבטלה מביאה לידי יעשה מלחמה על מנת למלא את

 . 17לידי חטא

מסופר על הרב שלמה גורן זצ"ל שעמד בתוקף על כך שבכל עת שחייל יקבל פקודה שסותרת  .10

תקדמות של קצינים פר הרב יוסי הראל שהרב גורן מנע המצווה עליו לסרב פקודה. ומס

והכשרות. העמדה של הרב גורן הייתה  ולעיתים אף הדיח קצינים שפגעו במצוות השבת

שקצין שקדושת מסורת ישראל לא חשובה לו ,לא ראוי להיות מפקד בצה"ל ולשלוח חיילים 

להילחם למען עם ישראל. אנו לומדים מהרב גורן את החשיבות ההקפדה על התורה והמצוות 

שמירה על הדת בצבא ושבעיני הרב גורן נתפסה כחלק מהמקצועיות של החייל והקצין, כלומר 

 בצבא צריכה להיות מרכזית בעייני החייל. 

 סיכום 

למדנו שישנם הרבה עצות לחייל הדתי כיצד לשמור על רמתו הרוחנית בצבא והעיקר הוא שהאדם 

מידי פעם, על מנת להזכיר לעצמו מאין הוא בא ולאן הוא  ישוב ויחזור לקרוא מאמר זה ושוב ושוב

הולך ולפני מי הוא עתיד לתת דין וחשבון, כפי שכותב הרמח"ל בהקדמה לספרו מסילת ישרים 

 תצא רק מהחזרה עליו. בהצלחה לכולנו. שהתועלת מספרו
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 לצבא חרדיםהגיוס בעיית 

 ניב עובד

 

היו בני ישיבות שנלחמו, לאחר לחץ ציבורי דוד בן גוריון החליט לפטור את  במלחמת השחרור

בחורי הישיבות מגיוס לצה"ל "לאחר השואה חובה על מדינת ישראל לדאוג להמשכיות ערכי הדת 

דתי לעם -טל על מדינת ישראל להיות מרכז רוחניומ ,והמסורת, כפי שהם משתקפים בישיבות

 .היהודי" ישראל צריכות לספק מנהיגים רוחניים לעםוהישיבות בארץ  היהודי כולו

 :ים מדוע לא להתגייס לצה"לנביא עתה את טענות החרד

 קורות מהתורה:מ .1

יש  לפי פסוק זה אנו רואים שמה' הישועה, ה' ילחם בשבילנו. 1"ה' ילחם לכם ואתם תחרישון"

 שלא צריך להילחם אלא הקב"ה ילחם בשבילנו במלחמות. שמצטטים פסוק זה כמקור לזה

הם רואים את הצבא מבחינת "כוחי ועוצם ידי"  2החיל הזה" את "כוחי ועוצם ידי עשה לי

שהצבא מנצח במלחמות זה בזכות עצמו ולא בזכות הקב"ה וכך הגאווה של הצבא והחיילים עולה 

  והוא הקב"ה. להם לנצח סייעוהם שוכחים מי באמת 

נוסף הם מביאים עוד דוגמא מהתורה שמוכיחה שאסור לבטל תלמוד תורה כדי ב

שאברהם אבינו הפסיק לימודם של תלמידיו כדי  3להילחם,להתגייס לצבא "וירק את חניכיו"

 .ללכת להציל את בן דודו לוט

בתלמידי חכמים" )עשה מלאכה  אנו רואים שאברהם נענש על כך שעשה "אנגריא 4במסכת נדרים

ומזה הם מסיקים שאסור להפסיק לימוד תורה של תלמידי חכמים בשביל  בתלמידי חכמים

 להתגייס.

מימרא זאת אומרת שתלמידי חכמים לא צריכים שמירה וכך גם  5."רבנן לא צריכי נטירותא"2

ירה הם גם פטורים מכיוון שתלמידי חכמים לא צריכים שמ נפסק להלכה בשולחן ערוך וברמב"ם.

ל זה צבא "ממס של שמירה ביישובים שהם גרים ולכן הם צריכים לקבל פטור מהצבא כיוון שצה

 ששומר על מדינת ישראל ואזרחיה והם פטורים משמירה לכן לא צריכים להתגייס.

 בגמרא מובא כלל זה האומר שהתורה מגנה ומצילה על מי שלומד אותה. 6."תורה מגנא ומצלא"3

חרדים מסיקים שהעיקר זה התורה שהיא זו שתגן עלינו ולא הצבא ואם כולם ישבו וילמדו ומזה ה

 תורה לא נצטרך בכלל צבא.

אנו במלחמת מצווה ובמלחמת מצווה כולם חייבים להתגייס זאת מצווה מהתורה אז מדוע .4

ללמוד תורה זו מצווה  7ממצווה" פטור"העוסק במצווה  החרדים אינם רוצים לקיים מצווה זו?!

ולכן הם טוענים שהם פטורים ממצוות גיוס לצבא ובנוסף הם מביאים את הטענה האומרת 

הם אומרים שיש  לא מפסיקים למענה מלימוד תורה. 8,"מצווה שאפשר לעשותה ע"י אחרים"

יש  מספיק אנשים היכולים להתגייס לצבא אך אין מספיק אנשים שיכולים לשבת ללמוד תורה.

                                                           
1
 שמות )י"ד, י"ד( 

 ז(",י'ח)דברים  2
3
 בראשית י"ד,י"ד 
4
 דף ל"ב,עמוד א' 

5
 'בבא בתרא דף ז',עמוד ב 
6
 סוטה דף כ"א עמוד א' 
7
 סוכה דף כ"ו, עמוד א' 
8
 מועד קטן ט', עמוד ב' 



 בעזרת ה'
 

113 

"גדול תלמוד  תשובתם היא:סו להקשות עליהם בטענה שזה פיקוח נפש ולכן חייבים להתגייס שני

 ולכן אין חובה להתגייס אם לומדים תורה. 9תורה יותר מהצלת נפשות"

לפי מימרא זאת  10שערי ירושלים שהיו עוסקים בתורה" ?"מה גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה .5

 זה לא הצבא אלא לימוד התורה הגדול שהיה.ח במלחמה צהם מוכיחים לנו שמה שני

 וזה מחזק את טענתם שצריך ללמוד תורה ולא להתגייס.

 שבט לוי הוא .הובדל משאר ישראל, כיוון שהם לומדי תורה הם לא מקבלים נחלה.שבט לוי 6

הרמב"ם בהלכות שמיטה  "צבא ה'" הם לא עושים מלחמה כשאר ישראל והם פטורים ממלחמה.

שלא רק שבט לוי פטור ממלחמה אלא "כל איש ואיש מכל באי העולם אשר נדבה כותב  11ויובל

כל אדם הפורק  רוחו אותו והבינו מדעו להיבדל לעמוד לפני ה'... ויהיה ה' חלקו ונחלתו לעולם..."

ולכן  עצמו מהגשמיות ורוצה ללמוד תורה כמו שבט לוי יכול לעשות זאת ולהיות פטור ממלחמה.

ם רוצים לשבת ללמוד תורה כל היום ולהיות כמו שבט לוי ובגלל זה הם החרדים אומרים שה

 פטורים מלהתגייס.

כל הטענות הקודמות אסור להתגייס לצבא שהוא  יש טוענים שעל אף ."בצבא מתקלקלים":7

שונה מצבא דוד המלך, כיוון שהוא לא צבא דתי ויש הרבה חיילות בתפקידים שונים כמו 

ויש הרבה חילול שבת,קללות ועוד דברים כאלה ואחרים  וחינוך וכו' מד"סניקיות, משקיות ת"ש

 להתנהג בצורה לא דתית. ,שיגרמו לבחור ישיבה שרגיל לאורח חיים דתי ולסביבה דתית

הדובדבן שבקצפת בטענת החרדים מדוע לא להתגייס לצבא הוא מכתבו של אגרת הרב קוק .8

בעניין  12הרב אברהם יצחק הכהן קוק )זצוק"ל( במכתב זה ,הולכת הציונות הדתית בדרכושהרב 

 !את בני הישיבות מגיוס לצבא במפורש בו אשר הרב פוטר ,גיוס בני ישיבות לצבא בריטניה

 הפרכת דעת החרדים-העמקה ובירור המקורות

 13כיום אנו נמצאים במלחמת מצווה כפי שמגדיר הרמב"ם בהלכות מלכים ומלחמותיהם

א בגדר "עזרת ישראל מיד צר שבא עליהם" וכיום אויבנו עומדים עלינו שמלחמת מצווה הי

 מגן על ישראל מיד האויב ומשתתף בכך במלחמת מצווה. המשרת בצבאלכלותנו וכל חייל 

להלן, אביא שוב את מקורות החרדים, אך הפעם בהסברם המדוייק והנכון ואף לפי הקשרם, בה 

 הם נכתבו:

 מקורות מהתורה

פס' אח"כ כתוב "ויאמר ה' אל משה מה תצעק אלי דבר אל בני  "."ה' ילחם לכם ואתם תחרישון1

בפס' זה  ותשב בחיבוק ידיים?! מאליה ישועת ה' תגיעשהאם הקב"ה אמר למשה  "ויסעו ישראל

את ידך על הים..ויבואו בני נטה את מטך ו הרםבני ישראל" ,"ואתה  אל דבר" והוא אומר ל

הקב"ה לא עוזר  .אנו רואים שהקב"ה רוצה את השתדלות משה ובני ישראל .ם"ישראל בתוך הי

למי שלא עוזר לעצמו! צריכים לעשות מעשה כדי שהקב"ה יעזור לך ורואים זאת בפסוק האמור 

אל בני ישראל" אל תבוא אליי ותבקש עזרה  דבר" לעיל שהקב"ה אומר למשה "מה תצעק אלי"?

  עזור לך!אתשתדל תעשה מעשה ואני  ,לחם בשבילךאבלי שתעשה כלום ותצפה שאני 

אנו רואים אח"כ בקללות על "כוחי ועוצם ידי עשה לי החיל הזה" והרי פסוק זה סותר את דעת 

                                                           
9
 מגילה דף ט"ז, עמוד ב' 
10
 מכות דף י', עמוד א' 
11
 פרק י"ב,י"ג 
12
 אגרת תת"ר 
13
 פרק ה' הלכה א' 
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איסור אלא אמירה זה לא שאומר על פסוק זה, בדרשותיו הר"ן  הציונים שצריך להתגייס לצבא.

את ה' אלוקיך כי הוא הנתן לך כח  שום "וזכרתר, בפסוק אחר כך מסוים רק בתנאי חיובית

זה העוזר לך והכוח התה זוכר את הקב"ה שהוא ארק כאשר  שזה חיובילעשות חיל" זאת אומרת 

צבי הרב  .ממנו, אפשר וצריך להילחם אך אסור לשכוח מאין כוח הלחימה מגיע אלאלא ממך 

 כיבשם ה' נזכיר" ו"אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו  מתהילים כ'את הפסוק  מבארקוק יהודה 

 ,יש רכב וסוסים שהרי לגויים"כוחי ועוצם ידי"?!  פסוק זה לא מחזק את טענת החרדים על

החלוקה היא כך: "אלה ברכב מסביר שאך הרב קוק  ואנחנו עם ישראל בשם ה' נזכיר וכך ננצח!

ם ה' ואלה בסוסים" הם הגויים חושבים שמה שמנצח זה רכב וסוסים אבל אנחנו עם ישראל "בש

אנו יודעים שמה שמנצח זה הרכב והסוסים אבל כל זה בעזרתו של  הסוסים!על נזכיר" על הרכב ו

 הקב"ה שעוזר לנו.

בגמרא מובא שאברהם נענש על שהפסיק לימודם של תלמידי חכמים כדי שילכו  -על אברהם

לוט אינו  להציל את לוט אך מי אמר שזוהי מלחמת מצווה? וכי לוט הוא יהודי, חלק מעם ישראל?

יהודי אז למה לסכן תלמידי חכמים ולהפסיק לימודם כדי להציל גוי במלחמת רשות? על זה נענש 

זה  ,ל אברהם לא מוכיח כלום בנוגע לגיוס לצבא כיוון שלהביא את לוטאברהם אבינו. המקרה ש

 לא בגדר מלחמת מצווה.

אדם שלומד תורה צריך לסמוך על נס וכי הרב זוין תמה על זה  ."רבנן לא צריכי נטירותא"2

תלמידי חכמים  67הוא מביא לדוגמא את רצח  הוא לומד תורה?משום שבמקום של סכנת נפשות 

 רעות תרפ"ט וכי לימוד התורה בלבד שמר עליהם? הם היו צריכים נטירותא או לא?בחברון במאו

הרב מביא דוגמא  כיום! בינינוהרוצחים של פעם שרצחו אותם זה אותם רוצחים שמסתובבים 

נוספת , בהפצצות יצאה הודעה שביקשה מכולם לכסות את החלונות בבדים שלא יהיה אור 

צריכים נטירותא לא עשו זאת כי סמכו על  מידי חכמים שלאוהאויב ידע היכן להפציץ וכי תל

הוא מסיים ואומר המשנה מדברת על שמירה  ,הנס?! לא! בוודאי שהם עשו זאת כשאר ישראל

ואכן זה נכון צדיקים לא צריכים שמירה מפני גנבות וגזלות אך מפני סכנת  .מפני גנבים וגזילה

מצווה ונמצאים במצב של פיקוח נפש זה מצווה וכיום שאנו במלחמת  !צריכיםש בוודאי נפשות

 וחובה להתגייס לצבא!

רש"י אומר תורה מגנה ומצילה מפני איסורים אך דבר זה לא מדבר על  ."תורא מגנא ומצלא"3

מיצר הרע מאיסורים שונים שלא תעבור עליהם אך לא  בכוחה להציל אדםהתורה  .סכנת נפשות

 מפני סכנת נפשות.

מימרא זאת לא עוסקת בענייני מלחמת מצווה, מלחמת  פטור מהמצווה"."העוסק במצווה 4

מצווה כמו שהסברנו היא בגדר פיקוח נפש, במלחמת מצווה אפילו "חתן מחדרו וכלה מחופתה" 

 יוצאים למלחמה ולכן כיום שאנו במלחמת מצווה מימרא זאת לא רלוונטית לנתינת פטור מגיוס.

פיקוח נפש זה מעל הכל, מחללים שבת על פיקוח נפש  ת""גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשו

במסכת מגילה כתובה מימרא זאת אך לא נפסקה להלכה, לא ברמב"ם ולא בשולחן ערוך היא רק 

אך פיקוח נפש דוחה הכל  ,רצתה להראות את המדרגה הגבוהה, את הערך הגדול של לימוד התורה

רגע אנו נמצאים במצב סכנה חובה על כל  וכל שאנו במלחמת מצווהכוכיום  כולל לימוד תורה.

 אדם להתגייס לצבא ולהגן על מדינת ישראל ואזרחיה.

שהיו  ,רשום שערי ירושלים שהיו עוסקים בתורה" ?."מה גרם לרגלנו שיעמדו במלחמה5

הכוונה היא שהם היו עוסקים באופן כללי ביום יום בלימוד התורה  .כרגע יםסקועוסקים ולא ע

הילחם וע"י הלימוד תורה הם ל המלחמה הם לא רק ישבו ולמדו תורה הם יצאו לאך באותו רגע ש
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אנו רואים כאן שלימוד תורה הוא דבר חשוב מאוד אך לא סותר את היציאה  וניצחו. נלחמו

לכן יש את הזקנים והילדים שאינם יכולים להתגייס והם עוסקים בתורה  למלחמה במקרה הצורך

 ומזכים את כולם.

החרדים הביאו את הרמב"ם האומר "כל איש ואיש מכל באי העולם אשר נדבה רוחו  .שבט לוי6

לדעה את ה' והלך ישר כמו שעשהו  אותו והבינו מדעו להיבדל לעמוד לפני ה' לשרתו לעובדו

ם ופרק מעל צווארו עול החשבונות הרבים אשר בקשו בני אדם... ויהיה ה' חלקו ונחלתו לקיהא

 נושאוגם ידוע שבסוף כל  מסוגל להגיע למדרגה זו? אולי רק יחידי סגולה.וכי יש אדם ה לעולם..."

הלכות  הרמב"ם מביא דברי מוסר ולא הלכה ודבר זה נאמר בסוף ספר ,ביד החזקה של רמב"ם

וגם אם זה הלכה מדוע הרמב"ם לא הביא זאת בספר הכי מתאים  .שמיטה ויובל של הרמב"ם

לנושא זה בהלכות מלכים ומלחמותיהם? ובנוסף ראינו ששבט לוי פטור ממלחמה כיוון שהם 

 לומדי תורה ועסוקים בעבודת ה'.

אנו רואים שכאשר נאמר לבני ישראל לצאת למלחמה נאמר "לכל מטות  14אך במלחמת מדיין

זאת  .שבט לוירש"י הסביר ואמר הכוונה לרבות  ?מי הם כל מטות ישראלישראל" רש"י תמהה 

ולכן גם  אומרת שבמלחמת מצווה חובה גם על הלווים להפסיק בלימוד התורה ולצאת למלחמה.

אם לפי טענת החרדים שאפשר להצטרף לשבט לוי )בתנאים מסוימים( וללמוד תורה וכך להיות 

  קף בזמן מלחמת מצווה גם על הלווים.אנו רואים שזה לא ת ,פטורים ממלחמה

לבחור דתי לא פשוט להתגבר על יצרו בצבא ששם יש הרבה פיתויים אך  ."בצבא מתקלקלים":7

הצבא מאפשר לו לקיים אורח חיים דתי לדוגמא: כשרות, תפילות ומסלולים שונים שמתאימים 

ח כיום שישנם תלמידי וזה מוכ נצח יהודה ועוד., הסדר מחלקותלדתיים ולאורח חייהם כגון 

 חכמים ששירתו בצבא ולא נפגעו מבחינה דתית.

החרדים הביאו את דברי הרב קוק שנתן פטור לבני ישיבות מלהתגייס לצבא  אגרת הרב קוק. 8

 העולם הראשונה,במלחמת  בריטניהאך דבר זה אינו קשור לימינו זה היה גיוס לצבא  .בריטניה

בנו של הרב קוק  .וכיום אנו מדברים על גיוס לצבא הגנה לישראל, של עם ישראל וזה לא אותו דבר

הזדעזע וביקש לפרסם שדברי אביו אינם נוגעים לימינו ושכיום אנו צריכים  ,שמע דברים אלו

 הצבא של עם ישראל!שהוא להתגייס לצה"ל 

 סיכום

סותר את זה שחרדים גם צריכים להתגייס  אני חושב שלימוד תורה זה דבר חשוב מאוד אך לא

לצבא, לא לתקופה של שנתיים ושמונה אלא לתקופה של שנה לפחות שתתן להם הכשרה להיות 

צבא ותורה זה לא , שבעת מלחמה יוכלו להתגייס ולהגן על מדינת ישראל ועם ישראל ,לוחמים

 זה בא ביחד. ,ניגוד

יונים, חרדים, שמאלנים וימנים כולם שייכים והכי חשוב לא לשכוח את "ואהבת לרעך כמוך" צ

 כולנו אחים פשוט עם דעות שונות!  ,לעם ישראל כולנו עם אחד

 
 
 

  

                                                           
14
 במדבר ל"א, י"ד 
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 מידת העצלות

 עמוס עובדיה

 הקדמה:

אנו שמים לב שבטבעו של האדם ישנו מצד אחד כוח לפעול ולעמול, אך ישנו  "1אדם לעמל יולד"

לברר את היתרונות והחסרונות  ,בחרתי לעסוק במאמרי במידת העצלות ולנוח.גם רצון לשבת 

לך אל נמלה עצל, ראה דרכיה וחכם. אשר אין לה במידה זו. שלמה המלך כתב בספר משלי: "

שלמה המלך שולח את העצל  ".2קצין, שוטר ומושל. תכין בקיץ לחמה, אגרה בקציר מאכלה

עושה בחריצות את  וקה באגירת מזון בחריצות. הנמלהללמוד חריצות מהנמלה, שתמיד היא עס

תפקידה מתוך משמעת עצמית. אין מפקד או מנהל או שוטר שמכריח אותה לעמול ללא הפסקה, 

ורק המשמעת העצמית, וההכרה שלה באחריות שלה על חייה, גורמים לה להתאמץ ולפעול, ואינם 

  מניחים לעצלות להשתלט עליה.

 ל העצלותהיתרונות והחסרונות ש

אדם שפעיל ומייצר דברים או אפילו אדם  –במובן הפשוט והבסיסי ביותר  –חסרונות העצלות 

 בלי עשייה של ממש, הוא מגיע לידי סיפוק. –אפילו רק חושב  –שיושב וחושב כיצד לשנות דברים 

שלא ככל שפעל יותר בעצמו והגיע לידי תוצאה הסיפוק שלו גדול יותר, ההפך מכך העצל, כיוון 

שבעצלות, לא  ,הרובד הנוסף לשלילה פעל, ממילא גם לא הגיע לידי תוצאה, ולכן הוא מתוסכל.

שליליות. ועל זה אמר  גם יוצר תוצאות הוא רק שהאדם לא מגיע לידי תוצאות חיוביות, אלא

לב, והנה עלה כלו קמשונים, פניו -"על שדה איש עצל עברתי, ועל כרם אדם חסרשלמה המלך 

משל על האדם העצל, שדימה חכמת עצל,  נתןכלומר שלמה המלך ". 3וגדר אבנים נהרסהחרולים, 

לשדה של איש עצל, שלא די שאינו מגדל תבואה בגלל שאינו מעבד אותה כראוי, אלא אפילו מגדל 

דברים גרועים כמו קוצים ודרדרים שמזיקים, ואפילו אם היה מעבד את שדהו לגדל תבואה, 

וא יפסיד את התבואה, כי הגדר שלו נהרסה, והוא עצל מידי לתקן את מעצם זה שהוא עצלן ה

למרות שגדר  גדר אבניו נהרסה".הגדר, ומתוך כך יכנסו הבהמות והגנבים ולוקחים הכול. ואמר "

 אבנים חזקה מאוד, היא נהרסה מעצם זה שהוא התעצל לתקן אותה לפני שנפלה.

מהחרוצים. שלמה המלך כתב בספר קהלת:  אפשר לומר שסופם של העצלנים שיעבדו יותר קשה

". אם יש סדק קטן בגג הבית או בתקרתו, 4בעצלתיים ימך המקרה, ובשפלות ידיים ידלוף הבית"

ומזדרזים לתקנו, יצילו את הגג מקריסה. אך אם יתעצלו ויתעכבו מחמת העצלות מלתקנו, 

וכן אם לא יזדרזו לתקן  התקרה תיפול, ויצטרכו לעמול יותר קשה כדי לבנות את הבית מחדש.

  את הסדק שבגג בהקדם, סופו של הגג לדלוף מים בעת הגשמים.

דברים אלו נכונים גם בעבודת ה', כי העצלים אוהבים מנוחה, ומתוך כך המצוות ולימוד התורה 

הכנסת הם -קשות וכבידות על נפשם, ויברחו מבית המדרש אל המנוחה. וכשהם יושבים בבית

 , כי העצלות מביאה שינה בטבע האדם."5"עצלה תפיל תרדמהכנאמר: ישנים, 

אחר שביארנו על כך, שמידת העצלות היא מידה שלילית, וגורמת רעה לאדם, ניתן לומר שיש גם 

עצלות שהיא חיובית, כגון: עצלות לעשות דברים רעים, למשל, אדם שיושב ומתעצל לעשות רע או 

                                                           
1
 ה, זאיוב  
2
 י"א -ו'  ,משלי ו' 
3
 ל"א -ל, משלי כ"ד 
4
 ח' ,קהלת י' 
5
 ט"ו-משלי י"ט 
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מא: להיות עצל לשמוע ניבול פה ולשון הרע וליצנות לרדוף אחר תאוות ודברים בטלים, או לדוג

ולהרים יד על חברו. יש עצלות גם בדברים שאינם מעשיים, לדוגמא: הרהורים רעים, מחשבות 

 רעות.

 ?עד היכן העצלות יכולה להוביל

לא די לו לעצל שלא יגיע לידיעת התורה, בגלל שאינו לומד תורה כראוי, אלא הוא מפסיד אפילו 

שהוא עצלן, שבגלל עצלותו הוא אומר בליבו תירוצים מוטעים. כי העצל יתיר לעצמו מעצם זה 

ויאמר טוב לגוף לנוח כדי שיתחזק, כי כשאדם חזק הוא יכול לעשות יותר מן החלש. ושם את ליבו 

בדברים בטלים, ואומר שבזה יהיה ליבו פתוח. מכך מובן שהעצלות גורמת לו לחפש תירוצים, 

ווה בזה שהוא מתבטל מן הלימוד. אע"פ שמה שהוא אומר הוא אמת, שאכן ולחשוב שעושה מצ

 .טוב לנוח כדי שיתחזק

עצלות מולידה יש עצלות שנובעת מכך שאדם בחר להיות עצל וממילא המשיך בבחירה זו. "ו

", אך ישנה עצלות שהיא מטבעו של האדם, מבטן אמו, כפי שישנם נטיות טבעיות שאדם עצלות

אדם עם נטייה לכעוס, יש אדם עם נטייה לנדיבות, או לקמצנות, כך גם יש אדם נולד איתם. יש 

 עם נטייה טבעית שלא לפעול, להיות עצל.

 ?כיצד מתגברים על מידת העצלות

קודם כל, כמו שאר מלחמותינו עם היצר הרע, חייבים להיות עם משמעת עצמית. כלומר צריך 

פעמים אדם דוחה את מלחמותיו עם היצר לזמן  להחליט באופן רציני לא לוותר לעצמנו. הרבה

 …(. אחר נח יותר. )שכמובן אף פעם לא מגיע

 –בסוף כל יום עלינו לשאול את עצמנו מה עשינו היום להתגבר על העצלות. וכמובן העיקר הגדול 

 פעמית.-עדיפה התקדמות איטית אך קבועה, מאשר התקדמות גדולה חד

י" בארבע לפנות בוקר, האדם לא יתעצל, למרות שלתפילה הרבה פעמים אם היה משחק של "מכב

הוא היה בד"כ מאחר. הסיבה היא, שהחיבור של האדם למשחק, הוא הרבה יותר גדול מהחיבור 

שלו לתפילה. במילים אחרות, בשביל להתרגל להזדרז, צריך ללמוד על חשיבות המצווה שאנו 

ץ למצוות, כמו שאנו רצים לקראת חבר מזדרזים אליה, ולהפנים את הלימוד. כך שלפחות נרו

 שלנו, שלא ראינו הרבה מאד זמן. 

 , לדוגמא חברים, הורים, שעון מעורר ועוד.רים חיצוניים שיעזרו לנו להזדרזגם חשוב לחפש דב

 .6קים במידת הזריזות במסילת ישריםומומלץ ללמוד את הפרקים העוס

 להיות עם היד על הדופק

לבו של  והנה אנחנו רואים בעינינו כמה וכמה פעמים, שכבר" :במסילת ישרים כותב הרמח״ל

האדם יודע חובתו, ונתאמת אצלו מה שראוי לו להצלת נפשו... ואף על פי כן יניחהו, לא מחסרון 

 " 7הכרת החובה ההיא ולא לשום טעם אחר, אלא מפני שכבדות העצלה מתגברת עליו

דם מוצא לו סיבות רבות ה'מצדיקות' את הוא ממשיך וכותב שהסכנה הגדולה בעצלות היא שא

ואם תשאל את פי העצל, יבוא לך במאמרים רבים ממאמרי החכמים, התעצלותו בעבודת ה'. "

והמקראות מן הכתובים, והטענות מן השכל, אשר כולם יורו לו, לפי דעתו המשובשת, להקל 

פני שיקול דעתו, אלא עליו... והוא איננו רואה שאין הטענות ההם והטעמים ההם נולדים לו מ

". ממקור עצלותו הם נובעים, אשר בהיותה היא גוברת בו, מטה דעתו ושכלו אל הטענות האלה

 –לכן, הוא בא ומזהיר את האדם שכאשר הוא עומד בפני בחירה כלשהי בין שתי אפשרויות 
                                                           

6
 ט'-ו' מסילת ישרים פרקים  
7
 פרק ומסילת ישרים  
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מניע  שייזהר מאוד ויבדוק פעם ופעמיים לפני שבוחר באפשרות הקלה יותר, כיוון שמונח באדם

יסודי של עצלות, העלול לגרום לו לבחור באפשרות זו רק בשל עצלותו, ולא באופן מוצדק. 

הרמח״ל מלמד אותנו שגם הטיעון ה'ערכי' ביותר, עלול להיות בסך הכול כיסוי ליצרו של האדם, 

 המנסה למנוע ממנו התקדמות ועשייה. 

רבנו בחיי, מחבר הספר, כותב שם, ספר "חובות הלבבות". ל היש דוגמא מדהימה לכך בהקדמ

בעיני היה הדבר שלאחר שהחליט לכתוב את ספרו, הוא שינה את החלטתו בעקבות כמה סיבות: "

כבד מדי עבורי ודעתי מדי קצרה לזה, ומפני שאינני יודע את השפה הערבית על בוריה, אשר בה 

ד שחשבתי בלבי לחזור בי חברתי את חיבורי... ופחדתי פן אטרח בדבר שהוא למעלה מכוחי... ע

". אולם לאחר מכן הוא חשב, שייתכן ממחשבתי, ולהסיח את דעתי ממה שהחלטתי לעשות

וחשדתי את נפשי שהיא בוחרת במנוחה ובעצלות, בהשקט והמניעים שלו אינם טהורים לגמרי. "

 ובבטחה, וחששתי שעזיבת המחשבה הזאת נובעת מרצון התאווה, ושרצון זה, הוא שהטה אותי

אל דרך המנוחה והשלווה, והוא שנתן לי את הדחיפה להחליט על עזיבת המחשבה הזאת, ולשבת 

". לבסוף הוא החליט לכתוב את ספרו, לתועלתם הנצחית של כלל ישראל. קשה במושב העצלות

לתאר את פני עולם התורה ללא הדרכתו המוסרית של ספר "חובות הלבבות". הסיבות שכתב 

וב את ספרו החשוב נראות הגיוניות וצודקות, אבל הוא, ממקומו ומדרגתו, בתחילה מדוע לא לכת

הבין שהן נגועות ב"רצון התאווה" ל"מנוחה ועצלות" כדבריו. אם אדם כה גדול כבעל "חובות 

הלבבות" בעצמו, כמעט ונפל במידת העצלות, על אחת כמה וכמה, כל אחד מאתנו ודאי נתון 

ך כלל יש לאדם סיבות הנראות לו כמוצדקות והגיוניות מאוד, בסכנת אותו יצר של עצלנות. בדר

מדוע לא לפעול במצבים ונקודות בחייו שבהן יכול היה להתפתח ולהתעלות בעבודת ה'. יש לחיות 

 תמיד עם "יד על הדופק" ולזכור שהרבה פעמים המניע האמתי הוא מידת העצלות.

 סיכום

מוגבלים מאוד בכישרונותיהם ויכולותיהם,  הרבה טועים במידת העצלות ומניחים שהם באמת

ושאין שום סיכוי בעולם שהם יגיעו לגדולה. אבל צורה זו של "ענווה" נובעת מהיצר הרע. גישה 

כזו נובעת למעשה ממידת העצלות, הגורמת לאדם להתאוות לנוחות ומנוחה. לא קל להגיע לתיקון 

נכונות לעמוד גם בפני מכשולים ואפילו מידה זו, הדרך לתיקון ארוכה ודורשת השקעה, מאמץ, ו

כישלונות. הקושי הזה, הוא המושך אותנו 'לברוח' ולא לנסות. וודאי שמדובר בבחירה הקלה 

והפשוטה ביותר. לאורך חייו, תמיד יעמוד האדם בפני הזדמנויות לפתח את עצמו, להתעלות 

ם. הגורם החזק ביותר בנפש ולהגיע לדרגות גבוהות בעבודת ה' האישית שלו, ובהשפעתו על אחרי

האדם שמונע ממנו לממש את הפוטנציאל שלו, הוא השאיפה לנוחות ומנוחה הנובעת ממידת 

 העצלות. תפילתי לה׳ שנזכה כולנו להתגבר על יצר הרע החזק הזה ולבחור תמיד בטוב.
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 התמדה 

 מיכאל עזרא

 התמדה מהי?

התמדה היא תכונה של מי שאינם מפסיקים את מה שהם עושים. הם מלאי נחישות להמשיך 

בשקדנות, בעקביות, ועקשנות בלי פשרות למול הפיתוי להפסיק את המאמץ. בחרתי לכתוב עבודה 

בנושא ההתמדה, כי אני רוצה להצליח בכל תחום שאגע בו, להתמיד ולהצליח. יש אנשים רבים 

מצים ואף על פי כן הם מקטרים שאינם מצליחים. ישנם אנשים המקבלים שאינם מתמידים במא

הזדמנויות כמו אחרים, אבל במקרים רבים הם לא מתמידים במאמץ,ומרפים לאור הקשיים 

 שבדרך. 

 קושי ההתמדה

כאשר אנו חוזרים לשגרה בעיקר לאחר הפסקה ארוכה ממנה כגון: חופש גדול וכו' אנו מקבלים 

גון:"השנה אני אתמיד", "הפעם אקשיב לכל שיעור", "אני לא אאכזב את כל מיני החלטות כ

ההורים ואת עצמי", אז נכון ששנה שעברה עמדתי בזה בדיוק שבועיים ואחר כך מצאתי את עצמי 

ישן עד מאוחר מתבטל בפנימייה והלך לי החשק, אבל הפעם זה יהיה שונה. אנחנו מקבלים המון 

גלים שקשה לנו להתמיד בהם מדוע זה קורה? למה זה קשה כל החלטות אבל מהר מאוד אנחנו מ

כך להתמיד? ואיך אפשר לשנות את זה? נראה שבכל התחלה חדשה יש התלהבות ואחר כך 

כשנכנסים לשגרה זה כבר אפור ומשעמם. אנו צריכים לעזור לעצמנו להבין את חשיבות המטרה 

יד. השאיפה היא לנצל את ההתחלות ואת וזה יכול לתת לנו מוטיבציה לעזור לנו להמשיך ולהתמ

הכוחות הרעננים שיש לנו בתחילת כל דבר על מנת ליצור בסיס ויסודות להמשך מוצלח, ולא 

 לפקפק ביכולות שלנו להצליח ולהתמיד במטרות שהצבנו לעצמנו.

 זה מעשה שלו וזה מעשה שלי

היה היו שני ב כך "" שם הוא כות1ר' נחמן מברסלב מביא סיפור הנקרא "מעשה בחכם ובתם

חברים חכם ותם. בתחילה למדו יחד, אך אחר כך נפרדו דרכיהם. התם למד סנדלרות ולא היה 

בקיא באומנות בשלמות. נשא התם אישה והיה מתפרנס מהמלאכה מכיוון שהיה תם ולא היה 

 בקיא במלאכתו כ"כ. על כן הייתה פרנסתו בדוחק גדול ובצמצום. שהיה גומר המנעל נותרו בו

כי לא היה יכול לבצע את האומנות בשלמות. היה לוקח את המנעל בידו והיה משבח  שלוש קצוות,

אותו מאוד, והיה מתענג ממנו והיה אומר אשתי, כמה יפה מנעל זה, וכמה מנעל של דבש וסוכר 

המנעל הזה. והייתה שואלת אותו אשתו, אם הנעל הזו כל כך טובה, מפני מה שאר סנדלרים 

זהובים בעד זוג נעליים ואתה לוקח רק זהוב וחצי? השיב לה מה זה נוגע לי? זה מעשה  3נוטלים 

" כאשר נחקור את דרכיו של האדם נגלה שלו וזה מעשה שלי ועוד למה לנו לדבר על אחרים?

שאינו טיפש כלל ועיקר תמימותו בשמחתו, להיפך התם ניתן ביכולת התבוננות מעולה, הוא פשוט 

ו, ולא במה שאין לו. כך גם בעניין ההתמדה, אסור לנו להשוות את התפקיד מתבונן במה שיש ל

שעות זה לא אומר שזה  3שלנו ויכולת ההתמדה שלנו ושל חברינו. אם החבר שלי הצליח ללמוד 

גם היעד שלי הגדרה לא נכונה של יעדים. בהקשר לאחרים, היא אחת הגורמים לתחושת ייאוש, 

 המטרה ולחוסר התמדה. שגורמת בסופו של דבר לזניחת
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  ערך ההתמדה

ישנו פסוק בתורה שכולנו מכירים מתשובתו של רבי עקיבא לשאלה מהו הכלל הגדול בתורה? 

". פחות מוכרת דעתו של ר' שמעון בן פזי המובא במדרש ובהקדמה 2"ואהבת לרעך כמוך והוא ענה

" הוא עשה בין הערביםאת הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תשהפסוק: " 3לעין יעקב

 החשיבות של אהבה של הרע מובנת.  עיקרה של תורה.

אנו רואים שהמסר של דברי ר'  הגדול בתורה אינה מובנת. אבל בחירתו של ר' שמעון בן פזי ככלל

 שמעון בן פזי אינו מדבר על הקרבת קורבן אלא על הערך של התמדה. 

 הניו אייג'

החדש שמבטא את הדמיון הגדול בזמננו לרוחניות. יותר ויותר בימינו ישנה פופולאריות לעידן 

אנשים מבינים שאושר ומשמעת לא ייווצרו ע"י שיפור תנאי המחיה החומריים של חייהם אלא 

בפיתוח עולמם הפנימי. אבל הרבה שרוצים לצמוח בכיוון הזה אינם מגיעים לאותה הוויה רוחנית 

נמצאת בחוסר יכולת של המתרגלים להשקיע בעבודה שהינם מקווים לזכות בה. נקודת התורפה 

רצופה ובהתמדה להשתנות ביחס לדברים עמוקים אין זה פשוט להגיע למים צריך לחפור עמוק בו 

 כל הזמן, והמתחיל חפירות חדשות לעולם לא יצליח.

  קביעת עיתים

ך הקרבת קורבן התמיד בכל בוקר ובכל אחר הצהריים מבטאת את ערך ההתמדה ואת ער

הקביעות. בלי קביעות קשה להתמיד אדם מבזבז המון אנרגיה לחפש את הזמן המתאים לדבר 

שהוא רוצה לעסוק בו. אחד הדברים שעוזרים לאדם בהתמדה, היא קביעת חוקים לשמירה. 

לדוגמא, ביהדות מובאת השבת שבכל השבוע, כמסגרת היוצרת לנו נקודת מוצא קבועה 

עסק בדברים החיצוניים ובמסגרות, על ידי השבת האדם שמשחררת את האדם, שבמקום להת

יחפש להתמקד ולהתמיד בעומק של הדברים. דווקא בזכות ההתמדה זוכה האדם לעוצמה. לא 

להגיד לעיתים קרובות את המשפט "יש אופציה אחרת" כי הי עוסקת בשאלה אם בחרנו נכון 

 ותעכב אותנו מלהתמיד.

אחת השאלות ששואלים אותו היא:קבעת עיתים לתורה? שהאדם נפטר מן העולם  4בגמרא כתוב

למה לא שואלים אותו האם למדת תורה? כנראה שיודעים שמה שבלי קביעות והתמדה זה ממילא 

 לא הולך, מפה אנו למדים את חשיבותם של ההתמדה.

  התמדה באהבה

ים בין התמדה היא ערך חשוב לעצמו, ולא רק כאמצעי לצמיחה. חשיבות ההתמדה במערכת יחס

אישיים, אינה רק מפני שעל ידי ההתמדה, יבוא האדם להשקעה בקשר, אלא יותר מזה, האדם 

מביע אהבה אמיתית וגם את נאמנותו לזולת, כאשר הוא מוכן להתמיד בקשר, לא רק כאשר קל 

לו או שמתחשק לו, אלא גם כאשר קשה לו. כמו שזה נכון במערכת יחסים בן בני אדם שדרושה 

 נכון גם במערכת יחסים בין אדם לקב"ה. התמדה, זה
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 סיכום 

במאמר זה הבאתי את חשיבות ההתמדה הערכית על פי חז"ל והבנתי שהתמדה היא מפתח 

להצלחה רוחנית וגשמית. הבאנו מספר נקודות המדברות על חיזוק יכולת ההתמדה כגון קביעת 

אם ביטלת מן התורה יש לך מסגרות לאדם וניצול כח ההתחלה הרענן. מובא במסכת אבות "

" כלומר כאשר אדם 5בטלים הרבה כנגדך, ואם עמלת בתורה הרבה יש לו שכר הרבה ליתן לך

מוותר על הקביעות של הלימוד, מיד מזמנים לפניו מפריעים. ואילו המתגבר על עצמו שומר על 

הוא ייתקל רציפות ומצליח. לעיתים אדם שמחליט להתמיד במשהו בעיקר בעניינים הרוחניים, 

בניסיונות שיבואו להפסיק את התמדתו. אבל אם האדם מחליט שהוא אינו מפסיק את התמדתו 

ומתפלל על כך, ומבקש עזרה מהשמיים, זוכה הוא שיסתדרו הדברים מעצמם בעזרת ה'. תפילתי 

 לה' שאזכה לקנות תכונה חשובה זו, ובכל אשר אפנה אזכה להתמיד ולהצליח. 
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 האינטרנט והשימוש בו

 בן עלמו

 מבוא

הפתיחות נמשלה לחלון. חלון שנפרץ בקירות החדר, מכניס אור ואוויר וגם אבק ועשן, הוא מרחיב 

את אופק הראיה וחושף נופים מרהיבים וגם מחזות עגומים ותמונות שמסיבות צער ונזק. אם 

ה, על אחת כמה וכמה לתיאורו של האינטרנט. המשל יפה לתיאורה של פתיחות בכללות

האינטרנט הוא החלון הרחב ביותר שנפתח אי פעם בפני האדם. הוא מכיל את מאגר המידע הגדול 

ביותר בעולם. "כל מה שרצית לדעת על היצירה האנושית", מידע שימושי ומידע תיאורטי, מדע 

שייט במרחבי היצירה האנושית, לטייל בין ואומנות. דרכו יכול בן דורנו להציץ על עולם ומלואו, ל

תרבויות שונות. האופקים מתרחבים ומתגלים מחוזות רחוקים וזרים. אבל, היצירה האנושית 

היצר הטוב והיצר הרע. -איננה טלית שכולה תכלת. היא משקפת נאמנה את שני יצריו של האדם

ם שתרומתם ברוכה מכיל אתרים משני הסוגים: אתרי-מאגר המידע הגדול-גם האינטרנט

אתרים שנבנו לשם סיפוק יצריו הנמוכים של האדם. מה התחדש עם כניסתו של  -לאנושות, ומולם

האינטרנט לעולם? נגישות וזמינות רבה. האינטרנט מקרב "אתרים" רחוקים עד כדי מרחק של 

הרע,  נקישה קלה על המקלדת או לחיצה על העכבר. נפרצו כל המחסומים בפני הידע הטוב והידע

הם התקרבו אלינו וכמעט נוגעים בנו. לחיצה אחת על המקלדת ונפתח אתר חינוכי. לחיצה נוספת 

ונפתח אתר של פורנוגראפיה ואלימות. מה שחייב בעבר, מאמץ והשקעה, הרבה מוטיבציה חיובית 

או לחילופין שלילית, איננו דורש כיום אלא סקרנות מועטת. הטוב והרע מוכנים ומזומנים, 

 נחים בהישג ידו של כל מבקש. מו

הרמב"ם מתייחס לסוגי העונשים השונים בתורה ומציע ארבעה מדדים להחמרה ולהקלה של 

 התורה בענישה:

 סוג העבירה.  -חומרת העבירה .א

כמה פעמים הוא עושה את אותה העבירה. )הרמב"ם כותב שככל -שכיחות העבירה .ב

 אותה(שמחמירים על הענישה, כך יש יותר סיכוי למנוע 

עוצמת הרצון לעשות את אותה העבירה "מפני שהתאווה -עוצמת הגירוי או הדחף הטבעי .ג

 מושכת אליו מאוד"

הרמב"ם אומר שאדם שעושה את העבירה בחדרי חדרים  -אפשרות הסתרת מעשה העבירה .ד

כלומר מסתיר את מעשה העבירה, לא תהיה עליו הרתעה, כי הוא לא ירגיש שהוא עושה 

 עשיית העבירה תהיה יותר קלה לאדם והשכיחות תעלה. עבירה, וכך גם 

 הגלישה לאתרים פורנוגראפיים באינטרנט עונה לכל ארבעת המדדים:

 הנזק המוסרי והרוחני הוא חמור מאוד.  .א

הקלות הרבה בגלישה באינטרנט תואמת את תיאורו של הרמב"ם: "הפשע מרובה ומצוי  .ב

 וקרובה עשייתו". 

 ה מאוד. עוצמת הגירוי והדחף, גבוה .ג

 אין כל קושי להסתיר את המעשה.  .ד

 כל המדדים נועדו כדי להרתיע את העבריין הפוטנציאלי. 
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האינטרנט עם כל הפיתויים שלו, והתוצאות שלו, והסכנות הרבות והעוצמה של פיתוייו נמצא 

במקום מאוד גבוה וארבעת המדדים שהביא הרמב"ם להחמרה וענישה של התורה, ועל כן הוא 

 התאמץ ולמצוא דרכים כדי למנוע את סכנותיו. מחייב ל

יש שהציעו, כדי להתמודד עם גודל הסכנה, להימנע מחיבור לאינטרנט. כנגדם יש הסבורים 

שבחיים המודרניים אי אפשר להימנע משימוש באינטרנט, במיוחד שיש רבים שללא אינטרנט 

ללא מסננים ומאפשר אינם יכולים לתפקד בעבודתם. אפשר לומר שמי שמתחבר לאינטרנט 

לילדיו להשתמש בו ללא ביקורת מגלה חוסר אחריות חינוכית קשה ביותר. מי שאינו דואג למסנני 

 רשת לאינטרנט שלו מסכן את שלומם הרוחני והנפשי של ילדיו. 

השיטה היעילה ביותר לסינון התכנים של האינטרנט היא התחברות לאינטרנט דרך חברות 

 בטוחה".  המספקות שירות: "גלישה

יש הורים שמתנגדים להשתמש בשירותי הגלישה הבטוחה כיוון שלפי דעתם יש בזה בעיה 

חינוכית. הם רוצים לשדר לילדיהם שהם סומכים עליהם ומאמינים בהם שידעו לבחור מה לעשות 

ומה לא, מה לראות ומה לא, ואם הם השתמשו ב"גלישה הבטוחה" זה יראה לילדיהם שהם לא 

 ם ולא על הבחירות שלהם. סומכים עליה

 למעשה, אדם מוגבל בכוחותיו וביכולת השליטה שלו על עצמו ועל סביבתו. 

חז"ל שהכירו בהגבלות האלה הגיעו למסקנה שצריך לעזור לאדם לשלוט בעצמו, ולכן ראו צורך 

לגזור גזרות כדי להרחיק את האדם מן העבירה. כל גזרה שגזרו חז"ל היא תוצאה של מצבים 

 הם ראו שיש צורך לסייע לאדם שלא ייפול למצבים של עבירות.  שבהם

אני משער שאילו חיו חז"ל בעידן האינטרנט הם היו מכירים בכך שמניעת השימוש באינטרנט 

לחלוטין היא גזרה שהציבור אינו יכול לעמוד בה, אך בוודאי היו גוזרים שלא יתחבר האדם 

 נט מסוננת ומבוקרת. לאינטרנט אלא אם כן מתחבר דרך רשת אינטר

ולכן, גם ההורים שסבורים שילדיהם אינם צריכים חיבור לאינטרנט מבוקר ומסונן היו צריכים 

 ליישר קו עם הגזרה הזאת. 

בצה"ל לא יוצאים לשום תרגיל עם אש חיה, מבלי שהקדימו לתרגל אימון באותו השטח על אותם 

היעדים, ללא אש כלל. בין התרגיל היבש לתרגיל הרטוב מעמידים את כל החיילים מול שלט גדול 

שכתובים עליו הוראות בטיחות. חייל קורא בקול והמפקדים דואגים שכל החיילים שמעו את 

ב. בסוף כל שלט כזה כתוב: "הוראות אלו נכתבו בדם". כלומר לא נכתבה אפילו ההוראות היט

 הוראת בטיחות אחת שהיא אינה תוצאה של אסון שכבר קרה. 

גם גזרותיהם של חז"ל "נכתבו בדם". כלומר חז"ל זיהו חולשה או טעות אנושית שגורמת לעבור 

ולשותיו, הם הרחיבו את האיסור של על דברי תורה, וכדי לסייע לאדם להתגבר על טעויותיו וח

התורה גם למקומות שהתורה התירה כדי להרחיק את האדם מן העבירה. ההבנה הזו 

במטרותיהם של חז"ל בגזירותיהם גורמת לי לחשוב את מה שכתבתי למעלה שאילו חיו חז"ל 

 בזמננו היו אוסרים להתחבר לרשת האינטרנט שלא דרך רשת אינטרנט מסוננת ומבוקרת. 

התורה אסרה כמה פעמים להכניס לביתנו חפצים המשמשים לעבודת אלילים, איסור זה קיים גם 

אם אנו מתכוונים להשתמש בחפצים אלו להנאתנו וללא שום קשר לעבודת אלילים וכך כתבה 

 ". 1לא תביא תועבה אל ביתך" התורה על חפצים אלו:
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גם אם לא נשתמש בזה לפולחן אלילי, ייתכן שהתורה אסרה להביא לביתנו חפצים של עבודה זרה 

כי יש סכנה שמישהו מבני ביתנו ייכשל ויגרר להשתמש בחפצים אלו לצורך פולחן אלילי. 

האינטרנט עצמו אינו תועבה אך יש סכנה שיהיה בו שימוש לתועבות, אם לא יתחבר רק דרך רשת 

 מסוננת. 

בטלוויזיה כיוון שבטלוויזיה אין אם האינטרנט מסונן הוא בילוי הרבה יותר כשר מאשר צפייה 

 סינון, אולם קיימת בו סכנה גדולה יותר של התמכרות, גם כאשר האינטרנט מסונן. 

כתבנו על הסכנות הרוחניות והנפשיות שקיימות כאשר האינטרנט אינו מסונן ומבוקר, אך יש 

 באינטרנט סכנות נוספות שקיימות גם כאשר האינטרנט מסונן ומבוקר. 

 כמה מהם:נזכיר 

כאשר אדם מתמכר לגלישה באינטרנט, הוא מסוגל להעביר בו את רוב  -התמכרות גלישה .א

זמנו. במצב הזה הוא נכסף לגירויים מאוד חזקים ועל פי רוב לתכנים מאוד רדודים. הוא נמנע 

 מלעשות פעולות אחרות שהוא זקוק להם ומללמוד תכנים יותר עמוקים, יותר משמעותיים. 

ך באינטרנט נפתחים לאדם אפיקים בלתי מוגבלים לשיחות עם כמות בלתי בבילוי ממוש .ב

מוגבלת של אנשים. כאשר נפגשים שני בני אדם בפגישה של פנים מול פנים. יש להם 

מחסומים טבעיים של בושה, סינון מילים שהם מוצאים מהפה. אך כאשר השיחות מתנהלות 

יותר לדבר על דברים שבצניעות או דרך הרשת הבושה אינה קיימת והאדם מרגיש חופשי 

 לומר מילים נמוכות וזולות. 

שנקיי הדעת שבירושלים לא היו חותמים על שטר אלא אם כן מכירים את  2חז"ל אומרים .ג

החתומים האחרים, לא היו יושבים לסעודה עם אחרים מבלי שהיו יודעים מי הם אלה אותם 

ו בוחרים זאת, כדי שלא להתחבר האחרים. והסיבה שכנראה שנקיי הדעת שבירושלים הי

לאנשים מקולקלים ורשעים, העיקר שלא יושפעו מהם. הדיבור דרך אינטרנט מזמן לנו 

קשרים חברתיים בתי מוגבלים מבלי שאנו מודעים אם הקשר הזה ישפיע עלינו לטובה או 

 לרעה. 

ם כמעט קיים חשש מהיווצרות קשר עמוק עם בן או בת זוג בעיתיים, כאשר קשרים כאלה ה .ד

 בלתי אפשריים בפגישה של פנים מול פנים. 

 סיכום 

 כתבנו על דברים חיוביים ושליליים של שימוש באינטרנט. 

על כך שלאסור את השימוש באינטרנט בלתי אפשרי ושזאת גזרה שהציבור אינו יכול לעמוד בה. 

תרונות כתבנו גם על חלק מהסכנות הקיימות בעצם השימוש באינטרנט, ולחלקם מצאנו פי

חלקיים. אני מאוד מקווה שהעיסוק בסכנותיו של האינטרנט יגבירו אצלי את המודעות להם 

 ויגרמו לי לשימוש מבוקר בו. 

 
 

  

                                                           
2
 סנהדרין דף נ"ג ע"א מסכת 



 בעזרת ה'
 

125 

 אמונה

 אל פפהיגבר

 

בחרתי לכתוב מאמר בנושא זה מכיוון, שרציתי להתחזק באמונה ודברים אלו שאכתוב אני מקווה 

 שיביאו תועלת לי ולעוד אנשים שיקראו מאמר זה ויתחזקו באמונה בה'. 

  אמונה

אמונה בבורא עולם היא דבר טבעי לאדם, ולכן אנו מוצאים שכל אדם הוא מאמין בצורה זו או 

 כל אדם אלא שלובשת היא צורות שונות. אחרת, האמונה נמצאת ב

במעמקי הנשמה האנושית קול ה' קורא בלא הרף, מהומת כותב הרב קוק במאמר על הרמב"ם: "

החיים יכולה רק להמם את הנפש, עד שלא תשמע ברוב עתות חייה את הקול הקורא הזה, אבל 

 ".1בשום אופן לא תוכל לעקור את היסוד

מתוך דברים אלו יוצאת שאלה, שאם האמונה קיימת בנו והיא כל כך טבועה בנו מדוע לא כולנו 

מרגשים וחיים את הקשר הזה לה'? אלא שאנו חיים בחוסר הכרה במציאות החיים של הקשר 

לבורא בגלל הבחירה שניתנה לנו! מצב זה של בחירה גורם לאור הפנימי השרוי בתוכנו להיחלש, 

 אדם לחשוף ולגלות את הכוח הקיים בו שכעת אינו מודע לו. ותפקידו של ה

 למה יש כפירה

 שתי סיבות עיקריות מביאות לכפירה בכל הדורות:

 כפירה נובעת מרצון לכפור. (1

 כפירה שנובעת מעיון שכלי. (2

 הראשונה הכפירה

יותר  נובעת מפני שהאדם לא רוצה להאמין כי זה יחייב אותו להתנהג בדרך חיים מסוימת ונוח לו

יודעים לעשות ככל שעולה על רוחו ולא להיות כפוף לדרישות רוחניות ומוסריות. כדברי חז"ל: "

היו ישראל בעבודת כוכבים שאין בה ממש ולא עבדו עבודת כוכבים אלא להתיר להם את העריות 

 ".2בפרהסיא

 הכפירה השנייה

א גישה מחשבתית. הרב נובעת מסיבה שכלית, כלומר אין הסיבה לכפירה שחיתות מוסרית אל

קוק מבאר בהרחבה כי עיקרה של הכפירה בימיו אינה מתחילה בחוסר מוסר, אלא במחשבה, 

המחלה הנוראה של הדור אין שרבים לא הסכימו להאמין בלי שיבינו עד הסוף. בלשון הרב קוק: "

יסודה מקומה העיקרי לא בלב, לא ברגש, לא בתועבה והפקרות, ולא ברגליים אצות לרעה אבל 

של המחלה הוא המוח, כוח המחשבה, בראש פסגת המחשבה החובקת את הכל מסתתרת מחלה 

 ".3עזה שהיא עמוקה מכל שפה מורגלת

 חיפוש האין סוף 

הרבה פעמים אנשים מתבלבלים ורוצים לראות את ה' ולהבין מי הוא, אבל זו טעות שהרי אין 

הבורא מבוארת בספר אורות וכך לשון הרב אדם שמסוגל לזה, והדרך בה אנו יכולים להיפגש עם 

צריך להראות את הדרך איך נכנסים אל הטרקלין דרך השער, השער הוא האלוקות קוק שם: "
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המתגלה בעולם, בעולם וכל יופיו והדרו, בכל רוח ונשמה, בכל חיל ורמש, בכל צמח ופרח, בכל גוי 

 ".4כל גיבור וממלכה, בים ובגליו... ובהרגשת כל מרגיש ושערת גבורה של

הקב"ה מתגלה אלינו כאן בעולם בכל המציאות כולה ובעם ישראל בפרט. כאן בעולם הזה אנחנו 

צריכים לחפש את התגלות ה' ונשמתנו בתוכנו פנימה, שיא ההתגלות האלוקית בעולם היא 

התורה. אנחנו לא יכולים לדעת את מהותו של הקב"ה, אבל אנו יכולים להיפגש עם התגלותו, עם 

 מעשיו כאן בעולם הזה ומתוך הפגישה עם בריאתו אפשר להגיע למסקנה בהכרח מציאותו.

  חוכמת הבריאה

דרך התבוננות על הבריאה שנבראה בחכמה נפלאה אפשר ללמוד על החכם היוצר את החוכמה 

והיאך היא הדרך לאהבתו וליראתו ? בשעה שיתבונן האדם הנפלאה הזאת, כמאמר הרמב"ם: "

איו הנפלאים, הגדולים, ויראה מהן חכמתו שאין לה ערך ולא קץ, מיד הוא אוהב במעשיו וברו

". ההיגיון מלמד אותנו שכל דבר שיש בו 5ומשבח ומפאר ומתאוה תאווה גדולה לידע את ה' הגדול

חוכמה לא יתכן שנוצר במקרה אלא בהכרח יש חכם מאחורי יצירתו. אנו רואים שבשלבים שונים 

מתגלה החוצה אותה קריאה פנימית של אמונה, וכל כיסוי של אמונה זו  במהלך חייו של האדם

הסתבכות החיים החומריים והרוחניים, יוכלו רק למעט למשך הוא זמני כפי שכותב הרב קוק: "

איזה זמן את התגלותה ואת שלטונה על תהלוכות המעשה והמחשבה של האדם. אבל בשום אופן 

 ". 6לא לבטלה לכבשה ולעצרה לגמרי

 סיכום

בעבודה זו בקשתי לכתוב נקודות מסוימות אשר לפי דעתי מבררות את נכונות האמונה בה' , 

וחשיפת הנשמה של האדם לאור השאלות שעולות בנושא האמונה בדור שלנו, כאשר פעמים רבות 

רק כשבאה צרה לאדם לא עלינו , אז הוא מתעורר לשאול האם יש יד מכוונת בבריאה? לאן חיי 

 ותי? ועוד שאלות כאלו ואחרות, אשר בניין האמונה של האדם נותן מענה לשאלות אלו.מובלים א

 אשרינו שזכינו, ומה טוב חלקנו, שיש לנו חלק באלוקי ישראל ובאמונה בו יתברך. 

תפילתי לה' שאזכה בעזרת ה' לאמונה שלמה ומלאה כל ימי חיי יחד עם כל עם ישראל, ונזכה 

בניין בית מקדשנו ותפארתנו. ויקוים בנו הפסוק שנאמר באברהם לראות בביאת משיח צדקנו וב

  ".7והאמין בה' ויחשבה לו צדקהאבינו "
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 שמירת הגוף 

 אדיר פרץ

  מבוא

יש לו מקורות מפורשים בספרות המגוונת שלה. לצערנו, אנו פוגשים  נושא שמירת הגוף ביהדות,

לא מעט יהודים שמקפידים בקלה ובחמורה שבמצוות התורה, אך כאשר מדובר על החובה מן 

התורה לשמור על הגוף, הם מתעלמים ממנה. מדובר ביהודים שלא יעיזו לטלטל אפילו במקום 

מוצרי חלב שעשויים מאבקת חלב של נוכרים, אך שמוקף בעירוב צורת הפתח, ויימנעו מלאכול 

מהעישון שהוכח שהוא  אינם נזהרים מלאכול מאכלים שמסכנים את הבריאות, ואינם נמנעים

 .סכנה ודאית

משחרב ייתכן שיהודים אלו מתנהגים כך כתוצאה מאלפיים שנות גלות, שעליהם אמרו חז"ל: "

". כלומר עם ישראל בגלות לא כה בלבדבית המקדש אין לקב"ה בעולמו אלא ד' אמות של הל

נדרש להביא לידי ביטוי שום צד גשמי בחייו הלאומיים. הוא לא היה צריך לשרת בצבא, הוא לא 

היה צריך לעבד את האדמה, לא לבנות בתים ולא לחרוש שדות. עולמו של עם ישראל בגולה 

וחשיבותו  בד את ערכוהצטמצם לעיסוק עיקרי בתחום הרוחני. בדרך הטבע במצב כזה הגוף מא

 והתוצאה האפשרית מכך היא הזנחת שמירתו.

 מקורות לחובת שמירת הגוף

 כותב הרמב"ם עשרים ושלוש הלכות שעוסקות בשמירת הגוף.  1בספר המדע

"הואיל והיות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא, שהרי אי אפשר שיבין או ידע דבר  הלכה א':

מידיעת הבורא והוא חולה, לפיכך צריך להרחיק אדם עצמו מדברים המאבדים את הגוף, ולהנהיג 

 עצמו בדברים המברים והמחלימים".

ביא מקורות מן לדעת הרמב"ם שמירה על גוף בריא ושלם היא ציווי של הקב"ה. הרמב"ם אינו מ

הכתובים לציווי הזה אלא אומר שהמקור הוא מסברה. כיוון שידיעת השם היא מטרתו של האדם 

על כן שמירת  בעולמו, וכיוון שהחולה עוסק במחלתו ואינו פנוי מבחינה נפשית להכיר את השם,

 הגוף היא ציווי השם. 

ודברים שלאדם אסור בהמשך הרמב"ם מביא רשימה ארוכה של דברים שאדם צריך לעשות, 

לעשות, כדי לשמור על הגוף שלו בריא ושלם. למשל בהלכה א הוא כותב: לעולם לא יאכל אדם 

שהוא רעב ולא ישתה אלא כשהוא צמא, ולא ישהה נקביו אפילו רגע אחד. )שלא יתאפק מלהפריש 

 את אשר גופו דורש להפריש(.

שאדם מתעמל ויגע הרבה ואינו שבע  "ועוד כלל אחר אמרו בבריאות הגוף: כל זמן הלכה י"ד:

ומעיו רפין )הכוונה שהאדם צריך להניע את גופו ולהתייגע בכך, ולדאוג שצואתו תהיה רכה( אין 

חולי בא עליו, וכוחו מתחזק. ואפילו אוכל מאכלות הרעים". )בהלכות הקודמות הרמב"ם כתב 

ר האדם ואכל מאכלות רעים, מהם המאכלות הרעים לגוף, ושאין לאוכלם. כאן הוא כותב שאם עב

 אם הוא דואג ליגע את גופו, לא יהיה ניזוק מאותם המאכלים(.

"וכל מי שהוא יושב לבטח ולא מתעמל, או מי שמשהה נקביו, או מי שמעיו קשים,  הלכה ט"ו:

 אפילו אכל מאכלות טובים ושמר עצמו על פי הרפואה,כל ימיו יהיו מכאובים וכוחו תשש"

ר שאין בה עשרה דברים האלו, אין תלמיד חכם רשאי לגור בתוכה. ואלו הם: "כל עי הלכה כ"ג:

רופא, ואמן)אדם שמבין בתרופות ובהקזת דם(, ובית המרחץ, ובית הכסא, ומים מצויים כגון: נהר 
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ומעיין, ובית הכנסת, ומלמד תינוקות, ולבלר )מי שיודע לכתוב אגרות, מכתבים ושטרות(.וגבאי 

וחובשים". )בית דין שמעניש במכות את הראויים לכך ואף מכניסים  צדקה ובית דין מכים

 למחבוש את הראויים לכך(. 

אלו הם מדגמים מעשרים ושלוש הלכות שהביא הרמב"ם בהלכות דעות פרק ד'. כמו שכבר כתבנו 

כל הפרק עוסק בהלכות רפואה, כיוון שהרמב"ם מייחס חשיבות רבה מאוד מבחינה דתית 

 לשמירת האדם על בריאותו ועל גופו.ומבחינה מוסרית 

 היחס לספורט לפי הרב קוק

בספר "אורות" בפרק המכונה "אורות התחייה" בסעיף ל"ד כותב הרב קוק: "ההתעמלות, 

שצעירי ישראל עוסקים בה בארץ ישראל לחזק את גופם בשביל להיות בנים אמיצי כוח לאומה, 

ים, העוסקים בייחודים של שמות הקדושים, היא משכללת את הכוח הרוחני של הצדיקים העליונ

להרבות הבלטת האור האלוהי בעולם, ואין גילוי אור אחד עומד בלא חברו כלל. ויעש דוד שם, 

 ודוד עושה משפט וצדקה לכל עמו,ויואב בן צוריה על הצבא".

בהקדמה כתבנו שייתכן שההתעלמות של הרבה יהודים יראים ושלמים, מהצורך לשמור על גופם, 

ולעסוק בספורט, נובע מההתרגלות שהייתה בגולה לחיים רוחניים ללא עיסוק משמעותי בצד 

הגשמי של החיים. הרב קוק בדברים שהזכרנו, מתייחס לדברים שהוא ראה אצל החלוצים 

מהעלייה השנייה והשלישית שעלו לארץ ישראל. האנשים האלו היו עסוקים בפעולתם 

שראל מחדש כעם נרמלי בעולם, עם שיש לו מדינה, צבא, ובמחשבתם בניסיון לבנות את עם י

תעשייה, חקלאות ומדע. הרב קוק ראה שלצד עיסוקם בעניינים הגשמיים היוצרים בסיס לבניית 

אומה, הם עוסקים גם בהתעמלות שנועדה לפתח את הכושר הגופני שלהם. כלומר אנשים אלו 

נות מחדש את הצדדים הגשמיים חזרו לעסוק בצדדים הגשמיים של החיים לא רק כדי לב

הנצרכים כדי לבנות מחדש אומה, אלא גם בבניית היכולות הגשמיות של הגוף הפרטי של כל אחד 

ואחד מהם. הרב קוק זיהה שחזרת החלוצים לעסוק בחיזוק הכושר הגופני הפרטי שלהם, גם היא 

קוק החלוצים נועדה לגרום לכך שהם יהיו בנים שכוחם מתחזק לטובת האומה. לדעת הרב 

המחזקים את גופם כדי שיוכלו לחזק את תרומתם הגשמית לטובת האומה ובניינה, תורמים 

בהתעמלות הזו לשכלול הכוח הרוחני של הצדיקים העליונים שעוסקים להבליט את האור 

האלוקי בעולם. הרב קוק מוסיף ואומר שללא החיזוק הגשמי של החיים הלאומיים לא יוכלו 

נים להבליט את האור האלוקי בעולם. הרב קוק דיבר דווקא על ההתעמלות הצדיקים העליו

שעושים בחורי ישראל, בארץ ישראל באותה התקופה שהם עסוקים בבניין הגשמי של האומה 

כולה. אולי ההסבר לכך הוא שבניין האומה בארץ ישראל הוא הזדמנות לבנות חברה אלוקית 

פי ההנחיה האלוקית, וכתוצאה מכך מובלט האור שתנהל את חייה הרוחניים והמוסריים על 

האלוקי בעולם, עד שכול העולם יתבונן בנו ויכריז בקול גדול: "רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה, 

כי מי גוי גדול אשר לו אלוקים קרובים אליו כהשם אלוקינו בכל קוראינו אליו ומי גוי גדול אשר 

את אשר אנוכי נותן לפניכם היום". ההכרזה הזו של לו חוקים ומשפטים צדיקים וכל התורה הז

אומות העולם מתאפשרת רק כאשר עם ישראל מופיעה כאומה בארצה. במצב הזה יכולים 

הצדיקים העליונים להבליט את הופעת האור האלוקי בעולם, רק אם הבסיס הגשמי של האומה 

 הוא איתן וחזק. 
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 סיכום

הבאנו שתי מקורות העוסקים בחיוב של האדם לעסוק ולהשקיע בשמירה על גופו הבריא, ואף 

לפתח את יכולותיו הגשמיים, הרמב"ם והרב קוק.הרמב"ם עסק בחיוב הזה מהצד של הצורך של 

כל אדם מישראל לשמור על גוף בריא כדי שיוכל אדם להתפנות בשלמות לידיעת השם. הרב קוק 

אחד ואחד לחזק את בריאות גופו, לא רק כדי שיהיה לו גוף פרטי בריא יותר עסק בחיוב של כל 

אלא כדי שיהיה לאומה גוף כללי חזק יותר ובריא יותר. לדעת הרב קוק ההתעמלות שעושה אדם 

פרטי בארץ ישראל לא נועדה רק כדי שהוא באופן פרטי יוכל לדעת טוב יותר את השם, אלא כדי 

יא לידי ביטוי את התפקיד שהשם הטיל עליו להופיע בעולם כעם שעם ישראל כולו יוכל להב

אלוקי שמנהל חיים מוסריים יותר וצודקים יותר, וכדי שזה יקרה צריך שכל הצדדים הגשמיים 

של האומה יהיו גם הם חזקים, כי אם לא יהיו מספיק חזקים לא תתקיים האומה בארצה ולא 

אור אלוקי בעולם על ידי כל הכוונות הקדושות שהם יוכלו גם הצדיקים העליונים לגרום להופעת 

 מכוונים.
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 ארץ אחת לעם אחד

 יקיר פרץ

 

מקור הקדושה של ארץ ישראל ועם ישראל. בפסוקי דזמרה שאנו אומרים בכל בוקר לפני התפילה  .א

כי הוא אמר ויהי, הוא סופו: "בפרק זה לקראת  ..."יהי כבוד ה' לעולםיש פרק המתחיל במילים: "

ציווה ויעמוד, כי בחר ה' בציון אוה למושב לו, כי יעקב בחר לו יה, ישראל לסגולתו, כי לא יטוש ה' 

בדבר ה' שמיים ". "הוא אמר ויהי" הכוונה היא כמו דברי פסוק אחר: "עמו, ונחלתו לא יעזוב

ורו ובאמירתו. לכן: "הוא אמר ויהי, ". כלומר שה' בורא מציאויות בדיבנעשו וברוח פיו כל צבאם

הוא ציווה ויעמוד" פסוקים אלו הם אמירה כללית על הדרך שבה ה' בורא מציאויות, אך בהקשר 

של הפרק מפסוקי דזמרה שהזכרנו, האמירה: "הוא אמר ויהי,הוא ציווה ויעמוד", מתייחסת 

ירה האלוקית ביעקב, למשהו מאוד מסוים, שהוא הבחירה האלוקית בציון, בארץ ישראל, הבח

בעם ישראל. מכאן שהבחירה האלוקית שונה באופן מהותי מהבחירה האנושית. האדם אינו בורא 

יש מאין, ועל כן כאשר הוא בוחר, בחירתו היא רק מתוך מה שקיים. ה' שהוא היצרן והבורא 

ר, הכוונה ,כאשר הוא בוחר, הכוונה שהוא בוחר איך לברוא ולייצר. במילים אחרות כאשר ה' בוח

היא שהוא בורא דבר שהוא נבחר, משהו ייחודי, שיש בו מאפיינים המבדילים אותו באופן מהותי, 

מנבראים אחרים. כיוון שה' ברא את עם ישראל וארץ ישראל הם שונים באופן מהותי מכל 

 הנבראים האחרים, הם נבחרים אצלו, ולכן ה' לא יטוש את עמו ונחלתו לא יעזוב. ההבדל המהותי

בין עם ישראל לשאר העמים, ובין ארץ ישראל לשאר הארצות הוא הבדל מהותי פנימי שקיים 

בהם, וההבדל הזה מתבטא בכמה צורות : אחד הביטויים במציאות של המהות המיוחדת של ארץ 

ישראל היא בכך שה' הבטיח שכאשר בניה עם ישראל אינם יושבים עליה היא תהיה שממה. בספר 

אני את הארץ ושממו עליה אויבכם היושבים בה, ואתכם אזרה בגויים ... והשמתי ויקרא: "

 ". 1והיתה ארצכם שממה ועריכם יהיו חרבה

כאן התורה אומרת שכאשר עם ישראל יהיה מפוזר בעולם, ארץ ישראל תישאר שממה, וגם אם 

הבטחה שנה אנו יודעים שה 3,000 -האויבים ירצו לישבה לא יצליחו. במבט היסטורי על פני כ

האלוקית הזאת התקיימה. בכל התקופות שעם ישראל ישב בארצו ,הארץ פרחה ושגשגה ובכל 

 התקופות שעם ישראל גלה מארצו, הארץ היתה שוממת.

הכל מעלין לארץ מקורות לחובה לכבוש את ארץ ישראל ולגור בה, משנה בסוף מסכת כתובות: " .ב

". בגמרא על המשנה הזו הסבירו שעבד הנשיםישראל ואין הכל מוציאין... אחד האנשים ואחד 

כנעני של אדון יהודי בחוץ לארץ, שדורש מאדונו שיאפשר לו לעלות לארץ ישראל, אם האדון 

מסרב לעלות לארץ ישראל ולהעלות עמו את העבד, מכריחים את האדון כדי שיוכל לעלות לארץ 

י בארץ ישראל ואדונו רוצה לרדת ישראל בלי האדון שלו. כאשר עבד כנעני שעובד אצל אדון יהוד

מן הארץ ,העבד אינו חייב לרדת עימו ויכריחו את האדון לשחררו. וכן בעל ואישה שגרים בחוץ 

לארץ והבעל רוצה לעלות לארץ ישראל והאישה אינה רוצה יכריחו את האישה להתגרש ולהפסיד 

יכריחו את הבעל לגרש  את כתובתה. אם האישה מעוניינת לעלות לארץ ישראל ובעלה אינו רוצה

את אשתו ולשלם לה את כתובתה, כאשר הבעל ואשתו גרים בארץ ישראל והאישה רוצה לגור 

                                                           
1
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בחו"ל יכול הבעל להכריחה לקבל גט מבלי שישלם לה את כתובתה ואם הבעל רוצה לעבור לגור 

 בחו"ל והאישה אינה רוצה, יכריחו את הבעל לגרשה ולשלם לה את כתובתה.

בהגהותיו על ספר המצוות של הרמב"ם מצוות עשה ה', כותב שיש מצוות עשה מן התורה הרמב"ן 

על כלל עם ישראל לכבוש את הארץ להיות ריבון ושליט עליה, ליישב אותה ולהפריח את 

שנצטווינו לרשת את הארץ אשר נתן האל שהתעלה לאבותינו לאברהם שממותיה. וזה לשונו: "

יד זולתנו מין האומות או לשממה שנאמר: והורשתם את הארץ ליצחק וליעקב. ולא נעזבנה ב

וישבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה, והתנחלתם את הארץ אשר נשבעתי 

...". הרמב"ן אומר שיש מצוות עשה מן התורה לרשת את הארץ, לכבוש אותה ולשלוט לאבותיכם

מה לשליטתו של עם אחר. וכן עליה, לשבת בה, ליישב אותה ושלא נשאיר ממנה שום שטח אד

שלא נשאיר ממנה שום שטח אדמה שומם. הרמב"ן מוסיף ואומר שהתורה פירטה את גבולות 

הארץ בסוף ספר במדבר כדי שנדע מה הוא אותו שטח אדמה שעליו אנו מצווים לשלוט ואותו אנו 

התרי"ג מצוות  מצווים ליישב. הרמב"ם אומנם אינו מונה את מצוות כיבוש הארץ וישיבתה במניין

של התורה, אולם ביד החזקה הוא כן כותב דבר שמראה שגם לדעתו של הרמב"ם יש מצווה 

 בזמננו לשבת בארץ ישראל וליישבה. ישנם כמה דוגמאות להלכות כאלו ברמב"ם. 

א. הרמב"ם כותב להלכה את הדין שכתבנו מהמשנה והגמרא במסכת כתובות שהכל מעלין לארץ 

להכריח את רבו לעלות עימו לארץ ישראל ולשחררו כדי שהוא יוכל לעלות  ישראל. שיכול העבד

לארץ ישראל. שיכולה האישה להכריח את בעלה לעלות עימה לארץ ישראל ולגרשה ולשלם לה את 

 כתובתה. 

ב. הרמב"ם פוסק שמי שקונה בית בארץ ישראל מגוי, מותר להגיד לגוי שיכתוב שטר על המכירה 

 הזאת ביום שבת.

הרמב"ם כותב שאסור לצאת מארץ ישראל לחו"ל לעולם, ומותר לצאת רק כדי ללמוד תורה או ג. 

 לישא אישה או להציל רכוש מחו"ל מיד הגויים.

 סיכום

למאמרנו שני חלקים, בחלק הראשון כתבנו על כך שארץ ישראל ועם ישראל נבראו שונים באופן 

שוני המהותי של ארץ ישראל משאר מהותי מארצות אחרות ומעמים אחרים. הדגמנו ביטוי ל

הארצות. כתבנו גם שההבדל המהותי הזה מתבטא בקשר של עם ישראל עם ארצו. בחלק השני 

הבאנו מקצת מן המקורות לקדושה ולמיוחדות של ארץ ישראל, מן התלמוד מהרמב"ן 

  ומהרמב"ם.
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 נס וטבע 

 בר קרני

 פתיחה

ראשית, צריך להבין מה תפקידו של הטבע, ומה תפקידו של הנס? מדוע אלוקים ברא ככה,וברא 

ככה? בנוסף נברר למה בעבר היו ניסים כמו עמוד ענן,עמוד האש,קריעת ים סוף,מן במדבר... 

והיום הכל מתנהל ע"פ הטבע ולא רואים ניסים? מה עוד, שאם היו ניסים היום זה היה מסייע 

 ין בקב"ה...לאנשים להאמ

 מהו הטבע?

הטבע זה איך שהקב"ה ברא את העולם. כלומר, הקב"ה קבע חוקיות מסוימת שעל פיה היקום 

מתקיים. לדוגמא: שהשמש תזרח בבוקר,שהמים יורדים למטה, האש עולה למעלה וכ'ו כפי שדוד 

ים " כלומר אלוקים רוצה שהעולם ינהג ויתקיים לפי חוק1חוק נתן ולא יעבורהמלך אמר "

 טבעיים.

 מהו הנס?

הנס הוא שבירה של החוקים הטבעיים שקבע הקב"ה. לדוגמא: שבקריעת ים סוף המים עומדים 

ולא זורמים. תפקיד הנס לגלות לנו את הקב"ה, את קיומו והתגלותו בעולם. כשאנו רואים נס אנו 

וא משנה את מבינים שיש מישהו שמשגיח על העולם והוא קובע איך יפעל העולם וכשהוא רוצה ה

 החוקים.

 תשובה לכופרים -התנגשות בין נס לטבע

למדנו שהנס מגלה לנו שגם הטבע לא מובן מאליו ואלוקים עומד מאחוריו. אך אם כן קשה, מדוע 

רק בימינו הקב"ה לא עושה עוד ניסים גלויים מדוע רק בעבר? את התשובה לכך מסביר רבי 

חד ושמע ילד שמראה להוריו תעודת הצטיינות ישראל מסלנט, שפעם אחת הוא התארח במקום א

על כישרונו בזימרה, קרא לו רבי ישראל ואמר לו שמעתי שהצטיינת בזימרה אולי תוכל להוכיח לי 

שבצדק הביאו לך תעודת הצטיינות? הילד סירב ויצא מהחדר. קרא לו ר' ישראל שוב ושאל למה 

אני לא חייב להוכיח את זה שוב מכל מי יצא ? ענה הילד כבר הוכחתי בבית הספר שאני שר טוב 

שיבקש ממני. אמר ר' ישראל אתה צודק וכך גם אצל הקב"ה הוא כבר הוכיח את מציאותו בעבר 

על ידי שעשה ניסים גדולים שהועברו מדור לדור וכל הדתות מכירות בהן וגם הקב"ה לא חייב 

 להוכיח לכולם שהוא קיים על ידי ניסים גדולים.

 בעניסים בתוך הט

ישנם ניסים שהם נסתרים בתוך הטבע ואם אדם ישים לב הוא יגלה את הנס לדוגמא: במגילת 

מצאה  ובמקרהכעס אחשוורוש על אשתו וגירשה  במקרהאסתר מסופר סיפור "טבעי לגמרי" שבו 

באותה תקופה  ובמקרהכל זה בזמן שיש גזרת מוות על ישראל  ובמקרהחן בעיניו אסתר היהודיה 

נדדה שנת המלך שהמן רצה לתלות את מרדכי וכו'  ובמקרהת דברי ביגתן ותרש שמע מרדכי א

וכו'... מי שמביט בעיניים פקוחות מבין שמאחורי כל המקריות הזאת, יש נס אחד גדול, ורואים 

 את ההשגחה של הקב"ה בתוך הטבע. 

 

 

 

                                                           
1
 תהילים קמ"ח, ו' 
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 הנס הכי גדול בימינו 

שבמשך כל ההיסטוריה של ישראל קמו  בימינו קיים נס אדיר שמתגלה בתוך הטבע. שאנו רואים

עלינו אימפריות להשמידנו כגון: אשור, בבל, פרס, יוון, ועוד... וכל אלו אבד זכרם ועם ישראל עם 

הנצח המשיך לחיות ואחרי אלפיים שנה שהוא הגלה מארצו,הוא התקבץ מכל קצוות העולם 

קרה באף אומה אחרת והקים מדינה משלו והפריח את השממה שהייתה בארץ. זהו נס שלא 

 בהיסטוריה.

 סיכום

חכמי הקבלה רמזו שהמילה טבע היא בגימטריה אלוקים, והמילה מקרה היא אותיות רק מה' או 

ה' רקם. כלומר גם הטבע מגלה את השגחתו של הקב"ה אך אנו זקוקים לנסים בעבר שיזכירו לנו 

 ם בטבע.את הטבע שהוא לא טבעי ולא מובן מאליו, אלא שאצבע ה' מונחת ג
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 הנצרות

 עידו שלום

 הקדמה

 הנצרות היא אחת משלוש הדתות המרכזיות בעולם ומספר המאמינים בה הוא הגדול ביותר.

לפני הספירה, ארץ ישראל נכבשה על ידי הרומאים והורדוס הומלך למלך על יהודה.  63בשנת 

 והניצבים שנשלחו לשלוט בארץ ניצלו לרעה את מעמדם.לאחר מותו לא היה שלטון יציב ביהודה 

חלק מהעם החליט למרוד וחלק קיווה לשיפור המצב. במצב זה, לא היה קשה לשכנע את העם 

להאמין שיקרה נס והגאולה תבוא, ולכן הופיעו ביהודה אנשים שראו עצמם כשליחי האל 

אחד מהאנשים האלו היה ישו, והבטיחו הבטחות שווא להביא את הגאולה ולהיפטר מהרומאים. 

 שהוא הדמות המרכזית.

 קורות חייו של ישו

ישו נחשב בנצרות למשיח ישראל, וכן להתגלות אלוקית ישירה בדמות אדם ולכן גם לאלוקים 

עצמו. ישו נולד למשפחה יהודית מנצרת אך על פי אמונת הנצרות הוא נולד בבית לחם. כשהיה בן 

וחנן המטביל שהיה לאחד המשיחים שהסתובב ביהודה. מטרתה של , נטבל ישו בירדן על ידי י30

הטבילה הייתה להיטהר לקראת הגאולה הקרובה. לטבילה הייתה משמעות רבה בחייו של ישו 

 ובהשפעתה הסתובב בגליל והטיף לאהבת האל ואהבת האדם.

 טענת הנצרות כנגד היהדות

הדות אך בשונה מאתנו הם טוענים הנוצרים, בדומה לנו, טוענים שהנצרות אכן התפתחה מהי

שהאל בעצם העביר את בחירתו מהיהדות לכנסייה. הם טוענים בנוסף שהכנסייה והנצרות היא 

כעת ישראל האמיתית שמכונה "ישראל של הרוח". לפי רעיון זה הכנסייה הופכת למען ברכות 

שיעבוד עד קץ והיהודים, יועדו לשאת בקללות המקראיות של הגלות, חוסר הצלחה לאומית, 

 הימים או שיבחרו באופציה השנייה: קבלת "האמונה הנכונה", ולהכיר בישו כאל וכמשיח.

 תגובת הנצרות לתקומת מדינת ישראל

הנוצרים טוענים שהיהודים הם אלו שרצחו את ישו או יותר נכון, הסגירו אותו לרומאים לתלייה 

לעונש בגלות וייסורים. לפי הנצרות וסירבו לקבל את האמונה בו, ובעקבות זאת הם נידונו 

היהודים יכולים להתקיים וההוכחה לאמיתות הנצרות כביכול היא עצם זה שהיהודים סבלו 

מפרעות, שואה, והיסטוריה קשה במהלך השנים. אך עם תקומתה של מדינת ישראל והתפתחותה 

יכותיים וכל זה תוך שנה למדינה חזקה עם כלכלה משגשגת, צבא חזק, חיי תרבות גבוהים וא 70-ב

כדי שמירה על המסורת והמנהגים היהודיים, הייתה פשוט סטירת לחי חזקה לנצרות שטענה 

שעם ישראל יהיה בגלות לעולם ויהיה מושפל תחת העמים ובכך שטעו, הנצרות נתפסה כדת 

 שקרית ומטעה ללא כל ביסוס אמיתי של דעותיה ועמדותיה.

 תפיסת היהדות כנגד הנצרות

והפוסקים בדורות האחרונים דנים רבות בתשובותיהם בשאלת היחס אל הנצרות ואל  הרבנים

 הנוצרים.

אחד מהקשיים העיקרים בהם נתקלו חכמי האחרונים הללו היא שיטת הרמב"ם, הקובעת 

שהנוצרים הם עובדי עבודה זרה. גישה זו היא העיקרית בדעת הפוסקים על הנצרות אך יש 

ב"ם אינו מנמק את הקביעה הזו. הבעיה אף מחריפה במקומות החולקים עליה מכיוון שהרמ

אחרים שבהם אין הרמב"ם מתייחס לעבודה זרה שבנצרות, אלא מזכיר את הנוצרים בהקשרים 
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הלכתיים אחרים. בעצם המפתח להבנת קביעת הרמב"ם שהנוצרים הינם עובדי עבודה זרה נעוץ 

ובר שעבודה זרה מורכבת משני אלמנטים בתפיסת מהות העבודה זרה על פי הרמב"ם. הרמב"ם ס

 נפרדים ועל מנת להיחשב כעובד עבודה זרה, שני אלמנטים הצריכים להופיע יחדיו:

 .דבר זה מתקיים בין אם העובד תופס את הנעבד'עבודת גורם כלשהו שאינו ה -אלמנט "הזרות"

כאלוהים ועל כן עובדו, ובין אם העובד יודע שה' הוא האלוקים והוא עובד את הגורם הזר בהיותו 

 מתווך בין העובד לבין ה'.

כביכול הביצוע המעשי. ביצוע מעשי פולחן ותפילה כלפי הגורם הזר )הפן  -אלמנט "העבודה"

 הפולחני(.

 הלכה למעשה

פוסק כמו הרמב"ם וטוען שהנצרות הינה עבודה  הרב עובדיה יוסף )ביחווה דעת ח"ד סימן מ"ה(

זרה גמורה לחלוטין על כל זרמיה וכיתותיה וכך אומר: "כולם )הנוצרים( נחשבים עובדי עבודה 

 זרה לפי שהם מאמינים שיש אלוה אחר זולת ה' יתברך", ולכן אין למשל לבקר בכנסייה.

 סיכום

תה את כל האמונה הישירה של היהדות אנו רואים שהנצרות כולה מתבססת על היהדות אך עיוו

והמציאה שקרים, מיתוסים וכזבים בניסיון להחליש את העם היהודי ולחדור אל תוך האומה 

 היהודית היושבת בארץ ולהשפיע עליה.

לפי דעתי, בתור יהודי מאמין אני חושב שעם ישראל צריך להיות עיקש על אמונתו ולא להיכנע 

 חדיר בכל יהודי ויהודי מהי האמונה הנכונה באמת, היהדות.לסיפורי הבלים של הנצרות ולה
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 חלומות 

 אריאל שמשון

 מבוא

קיים האדם בעולם חולם הוא חלומות בשנתו. תופעת החלומות עניינה את האדם בזמן שמאז 

מראות של העתיק, ומעולם לא הפסיקה לעניין אותו. האדם ישן ונגלים לו תוך כדי שנתו 

שזו המציאות. אולם בשעה שהוא מתעורר כל  עמציאויות שונות שכאשר הוא רואה אותם משוכנ

  .מה שראה בשנתו נעלם ואיננו עוד

אדם על הם מוטל מהו מקורו של החלום? כיצד הוא נוצר? מה המשמעות למידע שהוא מספק? הא

חלום אינו אלא פרי דמיונו ואין להסיק ממנו מסקנות ולפעול על פי המסקנות האלה? או שאולי ה

 לו שום קשר והשפעה על המציאות? 

התעלמו מחלומות והסבירו אותם  )חוץ מחכמי ישראל( עד לפני כמאה שנים אנשים בעלי השכלה

 .ה על החייםלככיצירה דמיונית אוורירית שאין לה שום משמעות ושום הש

הוא המייסד והמבסס של מדע ש ,לפני כמאה שנים בערך חי דוקטור בשם זיגמונד פרויד

  .הוא טען שהחלום הוא מפתח לגילוי תסביכים מודחקים בנפש האדם .הפסיכולוגיה המודרני

 .והוא מונע מהתסביכים האלה להתגלות ,פרויד טען שכאשר האדם ער יש לו שליטה בנפש שלו

הוא  .ם מהםיהצורך של האדם למנוע מהתסביכים שלו להתגלות נובע מכך שהוא מרגיש מאו

 מרגיש שהם מסבכים לו את המחשבות ואת ההרגשות.

אולם כאשר האדם ישן, אין לו שליטה על הדמיונות שלו. ואז הרצונות המסובכים שמהם הוא 

ם משהו מתופעת ופרויד לא הסכים להכיר שיש בחל. מפחד עולים על פני השטח על ידי החלום

 הנבואה.

עדויות  מות שחזו עתידות.וו עדויות רבות על חלהצטבר .במאה השנים האחרונות ,אחרי פרויד

ן הנבואה על ות שיש בהם משהו מתופעה זו של חלומ והוכחו כנכונות. ,אלו נחקרו ונבדקו היטב

אמנם יש חלומות שניתן  .העתיד לקרות, היא תופעה שחוקריה אינם יודעים כיצד להסביר אותה

להסביר אותם כהתפרצות של שאיפות שהאדם מרגיש מאוים מהם. ובזמן שהאדם ישן כאשר אין 

שעברו על האדם  ,לו שליטה הם מתפרצים על ידי החלום. יש גם חלומות שהם תוצאה של חוויות

כדי ויש כאלה הניתנים להסביר כטלפתיה. אך כל ההסברים האלה אין בהם  ,כאשר היה ער

 ות החוזים את הדברים שעתידיים לקרות.ומלהסביר את החל

 ,באנגליהשיר אברפן בווילס ע( התמוטט הר של פסולת פחם, על בית ספר ב1996בשנת תשכ"ו ) 

מבוגרים  28ו ,ילדים מילדי בית הספר 116קבר תחתיו  שעגהר ה .שהיו בו מאות ילדיםבזמן 

 .רותקשאסון זה עומד ל שהם ראו בחלום וחודיומצוות בית הספר. אנשים רבים באנגליה 

יתה מהראשונות, שפתחו מכון מדעי לחיזוי אסונות עתידיים על ידי היכתוצאה מדווח זה, אנגליה 

 כיום קיימים בעולם כמה מכונים כאלה. .חלומות

 השקפת היהדות על החלום כמקור לחיזוי העתיד

התייחסו אליו עד לפני כמאה שנים, האם היהדות מתייחסת לחלום כדבר חסר משמעות, כמו ש

מות שהם סוג או שהיא מכירה בכך שיש חלו ,כמו שהבין פרויד ,דאו כאל תופעה פסיכולוגית בלב

 קרות.של נבואה על העתיד ל

ה של היהדות. על פי ילפני שנתייחס למבט של היהדות על החלום. ננסה להבין מהי שינה לפי הראי

 של כל אדם הוא העניין הרוחני הפנימי, והגוף אינו אלא לבוש גשמי שלו. האמיתי "אני"היהדות ה
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 מולבש עלכמו לבוש ארוג מצמר או כותנה, אין הוא יכול לנוע או ללכת, אלא רק כאשר הוא 

  אדם, כך גם גופו של האדם אינו חי ואינו יכול לנוע בלי העניין הרוחני הפנימי שבו.ה

בתו נראית כמעט כמו מיתתו. שכישל מצב של חוסר הכרה. ומצא בסוג הוא נ ,כאשר אדם ישן

הזה הוא אינו קולט את הדברים שנאמרים בסביבתו, ואינו חש ואינו מרגיש בקורה סביבו.  במצב

 הוא עדיין נושם וניתן להעירו ולהחזירו לחיים מלאים. ,כיוון שבשנתו אינו ממש מת אלא רק ישן

 תשינה אח" בגמרא מסכת ברכות: .אינו מת ממש יוצא מכאן שבשינה יש משהו מהמוות אך

כל בש צאמהגמרא הזאת יו .המוותמ. כלומר בכל שינה של האדם יש משהו "1מיתהב משישים

שבמיתה יוצאת הנשמה כולה  אאה מסוימת של הנשמה מהגוף כמו במיתה. אלישינה יש יצ

 מהגוף, ואילו בשינה חלקים מסוימים ממנה. 

שעל פי הקבלה ועל פי התלמוד נשמתו  "דרך השם" חל( כותב בספרו"הרמטו )ארבי משה חיים לוצ

נפש.רוח.נשמה.חיה.ויחידה. הנפש היא החלק הנמוך ביותר  :של אדם מורכבת מחמישה חלקים

 זרימת הדם, הנשימה. ההפרשה. האכילה. של הנשמה, שתפקידו לתת לגוף את יכולת התנועה.

חיה.ויחידה.  רוח.נשמה. החלקים: ארבע ויוצאות מגופכאשר האדם ישן  .פעולת הלב והמוח וכו'

ואילו הנפש נשארת בגוף, ולכן הפעולות הגופניות הבסיסיות ממשיכות להתקיים גם במצב של 

אליו ארבעת החלקים  יםשינה. כאשר אדם מתעורר או כאשר יעירו אותו באמצע שנתו, מיד חוזר

  .שהיו מנותקים ממנו בזמן השינה

  .גישות הפוכות לנושא החלום שתי ך"מצאנו בתנלגבי החלום 

 "2וא ידברוחלומות השו" מצאנו בספר זכריה: - 1גישה 

  ".3בחלום חזיון לילה... אז יגלה אוזן אנשים" מצאנו בספר איוב: - 2גישה 

לפי הפסוק בספר איוב ה' מגלה  ר זכריה אין לחלומות שום משמעות, ואילופלפי הפסוק מס

 ם על ידי חלום.יעתידילאנשים דברים 

שם שאי אפשר לבר בלא תבן, כ": מצד שני כתוב". 4החלום אחד משישים בנבואה" בתלמוד כתוב:

)תמיד בין גרעיני החיטה, גם אחרי שזרינו אותם ברוח, ימצאו גם חלקים של קש( כך אי אפשר 

משהו  שבחלום יש ,במסכת ברכות יוצא מצד אחדא ". לפי הגמר5לחלום בלא דברים בטלים

כתוב  6מהנבואה וחיזוי עתידי, ומצד שני, יש בחלום הרבה דברים חסרי משמעות. במסכת ברכות

אינו צופה ואינו חוזה את גם שאין מראים לו לאדם אלא מהרהורי ליבו. לפי מקור זה החלום 

קרות, אלא הוא שיקוף של הלא נודע, או של המחשבות שעברו דרך מוחו של האדם העתיד ל

בר כתבנו שבשעת השינה לאדם במשך היום. כ והיום, או אפילו של החוויות והפעולות שהיבמשך 

של האדם רק חלק אחד מהנשמה שהוא הנפש. שהיא ממשיכה לנהל את הפעולות  ושאר בגופנ

רואה בחלום מקומות רחוקים  שנתוהם את הדמיון. כך קורה שהאדם ביהבסיסיות של הגוף ובינ

או אסונות שהוא חושש מהם. סוגי  ,, ופרסים שהוא רוצה לזכות בהםשהוא שואף להגיע אליהם

הם עוזרים לנו לפרוק פחדים, מתחים, ציפיות,  .חלומות אלו הם בבחינת חסד שעושה עמנו ה'

ותקוות. כאשר האדם פורק דברים אלו בחלומותיו הוא מתעורר כמו אדם חדש, כיוון שמוחו 

חלומות, " זה של חלומות נאמר בספר זכריה הפסוק:העל הסוג  .ה מדברים שהעיקו עליותנקה
                                                           

1
 ב"עז "נברכות דף  
2
 ב' ,י' זכריה 
3
 ט"ו ,ל'איוב  
4
 ב"דף נ"ז ע ברכות 
5
 א"ע רכות דף נ"הב 
6
 ב"דף נ"ה עברכות  
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שהרי לחלומות אלו אין שום משמעות מעשית, ולא נועדו אלא כדי לנקות את  ,"השווא ידברו

המוח ממתחים ופחדים. בסוג זה של חלומות צודק מדע הפסיכולוגיה המודרני שאומר שאפשר 

 דחיק. הדברים שהוא מ ללמוד מהם על עולמו הפנימי של האדם, ועל

אדם ער, האך יש סוג אחר של חלומות הקשורים לעולמות רוחניים שקיימים מחוץ לאדם. כאשר 

וכל חלקי נשמתו הרוחניים מוגבלים וסגורים בתוך גופו החומרי, הם אינם יכולים לצאת להיפגש 

והחלקים הרוחניים של הנשמה  ,אולם כאשר האדם ישן .עם אותם עולמות רוחניים וחיצוניים

 ן שלעיתיםוולקבל מהם מידע מגו ,הם יכולים להיפגש עם אותם עולמות רוחניים ,אים מגופויוצ

עוסק בעתיד להתרחש. את המידע הזה מעבירים אותם החלקים הרוחניים שבנשמת האדם, אל 

על סוג חלום  .על ידי כך המידע הזה יכול להופיע בחלום .שנותר בגוף ההנפש שהיא חלק הנשמ

רוב  .כלומר יש חלומות שמגלים לאדם עתידות .שיש בו אחד משישים שבנבואהל "כזה אמרו חז

בני האדם אינם נמצאים בדרגה של זוך וטוהר רוחניים כמו נביא, ולכן אצל רוב בני האדם, גם 

"אי אפשר לחלום בלא  ל:"אין בו רק מימד של נבואה. ולכן אמרו חז ,החלום הצופה את העתיד

בו מרכיבים של ניקוי  ורביםמע וחלום אמיתי יהיברוב בני האדם גם  כלומר אצל .דברים בטלים"

 .המוח מפחדים וחששות שאינם אמיתיים

 סיכום

מצאנו כמה התייחסויות של מקורות תורניים לנושא החלום. מצאנו בספר זכריה שהחלומות אין 

הוא  חלוםהם ממש, בספר איוב מצאנו שה' מגלה עתידות בחלום. מצאנו במסכת ברכות שהב

שאי אפשר לחלום בלא דברים  ,ומצאנו במקום אחר במסכת ברכות ,אחד משישים שבנבואה

בטלים ועוד מצאנו במסכת ברכות שכל החלום הוא כאילו רק תוצאה של הרהורי ליבו ואין בו 

התייחסויות לחלום מתארות מצבים שונים של השום ממשות. במאמר זה רציתי להסביר שכל 

 ים. חלום אצל אנשים שונ
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 הגאולה

 טום שרבי

 גאולה מה היא?

לפני שנדון בנושא צריך להבין מהי בכלל גאולה? האם גאולה פירושה שכל עם ישראל בארץ 

ישראל ללא שלטון זרים?! או שאולי הגאולה היא בית מקדש בנוי?! או שמא זה שפע לעם ישראל 

היא בכלל עניין רוחני גבוה שכולם יושבים ולומדים תורה כל  בכסף ובעשירות?! אולי הגאולה

היום?! כולנו מצפים לגאולה יום יום, לפחות משתדלים לכך, אך לא הקדשנו מחשבה להבין על 

מה אנו מתפללים ומה היא בכלל גאולה?! הרב זאב קרוב כותב בספרו "דע מה שתשיב לעצמך" 

 במציאות.  העלם השכינה וגילוי שם ה'בפרק א' שתפקיד הגאולה לגאול את העולם מ

 כדי שנזכה לכך יש צורך בשני תנאים:

 גאולת עם ישראל.  .1

 הכחדת הרע בעולם.  .2

 1גאולת עם ישראל כוללת קיבוץ גלויות, עצמאות ושחרור מעול זרים. לדוגמא: בספר יחזקאל

כל ולקחתי אתכם מהגוים וקבצתי אתכם ממופיע קיבוץ הגלויות כשלב ראשון בגאולה "

". רק בארץ ישראל מתגלה האופי המיוחד של עם ישראל, כמו כן יש חשיבות שעם ישראל הארצות

לא יהיה משועבד לעמים אחרים. כמובן הגאולה כוללת את בניית בית המקדש וגילוי המשיח כי 

כשארץ ישראל  2אם לא יתגלה המשיח ויבנה המקדש אז הגאולה לא תהיה שלמה. הגמרא אומרת

תיה בעין יפה "אין לך קץ מגולה מזה". כלומר כך מתחיל התהליך של הגאולה. בפרשת נותנת פירו

" הגויים לא יצליחו והשימותי אני את הארץבחוקותי אומרת התורה שבזמן שישראל בגלות "

ליישב את ארץ ישראל ולהפריח אותה, והנה אנו באמת רואים בעניינו שקרוב לאלפיים שנה רק 

שנה היו כאן פחות מעשרת אלפים יהודים,  200וליישב את הארץ. לפני כ עם ישראל הצליח לפתח 

מיליון יהודים.  6לפני מאה שנה היו בארץ כשבעים אלף יהודים. וכיום זכינו ברוך השם להיות 

והדבר השלישי זה העצמאות, העצמאות שיש לנו בתור עם ישראל זה שייש לנו ריבונות משלנו, 

". וקשה הרי או בעיתה או אחישנה. 3אני ה' בעתה אחישנהאומר " מדינה משלנו. הנביא ישעיהו

אם זכו בני ישראל אחישנה, הקב"ה ברחמיו המרובים יחיש לנו את הגאולה אבל אם לא זכו 

בעיתה. כלומר, יש קץ לגלות, יש זמן מסויים שלא משנה מה קורה הגאולה תגיע אף אם לא 

אנו יכולים )מוכרחים( להחיש ולזרז את הגאולה. חוזרים בתשובה, אבל על ידי מעשינו הטובים 

 כמו שנאמר" היום, אם בקולו תשמעו". 

 האם הגאולה תלויה בתשובה?

מובאת מחלוקת בין רבי אליעזר לרבי יהושע. לדעת ר' אליעזר אם ישראל עושים תשובה  4בגמרא

ואם לא עושים תשובה לא נגאלים, כלומר הגאולה תלויה דווקא בתשובה כל אחד מביא  נגאלין

פוסקים לשיטתו ובסוף שתק ר' אליעזר ולא ענה תשובה לדבריו של ר' יהושע. אנו מבינים 

 שההלכה כדעת ר' יהושוע שהגאולה אינה תלויה בתשובה. 

                                                           
1
 יחזקאל לו, כ"ד 
2
 מסכת סנהדרין צ"ח ע"א 
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ביר קרבן העדה שהודה רבי בתלמוד הירושלמי במסכת תענית במקום שתק כתוב הסתלק. מס

אליעזר לרבי יהושע שנגאלים גם ללא תשובה. בנוסף יש כלל ידוע שכשיש מחלוקת בין רבי 

אליעזר רבי יהושע הלכה כרבי יהושע. גם הרס"ג אומר שיש שני זמנים לקץ: אחד אינו תלוי 

 בתשובה ואחד תלוי בתשובה. אם נשפר את מעשינו ניגאל בזמן מוקדם יותר. 

רוקמן בספרו קמעא קמעא מביא בשם הרב צבי יהודה הכהן קוק כיצד נדע מתי באמת הרב ד

הקץ?! מתי מתחילה הגאולה? כשארץ ישראל נותנת פירותיה סימן שזה התחלת הגאולה, סימן 

טוב הוא לישראל וממילא יש ערך גדול לעלות לארץ ישראל לבנות ישובים להקים צבא כי בכך אנו 

לה שהתחילה להופיע. לעומת זאת ידוע ומפורסמת התנגדותו של למעשה מקדמים את הגאו

האדמו"ר מסאטמר להקמת מדינה ציונית, ולדעתו הגאולה לא תבוא על ידי מעשינו אלא משמים 

בשעה שנהיה ראויים לכך ונוכיח את עצמנו. הוא מדבר על שלוש השבועות המופיעות במסכת 

 לא לדחוק את הקץ. לא למרוד באומות, לא לעלות בחומה,  5כתובות

 כנגד זה יש להשיב: 

יש שבועה שהאומות לא יציקו לישראל ויזיקו לנו וברגע שהם מפרים את זה אז גם לנו מותר  .א

 להפר כביכול ולמרוד באומות.

 המהר"ל אומר שהשבועות נפסקו כיוון שהגיע זמן הגאולה כי כולם עולים לארץ.  .ב

לרשעים החוטאים הציונים ולכן אין כמו כן אומר האדמו"ר מסאטמר שאסור להתחבר 

להצביע בבחירות ואין להשתתף בכנסת ואין לשתף פעולה כלל כי הם כביכול בכלל רשעים 

 אזי אסור לנו להתערבב איתם לשיטתו של האדמו"ר מסאטמר . 

כנגד זה אומר הציץ אליעזר בספרו "הלכות מדינה" שאסור להפקיר את הכנסת דווקא לאנשים 

 שאינם שומרי תורה ומצוות אלא כן להיכנס לשם ולפעול למען הרוח היהודית שם. 

 סיכום

ברוך השם אין ספק שעם ישראל נמצא בהתחלת הגאולה וראשית צמיחת גאולתו. אנו בדרך 

ש הרבה חוסרים כדי להגיע לגאולה שלימה. עלינו החובה להשלים את לגאולה שלמה אולם עוד י

אותם חוסרים ובאמת להתקרב לאבינו שבשמים עם כוונה אמיתית . נכון, ראינו שהגאולה לא 

תלויה בתשובה אך וודאי שאם נחזור בתשובה שלימה ואמיתית נזכה לאחישנה שהקב"ה יחיש 

מות זויות נוספות שאפשר לפרש את התשובה, בספר לנו את הגאולה ולא ניזקק לחכות לקץ. קיי

"זוהר חדש" מובאת מחלוקת בין רבי אליעזר לרבי עקיבא בעיניין תלות הגאולה ותשובה רבי 

עקיבה סובר כי הגאולה לא תלויה בתשובה ואילו רבי אליעזר סובר כי הגאולה כן תלויה בתשובה. 

העם יחזרו בתשובה אלא רק ראשי הקהילה  מסביר רבי אליעזר כי הכוונה של תשובה זה לא שכל

 או קהילה אחת ובזכותם יתקבצו הגולים לארץ ישראל ובכך נזכה לגאולה. 

מי יתן והקב"ה יחיש לנו את הגאולה שנזכה להתקרב אליו באמת ולעובדו בשמחה ונזכה לראות 

 בבניין בית המקדש במהרה בימינו אמן סלה ועד. . . 
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