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 תמוז התשס"ד               בעזרת ה'
 

 הקדמה
 

בע"ה, במשך שנת התשס"ד, עברנו במכינה תהליכים גדולים. היום, אנו מוכנים יותר 

 לצבא בפרט ולחיים בכלל.
 

 התפתחנו והתקדמנו בתחומים: הגופני, האישיותי והרוחני תורתי.

נה חדשה ועמוקה מה הוא כלל ישראל למדנו על עולמו של היחיד ומתוכו באנו להב

ושייכותנו אליו. עסקנו במוסר, יראת שמים, מידות, העמקה בתנ"ך, הלכה, גמרא, בנין 

ההשקפה והאישיות, אמונה, תפילה, יחס ישראל ואומות העולם, מסירות נפש, ציונות, 

מנהיגות ומורשות קרב. בכל אלו ועוד עסקנו במהלך השנה, מתוך לימוד משותף 

 רותות ובהקשבה לשיעורים רבים.בחב
 

 כעת, הגיע הזמן לכתוב, לחדש וליצור כל אחד מעצמיותו.
 

שכשאדם מגיע לשמים אומרים לו: "אשרי מי שבא  )י', ע"ב(מובא בגמרא במסכת ב"ב 

 )ב"ב י' ע"ב(.לכאן ותלמודו בידו" 

והמהרש"א מסביר: "יש לפרש עיקר הלימוד ושנעשה בו רושם, הוא הלימוד הבא 

 מכתיבת יד, אשר על כן נקראו החכמים סופרים".

כלומר, כשהלומד כותב את לימודו, נעשה בו רושם וחותם בליבו והתורה נחקקת בתוכו 

 בבחינת "תורה דיליה".
 

הכתיבה גם מעבירה את הלומד ממשור הרעיונות והמחשבות למשור החינוך וההפנמה. 

ת ידי חובה בענין חובות הלב רק אם אפשר לצא-: "נראה שאי)מוסר אביך(הרב קוק כותב 

יסדר ספר לעצמו בלימודים הדרושים לו בזה, בין הפרטיים ואפי' הכוללים ג"כ יותר יבין 

ע"י מה שיחדש בהם ברוחו, ומי שהוא כבר באופן זה של הדעת, שיכול להעריך מערכה 

 שכלית בעצמו, אי אפשר לו לבוא אל השלמות אם לא יעבוד בשכלו בזה".
 

יכר מחכמת הלימוד היא הסדר שבלימוד. סדור הרעיונות והמחשבות בונה את חלק נ

ההבנה הנכונה והשכל הישר. זכינו, וב"ה תלמידנו לקחו על עצמם את משימת הכתיבה. 

יצירה היו במכינה. החשק, ההתלהבות בכתיבה ובסדור הרעיונות,  -שבועיים של חדוות 

 ולנו.הפכו לברור מעמיק, בסוגיות המשמעותיות לכ
 

 אנו מתפללים לה' יתברך, שדברנו והגיון לבנו יהיו לרצון לפניו.

 ובעזרת ה', "נמצא חן ושכל טוב בעני אלוקים ואדם". 

 
 מו"ר הרב חיים דרוקמן      בעזרת ה'
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 נשיא המכינה             
 
 
 

 לתלמידי המכינה היקרים!
 
 

 הנני שמח לברך אתכם לסיום שנת הלימודים במכינה.
 

 היא שהשנה הזאת היתה ברכה גדולה עבורכם. האמת

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. 

 

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

אלה שמתגייסים לצה"ל, שתמשיכו להתקדם ולעלות, וששם שמים יתאהב על 

 ידכם.
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 בעזרת ה'
 

 הרב חיים דרוקמן /קשר של חיים 

 

 על קשר הקודש שבין ישראל וארצו 

אותו בסקירה כשאנחנו מתבוננים בקשר שבין עם ישראל וארץ ישראל, וסוקרים 

ההסטורית, אנחנו נפגשים בתופעה מיוחדת שאין דוגמתה אצל שום עם ולשון. עובדה היא 

שכל עם ועם קשור לארצו, אוהב את ארצו. אם אתה משוה את הקשר בין כל עם לארצו 

עם הקיים אצלנו, הרי דווקא מתוך ההשואה בולט המבדיל הגדול, המבדיל גם בתחום זה 

 בין ישראל לעמים.
 

 )עולת ראיה ח"א עמ' רג(:כותב הרב זצ"ל על ההבדל הזה 

קשר הקודש של ישראל עם ארצו הקדושה אינו דומה לקשר הטבעי שכל עם ולשון 

מתקשר על ידו אל ארצו. הקשר הטבעי מתפתח רק במשך זמן רב על ידי המון 

אז מאורעות, על ידי עם רב ועצום שמתכנס יחד לדור באיזו ארץ בתור ישיבת קבע, ו

מתחילה איזו חיבה הסתורית, הבאה מתוך התרגלות, לפעם בלבבות הדורות 

 הבאים, וקשר רוחני מתהווה בין העם והארץ.

 

שבין ישראל  הקודששבין כל עם וארץ, וישנו קשר  טבעיבמלים פשוטות יותר: ישנו קשר 

ושב בארץ לארצו. הקשר בין כל עם לבין ארצו נוצר אחרי הרבה זמן, שנים, דורות. כשעם י

מסוימת, עוברים עליו שם הרבה מאורעות, הוא חווה באותו מקום הרבה חויות. אחרי 

שנים ודורות מתחיל להווצר קשר בין העם לבין הארץ בה הוא חי, עליה הוא יושב. אחרי 

 זמן רב מתחילים להתעורר רגשות חיבה מסוימת לארץ.
 

הקשר האלוקי, ממקור הקודש, זה הקשר הטבעי שקיים אצל כל עם ועם. "מה שאין כן 

שנתקשרה כנסת ישראל בקדושת ארץ חמדה". קשר הקודש שבין עם ישראל לארצו 

המתחיל עוד טרם דרכה כף רגלו של היהודי הראשון על אדמת ארץ ישראל. הדבור 

"לך לך מארצך וממולדתך ומבית  -הראשון של הקדוש ברוך הוא אל אבינו הראשון היה 

 )בראשית יב, א(.ראך" אשר א אל הארץאביך 

 

הקשר התחיל עוד בטרם היה אברהם בארץ. ומענין, בכל מקום שהקדוש ברוך הוא 

מבטיח לאחד מאבותינו, אברהם יצחק ויעקב, על המשכיות הזרע ועל נצחיותו, על קיומו 

הארץבד בבד באה תמיד ההבטחה גם על  -העתיד לצאת מהם  העםשל 
1

. 
 

                                                 
 טו.-שם כח, יג -ד.    ליעקב -שם כו,    ג -ח.  ליצחק -יז; יז, ז-בראשית יג, יד -לאברהם 1
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וזוכה להתגלות האלוקית הראשונה, בה הוא מתבשר על כשמשה רבינו עומד לצד הסנה, 

הגאולה, הוא שומע כי הגאולה השלמה אינה רק היציאה ממצרים. זה הולך בנשימה אחת 

עם העליה ארצה: "וארד להצילו מיד מצרים ולהעלותו מן הארץ ההיא אל ארץ טובה 

ת עם ההבאה אל ההוצאה ממצרים מקושרט(. -)שמות ג, ח "ורחבה, אל ארץ זבת חלב ודבש

ישראל ממצרים כוללת את "והוצאתי", "והצלתי",  הוצאתהארץ. התכנית האלוקית של 

אתכם אל  והבאתיאך הפסגה, התחנה האחרונה של כל התהליך הזה, היא " -"ולקחתי" 

הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם ליצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם מורשה, 

 ח(.-)שמות ו, גאני ה'" 
 

אם כן, הקשר בין עם ישראל לארצו החל עוד לפני שישב העם הזה בארץ, והוא נמשך אלפי 

שנים אחרי שעם ישראל הוצא מן הארץ. וכאן אנחנו בודאי עומדים בפני תופעה מופלאה. 

איפה מוצאים דוגמא כזאת אצל  -אלפי שנים של כמיהה, געגועים, חלומות, תפילות 

מקום בעולם, בארבע קצוות ממש, במצבים שונים, איזשהו עם אחר? יהודים בכל 

בארצות בהן הם סובלים ובארצות בהן הם מרגישים טוב, או נדמה להם שהם מרגישים 

 ישראל.-מכל מקום ומקום נמשך יהודי אל מקום אחד בעולם ושמו ארץ -טוב 
 

אלפי שנים! זה בודאי קשר בלתי רגיל, שאינו בנמצא אצל שום עם אחר. אמריקה, 

וגמה, היא ארץ הגירה. מי שנמצא שם בא מכל מיני מקומות בעולם. אם ייעשה נסיון לד

ומדובר  -שכזה: יעצרו לרגע גויים צעירים שסבם היגר לאמריקה מארץ אחרת כלשהי 

וישאלו את הנכד מנין הוא, או מהי ארצו. לא תמצאו כאלה  -במציאות שהסבא עדיין חי 

ם, למרות שלא עברו הרבה שנים מאז, למרות שיראו כארצם את הארץ ממנה היגר סב

שהוא עדין חי, למרות שלבטח סיפר להם זכרונות ילדות על ארץ מולדתו. ואף על פי כן, 

 לא תמצאו אפילו סנטימנטים לאותה ארץ.
 

ויהודים בכל העולם רואים בארץ  -אלפי שנים, דורות על גבי דורות עברו  -ואילו אצלנו 

ת עצמם כשייכים אליה. יש מי שהדבר אצלו יותר גלוי ומי ישראל את ארצם, רואים א

שהדבר אצלו יותר נסתר. אבל בלבו של כל יהודי ישנם נימים שמקשרים אותו לארץ 

 ישראל. זה ודאי, אין שום ספק בכך.
 

אזי הגילוי הוא חזק  -כשישנו זעזוע מעורר  -ודאי  ?השאלה היא מתי זה בא לידי גילוי

ארץ ישראל לא  -ם הזיק בלבו של כל יהודי ויהודי בכל עת, ובפירוש וברור. אבל בעצם קיי

רק כמקום מקלט מגויים, ממציאות קשה, אלא הרבה יותר מזה. אפילו לא רק כמקום בו 

 אלא הרבה למעלה מזה. -חיים חיי עצמאות, חיים ריבוניים 
 

ם ארץ אותו קונגרס ציוני שעלתה בו ההצעה לקבל את אוגנדה במקו -הנה כדוגמא 

ישראל!  -לא! רוצים דווקא בארץ - רבים בקונגרס שללו את ההצעה בכל תוקף ישראל. 



 7 

מה חשוב  -אם רק משום מקלט ולכאורה, ההתנגדות הזאת אינה מובנת מבחינה הגיונית.

זה טוב. מה משנה באיזה מקום? אם  -איפה? כל מקום שיכול להיות מקלט בשביל יהודים 

וב על איזו אדמה? בכל מקום שיכולה להתקיים עצמאות מה חש -עצמאות, ריבונות 

 זו השגת המטרה. -יהודים או ריבונות יהודית 
 

נראה, שבמעמקי הלב, לא מספק, לא מקום מקלט ולא עצמאות, ישנה כמיהה דווקא 

 לארץ ישראל.
 

לקבל את אוגנדה. חס  אלה שהיו מוכניםאני רוצה לדון לכף זכות, לנסות להסביר גם את 

ם לא העלה על דעתו שנקבל את אוגנדה ממש במקום ארץ ישראל. הם סברו: יש ושלו

נקבל בינתיים את זה. אבל אין שום דבר שיכול לבוא  -הזדמנות למעט עצמאות יהודית 

 במקום ארץ ישראל.
 

נאמנות מיוחדת, מסירות מיוחדת. כל זה מצד העם לארץ. והדבר הזה בודאי מופלא. אך 

ן התברר לנו שאותה נאמנות איננה חד צדדית. אותה נאמנות היא עוד יותר מופלא, שאכ

 מצד הארץ לעם! -הדדית. לא רק מצד העם לארץ, אלא לא פחות מזה 
 

ארץ ישראל נשארה נאמנה לנו. ארץ ישראל שמרה אמונים לעם ישראל. והדבר הזה בודאי 

תר להבין מופלא מאד. אם הקשר שלנו לארץ הוא מיוחד במינו, הרי בכל זאת קל יו

נאמנות מצד בני אדם, שיש להם שכל, שיש להם רגש. קל יותר להבין את נאמנותם 

 -למשהו, גם אם זו תופעה בלתי רגילה. אבל מופלא הרבה יותר:  ארץ! רבונו של עולם 

 עפר, אבנים! נאמנות של ארץ, מסירות של ארץ? זה בודאי מופלא ביותר. זו חידה.
 

ה, רמוזים בתורה שבכתב, ומגולים בתורה שבעל פה. אך הדברים נמצאים כבר בתור

אומר הקב"ה כך: "והשמתי אני את הארץ, ושממו עליה אויביכם  )ויקרא כו, לב(בתוכחה 

היושבים בה". כך אומרת התורה. וכל זה נאמר בתוך התוכחה, בין הענשים והקללות. 

ביא לנו רש"י ודברים ממבט ראשון זה נראה כענש בין הענשים, קללה בין הקללות. והנה מ

 שנאמרו  על ידי חז"ל בזמן החורבן:

זו מידה טובה לישראל, שלא ימצאו האויבים נחת רוח  -והשימותי אני את הארץ 

 בארצם, שתהא שוממה מיושביה.

 

חז"ל מסרו לנו ידיעה מראש, שבכל ימי החורבן תישאר הארץ שוממה, והאויבים לא 

היא לאמיתו של דבר  -ממבט ראשון כעונש יצליחו לישבה. המציאות שנדמית לנו 

 לטובתנו. ארץ ישראל תישאר לנו, תישאר שוממה, והאויבים לא יצליחו לישב אותה.
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והנה הרמב"ן בוחן את הדברים בפרספקטיבה של כאלף שנות חורבן. הרמב"ן, שבעצמו 

לה כך הוא. זאת המציאות. וא -עלה לארץ, וראה במו עיניו את שממותיה, קובע שאכן 

 )שם(:דבריו 

ומה שאמר בכאן ושממו עליה אויביכם, היא בשורה טובה, מבשרת בכל הגלויות 

 שאין ארצנו מקבלת את אויבינו.

מענין מאד שהרמב"ן מיחס לארץ ישראל יחס של אישיות, כמו בן אדם. ארץ ישראל 

 אותו בסבר פנים מקבלאת אויבינו, לא נפתחת להם. כשבא אורח אתה  "מקבלת"איננה 

יפות: אפשר לכבד אותך במשהו, אתה רוצה לשתות, אתה רוצה לאכול? כך מקבלים 

 ארץ ישראל סוגרת את עצמה ואיננה מקבלת את אויבינו. -אורחים. והנה, קובע הרמב"ן 

 והוא ממשיך ואומר:

וגם זו ראיה גדולה והבטחה לנו, כי לא תמצא בכל הישוב ארץ אשר היא טובה 

 מעולם והיא חרבה כמוה. ורחבה, ואשר היתה נושבת

 

בוא ונבדוק בכל כדור הארץ: האם נמצא איזור פורה וטוב שהיה אי פעם בנוי ומיושב, 

למשל במלחמה, ולא באו שוב אנשים לבנותו ולישבו מחדש? לא  -ומסיבה כלשהי נחרב 

תמצא מקום כזה. בודאי שהיו מקומות שחרבו, אבל באו לאחר מכן ובנו אותם. ואילו 

לא היה מי שרצה לבנות אותה, אולי משום  -ל נשארה בחורבנה. שמא תאמר ארץ ישרא

כך היא נשארה בחורבנה? טוען הרמב"ן: לא, בשום אופן לא. "כי מאז יצאנו ממנה לא 

קבלה אומה ולשון, וכולם משתדלים להושיבה ואין לאל ידם". לא מפני שלא היה מי 

ץ הזאת  הפכה להיות  מרכז לדתות שיבנה אותה; אדרבה, רבים רצו לישב אותה.  האר

הגדולות. מי לא רצה לנעוץ בה קנה, מי לא ניסה ליישב אותה? "וכולם משתדלים 

 להושיבה", אומר הרמב"ן, "ואין לאל ידם". הם פשוט אינם יכולים.
 

נלך כסדר: רש"י מביא את דברי חז"ל, המוסרים לנו מה יהיה בעתיד. הרמב"ן בוחן את 

יו, וקובע כי אכן כך היה. והנה בא רבנו בחיי אחרי הרמב"ן, ומוסיף, הדברים האלה עד ימ

 )שם(:, וכה דבריו לקראת העתיד

וכל האומות ישתדלו לבנותה ואין להם כוח, ויש בזה סימן גדול לישראל שמיום 

 שחרבה לא קבלה אומה ולשון

 

פרוחיה "ולא תקבל עד שישובו אעד כאן כמו הרמב"ן, אבל הוא מוסיף כמה מילים:  -

. זה בודאי ביטוי יפה במיוחד. ארץ ישראל היא קן שנשאר נאמן לאפרוחים שלו. לתוכה"
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פה אנו נפגשים  -אנחנו מכירים אולי צפורים שנאמנות לקן שלהן. טוען רבנו בחיי 

 . כך כותב רבנו בחיי לפני כשבע מאות שנה.2נשאר נאמן לאפרוחים שלו שהקןבמציאות 
 

אלה פה היום כלנו חיים", אנו היכולים להעיד עד כמה במדויק ומה נאמר אנו, "אנחנו 

התקיימו דברים אלה. עד שחזרנו לארץ היתה ארץ ישראל שוממה, היתה מדבר. הערבים 

שחיו בארץ לפני שובנו אליה חיו בארץ צלמות. הם התחילו לחיות מחדש אחרי שאנחנו 

 חזרנו לארץ.
 

לערבים יש "זכויות גדולות": הם שמרו על מדברים לפעמים על "זכויות הערבים". הו, 

שממות הארץ! חשוב לדעת גם את העובדות ההיסטוריות, שבעצם, הגירה ערבית מן 

 הארצות השכנות לכאן החלה לאחר שאנחנו חזרנו והארץ החלה להבנות.

באחרונה נוצרה בארץ בלדה המספרת על מה שקדם להקמת פתח תקוה. ראשוני המושבה 

לשטח, לשאול אם המקום ראוי לישוב. קביעתו העובדתית של הרופא לקחו איתם רופא 

מוות במקום הזה, חיים לא יוכלו להתקיים כאן. לשאלתם מנין לו זאת, השיב:  -היתה 

כזאת  -שום דבר! באופן טבעי  -לא ציפור, לא זבוב  -אין שום סימן חיים בכל הסביבה 

 עם שובנו לארץ. -אות הזאת היתה המציאות. ועינינו הרואות איך השתנתה המצי
 

ומזוית אחרת, שונה לגמרי: כעשר שנים קודם אותו מעשה בהקמת אם המושבות, תר את 

הארץ גוי בשם מרק טוויין, ואת רשמיו העלה על ספר. בין דפיו תאורים ארוכים ובוטים 

 של שממת הרפאים המרחפת באותה עת על ארץ אבותינו:

א שכולה עולה שמיר ושית, מרחב דומם ארץ שממה שאדמתה עשירה למדי, אל

ואבל... בשום מקום כמעט לא היה עץ ולא שיח. אפילו הזית והצבר, אותם ידידים 

נאמנים של אדמה זיבורית, כמעט נטשו את הארץ... יש כאן עזובה שאפילו הדמיון 

אינו יכול להעניק לה תפארת חיים ומעש. הגענו בשלום להר תבור... כל הדרך לא 

נפש חיה... ארץ ישראל יושבת בשק ואפר. מרחף עליה כישוף של קללה, ראינו 

. ארץ ישראל שוממה באזיקיםתעצומות כחה  ואסרה אתששדפה את שדותיה 

 וחשוכת חמדה. ארץ ישראל שוב אינה שייכת לעולם המעשה הזה...

 (.114שמואל כץ, עמ'  -)מצוטט מתוך "אדמת מריבה" 

 

חלה תנופת שיבת העם לציון וההתישבות בה. אין ספק כעבור שנים ספורות, כאמור, ה

טבעית שקידמה את פני ראשוני השבים שייכת לנאמנות המיוחדת של -שהשממה העל

 .3הארץ לעם

                                                 
אלה הנאמנים לקן, לעומת מענין הוא הביטוי "אפרוחים" בלשונו של רבנו בחיי בהקשר זה. אף בלשון המדע של ימינו, "אפרוחים" הם   2

קן לעת התבגרם. האפרוח מגיע מיד עם בקיעתו לעצמאות, פורח ומרחיק מעט מן הקן, אך תמיד שב אליו, אל תחת כנפי -"גוזלים" שהם עוזבי
 אמו.
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 )צח(:בהקשר עם זה אזכיר את דברי הגמרא בסנהדרין 

ואמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה, שנאמר "ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו 

 )יחזקאל לו ח(.מי ישראל כי קרבו לבוא" ופריכם תשאו לע

 

קיימת כאן קביעה ברורה של רבי אבא לסימן מובהק לגאולה, "אין לך קץ מגולה מזה": 

כשבני ישראל חוזרים לארץ וארץ ישראל נבנית ונותנת את פירותיה בעין יפה כשישנו 

רואים  זהו הסימן המובהק לסוף הגלות ולראשית הגאולה. כלומר, כשאנחנו -פריון 

אות מובהק הוא כי חלפה הגלות  -שנעלמת קללת השממון ובמקומה באה ברכת פריון 

 והחלה הגאולה. כך קובע רבי אבא בצורה פסקנית וברורה, ועל כך אין שום חילוקי דעות.

 )וע' רש"י ומהרש"א שם(.
 

ץ אם כן ראינו נאמנות הדדית מיוחדת, קשר מופלא של הדדיות בין העם לארץ ובין האר

"ארץ )אורות, עמ' כב(: לעם. איך נבין את הקשר הזה? איך נסביר אותו? כותב הרב זצ"ל 

ישראל איננה דבר חיצוני, קנין חיצוני לאומה". ארץ ישראל זה לא מקום שהוא חיצוני 

לנו, שהוא במקרה שייך לנו. אלא ארץ ישראל "קשורה בקשר חיים עם האומה, חבוקה 

 ה".בסגולות פנימיות עם מציאות

סגולה  -אולי נדגיש קודם כל את הסוף. ישנה התאמה בינינו לבין הארץ. ישנן סגולות 

מיוחדת בעם ישראל וסגולה מיוחדת בארץ ישראל. ובין שתי הסגולות האלה קיימת 

יוחאי, תלמידו המובהק של רבי  -התאמה פנימית. דברים אלה מלמד אותנו רבי שמעון בר

 עקיבא:

ל הארצות שבעולם ולא מצא ארץ שתהיה ראויה לינתן מדד הקדוש ברוך הוא כ

 )ויקרא רבה יג, ב(לישראל אלא ארץ ישראל 

 

יש כאן התאמה מיוחדת, שייכות  -מה מובן "מדד הקב"ה כל הארצות שבעולם"? 

מיוחדת. זה לא מקרי שהארץ הזאת שייכת לנו, זה לא חיצוני. יש כאן התאמה פנימית, 

 מהותית, מיוחדת.
 

הוא הביטוי "קשר של חיים". נסביר את הביטוי הזה, כי אני חושב שזהו חזק יותר 

 המפתח להבין את הקשר המופלא, שבינינו לבין הארץ.

                                                                                                                                           
נסיונות העקרים חסר עמוד שדרה לאומי לכל ה נוסע אחר עומד עשרים שנה אחר כך על נקודה עמוקה יותר במשמעות שממת הארץ. לתפיסתו, 3

 שנה: 95לבנות את הארץ בזמן החורבן. וכך כותב אותו גוי, סיר פרופסור ג'ון ויליאם דוסון, לפני 
-"עד היום לא הצליחה שום אומה להתבסס כאומה בארץ ישראל.    שום אחדות לאומית ושום רוח לאומית לא קנו להן אחיזה שם. אותו ערב    

-ה החזיקו בה רק כאריסים סתם, כבעלים ארעיים, שכפי הנראה בעליל הם מחכים לאלה הזכאים לבעלותרב של שבטים מדולדלים שישבו ב
 (.113)מתוך אדמת מריבה, עמ'  קבע על האדמה".

 )בראשית יז, כד(.שנה לפניו רבנו בחיי בפרשת  הברית  -600על נקודה זו עומד כבר כ    
לא יירשוה ושלא יושיבוה רק הם,ואם אולי יגלו ממנה ישובו אליה, כי אחוזת עולם היא להם, "... באר שתהיה הארץ לישראל אחוזת עולם, ש    

 לא לאומות העולם, וזה הוא סימן גדול לישראל, שמיום שגלו ממנה לא נתישבה שם שום אומה כלל".
ל שלא לעורר אסוציאציות ברורות: "שלא יבנו עליה איך נזרק מקולמוסו של רבנו בחיי  ביטוי מדויק נוסף, שאינו יכו -אגב  -ושוב מענין מאד     

 הם, הזרים, לא יוכלו לבנות עליה "חומה ומגדל"...)פרשת התוכחה(. חומה ומגדל, וכל האומות ישתדלו לבנותה ואין להם כח" 
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אביא כמה דוגמאות פשוטות, מעולם הצומח ומעולם החי. פעמים שאנו חופרים במקום 

נגיע  -ד ובסביבה אין שום זכר לעץ. אם נחפור לכוון אח -מסוים, ומגלים שורשים של עץ 

נגיע למים. העץ שולח את שורשיו באופן טבעי לכוון המים, זה  -לעץ, אם נחפור לכוון שני 

שייך לחיים שלו, לקיום שלו. ישנם צמחים שבאופן טבעי מפנים את העלים נוכח קרני 

 השמש, על מנת לקלוט את קרינתה. זה שייך לקיום שלהם.
 

המהפכה המדעית", איננו עוסק לא בעם ספרו של פרופסור אהרון קציר הי"ד, "בכור 

כי אנשי מדע גילו תופעות בטבע, (, 82-84)עמ' ישראל ולא בארץ ישראל, ובו הוא מספר 

ים, הרועה בעשב הים. אחת -שאינם יודעים להסביר אותם. למשל, בחופי ברזיל חי צב

ן ברזיל ים עוזבים צבים אלו את חופי ברזיל ושטים לאיי אסנסיון, בחצי הדרך ביילשנת

קילומטר. הצבים שטים מרחק עצום זה, מוצאים את האי  2,250לאפריקה, מרחק של 

הזעיר שלהם, מטילים בו את ביציהם וחוזרים אל חופם. והוא מדגיש: "עד היום איננו 

יודעים למה מתעקשים הם להטיל דווקא שם את ביציהם ומה מדריך אותם במעשיהם", 

 אבל זאת עובדה.
 

שהורחקו מאי מולדתם  -פורי ים גדולות יצ -וגמא נוספת על אלבטרוסים הוא מביא שם ד

"איננו מבינים כיצד עשו זאת, אבל  -קילומטר! והוא מעיר  4,500ושבו אליו ממרחק של 

חם של יצרים עמוקים, שאפשר להשוותם ליצרים ופורים פעלו בכימרגישים אנו שהצ

 יצורים החיים".אנושיים דומים, יצרים הטבועים מלכתחילה בכל ה
 

נראה לי, שדוגמאות אלו מעולם הטבע, בכוחן ללמד אותנו משהו, או לקרב להבנתנו את 

המושג "קשר של חיים". אם ישנה מציאות כזאת, שבעלי חיים נודדים אלפי קילומטרים 

דוקא למקום מסוים, כדי להטיל בו את ביציהם, או צפורים עפות אלפי קילומטרים 

זאת תופעה בטבע, זאת מציאות. שמא מותר לנו להבין  -אם המדויק וחוזרות למקום מוצ

שאכן יש משהו עמוק מאד, משהו טבעי ביותר, בקשרים העמוקים שלנו לארצנו. אנחנו 

שייכים דוקא למקום הזה, על כן אנחנו כל כך נמשכים אליו, על כן אנו נדחפים אליו. זהו 

 ץ ישראל. זהו קשר של חיים.משהו שבטבע, בטבע המיוחד של עם ישראל ושל אר
 

. לפי זה אנו יכולים להבין מה שהזכרנו בראשית הדברים: ואסיים בחזרה לראשית דברינו

בכל מקום שהקדוש ברוך הוא מזכיר לאבות את הזרע, הוא מזכיר בד בבד את הארץ. זהו 

 קשר טבעי, בלתי נפרד, זהו קשר של חיים בין הזרע לארץ. כל קיומנו ומילוי יעודנו

 קשורים לארץ הזאת.

"לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך... ואברכך ואגדלה 

 ב(.-)בראשית יב א" שמך והיה ברכה
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"להנאתך ולטובתך". "כאן אי  - לךולם בודאי זוכרים את ההדגשה של רש"י במקום, לך כ

י גדול. שם אגדלה אעשך לגו -שם בארץ  -בחוץ לארץ אין לך בנים  -אתה זוכה לבנים" 

 שמך, שם תהיה ברכה, שם אודיע טבעך בעולם.
 

כי זה לטובתך,  -לך -אם כן מסביר רש"י את ה"לך" כסיבה, כנמוק מדוע ללכת לשם. לך

 זה בשבילך.
 

רבי משה אלשיך עומד גם הוא על הייתור של "לך", אבל מדגיש הדגשה אחרת: "לך" לא 

, לשורש נשמתך. לעצמיותך -ללכת? אליך! "לך" כסיבה אלא ככוון: לאן אני מצוה אותך 

יש מקום בעולם בו נמצא חלק ממך, בו נמצא השורש שלך; שורש הנשמה שלך נמצא 

לאן? ללכת הביתה, ללכת לעצמך, לעצמיות  -במקום מסוים בעולם, ואני אומר לך ללכת 

 שלך, למקום בו נעוצים השורשים שלך.
 

לך -זה את זה. ארץ ישראל היא שורש נשמתנו. לךהאמת היא, כי שני הפרושים משלימים 

לשורש נשמתך, לבית גידולך הטבעי, למקום שהוא חלק בלתי נפרד ממך, שהתשתית שלך 

לכן זה גם לטובתך. כאן אי אתה זוכה לבנים. כשאינך נמצא  -נמצאת שם. ומפני שזה כך 

תח. ואילו שם, אין אתה יכול להתפ -במקום גידולך הטבעי, כשאינך נמצא במקום שלך 

שם אעשך לגוי גדול, שם תוכל למלא  -כשתגיע הביתה, כשתתחבר עם שורש הנשמה שלך 

 את תפקידך בעולם.
 

כל המציאות שלנו קשורה לארץ ישראל. כל המהות שלנו קשורה לארץ ישראל. כל  מילוי  

נו". רק שבינינו לבין הארץ. "כי היא בית חיי תפקידנו בעולם  קשור לארץ  ישראל,  לקשר

)שמות ביושבנו בארץ אנחנו יכולים למלא אותו יעוד מיוחד שהקדוש ברוך הוא הטיל עלינו 

 "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש". -יט,ו( 
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 בעזרת ה'
 

 הרב בעז שרמןהאיש והאישה במשנת המהר"ל כמשל החיים / 

 

 הקדמה
"ך, בחז"ל, בזוהר, דמויותיהם של "האיש" ו"האישה" נדרשו במקומות רבים. בתנ

 ראשונים ואחרונים. 

האיש והאישה הם דמויות אנושיות פשוטות ומורכבות המופיעות חיים ויצירה על במת 

השונה  -החיים. היו שראו את האיש והאישה כמושגים, כמאפיינים כוחות שונים בעולם

 והשווה ביניהם.

ות ללמוד מתוכם על במאמר זה יש ניסיון, לחדור לעומק דברי המהר"ל מפראג, ולנס

 דמויות האיש והאישה, וזאת מתוך עיון במושגים חומר וצורה, זוכרא ונוקבא וכדו'.
 

 חומר וצורה

חומר וצורה הנם מושגים פילוסופים קדומים שבעזרתם ועל פיהם חקרו והבינו את קיום 

ראה את מושגי החומר והצורה  1העולם, התהוות המציאות ותהליכי החיים שבו. הרמב"ם

הנחות היסוד, שחייבים להניחם בתחילת התהליך של בירור קיום  -כחלק מההקדמות

המציאות. ומכאן החשיבות הרבה בהגדרתם והבנתם של מושגים אלו. כל הנמצאים 

במציאות נכללים תחת ההגדרות חומר וצורה או המורכב משניהם. משום שאין נמצא 

ו את שני המרכיבים: החומר ואפילו מהפשוטים שאין ב 2במציאות מבין המורכבים

בהקדמתו לספר מו"נ מבאר ש"העצם" הוא נושא  4יהודה אבן שמואל .3והצורה

המאורעות אך איננו המאורע, הוא הדבר הבלתי משתנה על אף כל השינויים המתרחשים 

 בו. 
 

ולזה אנו קוראים חומר,  -העצם עצמו מורכב מנושא ונשוא, נושאו הוא המצע לחטיביותו

 . 5אנו קוראים בשם צורה -יכותו הקבועה ולמהות חטיביותהואילו לא
 

החומר והצורה לא רק מתגלים בעצם אלא הם סיבות מציאותו כלומר" העצם "המורכב 

תלוי בייחוסם ובאיכות חיבורם של החומר והצורה כתנאי לקיומו. אם שיתופם איננו 

 מוצלח, הרי שמציאות העצם בטילה.
 

 

 ק ב'.. רמב"ם מו"נ הקדמה לחל1

. קיימים שני סוגי נמצאים גשמיים במציאות והם: הפשוטים והמורכבים. הפשוטים אלו הם הגלגלים וארבעת היסודות. ואילו 2
 המורכבים יותר הם הדומם, צומח, חי והמדבר.

 . להלן התבררו הדברים.3

 צ"א.-שם עמ' פ"ז . מבאר שם את שיטתו הפילוסופית על אריסטו, ובכללם גם המושגים חומר וצורה. עיין4

. היו שהבינו שהצורה איננה מהות ואיכות קבועה, לדוג': האטומיסטים שראו בכל עצם גופני רק הרכבה של גופיפים קטנים 5

מאוד שלהם אין איכות מסוימת, נטו לראות את העצם כבלתי מורכב וכפרו במציאות הצורה. והם ראו בצורה כאיכות חולפת 

 ולא כמהות העצם.
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 זו, אין מציאות בעולם של חומר ללא צורה או צורה ללא חומר, וזוהיא  לפי שיטה

ברגע אחד נבראו ובאותו רגע ממש )החומר והצורה(  הטוענים כי שניהם שיטת הפילוסופים

נתחברו יחד ולא קדם אחד את השני בזמן כלל. כלומר הדואליות של החומר והצורה הם 

נות שונות למושגים חומר וצורה, לדוג': מחויבים. ברם, גם בין הפילוסופים היו הב

 . 6תפיסתם של אריסטו ואפלטון

 

שונה ואולי אפילו הפוכה להבנת הפילוסופים בנקודה זו, והיא  7שיטת המקובליםברם, 

שיש קיום לחומר גם ללא צורה. וכך היה בתחילת בריאת העולם, תחילה נברא החומר 

תוהו ואח"כ נבראה הצורה הראשונה  וזה נקרא בלשון התורה -הראשון בלי שום צורה

כלומר, קיים מצב שבו החומר נמצא בלא  8ונתחברה בחומר הראשון והוא הנקרא בוהו

 צורה בקדמותו בזמן לצורה. להבנת טענת המקובלים ניתן להביא שתי דוגמאות: 

או חומר הזכוכית לפני  )צורת הברזל(לפני הפיכתו לסכין )החומר( קדימות הברזל  .א

  כוס.ניפוחו ל

קדימות ארבע היסודות, לפני נתינת המשמעות להם, על ידי הרכבתם למדרגות  .ב

 צומח דומם חי ומדבר. 
 

הגדירו את החומר בדרכים שונות. אפלטון ראה בו )אפלטון ואריסטו( הפילוסופים  –החומר 

כמושג שאין לו שייכות ל"יש" ואילו אריסטו הבין שהחומר שלפנינו בעולם, אין לו הגדרה 

 .9צמית אלא כשנוספת אליו הצורה. והגדרתו הייחודית בהיותו בכוחע
 

החומר שאנו נפגשים בו במציאות הינו בעל צורה. למשל: האבנים והמתכות הן בעצם שתי 

צורות שונות של יסוד העפר. אף היסוד הוא עצם בעל איכויות וחומר, ברם, רק חומר 

 י"."היול –היסוד הוא החומר הראשוני, חומר גולמי 
 

שיש נמצאים במציאות שהן פשוטים רוחניים,  ובלשונם שכליים  10עוד הבינו הפילוסופים

ואין בהן שום  -שהם עצמם לא חומריים ולא מחוברים לחומר -נפרדים או צורות פשוטות

צד של חומר. המקובלים לעומתם, הבינו שאמנם יש כוחות קדושים ומלאכיים כלשונם, 

ים לגשם, אולם יש בהן צד של חומר הדק שבדקים והוא גם שאינם חומריים ולא מחובר

  11כן רוחני. לדוגמא המלאכים מורכבים חומר וצורה אלא שחומרם זך מאוד. 
 
 
 

מוחשי עם הזרימה שלו. ולכן -. אפלטון הבין שכל דבר מוחשי נמצא בתהליך של זרימה מתמדת, והגדרת החומר היא עצם פיסי6
ינו נחשב ל"יש" שהרי נטול צורה הוא. )שהזרימה אינה מאפשרת את הגדרתו( לעומת זאת, טוען הוא, שכל עצם מוחשי א

כל עצם מוחשי מורכב מחומר וצורה, וחומר לבדו שהוא בפועל הרי הוא נחשב ל"אין", וכך כשהחומר בכוח הוא בגדר -אריסטו
לרב גורן -ל!(. עיין עוד בתורת הפילוסופיה""יש" ונקרא חומר היולי )ולכן לפי אריסטו יש מציאות של בריאה יש מאין בפוע

 128, 107זצ"ל עמ' 
. עיין בפתיחה לספר "הברית השלם" לר' אליהו מוילנא, ושם מבאר ומוכיח בפירוט רב את שיטת המקובלים ובעצם דבריו הוא 7

היא ההבנה שלחומר  -שכל צורה הבאה לגלות את מהות פועלת על חומר שקדם לה בזמן. והשניה -טענות: הראשונה 2מעלה 
 חסרה צורה היא זו שגורמת את כל ההתהוות בעולם. שהרי החומר פושט צורה ומתחבר לצורה אחרת.

 . באותו שלב של ה"בוהו" לשיטת המקובלים נתהוו גם ארבעת היסודות: עפר, אש, מים ורוח.8
 .6. עיין הערה 9

 פתיחה. –. הברית השלם 10
 ח.. עץ חיים,, שער קיצור אבי"ע פ"11
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ברם, גם הפילוסופים מודים שבאותם צורות פשוטות עדיין יש הרכבה מצד מושכליהם. 

ולכן אפשר לומר שהצד השווה שבהן שיש רק צורה פשוטה אחת ללא חומר ובלתי 

 מורכבת והיא הבורא יתברך.
 

החומר איננו הפך הצורה, כי אם נושאה בהיותו מקבל את כל הצורות בזו אחר זו" שמוכן 

לה" כל חומר בעל צורה יש בו אפשרות לקבל צורה חדשה לדוג': אבנים שחצבו הוא לקב

 אותם והם בעלי צורה מסוימת יכולים להופיע בצורה של מבנה בית.  ובשלב הביניים הרי
 

שהחומר הקיים נמצא במצב היעדר הצורה החדשה והוא שואף ללבוש צורה חדשה מכיוון 

 שהחומר פושט צורה ולובש צורה במהותו.שאינו מתקיים ללא צורה. מכאן נגדיר: 
 

יסודות המציאות הם שלושה: החומר, הצורה וההיעדר. רק משום שבכל חומר בעל צורה 

יש גם היעדר, הרי שהחומר הזה הוא נושא את "האפשרות" וע"י זה מתאפשר תהליך 

 ההתהוות. 
 

ור הוויית החומר מגדיר את הצורה כך: "דבר המוציא לא 12רבי יהודה אבן תיבון  -הצורה

 אשר בו היה מה שהיה ובו נתעצם." ובזה הוא מובדל מחומר אחר.
 

הגדיר, שהצורה אשר תוציא את החומר מן הכוח אל הפועל  13רבי ישראל הלוי קטובר

להיות מה שהוא, הוא מהות כל דבר ועצמותו ובלעדיה לא יהיה הדבר מה שהוא. כלומר 

ל החומר כמו צבע שחרותו של חפץ או מראו צורה היא איננה ההתרשמות החיצונית ש

המרובע, שהרי אלו הם צורות מקריות בחומר והחומר יוכל להיות גם זולת הצבע השחור 

וצורת המרובע ולכן הצורה היא עצמותו, מהותו והמוציא לפועל את המיוחד שבחומר זה 

ומר מן האחרים. חשוב להדגיש, שהחומרים הם שווים אולם הצורות משתנות בין ח

. אולם את הצורה העצמית 14לחומר. את הצורות המקריות ניתן להשיג בעזרת החושים

שהיא עצם המין, היא מושגת בשכל ולא בחושים כי אין אנו משיגים שום נמצא, השגה 

 חושית כי אם מורכב, וכל מורכב אין צורתו לעמוד בעצמו בזולת החומר. 
 

ם מחולקת היא למינים וסוגים רבים בעלי הצורה היא מושג בעל הגדרה עצמית אחת, אול

מדרגות שונות. למשל, בבעלי הנפש לכל מין יש את הצורה המינית שלו: צורתו של האדם 

היא בנפש המשכלת, צורתו של בע"ח הנפש החיונית, וצורתו של כל צמח הוא הנפש 

 הצומחת.

 
 . רוח חן פ"ח, פ"ט.12

 ות לרס"ג.. ביאור המילות הזרות בפתיחה לאמונות ודע13

 . וזהו המושג "תואר" = החיצוני המורגש. עיין רמב"ם מו"נ ח"א פ"א.14
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  איחוד החומר והצורה

ישנם שלושה סוגי הרכבות שונות בין החומר לצורה, שלכל צורה יש לה את התכונות ואת 

 המצבים המאפיינים אותה.
 

 )הילולי(.פשוט : היא ההרכבה הפשוטה, והיא חיבור בין צורה לבין חומר *הראשונה
 

: היא הרכבת המזגות. כלומר, איחוד של ארבעת היסודות בזמן שכל אחד מהם *השניה

 מאבד את צורתו המקורית, ובהתמזגם יחד יוצרים דבר חדש בעל צורה מיוחד לו.
 

: היא הרכבת שכנות. כלומר, איחוד של שני דברים שכל אחד עומד בצורתו, *השלישית

 כמו הרכבת כלל האדם שכל איבריו בנויים מהרכבות שונות. אלא שהם שכנים זה לזה. 
 

 הבדלי מדרגות -דומם, צומח, חי, מדבר 

החומר של הדומם הוא איחודם וחיבורם של ארבעת היסודות, וצורתו היא הכוח שמחבר 

ומערב את ארבעת היסודות. איכות חיבור ארבעת היסודות היא הקובעת את ייחודו של 

 אחר. והדומם עצמו נבדל מארבעת היסודות עצמם.חומר זה כלפי חומר 
 

הדומם, הוא החומר למדרגה שמעליו, והיא הצומח. אולם צורתו של הצומח היא הנפש 

הצומחת שבו, אשר בה האילן היה לאילן. והיא עצמותו ואמיתתו ובה הוא נבדל מעצם 

 הדומם. 
 

ונית שבה היא נבדלת וכך גם בבעלי החיים הנפש הצומחת שלהם, וצורתם היא הנפש החי

 מעצם האילנות.
 

)שכוללת בתוכה גם את הנפש חומר האדם גם הוא איחוד של  ארבעת היסודות והנפש החיונית 

ואלו אינם משלימים את אמיתת האדם וגדרו, אלא נוספת בו צורתו המיוחדת הצומחת( 

 .15ברוהוא הנפש המשכלת ואז יוצא: שהדומם הוא חומר לצומח והצומח לחי והחי למד
 

 החומר והצורה בתפיסת המהר"ל
. וכדי לקבל את הצורה החשובה צריך 16החומר הוא דבר פשוט שלא קיבל עדיין צורה

הרכבה. כל רכיבה היא נבדלות הרוכב, מהדבר שרוכב עליו ומתנשא מעליו. כלומר, הצורה 

ורות, קשורה לחומר אם כי היא מעליו. כלומר, נמצאת בגוף אך לא מוטבעת ולא כשאר הצ

 . 30המוטבעות בגוף
 

אברהם, משה והמשיח שהם: "רוכבים על החומריות" הם לא היו במדרגה פשוטה אלא 

 במעלה קדושה ונבדלת והיו קרובים למעלה האלוקית. ומדרגתם מיוחדת משאר האדם, 

 

 

 . עוד בהרחבה רוח חן פרק ח', פתיחה לספ "הברית השלם".15

 . גבורות ה' פכ"ט.16
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ם נבדלת. כלומר החומר הוא גולמי פשוט ומחפש משמעות ותוכן והיא הצורה. בכך שצורת

 מעצם תכונתו. 17החומר עומד לקבלה
 

הצורה היא זו  18המדרגה הראשונה של הנמצא הוא החומר, הוא איננו בפועל אלא בכוח.

את החומר ומביאה אותו מההעלם לגילוי ומקיימת  19שבפועל, מוציאה, מפעילה ומבררת

לכל צורה יש את החומר המיוחד לה. ולכן לרוב אין הצורה מתחברת לחומרים  אותו.

 שאינם מתאימים לה. 
 

. 20ברם, יש מקרים שהיא מתחברת לחומר שאינו מיוחד לה, מצב זה הוא לא טבעי וזמני

ולכן, מבדיל המהר"ל בין שתי צורות אפשריות באדם: צורה רחוקה וצורה גמורה. כלומר, 

. א"כ, הצורה מיוחדת 29וזו שרחוקה ממנו )צורה גמורה(המיוחד לה המתאימה לחומר 

קשר יציב וקיים. אולם כאשר אין הצורה מחוברת  –לחומר, עד שאין לה הסרה ממנו כלל 

 . 21לחומר לגמרי, הרי שהחומר פושט צורה, ולובש צורה אחרת
 

חיתות. לעומתה, הצורה אין בה חיסרון ופ 22הצורה באה מן העליונים, ודבר שהוא שלמות

החומר בא מן התחתונים, ובזה שאינו השלמות, שייך בו החיסרון והרוע וכו'. ולכן 

. ועוד, כאמור, החומר נחשב 23הייסורים והצער בעולם באים מצד החומר ולא מצד הצורה 

. הצורה היא ייחודית ובעלת תוכן 27לב"כוח", וכל כוח בגלל שהוא אינו בפועל, הוא חסר

 , באים מהחומר.4ו משתנה. כל השינויים המתרחשים בטבעאחד, שאיננ
 

יש לצורה זיווג וחיבור לחומר, ואין לה חיבור לצורה אחרת. ברם, יש מצב בו קיים חיבור 

בין צורה לצורה והיא כאשר הצורה היא צורה לדבר מה באמצעות צורה אחרת. כמו 

צורת הצומח. וברור שאין  חיים היא צורת הבעל חי באמצעות-למשל: הנפש החיונית בבעל

 . 24הנפש החיוני צורה לצורת הצומח, ומפני שאין צורה לצורה

 

 
 . תפארת ישראל, עמ' פ"ד.17

. נצח ישראל עמ' כ"ח, מסביר המהר"ל שאישה  פסולה לעדות. משום שהיא חומרית, ואין לחומר מציאות בפועל והרי שהתורה 18

 עולם ב' עמ' ק"ו. אמרה עדות בפועל. וכן, כותב זאת בנתיבות

 . דרך חיים פ"ג מ"ו.19

ושם מסביר את הקשר שהיה לאדם הראשון עם בע"ח, שהוא היה צורה להם אולם הם לא )עמ' ל"א( . גור אריה, בראשית ב', כ"ג 20

 החומר המיוחד לו. אלא רק חוה שנבראה לאחריהם היא החומר המיוחד לו.

ת דברי הגמ' "כל המזנה, אישתו מזנה עליו", פרוש: כאשר האיש מזנה ואין לו חיבור . חידושי אגדות ח"ב עמ' מ' עפ"ז, מבאר א21

 לגמרי לאישה שהיא נחשבת כמו חומר, גם אישתו פשטה צורה.

 . כלומר האדם נברא משלמות הצורה שבנמצאות, מהצורה המזוקקת ביותר.22

שיש נשים צדקניות שלא היו בפתקא של חווה ולכן יולדות .ולכן לצדיקים אין ייסורין משום שהם נמשכים אחר הצורה, ומוסיף 23

 בלא צער שהרי קרובות הם לצורה ורחוקות מן החומר.

 . גבורות ה' פי"ט עמ' פ"ז. ובבאר הגולה באר חמישי עמ' צ"ו.24
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. וכך מסביר, שלאדם 25המהר"ל משתמש במושג "צורה" גם במשמעות של תואר ותבנית

הכוללת את המין כולו, לדוג': ידיים ורגליים.  –בעית" "הצורה הט -שתי צורות: האחת

כלומר התכונות המיוחדות לכל אדם, שהרי אין אדם דומה  –"צורה פרטית"  -והשניה

 . 26לחברו. החומר הוא סדר האדם והצורה היא השלמתו, ומביאה לשלמותו
 

. הצורה מופיעה בשני אופנים: הצורה המוטבעת בחומר, והצורה הנבדלת מהחומר

לצורה הנבדלת,  –האחרונה, היא הפך החומר לגמרי ולכן היא השלמות. אולם, יש לה 

 ייחוס וחיבור לחומר, שהרי החומר והצורה מתייחסים זה לזה ומתאחדים, וביחד 

שניהם מתייחסים  -משלימים ומהווים מציאות אחת. לדוג': הלובן מתייחס לשחרות

וזה לשחרות. ובעצם כל ההפכים בעולם הם למראה וכל אחד מהם נוטה לקצה, זה ללובן 

ממין ואיכות אחת. ואילו המתיקות איננה מתייחסת לשחרות שהרי אינם הפכים זה לזה 

 ואינם ממין אחד. 
 

היא צורה פחותה וחסרה, ויש לה משפט החומר בכל  –לעומתה, הצורה המוטבעת בחומר 

חורין ומשועבדת היא. -בתמעשיה, וחסרה היא את השלמות אשר ראוי לצורה. היא אינה 

צורה זו אינה מתאחדת ומתייחסת כלל עם הצורה הקדושה הנבדלת. אלא רק משועבדת 

 .28לה
 

 האיש והאישה במהר"ל

 שיטת המקובלים והפילוסופים: הגדרה או מהות שונה? –הקדמה 

המקובלים והפילוסופיים מגדירים את עולמם של האיש והאישה בהגדרות שונות. 

"זוכרא ונוקבא". ולעומתם, הפילוסופים הגדירו -דירו את האיש והאישה כהמקובלים הג

 "חומר וצורה".-כ
 

יש הרוצים להסביר ששתי הגדרות אלו עולות לרעיון אחד והוא: שיחס האישה לאיש הוא 

. וכך מתנהל )האיש(, והצורה היא הנותנת )האישה(כנותן ומקבל. כשהחומר הוא המקבל 

האישה, כנותנים ומקבלים תמידיים. וגם המושגים של זוכרא עולמם וחייהם של האיש ו

 , מבטאים את אותו רעיון.)מקבל(ונוקבא  )נותן(
 

 

 .באר הגולה, באר חמישי עמ' צ"ט.25

. וכן מסביר המהר"ל את חלקי המצוות: מצוות "לא תעשה" מטרתם כדי לשמור על האדם שלא יצא מהסדר הראוי לו.והם 26

 איבריו של האדם. ומצוות העשה מביאות את האדם לשלמות והם צורתו.מיוחסת לחומר כלומר ל

 . גבורות ה' פ"ד עמ' כ"ט.27

ל"ב. ושם מסביר המהר"ל את השתעבדות ישראל שהם הצורה הנבדלת דווקא למצרים שהם החומר. -. גבורות ה' פ"ד עמ' ל'28

משועבדים לצורה הנבדלת והם ישראל. ומכאן לעומת חוסר ההתחברות של ישראל לכנען שהם הצורה המוטבעת, ולכן הם 

 המציאות של עבד כנעני.

 . ומכאן מסביר המהר"ל שהאדם הוא צורה לכל הנבראים, אולם לאישתו הוא צורה מיוחדת. באר הגולה, באר חמישי עמ' צ"ה.29

 נ"ז.-. חידושי אגדות ח"ב, עמ' נ"ו30
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ם להגדרת המקובלים. אולם נראה יותר, שיש הבדל מהותי בין הגדרת הפילוסופי

היולי, גרוע, ללא פעולות ומעשים  -ראו בחומר דבר ראשוני )כפי שראינו לעיל( הפילוסופים

רצוניים, אלא הכל נעשה בו ובעזרתו והוא עומד ומוכן לשימושים שיעשו בו. ולכן, אפשר 

ת לומר שלפי הבנת הפילוסופים, החומר אין לו מעצמו כלום! ואילו הצורה היא הנושאת א

תוכן ומהות החיים, את הערכים, האפשרויות והרצון לפעולה ולהתקדמות. גידולו 

ופיתוחו של האדם תלוי אך ורק באיכות הצורה המוטבעת בו. ובאלגוריה לעולם האיש 

והאישה, האישה שהיא החומר הרי שאין לה מעצמה ערך חשוב, אלא באה לעולם כדי 

מה לחול ולהתממש. יש להעיר, שגם הנצרות  שהאיש יוכל להופיע את צורתו ויהיה לו על

בתחילת דרכה ראתה את האישה כמופיעה את האיש, אך האישה בעצמה הביאה את 

היצר הרע, השטן וכל הקלקולים לעולם. ולכן, "האדם השלם" צריך להתרחק ממנה שהרי 

 החומר שבה גרוע הוא ומקלקל את הצורה שבו.
 

קבא" פירושם שונה לחלוטין. שהרי יחס של נותן הבינו שהמושגים "זוכרא ונו המקובלים

ומקבל היא התייחסות הדדית הנותנת לכל אחד מהצדדים ערך ייחודי לו, בעל משמעות 

עצמית וממילא למערכת היחסים הנתונה בין הזכר לנקבה. באופן פשוט, המקבל תמיד 

מקבל כדי צריך את הנותן. אולם, הנותן כדי להיות במצב ובמהות של נותן צריך את ה

להעניק לו. והרבה יותר מכך, הנותן נמצא גם במצב של מקבל תמידי ביחס למקבל ממנו. 

רעיון זה מופיע במקומות רבים בספרי החסידות, ביחס הקב"ה והבריאה שמתוארים 

ביחס של "זוכרא ונוקבא" כלומר הקב"ה הנותן והבריאה המקבלת. אולם כשהבריאה 

הרי )לשם ייחוד קוב"ה ושכינתה( ין קוב"ה לשכינתו עצמה מגלה את שכינתו ומאחדת ב

הקב"ה הוא המקבל והבריאה היא הנותנת, כלומר נותנת את אפשרות גילוי  שכביכול

השכינה בעולם, דבר שהיה חסר לכאורה עד כה. וכעת הוציאוהו מהעלם לגילוי. מצב זה 

 . 31מכונה בספרי החסידות "נחת רוח" לבורא
 

בלים נתפסת כאישה בעלת אישיות עצמית חזקה. בעלת תכונות האישה עפ"י שיטת המקו

אופי חיוביות, ערכיות. וחבורה עם האיש היא להשלמת עולמו שלו, וכן את עולמה שלה 

 באופן מלא.
 

 פילוסוף או מקובל? –המהר"ל 

למעיין במשנת המהר"ל, עולה תמיד תמיהה על דרך פרשנותו והגותו של המהר"ל. וזאת 

 מצטייר המהר"ל לכאורה, כפילוסוף. המושגים שבהם מביע אתמשום שבכתביו 

 

 

 

 . הרב סולובצ'יק, ימי זכרון, מאמר על הברכות.31
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רעיונותיו לקוחים הם מ"חכמת הפילוסופיה", חלקם מזמנים קדומים, עוד מזמן, אריסטו 

יה בה כלומר, הטרמינולוג)מושגי היסוד של הפילוסופיה שגם הרמב"ם השתמש בהם(  ואפלטון.

המהר"ל משתמש, מעידה על הלך מחשבתו הפילוסופי. משום כך, יש שראו במהר"ל 

 פילוסוף, וכך חקרו ולמדו אותו. 
 

אולם אחרים, רואים את המהר"ל באור אחר. הרעיונות שאותם מביע המהר"ל הם 

רחבים ועמוקים בהרבה מעולם הפילוסופיה, ונושקים הם לעולם הקבלה. התייחסותו 

ולמרכביו השונים, למיוחד שבעמ"י, בקשרים העמוקים שבין גלות לגאולה,  לנפש האדם

כל אלו חושפים בפנינו אדם הספון בעומק  –משמעותיהם הפנימיות של התורה והעולם 

 כליעולם פנימיות התורה לפני ולפנים. ברם, הטרמינולוגיה בה משתמש המהר"ל היא 

 חיצוני כדי לבטא עולם פנימי עמוק ורוחני.
 

"כ, מצינו ביחס למשנתו והגותו של המהר"ל התייחסות כפולה, יש שרואים בו מקובל, א

 .32ויש הרואים בו פילוסוף
 

ומכאן, כדי לבחון את דעתו של המהר"ל ביחס האיש לאישה, יש צורך להתבונן היטב 

בדבריו, האם התייחס המהר"ל לנושא זה כמקובל או כפילוסוף. והבאנו לעיל שיש הבדל 

בין הגישה הפילוסופית לבין גישת המקובלים ליחס שבין האיש  )לחלק מן הדעות(י משמעות

 כנותן ומקבל. –לאישה 
 

 צביון האישה במהר"ל

בפתח הדברים, נציג את גישתו המפורסמת יותר של המהר"ל, ולאחריה נעסוק בגישתו 

 המורחבת יותר, השונה בכמה היבטים מהגישה הרווחת במהר"ל.
 

הר"ל שהאישה היא חומרית. כלומר אם מחלקים את האנושות לחומר ראשית, מבין המ

. ברם, בהרבה מקומות מעדן המהר"ל 33וצורה, הרי שהאישה היא חומר והאיש הוא צורה

את האמירה שהאישה היא חומר, ואומר שהאישה נחשבת כמו חומר או נוטה לחומרי, 

 . 34אבל לא כולה חומר
 

רי שדבקים בה תכונותיו ומרכיביו השונים של מכיוון שהגדרת האישה היא חומר, ה

החומר, את חלקם מזכיר המהר"ל גם ביחס לאישה. החומר באופיו עומד לקבלה וכן 

 .35האישה מוכנה לקיבול

 
 ק"פ ובהערה קי"ג.-עמ' קע"ז )הנזיר(. "קול הנבואה" לרב דוד כהן 32

 ות צריכה להיות בפועל, ולחומר אין מציאות בפועל.שהרי עד –ולכן נשים פסולות   לעדות  –. נצח ישראל עמ' ר"ח 33

 כהגדרה. חידושי אגדות ח"ב עמ' מ' ועמ' קמ"ד, דרך חיים כ"א, ה'. אור חדש עמ' קפ"ז.-. האישה היא בעלת חומר, ולא חומר34

 . תפארת ישראל עמ' פ"ד.35
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ה להוציא ובדומה לחומר שהוא אינו בפועל, גם האישה אינה נחשבת בפועל ולכן אינה יכול

 . 36דבר בפועל
 

"החומר" הוא חסר ושייך בו ההעדר, וכן האישה דבק בה ההעדר, והיא מבטאת מציאות 

 .37של חוסר
 

זאת ועוד, המהר"ל ראה באישה דבר כ"כ חומרי, ושייכת לחיסרון ולהעדר עד שאמר 

.  אותה תכונה של פחיתות וחיסרון מעידה שהאישה אינה בריה 38שהשטן נברא עימה

 .39מה. ולכן, ילדות מתות בצעירותן כי לשפלות ולפחיתות אין אריכות ימיםשל
 

כשהיא באה בפועל  –החומר לאחר שמתגלה בפועל הוא פחות ביחס לצורה, וכן האישה 

וחיה את חייה, הרי מדרגתה פחותה וקרובה לגילוי ואין לה את המעלה העליונה הנסתרת. 

 האסתטי.-לעולם החזותי, 40ולכן, תמיד מבקשות את הגילוי לחוץ
 

המהר"ל לא רק מגדיר את האישה כחומר, אלא מבאר את משמעות הדברים, גם על 

מעבר למה שצריך, הן שחצניות וגסות  –עולמה המוסרי, המידותי. הנשים מדברות הרבה 

שייכות בחומר, שהרי השכל  –אין ספק שמידות אלו מתייחסות לחומר. וכן מידת החנופה 

. וכך הנשים, יותר מקבלות הציווי ופיתוי, והם קלות להתפתות. ומי 41שפטכותב דבריו במ

. ומוסיף המהר"ל שהנשים 43, וכן דעתן קלה42שהוא ירא אלוקים אינו מתפנה לשום אדם

הם עצלות כפי תכונת החומר, שהן תשושי כוח ואין מעשה להם לעומת האדם הכשר 

 .44שהוא בעל מעשים
 

כה, נוצר הרושם שהחומר שבאישה כ"כ משמעותי וסובב מתפיסת המהר"ל המובאת עד 

 את אישיותה עד שהיא כולה חומר, ושמא היא איננה בכלל אדם. לזאת "מנחם" אותנו 

 

 
 .חידושי אגדות ח"ב עמ' קמ"ד.36

 החיסרון וההעדר. -ולכן המרבה שיחה עם האישה גורם רעה לעצמו, שהרי נמשך אחר החומר -.דרך חיים פ"א, ה'37

זו היתה גישתה  -שעם האישה נברא השטן, כלומר בריאתה גרמה רת מציאות השטן בעולם-המהר"ל הנ"ל. מחשבה זו. 38

 כך אמר לי ד"ר דניאל שליט. –בימי הביניים. -ותפיסתה של הנצרות את האישה

 . חידושי אגדות ח"א עמ' כ'.39
ור מוציא הכל אל הגלוי וזה שייך באישה, משום שאין לה ט' קווין של שיחה לקחה האישה, כי הדיב -. ומכך מסביר המהר"ל ש40

מרחיב את הרעיון   –נתיבות עולם ח"ב עמ' ק"ו. וכן בנצח ישראל עמ' ר"ח. וחידושי אגדות ח"ב עמ' קמ"ז  -את המעלה העליונה.

בה. ולכן, אומרים מר-ומסביר שככל שיש לאדם מדרגה עליונה יותר, הוא פנימי יותר ולכן החכם אינו מרבה בדברים והכסיל

 משום שהן מבקשות את הגילוי לחוץ.-שנשים יצאניות

 . חידושי אגדות ח"ג עמ' קמ"ד.41

 . גור אריה שמות עמ' קי"ד.42

 . גור אריה שמות עמ' צ"ו.43

 . גור אריה דברים עמ' י'.44
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המהר"ל באומרו: "דמ"מ גם האישה בכלל האדם" כי אין הזכר אדם בלא נקיבה ושניהם 

 . 45ם אדםביחד ה
 

אולם, כדי שלא נאדיר את כוחה של האישה יתר על המידה, מזכיר לנו המהר"ל שהיא 

 . 46"אינה עיקר המציאות" מפני שהיא  חומרית ואין לחומר מציאות בפועל לגמרי
 

ולכן, כמתבקש לכאורה מהמובא עד כה, אומר המהר"ל שנשים יושבות יותר בבתיהן 

. עד כאן עסקנו בפן אחד מדברי המהר"ל. 47פנימה..."ובמקומן כי "כל כבודה בת מלך 

)האישה אולם, למהר"ל דברים רבים ביחס לאישה. אף אם האישה אינה במדרגת האדם 

. ועוד יותר מזה, שיש 48, הרי שהיא בעלת שכלהיא חומר, והאדם הוא הרמוניה בין צורה לחומר(

 .49לי דשמיאלהן "שכל טוב" ולכן בדבר שכלי נשים קודמות אבל לא במי
 

אולם יש נשים שהן חריגות שהיתה להן חכמה גם בדברים האלוקיים, והיתה עליהן רוח 

 .51. ויש מקומות שנשים הן בעלות שכל יותר מן האנשים50כמו אסתר –הקודש 
 

א"כ למהר"ל, גם באישה החומרית יש עולם מחשבי ותפיסה שכלית שהיא במדרגתה 

 למעלה מהחומר הפשוט.
 

המהר"ל במקומות נוספים לא רק שמוצא "הצדקה" להיותה של האישה בכלל  זאת ועוד,

האדם, אלא מאדיר ומגדל את כוחותיה ואת אישיותה, ובכמה יתרונות ושווה היא ואפילו 

 עולה על האיש.
 

המהר"ל מתאר את השתלשלות מעמדה של האישה, בנקודת המבט על בריאתה בששת 

 –לות לאנשים, ויותר מכך האישה בכלל אדם ימי הבריאה. וכך הוא מתאר: נשים טפ

. ובמקום אחר אומר: "עזר כנגדו", 52ששניהם ביחד אדם. ועוד שהאישה עיקר כמו הזכר

 .53משמע דומה לו ושווה לו, שהרי היא זיווג לאדם –וכנגדו 

 

 

 . גבורות ה' עמוד שי"ד, ושם כותב: "שנשים טפלות לאנשים".45

 .. נתיבות עולם ב' עמ' רמ"ח46

 שהרי להן משמעותי ביותר העתקה ממקום אחד למשנהו. -ולכן עיקר הגלות הוא שייך לנשים –. נצח ישראל עמוד נ"ט 47

 . חידושי אגדות ח"א עמ' קל"ו.48

 משום שבמילי דשמיא צריך שכל אלוקי ואין זה שייך כ"כ לנשים כי היא נוטה אל החומר. –. אור חדש עמ' קפ"ז 49

 "ז.. אור חדש עמ' קט50

 . חידושי אגדות ח"ד עמ' קמ"ט.51

ובכך מסביר המהר"ל את מחלוקתם של רב עם לוי  ושמואל על בריאת אדם וחוה, שני פרצופים או   –. גבורות ה' עמ' שי"ד 52

 פרצוף אחד, פרצוף או זנב.

שלא מישראל,  -ם בת יתרוועפ"ז מסביר המהר"ל מדוע משה ששקול כנגד כלל ישראל יתחתן דווקא ע –. באר הגולה עמ' צ"ו 53

שהרי רק היא יכולה להיות דומה ושווה לו שהרי משה בישראל. יתרו באומות העולם וישראל והאומות הם כלל בני 

 איך פרט יכול להתחבר להיות דומה ושווה למה שדומה לכלל. –האדם.ואילו אישה מישראל היתה למשה 
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דיקים שנמשכים אחר הצורה לא כבר כתבנו, שהייסורין והצער באים מצד החומר, והצ

תמצא בהם הצער. ולפיכך מבאר המהר"ל, שישנם נשים צדקניות שלא היו "בפתקא 

ובשביל זה יולדות שלא  )בצורה(דחוה", ולכן הן מתחת לסדר המציאות ושם הרי אין רע 

 . כלומר שיש נשים ששייכות יותר בצורה ורחוקות מהחומר.54בצער
 

שוטה היא שהאיש שייך בתורה ואין האישה שייכת בתורה. היחס ללמוד תורה בהבנה הפ

מסביר המהר"ל שאין זה חיסרון באישה מצד עצמה, שהיא אינה בעלת תורה. ולכן, מפני 

. כמו 55שאין האישה ראויה לזה מצד עצמה, משום כך זה לא נחשב לה כחיסרון וחטא

ד שאינו מבוגר, ולא למשל, שלא יחשב לחתול חיסרון בכך שאינו אדם, ולא חיסרון ליל

חיסרון לישראל שאינו כהן וכן אישה שאינה איש. ובלימוד תורה, לא נצפה מהאישה 

ללמוד תורה. ולכן כשאינה לומדת אין זה חיסרון אצלה. אולם, כשכבר לומדות תורה, 

 .56אומר המהר"ל מקבלות שכר גדול יותר על לימוד תורה
 

רי היא עיקר הבית ועליה עומד כל עניין מקומה של האישה בבית הוא בעל חשיבות. שה

הבית ויסוד מציאותו. וזה סדר העולם, ומצד זה אין דבק בה ההעדר והחיסרון ולכן יש 

 . 57ללכת אחר עצתה
 

גם במידות, מוצאים אנו באישה ייחודיות. ואומר המהר"ל שהן פחות מתפעלות ודבר זה 

בכל חייה, שהרי לא רק  מעיד על שקט ושלווה. והאישה קרובה יותר אל ההשלמה

להשלמת עצמה היא חיה אלא גם להשלמת האיש. שכן איש ואישה כל אחד מהם הוא 

. ולכן, גם בשכר שהאישה מקבלת לעתיד לבוא, הרי שהאישה 58חלק, וביחד הם אדם שלם

 .56. ובמקום אחר כותב המהר"ל, שהנשים מוכנות יותר לעוה"ב57עדן כמו האיש-חלקה בגן
 

ר לומר שיחסו של המהר"ל לאישה מבטא באופן האידיאלי בשני כוונים: עד כאן, אפש

מחד, אפשר למצוא ביטוי כמו: שנברא השטן עם האישה. ומאידך, שהאישה היא עיקר 

הבית, ומידותיה מעולות משל האיש, וחכמתן גדולה. ואת חסרונותיה של האישה שמונה 

 רונות באישה בעצם היותה אישה., מסביר המהר"ל שאינם חס)בדברנו הראשונים(המהר"ל 
 

 האיש והאישה

במקומות רבים מאפיין המהר"ל את האיש והאישה מתוך לימודו את מדרשי חז"ל ומהם 

 הוא דולה את המבט הנכון על עולמם ותכונותיהם של האיש והאישה.  בלימוד זה, בונה 

 
 

 . גבורות ה' עמ' ע"ז.54

 . חידושי אגדות ח"א עמ' כ"א.55

 כ"ח.-על התורה עמ' כ"ז. דרוש 56

 . דרך חיים פ"א, ה'.57

 . חידושי אגדות ח"ב עמ' נ"ט.58
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המהר"ל את עולם האישה מחד, ומאידך את עולם האיש כאישים נפרדים לחלוטין, כשכל 

. אולם, במספר מקומות )כפי שראינו בפרק הקודם(אחד מגלה צדדים אחרים במציאות 

יותם ביחד, פועלים במשותף בעולם. ודווקא מאפיין המהר"ל את האיש והאישה מתוך ה

 מתוך אותה אחדות ושיתוף, מדגיש המהר"ל את ההבדלים ביניהם.
 

. ולכן, 59בתחילה, קובע המהר"ל כי ההבדל בין האיש לאישה שהוא בצורה ולא בחומר

)אולם שתי אפילו שהן משתתפות יחד  )צורה לשני חומרים(ניתן שלשתי נשים יהיה בעל אחד 

 .לא יתכן!( -לחומר אחד צורות 
 

הבדל הצורה שבין האיש לאישה הוא משמעותי, שכן באישה דבק הפחיתות אפילו בחלק 

. לעומתה, האיש נשמתו 60עד שאינה יכולה להיות בריה שלמה )נשמתה(השלם הקדוש שבה 

העליונה נבדלת מן הפחיתות. ומכאן, ישנם השלכות רבות לדרכיהם ולמעשיהם של האיש 

 כוח ואין להן מעשה.-והאיש הוא הפך האישה לגמרי בכך שנשים הן תשושיוהאישה, 
 

. כלומר, האישה סבילה ופחותת מעשים ולכן הן 61ואילו האיש הכשר הוא בעל מעשים

משום  מוגזם חזק ותקיף(קלות להתפתות, ומקבלות יותר דברי ריצוי ופיתוי מכוח גזום )=

וח גזום מאשר מלשון רכות ולכן לאנשים שהן נבהלות ממנו.ואילו האיש מקבל יותר מכ

 . 62מדברים בלשון קשה
 

בפרק הקודם, הדגשנו את ההבדל היסודי בין האיש לאישה כפי שרואה אותו המהר"ל 

בכך שהאיש הוא צורה והאישה היא חומר, ויש לכך גם השלכות מעשיות בכך שהאיש 

. ומכאן אפשר לומר, 63יזשהוא צורה, כבדות החומר לא משפיעה עליו ביותר ולכן הוא זר

 . 64וכך גם קובע המהר"ל, שביחס האיש לאישה, האיש יותר במעלה בערך האישה
 

ברם, המהר"ל אינו רואה את שוני אופיים של האיש מהאישה כמחייבים צורת חיים 

נפרדת זו מזו. אדרבה, המהר"ל מוצא יחס וזיקה בין האיש לאישה בכך שמגדיר אותם 

, על אף השוני המהותי ביניהם הם מתייחסים זה לזו. דומה הדבר כנותן ומקבל. כלומר

 . 65לירח המקבל את אורו מהחמה
 

 

 

 

 . נתיבות עולם ב' עמ' קי"ד.59

 . חידושי אגדות ח"א עמ' כ'. ולכן מסביר המהר"ל, שנשים מתות ילדות מפני שלשפלות ולפחיתות האישה אין אריכות ימים. 60

 י'.. גור   אריה דברים עמ' 61

 . גור אריה שמות עמ' קי"ד.62

 . חידושי אגדות ח"ב עמ' נ"ז.63

 . גבורות ה' פי"ט.64

מבאר המהר"ל ע"י משל זה את היחס בין משה ליהושע, ומסביר את מדרש הנ"ל  –. אור חדש עמ' קי"ג, ובדרך החיים עמ' י"ט 65

 המיוחד למשה.פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנה, ומסיים שיהושע הוא המקבל 
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וטוב שהאישה תקבל את ההתפעלות כמו שראוי לה מהצורה המתאימה לה, משא"כ 

 וזה לא טבעי!! –מצורה אחת, אלא מהרבה  66היא אינה מקבלת התפעלות –האישה הזונה 
 

שמותם של האיש והאישה דומים זה לזו. המהר"ל לומד שהאיש והאישה אינם רק 

ן מהשם "בעל" שהוא בועל ופועל בה. אלא בשמות: מתייחסים זה לזו, כמו שאפשר להבי

איש ואישה, מראה חיבורם הגמור ביחד, ולכן לעתיד לבוא: "אל תקראנה לי עוד בעלי 

-אלא אישי". כלומר, המהר"ל רואה נקודת שוויון וחיבור גמור ולא רק מצד היותם נותן

כותב זאת על  פסיבי, אלא עולם שלם הנובע משוויון שניהם. המהר"ל-אקטיבי ומקבל

הפסוק: "אעשה לו עזר כנגדו" שהאישה היא זיווג לאדם, ופירוש המילה כנגדו= משמע: 

 .67דומה לו שווה לו

 

אחד  )מבחינה מסוימת(שלמות החיבור בין האיש לאישה מעיד על זיקתם ואפילו שיוויונם 

 לשני. אולם, הרבה יותר מכך אומר המהר"ל שאם האיש הוא הצורה והאישה היא 

החומר, הרי שכדי שהצורה תהיה טובה חייבת שיהיה לה חומר טוב, והרי האישה היא 

 זאת שנותנת לו את החומר. 
 

ולכן, כאשר האישה היא חומר טוב, אזי האיש יכול להיות בעל תורה ושכל זך. אולם 

כשהחומר לא טוב, אזי החומר מונע אותו מן השכל ומן התורה. ובהתאחדות זו בין האיש 

. שהרי זה 68היא מצד המדרגה האלוקית, שהרי מצד הטבע הם מחולקים ושוניםלאישה 

סוף, -איש וזו אישה, וממילא כל זיווג חתן וכלה הוא אלוקי, וקשה זיווגם כקריעת ים

שכינה ביניהם, משום שעל  -. ובחיבורם זה, אם זכו70משום שהם מחולקים מצד טבעם

מצד המדרגה האלוקית שבה שייכת השמחה  , וכן השמחה גדולה וזה71דבר שלם יש שכינה

 . 69ביותר
 

כשהיא מעניקה לו  –אם כן, רואים שהאיש זקוק לאישה כדי להופיע את "צורתו" בעולם 

את החומר הטוב. וקובע המהר"ל שע"י האישה, האדם שלם ולא חסר וכאשר יש לו אישה 

וספת על מה שהיה יש לו שלום. ומבלעדי האישה, האדם הוא חסר, וההשלמה היא מעלה נ

. המהר"ל מסכם 72קודם. ולכן, האדם מחפש אחר אבדתו כדי להחזיר לעצמו את שלמותו

. והאיש והאישה הן חלק, וביחד הם האדם 73וכותב: שהאישה היא בניין האדם ושלמותו

 .71השלם
 

 . נתיבות עולם ח"ב עמ' ר"א.66

 . באר הגולה עמ' צ"ו.67
 , הזכיר קודם נשים, שזו מעלת קבלת תורה וזה מראה על החיבור הגמור.ולכן –. תפארת ישראל עמ' פ"ד 68

 . נתיבות עולם א' עמ' קס"א.69

 . חידושי אגדות ח"ב עמ' כ"ח.70

 . חידושי אגדות ח"ב עמ' נ"ט.71

 . חידושי אגדות ח"ד עמ' קס"ג.72

 . חידושי אגדות ח"א עמ' קל"ד.73



 26 

תוך אישיותו. לעיתים נראים כוחות אלו בעולמו המורכב של האדם, ישנם כוחות שונים ב

כסותרים אחד את השני. בהתבוננות פנימית, אנו מגלים כי יסוד אחד קדוש וטהור לכל 

 כוחות אלו.
 

ניתן לומר, שבכל איש, קיים בגזע אישיותו גם איש וגם אישה, וכן באישה קיימים בתוכה 

הבאים לידי ביטוי בכוחות גם איש וגם אישה. כלומר, באיש יש תכונות של חומר וצורה 

 הנוקבא.
 

במשך שנת המכינה, השתדלנו לבנות ולהדגיש בכל אחד מאיתנו את תכונות הזוכרא 

 והנוקבא.
 

הוא חלק האישיות שבתוכנו שהוא היוצר העושה, העמל, היוזם וכו'. ואילו חלק  –הזוכרא 

כל אחד מאיתנו הנוקבא שבתוכנו הוא החלק המקבל, המקשיב, הענווה וכו'. ניתן לומר ש

אל. -זקוק לשתי תכונות אלו: להיות בעל יוזמה ונחישות, שהוא עושה ומקדם ופועל עם

 ומאידך, לפתח בנו הבנה עמוקה של ענווה, יראה והקשבה לדבר ה'.
 

 זוהי מגמתנו, גדלות מתוך פשטות!

, אל ללא ויתורים, ומתרוממים מעל לחולשות. ומאידך-להיות אנשים גדולים שפועלים עם

לדעת להיות פשוטים בעלי ענווה, לקבל את האחר ולהתבטל לדבר ה'. זה הוא לעניות 

 דעתי, עובד ה' האידיאלי, וזו היא שאיפתנו ודרכנו בעבודתו יתברך.
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 בעזרת ה'
 

 הרב ישי טחויליאןתיקון האדם והעולם בתפיסת אברהם ושרה / 

 

 החיפוש המתמיד

ו ולשם מה הוא נברא הביאה אותו במשך שאלת השאלות לעצם מהותו של האדם מי ומה

השנים לכתוב המוני ספרים עד אין מספר ולדרוש באלפי אלפים של פילוסופיות שונות 

לכולם תיקון האדם העולם  המטרה אחת היית-משחר ילדות העולם ועד לימינו אנו

 ושכלולו.
 

כך  ראינו להיות טובים. -פגשתי פעם פסיכולוג שאמר שמטרתנו בגידול ילדנו היא אחת

את דרישת התורה באומרה "ועשית הישר והטוב" כך ראינו אצל דוד המלך המתאר את 

האדם הזוכה להסתופף באוהל ה' ובאור שכינתו לאור מעשיו כאמור "הולך תמים ופועל 

צדק  ודובר אמת בלבבו לא רגל על לשונו לא עשה לרעהו רעה וחרפה לא נשא על קרובו 

י ה' יכבד נשבע להרע ולא ימיר כספו לא נתן בנשך ושוחד על נבזה בעניו נמאס ואת ירא

ואם במשנה באבות בפנית רבן )תהילים טו'( עושה אלה לא ימות לעולם"  –נקי לא לקח 

יוחנן בן זכאי לחמשת תלמידיו איזוהי דרך טובה שידבק בה האדם? ותשובותיהם שם 

 )אבות פרק שני מש' ט'( 

 

 האופטימיות והפסימיות

טוב מתחיל בימיה הראשונים של האנושות בגן העדן בו האדם הראשון מוצב בין חיפוש ה

עץ החיים ועץ הדעת טוב ורע -ארבעה נהרות, חיות הגן ושני עצים העומדים במרכזו

והאדם הראשון מצווה "לעובדה ולשומרה", כן, גם בגן העדן לעובדה ולשומרה אין זה גן 

שי הוא מושא הגן ושאיפתו אלא יוזמה העדן של דתות מסוימות בו החידלון האנו

אדם לעמל יולד. אך האדם הראשון חוטא ומחמיץ את -אכפתיות והקרבה היא מגמתו

בגן הוא מגורש ואשתו עמו למציאות ארצית גשמית של לידה הכרוכה בעצב ושל  וייעוד

הטוב המוחלט של גן העדן מקבל פנים של טוב ורע שלובים -לחם הבא עם קוץ ודרדר

אין העץ נקרא "עץ הדעת" כטעותם של רבים אלא "עץ הדעת  –)כשמו של העץ במציאות אחת  יחדיו

טוב הבא בשילוב עם הרע, בלבול נוראי מתחיל בעולם ומכאן מגמה ויעד חדשים טוב ורע"( 

לאדם הפרדת רשויות: הכרת הטוב הרע והמסתרג מתוכם, הגדרתם, סיווגם, ומציאת 

 מקומם וגבולותיהם במציאות.
 

אדם וחווה מבינים שכדי להגיע בחזרה אל הטוב המוחלט שהיה בגן העדן צריך ללמוד את 

טוב לא שומרים בבטן צריך להעניקו לאחרים "וידע האדם  –הלקח ויותר מכך צריך ללמד 

 את חווה אשתו ותהר ותלד את קין ותאמר קניתי איש את ה' "...
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הגדול ביותר, כך מציין הנביא את  קניין הוא החיבור החזק ביותר הוא מראה השייכות

הקשר בין הקב"ה לישראל "ה' קנני ראשית דרכו" ומשום כך מסכת קידושין נפתחת 

 נקנית". הבמונח "האיש
 

חווה מרגישה שהיא קנתה את ה' יש לה שייכות אלוהית בתוכה, ע"י לידתו של קין יש על 

"ותוסף  אבלת הטוב. תכלי-מי להרעיף טוב וכשעושים זאת מבינים מהותו של הקב"ה

ללדת את אחיו את הבל". לעומת קריאת שמו של קין אין לחווה הסבר בקריאת שמו של 

הבל, נראה שחווה רואה כמה הבלות באה עם הטוב וכמה רע בא עם האמת וכמה קשה 

 טוב מושלם. יאין בעולם הזה העכשוו –קללת ה' 

אנושי הבא מהענקה / נתינה של את ההכרה בטוב ה)בעל כורחו( קין הביא לעולם האנושי 

אך החינוך בו חינכו אותו הוריו לקה בחסר: בעוד שקין מייצג את  אאבא ואמ

הפסימיות "הבל הבלים  –אחיו הבל מייצג את היפוכה  ,אלוקים( ן)קנייהאופטימיות בעולם 

של הוריו מהעולם החדש לא הבינו קין והבל  שאמר קהלת הבל הבלים הכל הבל " מהייאו

שני הכוחות  –ב והרע המשולבים יחד בעולם הזה יש להם תקנה וכשנפגשו שניהם שהטו

במגמה לעבודה משותפת שמטרתה העלאת העולם והצעדתו קדימה ראו סתירה בינהם 

 )מדרש רבא בראשית פר' ט"ז (.שלטענתם לא ניתנה לגישור והתחילו לריב 

 

 האגואיזם והייאוש

הטוב יתגלה באדם הפרטי ולא בכלל, האגואיזם קין הבין שאם אי אפשר לתת יש לקחת, 

הוא תיקון העולם, וכל מציאות של רוע יש להשמיד ואין אפשרות לתקנו. קין לוקח את 

 )יש אומרים בקנה של עץ ויש אומרים באבן, האדמה ופרותיה משמשין לאדם לרע ולא לטוב(דמי אחיו 

לתיקון העולם אך זו עיר  ולא נותן תמורה, הוא אומנם בונה עיר ומשתמש בכלי הרצח

פרטית הוא מחנך את בנו חנוך בפילוסופיה חדשה נוסך קין "נואשנו מתיקון העולם, 

המפגש עם הזולת תוצאותיו מלחמה" אך הדאגה לאני הפרטי וההתכנסות באני הפרטי 

סופה שמביאה לאי הכרה ביוצר הטוב המקורי ומאוחר יותר, בקריאת שמות צאצאי קין 

)ראה פרוש רש'ר הירש ל חו' -ל חו', כאילו מת הא-אל כאילו נמחה הא-אל מתוש-מחוי

 .במקום(
 

 המחרישה לתיקון החברה

אמנם הומצאו בו טכנולוגיות ודפוסי  –העולם ממשיך לעבוד בשיטת קין קם דור המבול 

מוסיקה, ברזל וגידול בהמות אך היו אלה  –חיים שונים שמגמתם תיקון ושכלול העולם 

מטיים חיצוניים בלבד לעומת התיקון הפנימי המוסרי שלא תוקן. ואדרבא שינויים קוס

היכולת והשליטה בעולם החומר והטבע הרחיקו את האדם מנטייתו הטבעית פנימית 

לא עוד  –לתיקון העולם ומציאת הטוב, חיפוש הטוב הכללי הומר בחיפוש טוב פרטי 

לאגירת ממון נשים עושר  הנטיינתינה כי אם לקיחה" ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו" ה
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וכבוד מביאה לתחרותיות, לעולם שקרי ומתנכר ומלא קנאה וחנופה. מטרת העולם 

נח הוא ממציא המצאה שכולה  –מצטמצמת ומתנקזת אצל אדם אחד הנושא את אורה 

תקווה לאנושות המצאה שבכוחה למתק את הקללה האלוקית לאדם ולהפריד בין החיטה 

 רישה.המח –לקוץ והדרדר 
 

 עד ימי נח היה קושי גדול לאכול לחם משום שהארץ העלתה קוצים רבים ביחד עם החיטה 

המצאה זו יכלה לחבר בין האנשים לנתב את השיבה למציאות המתוקנת כשהפרנסה 

הופכת קלה יותר ומכאן האפשרות לתיקון חברתי גדול יותר, נח בוחן את העץ / האבן 

הטוב אותה אבן אותו אובייקט המשמש לרצח משמש שהרגה את הבל ומוציא ממנה את 

לנתינת חיים חדשים בעולם ומקדמו לכאורה לעבר תיקונו אך במקום שהיא תפלס 

ותחרוש תלמים בתוך ליבותיהם של בני האנוש היא משמשת מכשיר דריסה והרחבת 

 חנק אותה. –נכסים, גלגל ההצלה שנזרק לאנושות 
 

 צדיק בדורותיו

ידיו והוא  ןמאביו למך לנחם את האדם ממעשיו ומעיצבו הה והציפייעל נח מוטלת החוב

אפילו זוכה למצוא חן בעיני ה', הקב"ה מפקיד בידו עולם חדש הוא מוחה את כל יצירתו 

הראשונה ומתחיל עולם "נקי" הבחירה בקפדנות אף החיות המוכנסות לתיבה נבחרות 

לם מועבר תהליך טהרה פנימי בתוך בקפידה, נח נכנס על תקן של צדיק תמים לתיבה והעו

לטהרתו נח ושלושת בניו שוהים בתוך תיבה של עץ עם כל חיות הארץ  –מקווה מי המבול 

במטרה ליצור הגמוניה והרמוניה משותפת, חיבור חדש בין האדם ומשמשיו בין ארבעת 

גם חלקי הבריאה הדומם הצומח החי והמדבר תוך אחריות ומתן כבוד הדדי, אך נח נכשל, 

בתיבה עצמה ובעיקר כשיצא ממנה כשהוא שולח את העורב לבדוק את מצב המים הוא 

עושה זאת בלב קשה כאבן ולא פונה ולא שם ליבו אל צערו של העורב ואל פחדיו שמא 

ימות וזן העורבים ייכחד מן העולם כהתרסה לכך נח מקבל מהיונה עלה זית והיא 

 .ט(-)מדרש רבה בראשית פרק ל"ג, וידיך" כאומרת לו "מוטב מר מזה ולא מתוק מתחת 
 

 החיפזון

נח יוצא מן התיבה ובתודעתו לתקן את עוון האדם בייחסו לאדמה ביציאתו הקב"ה 

מסדיר צורת חיים חדשה בעולם יש הנמכת ציפיות מהאדם והקב"ה מתיר לנח את דמם 

העולם של חיות הארץ כדי להשביע רעבונו "האדם יגיע לתיקון האדם בשלבים" סדר 

משתנה ומקבל פרמטרים חדשים של עבודה, זאת אמנם הדרישה האלוקית אך האדם 

נשאר אדם נח נוטע כרם לא גפן אחת אלא כרם שלם הוא מבין שהוא צריך לתקן את 

העולם לנטוע עצים רבים לבנות גן עדן חדש בעולם והוא פועל במלוא המרץ אך נח לא 

ים את הסדר האלוקי החדש בעולם ולא את מפנים את "העבודה" החדשה בעולם לא מפנ

המציאות החדשה בו, לאט ובמתינות נדבק ע"ג לבינה יבנה העולם עד למצב של וגר זאב 
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עם כבש... ושעשע יונק על חור פתן הרמוניה בין האדם לחיות הארץ ומשם לעבר תיקון 

צעיד האדמה והאדם. העולם החדש צריך עבודה בשלבים יש להסתכל על הטוב והרע ולה

באותו  –את העולם בהתאם אך נח לא משכיל ואמנם האדמה מלמדת אותו את הלקח 

היום הוא נוטע ובאותו היום בוצר את ענביו ובאותו יום שותה לשוכרה ומתגולל בזוי 

בתוך אוהלו נח לומד בדרך הקשה שיש שלבים בעולם וכן בעולם הרוח וכל המנסה לקפוץ 

וך בניין תמידי עקשני ואופטימי אין לו סיכוי בעולם מה שלא בא מת לשלבים סופו שייכש

 הזה.
 

והם בעצם  -אם לא רואים שהטוב והרע שלובים יחד, את החיסרון שמזנב ואוכל בשלמות

מציאות אחת ואת מציאות זו צריך לתקן ולתת לה התייחסות מתאימה וסדר עבודה 

 התיקון לא יבוא והאדם ימשיך לנסות וליפול. -שונה
 

 י הלבינהדור עובד

שנים עוברות ובבקעת שנער משכללים את האבן וממציאים את הלבינה, חידוש גדול אף 

מלכות בשר ודם דהיינו אדם יכול לרדות באדם אחר  -יותר ממנה הוא בתחום החברתי

אם נח משל בחיות ובשרם הותר לו ואם מטרת האדם היא צבירת ממון  -ולמשול בו

כשאין הכרה במלך יחיד הקובע סדרי עולם קמים  -םונכסים אפשר להעתיק זאת לבני אד

מלכים בשר ודם הממלאים בטנם בשר ודם ומשליטים עצמם על בשר ודם וקובעים מהו 

הטוב ולמי הוא שייך ומה מגמתו. בתוך מציאות זו חיו אנשים שזיהו את הנפילה וניסו 

ידיעה שכל בני לבלום אותה "יש טוב בעולם וצריך להפיק אותו" מחשבתם נבעה מתוך  ה

תבל  באו ממשפחה אחת ומאב אחד ולא תיתכן מציאות חברתית שכזאת שאח רודה 

ושולט באח אחר הם לוקחים את האבן שישמשה בזמנו להרוג אח ומבקשים לבנות איתה 

את העולם החדש, הם מבקשים שהאבן תהיה הפעם נס האחדות והשלום בעולם, ואכן 

ואדם מוצא עצמו פחות ממנה מגמתם הייתה  האבן מקבלת חשיבות אך חשיבות יתר

מלחמה בבורא עולם טעותם הייתה בכפירתם ובניתוק התודעתי והמעשי שהאדם יכול 

כששוכחים את מקורו של  -להתקיים בלי האלוה ואין קשר בין האלוקים האדם והאדמה

האדם שוכחים את האדם עצמו, והאדמה שהייתה למרמס לרגלי האדם נהיית חשובה 

 )תרתי משמע(.ואף "ניצבת" מעליו ממנו 
 

האלוקים לעומתם הראה להם שכל חיבורם וכינוסם היה מהפה ולחוץ שכן בלבול שפתם 

הייתה בדיקה פשוטה והוכחה פשוטה לאנשי דור זה, שבעצם הפילוג קיים בהם בשורש 

ליבם ואדם לאדם זאב ועם קצת האזנה סבלנות וסובלנות אפשר להבין אחד את השני גם 

וא מדבר שפה זרה וגם אם חושב אחרת, מי שחושב רק על עצמו לא שומע אף את כשה

 עצמו וקל וחומר אחרים!
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 אור ממזרח

אלף תשע מאות ארבעים ושמונה שנים מבריאת העולם יושב הבורא ומביט על יציריו 

מנסים להביא את הטוב לעולם ולחזור לכסות בין ענפי עצי גן העדן להנות מפירותיו לעבדו 

שומרו אך לשווא, אמנם ליחידי סגולה עובר הגרעין הבחירי ויש ניסיון אמיתי לתיקון ול

ומחליט בורא )נח , חנוך( אך הם המעט שבמעט וכל תיקונם בעולם הוא תיקונם האישי 

)אין הקב"ה מואס בימי התוהו ובמאמצי עולם להפסיק את ימי התוהו ולהתחיל את ימי התורה 

מים אלו עצמם משמשים פלטפורמה לימים הבאים ומתוכם לימוד גדול בחיי האדם להגיע אל המיוחל, י

בעולם יש כוחות חיובים ושליליים  וכל הכוחות הם התפרדות של האור הגדול של ימי  -העולם ובתיקונו

בראשית והשימוש והניצול ברע במידה הראויה במקום הנכון ובזמן הנכון במגמה להעלותם לשורשם 

האמיתי. והשילוב של הטוב המוחלט עם הרע העכשווי ]שהוא בעצם טוב באספקלריא  מביאים אותם לטוב

 אלוקית[ יביא לתיקון העולם והסרת להט החרב המתהפכת משערי גן עדן(

 

והנה במזרחו של עולם בעיר אור כשדים נולד לזוג עובדי אלילים ילד קטן, על פניו נראה 

א התמלא אורה כשנולד, לא הוריו ובוודאי היה ככל הילדים קירות ביתו לא נעו והבית ל

שלא אברם ידעו שהילד לבית תרח יחולל את מהפכת המהפכות ויהיה הראשון ונותן 

 הכיוון בהנעת גלגל תיקונו של העולם. 
 

ראשית, התוודעותנו לאברהם אבינו במדרש על היותו בן שלוש ושואל "מי ברא אלה" 

ות אינטלקטואלית ולאוו דווקא ממניעים לכאורה ילד ככל הילדים הפועל מתוך סקרנ

דתיים אמוניים, אט אט הוא מבין שיש בורא לכל המצוי משהו מעל המוחש ומעל הקיים 

יש מי שמסדר אותו בהמשך דרכו )ויש סדר כזה!( אם יש סדר בעולם  -המארגן ומפעיל אותו

קיו ותובנה הוא מביא את אביו תרח לתובנה שהפסל יצירתו של האדם לא יכול להיות אלו

זו הוא מנסה להפיץ בעולם: "קודם תיקון העולם צריך העולם לדעת שיש בורא מאחד  

 לטוב ולרע והוא יצר את שניהם".
 

 השליחות

דורש )מאפיין הדור של תקופתו( בפגישתו עם נמרוד סמל הרכושנות והכפירה בריבון  העולם 

נו לכאורה ידוע לכל אדם לפניו אברהם את תורת חייו ומתעמת איתו בוויכוח שניצחו

בממלכתו של המלך אך לא לאברהם, הוא אמנם "זוכה" לקיטונות של שנאה וסלידה 

מהרחוב האור כשדימי ובחוסר לגיטימציה ממשפחת תרח אך הוא נשאר באמונתו גם 

הוא נכנס באמונה בל תתואר ובידיעה שאורח  -כשנזרק בהוראת נמרוד לכבשן האש

שדים ושכמותם מוטעים ולעומת זאת יש אמת בעולם אמנם החיים והתובנות של בני כ

אין היא ברורה עדיין גם לאברהם אך אין זה אומר שאין היא קיימת, ואמנם עקשנות זו 

תחילה כשהקב"ה מציל אותו מכבשן האש ובשלב מאוחר יותר אף  -משתלמת לאברהם

גילוי ה' תלוי  "לך לך" כאומר לו אברם -נגלה אליו כשהגילוי עצמו הוא בעצם ציווי

"לך לך"  -בעצם השליחות עצמה, בלי הקדמות בלי תשורות-בשליחות גילוי ה' בעולם הוא
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ואמנם אברהם הולך ועמו שרה אל עבר הלא נודע אין הם יודעים את תוצאות שליחותם 

ואף את היעד של הליכתם אך אברהם לוקח את אשתו והולך אין הוא מקבל ברכת הדרך 

ים חיכו לנפילתו ולכישלונו ובראשם נמרוד, אין נמרוד מסוגל להבין ממאן דהו אדרבא רב

ואין הוא רוצה להבין שיש דרך אחרת לתיקון העולם ושיכללו משום שתביעתו של אברהם 

 מאיימת על מעמדו וכסאו שהיו בעצם המסד והקטליזטור לאמונתו.
 

 ההבטחה ומימושה

ם ארץ ישראל ואנשיה "מכיוון המדרש מספר על פגישתו הראשונה של אברהם אבינו ע

 -שהגיע לסולמה של צור ראה אותם עוסקין בניקוש בשעת הניקוש ובעידור בשעת העידור

אהבת המלאכה שנאת החידלון מתוך כך ברכת ה'  -אמר הלוואי יהיה חלקי בארץ הזאת"

לזרעך אתן את הארץ הזאת, אין אברהם אבינו עוסק במושכלות פילוסופיות חייו 

אינם מתקיימים רק בתחום התודעתי בלבד הוא מבין שדברים צריכם לבא האמוניים 

 בפועל והא אמנם הראשון לעשייה.
 

)במאמר מוסגר צריך לראות את גודל אמונתו של אברהם שכן לעומת ההבטחה ואף לעומת העמידה 

ץ ועל בעשרת הניסיונות לא ראה את הבטחת ה' אליו מתקיימת שהרי הקב"ה הבטיחו על הזרע, על האר

)ואפילו לא את נכדיו הגדלת שמו ומתוך אלו לא ראה אברהם הרבה שכן בברכת הזרע ראה רק את יצחק 

ולא את אלא רק בשינוי שמו מאברם לאברהם וכן לא את ברכת הארץ שמו ראה רש"י פרשת תולדות( 

 מתברך. שכן, כדי לקבור את אישתו היה צריך לקנות את קיברה..(
 

 עושר שמור לבעליו

גלות ונאלץ לרדת  תמנם עם כניסתו לארץ המובטחת לו אברהם אבינו חווה חוויוא

למצרים, שם פוגש אנשים הנראים אחרת מבני אור כשדים אך אורחות חייהם זהים, 

ושימוש בהם לעומת יחסו של אברהם לשרה אשתו ולמין הנשי  בכלל   חלקיחת נשים בכו

יפת מראה את"  הנא ידעתי כי אישכפי שמתגלה לנו בפירוש רש"י על הפסוק "הנה 

 כליםאנו מוצאים כי בהשקפתו של אברהם אבינו היופי והמיניות )בראשית י"ב, י"ד(. 

לעבודת ה' ויש להשתמש בהם במינון הנכון ובזמן הנכון ואינם תכלית רצון האדם 

ושאיפותיו ואף אינם כלים למימוש תאוותיו של האדם ולכן רואה התורה חשיבות בסיפור 

תיאור עושרו של אברהם ביציאתו ממצרים "צאן ובקר חמורים עבדים ושפחות אתונות ו

וגמלים" תיאור מפורט ביותר והכל כדי להראות את עושרו של אברהם הבא כהתרסה 

למצריים ומלכם ולומר שאין הרחבת הנכסים מטרתו של אברהם ואין הם מעוותים או 

 כו בעולם. מסיתים את מטרתו בחייו בשיקוליו בבחירת דר
 

)שאילולא ידענו מיד לאחר תיאור המפגש עם פרעה בא סיפור ההפרדות מלוט בן אחיו הרן 

המחלוקת שהביאה להפרדה בין מידותיו השפלות של לוט לא ידענו מדרגתו ועליונותו של אברהם( 

אברהם מלוט נבעה מכך שבעוד שלוט תירגם את מריבת רועיו עם רועי אברהם על בסיס 

הרחבת נכסים הבין אברהם שהמחלוקת היא אידיאולגית חינוכית תאוות הממון פיננסי ו
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של לוט אינה רק בכיבוש שטחי מרעה אלא בחיסרון הכרת הטוב ואי יכולת כיבוש יצרים 

תאוותנים אברהם מחליט לנתק את הקשר, יש זמנים בהם צריך לקטוע אידיאל מסוים 

החברות וערך האחדות נמדד כלפי המטרה וטוב חלקי בעבור ערך גדול ומקיף יותר, ערך 

 כשזו עצמה נבחנת כלפי עצמה. 
 

כשיש שאיפה למגמה משותפת להפצת אידיאל מסוים הפרט אינו עומד במרכז, שונה 

ופחותה ממנה אחדות שכל כולה חיזוקו וביצורו של האני הפרטי שאז הפרט הוא המטרה 

ו שלוט יחליט כך בעקבות פיתויו ולא המטרה עצמה אברהם נותן ללוט ללכת בדרכו ביודע

אחרי הרכוש וימיר את קשרי משפחתו ואהבתם במנעמי סדום "ואכן לא בא זרזיר אצל 

 עורב אלא שהוא בן מינו"... 
 

 לכל זמן, ועת לכל חפץ

הכרת הטוב להרן  אביו של לוט שנכנס עם אברהם לכבשן האש לא פסקה עם ההיפרדות 

)נמרוד מחבק" כשלוט נשבה ע"י ארבעת המלכים אדרבא "עת לחבק ועת רחוק  –מלוט 

יוצא אברהם למלחמה נגדם ומנצחם "לכל זמן, ועת לכל חפץ תחת וחבריו ע"פ רש"י במקום( 

השמיים.... עת להרוג ועת לרפוא... עת לחשות ועת לדבר, עת לאהוב ועת לשנוא, עת 

יביו מלחמה ועת שלום". אברהם שונא המלחמות ואוהב האדם המכבד אף את או

והסובלני להם והמכבדם ביום השלישי )ערבים המשתחווים לעפר רגליהם( האידיאולוגים 

למילתו המשתדל להניא את בורא עולם מהשמדת אנשי סדום, הצדיק הטהור המוסיף 

 -האמונה כנגד הכפירה, הוא אשר יוצא למלחמה חצדק, המוסיף חכמה בעולם והפועל בכו

הראוי לפעולותיו והכל מתוך צו מוסרי גדול של "עם  הכל במידה ובמינון ובהבנת הזמן

 צדק לחלוק בשלל המלחמה. -מחוט ועד שרוך נעל" המובע בפיו בסירובו להצעת מלכי
 

"המכה בפטיש" בעשייתו של אברהם אבינו ותיקונו בעולם להביא ליעד הנכסף של  תא

 שיבת האדם לגן עדן עושה דווקא שרה אמנו.
 

 נשים צדקניות

שנה  13)ולדים ישמעאל ויצחק בנים שונים מאמהות שונות ובגילאים שונים לאברהם נ

זה בחסד  -המשותף לשני ילדים אלו הוא האבא אברהם והולדתם שהייתה בחסדהפרש( 

יד -הפס' בספר בראשית כ"א, ח)שרה הרשתה לאברהם את הגר( אלוקי וזה בחסד אנושי 

מצחק" שרה הדורשת מאברהם "–מתארים את גמילתו של יצחק ומעשיו של ישמעאל 

לגרש את הגר  ואת בנה ומתנגדת לשיתוף ישמעאל בהמשכת דרכו של אברהם בעולם "כי 

לא ירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק" טענת שרה כואבת מאוד לאברהם וקב"ה 

משיבו" כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה כי ביצחק יקרא לך זרע וגם את בן האמה 

 לגוי אשימנו". 
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לשון  -בלשון עבודת כוכבים  -ארש"י מפרש את המילה "מצחק" בשלושה פירושים: 

לשון גילוי עריות. שרה רואה את ישמעאל עושה מעשיו וטוענת לגירוש הילד  -גרציחה 

: מדוע נעצב אברהם למשמע בקשתה של שרה וכי לא התפלל ונשאלת השאלהואימו. 

י אברהם אבינו לא דואג לחינוך בנו? האם והתייסר כל כך הרבה שנים להולדת יצחק? וכ

שכח שיש רצח ניאף ועכו"ם במשפחה? על מה נצטער אברהם אבינו? ונראה לפרש כך 

את העולם ותיקונו שכל היש וכל ההוויה מאת הבורא )כפי שאמרנו( אברהם רואה בתפיסתו 

ת יתברך, העולם לאחר חטא האדם הראשון בנפילה, מציאות עץ הדעת טוב ורע שולט

בעולם ובשל כך צריך לאחד בין כוחות הטוב והרע שהם שניהם מהווים את המציאות ורק 

)לשם ע"י שניהם יתוקן העולם תחילה בביתו של אברהם אח"כ בזרעו ואח"כ בעולם כולו 

"אברהם מגייר את האנשים ושרה מגיירת  -יצחק, והכללי –כך עובד אברהם בשני מישורים: המשפחתי 

אומנם יש לרוע שייכות  -א הבין אברהם הבינה שרה שהייתה גדולה ממנו בנבואהאת הנשים" מה של

ותפקיד בבניין העולם אך יש זמן בו אסור שיהיה הרע מחובר לטוב חייבת להיות מוחלטת שרה קובעת 

אע"פ שהוא כבר ועוד שנתיים לגמילה(  13)יצחק נולד כשהיה בן  15-לאברהם לגרש גם את אמו של הנער בן ה

"ותקל גבירתה בעינה" שזה -ל לדאוג לעצמו משום ששרה הבחינה ששורש מעשיו של ישראל נובעים מיכו

בעצם ביטוי לחסרון בהכרת הטוב וכשלא מבינים מהותו של הטוב ושורשו מיד מתחברים לצד השלילי של 

עקב ובניו העץ המוכר מגן העדן )בירור זה ימשיך ויבורר אצל יצחק ורבקה עם ילדיהם , יעקב ועשיו, י

ולאורך הדורות עד לימינו אנו ועד למחיית עמלק עת יושלם כיסא ה' )ישראל( , יעקב עם עצמו )יוסף( 

וכל זאת מתחת השמים כדרשתו של הראי"ה קוק זצ"ל אבל מעל לשמיים יש לעמלק מקום וזה  -בעולם

 לעתיד לבוא (.

 

 "המצחק" לעומת יצחק

עשיו של ישמעאל "מצחק" דורש התייחסות, השורש הלשוני המשותף לשמו של יצחק ולמ

אברהם אבינו רואה את ישמעאל מצחק דהיינו מתעסק בשפיכות דמים ע"ז וגילוי עריות 

ולאור תפיסתו הוא רוצה לאגד זאת ביצחק ואומנם הוא מכוון לזה שהרי אברהם קיים 

עריות את התורה מקרבו והבין שיש מקום בתורה גם לעבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי 

אך שרה הגדולה ממנו בנבואה הבינה ברוח הקודש שאם תהיה לגיטימציה למעשים אלו 

כבר בתחילת הדרך של האומה הישראלית ובנין התורה, הרע יגבר והטוב ימחק והמטרה 

תאבד ולכן היא דורשת לגרש את ישמעאל ומתוך כך יצרה מציאות שיצחק חי 

אפשרה את ראייתו ותורתו של אברהם  באטמוספירה של אמת אחת ברורה ויציבה וכן

בשילוב ישמעאל ומעשיו בתורה שנים מספר לאחר מכן עת חזר בתשובה ושב לבית 

אברהם אמנם עדיין נקרא "פרא אדם" וכך נשאר לדורות עולם אך עכשיו הפראיות 

 םמעודנת ורצויה והרע המופיע בגילוי העריות יופיע בתורה לטובה במקרה של ייבו

ישראל האפשרות לשפיכות דמים תעמיד בתי דינים בישראל ותפגין את וקביעת שם ב

ישראל בין -תוקפם והעבודה הזרה תומתק ותעודן ותופיע בביטוי הקשר של הבורא עם עם

 שני כרובים העשויים זהב בקודש הקודשים מקום השראת השכינה.
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 סוף דבר

וכשאיפה לכל תלמידנו  בשנה החולפת נסינו להעמיד את אברהם אבינו ומורשתו כאידיאל

בני המכינה על שאיפתו לקידוש ה' והפצת שמו בעולם על סבלנותו וסובלנותו לאוהביו 

ואף לאויביו את אמונתו הגדולה ודרכו המתמשכת והמתגלת על ידינו בימינו אנו, על 

מסעו האמוני הקשה והעקשני ועל ניסיונותיו הקשים מנשוא, על עזיבת משפחתו וחבר 

תו וארצו וההליכה אל עבר הלא נודע, על הניסיון לתיקון העולם וההתמודדות מרעיו מולד

הקטנים הם  תאיתו בהצגת בגרות גדולה והבנה שהטוב והרע שלובים יחד, הכישלונו

הפלטפורמה להצלחה והיא עצמה בחינה ומדרגה לקראת היעד הבא, על החכמה להפריד 

ר אותם למציאות אחת ליצירת חיים בין השחור ללבן להבין את מגמותיהם וטיבן ולחב

אדם בריא ישר ואחראי לעמו  ןמלאים ושלמים של חיי רוח וגשם שתוכנם רצון ה' בבניי

ארצו ותורתו השואף לבורא עולם בתיקון חטאי האדם ומחשבותיו לחידוש מעשי 

בראשית והצבת גן העדן בעולם הזה. ואכן מצאנו גם מצאנו הקבלה ביניכם לבין אברהם 

אם בעזיבת המשפחה והחברים וההגליה העצמית אחת לשבועיים לעבר  -כפשוטו אבינו

אם בהתמודדות מול דה לגיטימציה בשכונה וברחוב ואף לפעמים  )הבית החדש(המכינה 

בבית עצמו, על עצם שאיפתכם ללמוד תורה "ולבזבז" שנה מחייכם לעומת גיוס מוקדם 

הסיזיפית היומיומית בעימות מול  לצה"ל או הרחבת נכסים, אם בהתמודדות העצמית

האני העצמי להכרת ומציאת הקשר לקב"ה ולמצוותיו כשהעתיד האמוני והשכר המובטח 

חדש וקשה יותר, אם בהכרה  ןלהתכונן לניסיו ןובסוף כל ניסיו -לא נראים כל כך לעין

בהכרחיותה ונצחיותה של ארצנו הקדושה והמיוחדת ואם בהכרת עמנו המיוחד והמפואר 

מגמותיו בעולם וכן בליבון ההכרח לצאת למלחמה תוך כדי שמירה על טוהר המידות ו

האומה שמתחיל במשפחה  ןהנשק והאדם והכבוד לאויב האידיאולוגי והמעשי, אם בבניי

המתאימה היחס אליה  ההפרטית והכלים למציאות האני העצמי ומתוך כך את האיש

 נות והסבלנות לזולת. והשאיפות והמגמות בישוב בנין המשפחה והסובל
 

ללימוד יתר, לאחריות, להצבעת  –סיימנו שנה אך זוהי רק ההתחלה בציון דרך לעתיד 

יעדים ולבירור מושגים ואידיאלים ומימושם בחיים תקוותינו ודרישתנו שתמשיכו לשאוף 

עם  ןתתמידו ותעשו כל אחד בהתאם לכשרונותיו וכוחותיו בחיי הרוח והמעש בבניי

 ו וארצו.ישראל תורת

                                                                   

 אוהבכם,  

 הרב ישי   

 

 בעזרת ה'
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 נפתלי קנדלר משימות לאומיות /
 

 הקדמה

משימות לאומיות איזה כותרת מחייבת. האם הכוונה אלי, בוגר שנת מכינה, עלי מוטלת 

המשימה שלי? מי קבע שעלי מוטלת משימה משימה לאומית? מה זה בכלל משימה? ומה 

 שהיא לאומית אני מעדיף משימה פרטית משפחתית ועוד המון שאלות.
 

 פתיחה

אני יהודי. אני חלק מעם ישראל. אני חלק מהאומה הישראלית. לעם שלי יש משימה 

 וגוי קדוש.  םלתקן עולם במלכות שדי. איך? ואתם תהיו לי ממלכת כוהני

 הלאומית שלי היא רק בקודש? ואז מהי ההגדרה של קודש? לפי זה האם המשימה
 

 פתח סוגריים

הרב קוק כמובן מתייחס בחלק נכבד ואולי אפילו ברוב מאמריו לייחודיות של עם ישראל, 

למשמעותו של הפרט בתוך האומה, להגדרת הקודש, ולכל הנושאים שהעלנו לעיל. אבל 

בין ביחד מה עברנו עד כה בחיים ומה אנחנו נשתדל לדבר בלשון העם, בשפה שלנו ולה

בעז"ה מצופה מאתנו שנעבור, ומתוך זה נברר קצת באמת איפה אנחנו בתוך הסיפור של 

 משימה לאומית.
 

הערה לסיום הסוגרים, בעז"ה בלי נדר, אני מבטיח שכל מי שישלח אלי מכתב, אענה לו על 

 כל נושא בעולם.)כמעט( 
 

 אז מאיפה באנו?

שלב הזחילה ומתחיל מיד בהליכה, ממליצים הרופאים להשתדל לתת  כשתינוק מדלג על

לילד גירויים על מנת שיזחל וזאת על מנת לפתח אצלו את יצר הסקרנות. סקרנות זהו דבר 

. בדיחה מוכרת על אותו בדואי םמולד ומתוך זה שאלת שאלות ובירור לעומק של ענייני

ביום יש שמש? ובלילה ירח?" והאבא שהולך עם ילדו במדבר והבן שואל "יבאבא, למה, 

עונה: "יאיבני אנא ערף". וממשיך לשאול, "למה בים יש מים? ובמדבר חול?" והוא שוב 

עונה: "יאיבני אנא ערף", והוא ממשיך בשאלותיו והאב באותה תשובה. עד שבסוף שואל 

איבני הבן: "יבאבא לא אכפת לך שאני שואל כל כך הרבה שאלות, נכון?" והאב עונה: "י

 אם לא תשאל איך תדע?!" 
 

נמשיך בשלבי ההתפתחות, יש ילדים שנחסמים בסקרנות ע"י שההורים או המורים אינם 

מאפשרים להם לשאול. לאט לאט הילד מתייאש מלחקור ומאבד את יצר הסקרנות. 

לעיתים הבעיה היא בסבלנות וביכולת לשמוע את התשובה, יש סקרנות אבל אין סבלנות, 

 צד הילד ולעיתים מצד ההורה/ מורה שמשמיע את התשובה.לעיתים מ



 37 

 

 טוב אז מי מכל אלה זה אני?  ומה זה קשור למשימות הלאומיות ולמשימה שלי?

 מי אתה? תענה לבד. והקשר למשימה הלאומית? סקרנות זה שם המשחק. 
 

אם היית רואה את הקב"ה, היית מאמין? אם היית זוכר את השתתפותך בקבלת תורה 

סיני היית מפקפק? אם היית יודע שאתה מהעם המיוחד, הנבחר, מהסיירת? היית  בהר

 משמש דוגמא? אם היית יודע שאתה מסוגל הוציא מעצמך יותר? היית מוציא?
 

רגע אם הייתי רואה את הקב"ה או זוכר את הר סיני או שהייתי ממש יודע שנבחרתי אז 

הרי ברור לי שאני מסוגל ליותר כל  באמת ברור ש... אבל בעצם את השאלה האחרונה...

 אדם מסוגל ליותר. אז למה אני לא מוציא מעצמי את מה שאני מסוגל באמת?
 

 ולאן הגענו?

 סגם לאותם שהשתדלו להיכנ לכולנוכולנו עברנו בשנה הזו תהליך אדיר, ואני מתכוון 

ום. אף אחד לרוב השיעורים, וגם לאותם שביקרו מידי פעם במכינה או ישנו חלק גדול מהי

לא בזבז שנה חס וחלילה אלא להפך. הידיעה הפנימית העמוקה שיש תורה, שיש אנשי 

תורה, שיש גדולים בתורה, שהגענו למקום שטוב וחובה לשאול, ולאלו שנותנים תשובות 

יש את כל הסבלנות שבעולם לענות לי תשובה שמתאימה דווקא לי. זו הנקודה המרכזית 

אומר את זה גם לאותם שמצד האמת בזבזו את השנה ב... אבל מסיימים אותה )ואני לדעתי של השנה. 

להוציא מעצמם את )בקרוב( עם הידיעה הזו חרוטה עמוק בלב, אולי דיינו. ובעז"ה עוד יתעוררו יום אחד 

 מה שהם מסוגלים באמת(

 

קשה לצאת משנה אחת של מכינה גדול בתורה ובחכמה כי מה לעשות שנה אחת אין בה 

טועמים! "וטועמיה חיים זכו" מי  –יק זמן, וזו גם לא מטרתה של שנה זו.   בשנה זו מספ

שטועם ומפנים זוכה לכל החיים. לדוגמא: תנסה לרגע לדמיין קדימה איך תראה  בעוד 

כמה שנים. את הילדים שלך, האם היית שולח אותם לאותו מסלול חינוכי שבו אתה 

א מתחילת הדרך היית מתאמץ על הכוונת הילדים תיכון דתי. או שמ-ממ"ד-למדת? יסודי

שלך למסלול תורני יותר, ישיבה תיכונית איכותית או אולי אף לנסות להגיע אחר כך 

לישיבת הסדר או לישיבה גבוהה? האם אתה היום מבין את חשיבות התורה והחינוך? 

רק על  האם הפנמת שלהוציא ממך את הטוב המוסרי, המידותי והכלל ישראלי שבך ניתן

 ידי יגיעה בתורה ובמידות. 

הרבה כותרות למקום: אחרי המעשים נמשכים הלבבות / אין הדבר תלוי אלא בי / הישר 

 והכובש / מתוך שלא לשמה בא לשמה וכו' 

בסיכום שנה ניתן לומר על כל אחד ואחד מכם שחל בו שינוי אמיתי ועמוק שעתיד 

וד שינוי שצריך לעשות ועליו נאמר: בעז"ה  לשנות את כל החיים שלו. אבל ישנו ע

 "אין הדבר תלוי אלא בי". 
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למדנו יחד את סוגיית הישר והכובש, מי זה הישר? המיישר את כל כוחותיו הנפשיים 

והגופניים למען עבודת ה'. ומיהו הכובש? זה המשתיק יצרים אמיתיים שנמצאים בתוכו  

עיתים אותם אנשים שחוזרים כיון שהוא לא יודע להתמודד אתם. אנחנו יודעים של

בתשובה מיראה בדרך הכובש מסוגלים בכוחות נפש אדירים תוך כמה חודשים לגדל זקן, 

לחבוש כובע וכיפה והופכים לרבנים, אך בהרבה מקרים  הם נופלים באותה מהירות שבה 

עלו. ודאי שהישר עדיף וכך ראוי לחזור בתשובה מתוך אהבה וגדלות, מתוך כל מעשיך, כל 

 הותך, כל דרכיך מעכשיו והלאה יתגברו ויהיו לשם שמים.מ
 

, "איזהו גיבור הכובש את יצרו". אמנם ראוי הכובש הוא כלל גדול בעבודת ה'והכובש, 

תמיד לחזור בתשובה מאהבה אך הכובש הוא בבחינת מתוך שלא לשמה בא לשמה ובעז"ה 

ואצלכם "עולם הפוך  נתפלל שלאחר שיכבוש, יישב וילמד ומתוך כך גם ישוב באהבה.

 ראיתי".
 

 עולם הפוך

איפה אתם בכל מהלך החזרה בתשובה? כמובן שהתשובה היא אינדיבידואלית כל אחד 

לפי אופיו ומדרגתו. אך באופן כללי ניתן לומר שאתם מרגע הגיעכם למכינה הלכתם ישר. 

ורה תחילה מאהבה מבירור, מלימוד, מהיכרות בעוצמת ה', בנצח ישראל, באמיתות הת

 ועכשיו הגיע הזמן להתחיל לכבוש. 
 

לזקן ולכובע אלא  אמה זה לכבוש? זה מעשים, ואני מתכוון מעשים חיצוניים. לאו דווק

לעשיית מעשים שאולי אתם עדיין לא מרגישים שלמים אתם או ברמה שלהם. דעו לכם 

ה, שככל שצעירים, חופשיים, ועצמאים יותר יש את היכולת לעשות שינויים גם במרא

ומתוך כך בכל עבודת ה'. אסור לפחד לקפוץ וליישר את הברזל, לכופף לצד השני ומתוך 

כך לגלות את האמצע על ידי מעשים אמיתיים. אדם שיחליט ללכת עם ציצית כל היום, עם 

כיפה יותר גדולה, לכוון בתפילה, לקבוע עיתים לתורה, לא לקרוא עיתונים ולא לראות 

א יפסיד. נכון שלהחלטות מעין אלו יש סכנה של נפילה מהם. אבל וכד',  ודאי ל הטלוויזי

כשהם באים אחרי ידיעת האמת, אחרי תשובה מאהבה, הסכנה של נפילה היא בחזקת "כי 

 צדיק וקם". לשבע ייפו
 

אמרנו עולם הפוך כי באמת השלבים ה"נורמלים" הם "אחרי המעשים נמשכים הלבבות" 

י מסוגל ליותר ואת היותר ממני איך להוציא הכי טוב ואצלכם ללב כבר הגענו הבנו שאנ

בתורה הפרטית של כל אחד ואחד. אבל אם הבנתי איך למה אני לא  שליכתוב בתורה 

עושה עדין? כי זה באמת קשה, להשתנות. ולכן אני חייב להכריח את עצמי לכבוש את יצרי 

באמת מסוגל להיות.  לשנות את דיבורי, מלבושי, התנהגותי ולהתחיל להתרגל למי שאני

אבל אולי נפול? הרי כך קורה להמון כובשים? נכון אולי תיפול אבל עכשיו אתה קנית את 
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ההבנה שזו רק נפילה רגעית וצריך לשוב ולהתאמץ בעבודת ה'. את זה קנית הרי בתשובה 

מאהבה, אתה באמת יודע מה זה תורה ומה היא מוציאה מהיהודי. אז גם אם נפלת, 

אני נפלתי ולא האמת נפלה זהו היתרון שלך, אתה מוכן לתשובה מיראה,  תאמר לעצמך

אתה מוכן לכבישה שאחרי תשובה מאהבה ובעז"ה להתקדם עוד שלב. לעיתים גם במהלך 

הצבא ובכל החיים, הפרטים הקטנים המצוות הסייגים הם אלו שמסייעים לנו לזכור את 

 הדברים הגדולים. 
 

שא הצניעות, ודווקא בזה יש להיזהר ולהשתדל הרבה יותר. ובאותו עניין יש להמשיך בנו

קשה לי לדבר על עניין הצניעות כי מי אני שאכתוב על נושא רגיש זה אבל דווקא בנושא זה 

 לצערי "אחרי המעשים נמשכים הלבבות" ודווקא לכיוון השני. 
 

לאדם  עריות זהו הדבר שמעכב ביותר את האדם בעבודת ה' שלו. באמת קשה –צניעות 

שנמשך אחרי עריות וחוטא ונופל אפילו פעם אחת מיד אח"כ להתפלל, להניח תפילין 

ולהמשיך בעבודת ה'. הנפילה אחרי הצד הבהמי שבאדם החומרי גורמת לאדם להיגעל 

"עבירה  -מעצמו, להתאכזב ולכעוס. ומתוך כך  הוא לא מתיר לעצמו לחזור בתשובה ואז 

יר במילים, רק זהירות, זהירות, זהירות!!! ולכל דבר בכל גוררת עבירה".  אין צורך להכב

ולהתמודד ! בנושאים האלו אסור להתייאש  –לחשוב  –זמן יש חזרה בתשובה, יש לעצור 

כי אין אדם שלא נכשל, יצר העריות הוא טבעי ובריא והאדם חייב לשלוט בו, אין 

ההשפעה היא בגדר "אחרי  אפוטרופוס לעריות. אין אדם שיכול לומר: "עלי זה לא ישפיע"

המעשים נמשכים הלבבות" ובייחוד נמשכים הלבבות אחרי עיניכם,  ועל זה הזהירה 

 התורה: "ולא תתורו...". 
 

 רק אל תשכח  -עוף גוזל

המדרש זהו מקום להצמיח -ראש ישיבת מעלות אמר לי פעם, שבית-הרב יהושע וייצמן 

המדרש יש רוח חזקה שמנשבת, -ף. בתוך ביתכנפיים גדולות וחזקות שבעז"ה יעזרו לנו לעו

שם קל מאוד לעוף, אפילו כנפיים קטנות וזמניות עפות. אבל בחוץ נגמרת רוח התנופה, 

המדרש חזקות או שרוח נגדית מכל כיוון לא -שם בודקים האם הכנפיים שבנית בבית

 צפויה שוברת אותם.
 

ן מול כל הרוחות. אך לעיתים אין לי ספק שכל אחד מכם בנה כנפיים ובעז"ה  יהיה אית

המדרש ממקום תורה גורמת לכל מיני מרעין בישין להיכנס פנימה -ההתרחקות מבית

לתוך הנפש שלנו. אתם יודעים, הנפש שלנו דומה לכוס והיא תמיד מלאה ומתמלאת, אזי 

כשאין תורה שנכנסת בה וממלאת אותה משהו אחר ודאי יכנס. לפעמים לצערנו אנו 

א משים לב התדרדרות איטית וכואבת שמשפיעה על כל החיים. סיפר לנו מתדרדרים לל

הטייס מתן כהנא שהוא החליט לקבל על עצמו לומר שיר של יום בתפילה, ופעם אחת 

דק'.  7 -דק' ל 3 -קיבל על עצמו להתפלל ערבית מתוך הסידור ובזה האריך את תפילתו מ
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ים קטנים סממנים שהם סייעו לו מתן, על מנת להתמודד עם ההתדרדרות שלו כבש יעד

 בכל עבודת ה' שלו.
 

אדם חייב להיות אמיתי עם עצמו, לבחון כל הזמן איפה הוא עומד ואיך הוא הגיע למקום 

שבו הוא נמצא, האם כך הוא רוצה לחיות ואיך ומתי הוא משנה את זה. אסור להרגיש 

ה". סכנה גדולה יש כמו אותו מכור לסמים שאומר לעצמו " אני מפסיק מתי שאני רוצ

בהפיכת המצב שלך העכשווי לאידיאל, או לחיות בהרגשה שאני מסוגל בכל רגע לשלוט על 

 עצמי ולחזור לאני הקודם.
 

 לדעת מי אני -להיות אמיתי

יש אנשים שכאילו מרגישים שהם בדיוק איפה שהם רוצים להיות ברמה הדתית הנכונה, 

איות ביותר שיש, אדם צריך להיות תמיד עם בקיצור, כמושלמים. זהו אחד המחלות הנור

קשה לי, אני כרגע בזמן של חולשה אבל אני יודע  -נקיפות מצפון שאני מסוגל ליותר

שבזמן זה וזה אני עושה מעשה כדי לחזור לעצמי. ועל זה אומרת המשנה "אל תאמר 

 .לכשאפנה אשנה שמא לא תיפנה" אלא כל רגע כל הזמן תחייה בחשבון נפש עם עצמך
 

 נו אז מה המשימה שלי?

את זה בחור יקר רק אתה יודע. ואם אתה עוד לא יודע תמשיך להתאמץ ולחקור עד 

שתדע. תפקידך להתאמץ בכל כוחך היכן שלא תהיה, אתה יום אחד עוד תגלה את 

אותה נקודה שבה אתה מעולה. שבה אתה מרגיש שאתה מוציא את כל כולך. אבל 

 יא לגלות את עצמך.שים לב כי המשימה הראשונה ה

 

 ומה זה משימה לאומית?  

זה כבר הרבה יותר פשוט. כיהודי, כמאמין, כציוני, כלאומי אתה שייך לעם, בעצם 

כל מעשה שלך הוא לאומי. אתה זוכר את ההסבר מקודם על הישר והכובש אותו 

הדבר גם כאן, )"כהפרט כן הכלל(. ישנו יהודי שחי חיים פרטיים, מתפלל במניין, 

ומר מצוות, לומד תורה. וישנו יהודי שחי חיים כללים, מתפלל במניין, שומר ש

 מצוות, לומד תורה. הם נראים מאד דומים אבל בעצם הם מאד שונים.

היהודי הפרטי הכובש אפילו אם הוא חי בארץ ישראל הוא חי ב"גטו" שלו אם 

ות הלכה החברים שלו ואם הדומים לו. הוא יתעסק אך ורק בקהילה שלו בד' אמ

שלו. הוא ודאי מסוגל להקים גמ"חים נפלאים, כיון שיש מצווה לגמול חסדים אם 

יהודי אחר. הוא לא יקים מערכות צבא ושלטון, הוא גם לא יקים מערכות כלכלה 

 )אלא לאינטרסים פרטיים או קהילתיים שלו(.ותקשורת 
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 םת הכוהנילעומת זאת היהודי הכללי, הישר, משימתו היא אחת להקים את ממלכ

והגוי הקדוש שהקב"ה בקש שהוא יקים. מה כולל ממלכה? הכל! ממשלה, משפט, 

 צבא, חינוך, קליטת עליה, תקשורת, בינוי, איכות סביבה, כלכלה וכו', כן ממש הכל.

 

אבל הקב"ה התכוון לבנות את הכל מתוך תורה? נכון, וזה ממש מתוך תורה. קודם 

שיב לב בנים על אבותם. מה זה משימה לאומית? ושבו בנים לגבולם, ומתוך כך וה –

הכל! אם מסתכלים על זה בעיניים נכונות עיניים תורניות, חיוביות, מקדמות 

 ומתקנות.

 

בממלכה של הקב"ה לעתיד לבוא לא כולם יהיו אברכים. מי שיהיה אברך יהיה 

המעולה ביותר בתחומו אבל בעם הסגולה יהיה הכל מכל כל, אנשים ילמדו זמן 

 מסוים תורה ויתפנו לעסוק במלאכתם מתוך אמונה שזה תפקידם ושליחותם.

 

את המוטל )כמו דוד( גם אתה, המשימה שלך הלאומית היא קודם תעשה הכי טוב 

עליך, אם זה כחייל אם זה כל דבר אחר. ובהמשך הדרך, כשתמצא את משימתך 

"ה, אתה האישית, תראה בה שהיא בעצם משימתך הלאומית. אתה שליח של הקב

 שליח של עם ישראל.
 

 אז לסיכום

אילו יכולתי הייתי ממשיך לכתוב לכם עד אין קץ כי באמת אין סוף לאהבה שלנו אליכם. 

החיים עוד לפניכם נצלו אותם תהיו מי שאתם באמת מסוגלים להיות אל תוותרו.  

ם תתאמצו, אל תתנו ליום, לתקופה, למשבר גופני או רוחני להשפיע על מהלך החיי

 האמיתי שלכם. אתם באמת חבורה מדהימה ומקסימה.
 

תספרו לחברים שלכם מה עברתם השנה ועד כמה זה חשוב, ואם אתם חושבים שהם 

 מסוגלים לזה וזקוקים לזה אל תוותרו להם. 

 

 בהצלחה בהמשך הדרך!!

 נפתלי ק.
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 הערות לסיום 2

בן לתורה", שאנחנו . הרב צבי יהודה היה אומר על המשנה "אוהב את הבריות ומקר1

על מנת לקרבן לתורה אלא פשוט אהבה אמיתית ועמוקה  שלאצריכים לאהוב את הבריות 

ומתוך האהבה, ומתוך האמת האמיתית גם מקרבים לתורה, אך חס וחלילה אם יהודי לא 

מעונין כרגע להתקרב לתורה אנחנו ודאי אוהבים אותו בלב שלם. את הנקודה האחרונה 

 כם אני רוצה להקדיש למסירות נפש ואהבה. הזו שאני כותב ל
 

את תפילת מודה אני אנו מסיימים ב"רבה אמונתך", הקב"ה מאמין בנו הרבה ועל כן 

מחזיר לנו את נשמתנו כל בוקר מחדש, מאמין שיש בנו את היכולת להשתפר, להתקדם 

ה איננו עצמיותנו. גם אנחנו במכינה מאמינים בכם ודאי להבדיל מהקב"בתשובה לולחזור 

מחזירי נשמות לפגרים מתים אבל כן השתדלנו בהמון מסירות נפש לתת את כל כחותנו 

 לכם. 
 

קחו את המסר הזה לחיים. יש אנשים שאוהבים אתכם, מאמינים בכם, בטוחים שאתם 

מסוגלים להמון ומוכנים לתמוך בכם בכל רגע בחיים. יש אנשים שנתנו למענכם את כל 

את הפרנסה שלהם, בשבילכם ובשביל שכמותכם. אל תתנתקו  כולם, את המשפחה שלהם,

ממקור תורה, מבית המדרש, אל תתנתקו מאתנו. בכל מקום ,בכל מצב, אנו נקבל אתכם 

 באהבה. 
 

. חשיבות מצוות צדקה ידועה , כמו גם הלכות מעשר כספים והדיונים, האם חייל חייב 2

שמתחבט בשאלה ראוי לשאול שאלת רב,  )ולמיבמעשר כספים? האם אברך חייב במעשר כספים? 

מצות צדקה חשובה היא מאד, אך אדם שחי מקצבה שאינה מספיקה  :)אך בקצרה נאמר

למחייתו אלא בקושי. אינו חייב במעשר אלא יתן צדקה כפי יכולתו, שכן אפילו עני 

 המתפרנס מהצדקה חייב בצדקה. 
 

ולה כסף להורים כגון, תשלום ועוד בהלכות מעשר כספים, לימוד תורה של הילדים, שע

לישיבה התיכונית או תגבור תורני בבית הספר או לימודים במכינה הקדם צבאית בקרית 

אדם מצדקה אחת לטובת  חמלאכי נחשב כחלק מהמעשר כספים. ועל כן לא ראוי שייק

עניי עירך  -צדקה שניה אלא לימודי ילדיו קודמים לצדקה אחרת ובזה ודאי בנך הוא בגדר 

 דמים. קו
 

אני כותב את הנושא הזה לא עבור ההורים שלכם אלא עבורכם, ראשית בעז"ה כולכם 

תזכו לבנות בתים נאמנים ויקרים לישראל ובישראל, ודעו לכם לא לחסוך בחינוך ילדכם 

אפילו מכספי צדקה. שנית, צדקה לא נגמרת בכסף ויותר נכון לא מתחילה בכסף. ידוע, 

מטעמים בעולם אך בפנים זועפות לעומת בן שנותן מה שיש לו  שבן אפילו מגיש לאביו כל

בלבד אפילו דבר פשוט מאד בסבר פנים יפות מנחתו רצויה לפני הקב"ה יותר. צדקה זה 
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מסירות נפש שראוי להזיע עבורו. ככל שאדם נותן יותר בסתר בלי לקבל פרס הרי 

שהכל מאתו והכל שלו משתבחת נתינתו. מטרת הצדקה היא כוח הנתינה, כוח האמונה, 

 ואנו רק שליחים.
 

ואסיים נקודה זו בקריאה של הרב אבינר לתרום לישיבות הציוניות ובעיקר לאלו שאתם 

התחנכתם בהם. זהו קודם כל השתתפות פעילה במהלך התשובה והגאולה, לתרום דווקא 

רת לישיבות ברוח מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל. דבר שני יש בזה ערך של הכ

הטוב על כל מה שקיבלתי ועל זה שבעצם קיבלתי את מי שאני היום. זה בכלל לא רמז זה 

 באמת לימוד גדול.
 

 תכתבו לי, תבדקו אותי. -אה כן, ותזכרו את ההבטחה מתחילת המאמר  

 

 שלכם נפתלי.
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 בעזרת ה'
 

 איתמר קינדשליחות / 

 

 מי יותר טוב?

 החזקים בעולם. צבא הגנה לישראל  ב"ה,  הוא אחד הצבאות

מטוסים משוכללים עם אמצעים מתקדמים, טנקים מהטובים והמתקדמים בעולם. מערך 

 נ"מ, צוללות לווינים, נשק גרעיני וכו"...
 

וכמובן חומר אנושי שממלא את יחידות החורף ואת היחידות הלוחמות בחזית. ישנם 

צעיר עומדות הרבה יחידות שדה שעושות משימות קשות ומורכבות, בתור מתגייס 

דילמות לאן להתגייס איזה יחידה טובה יותר עם משימות איכותיות ומשמעותיות יותר. 

גם בתוך היחידות ישנם תחרותיות גבוהה על התואר של היחידה הטובה ביותר. יש לציין 

שלגיטימי וטוב שישנה תחרות כזו ובגלל שזה מחייב את היחידות לשמור על רמה אנושית 

ויחידה שלא תעמוד במינונים הקריטריונים פשוט תאבד את יוקרתה  וביצועית גבוהה

 ותעמוד בסימן שאלה. 
 

ומצוי מאוד ההשוואה והתחרותיות על היוקרה, אם זה בצבא  תבעולמנו אנו כיום רווח

וכן באזרחות במעמד חברתי בעבודה וכו'... האם ישנו תפקיד שהוא באמת יותר טוב, 

 טובה?  יחידה יותר טובה? עבודה יותר
 

 שליחות של אדם      

בטרם נענה על השאלה ניתן הקדמה על תפקידנו פה בעולם. כידוע תפקידנו בעולם הוא 

לתקן עולם במלכות שדי אנו שותפים לתיקון העולם עם רבש"ע. הקב"ה שברא את העולם 

בראו חסר וטבע בנו את החלק האלוקי שבנו ובכך הפך אותנו גם כן לבוראים בכך שאנו 

. הקב"ה פונה אל משה "ועתה לכה ואשלחך אל התיקוןשלימים את המציאות ע"י מ

פרעה" הקב"ה בורא עולם, ממנה שליח בשר ודם שהיום הוא כאן ומחר בקבר. הקב"ה 

 .יהודימינה את משה לשליחו ושליחו של אדם כמותו, והדבר נכון לכל 
 

שליחות. עצם העובדה  האדם שבא לעולם טומן בחובו שליחות עצם היצירה הלידה היא

שאדם חי בתקופה מסוימת שבא לעולם להורים מסוימים, מוכיחה שיש לאדם מטרה 

בעולם. הרי אף אחד לא שאל אותנו האם לבוא לעולם אם לא אלא בהכרח אנו נמצאים 

פה בעולם בסיטואציה שעוטפת אותנו עם שליחות תפקיד ומגמה מסוימת שאנו צריכים 

 ים שאדם שבא לעולם הוא בא להשלים משהו חסר בעולם.למלא, וממילא אנו לומד
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כאשר אדם נפטר ח"ו אנו אומרים עליו קדיש שבו אנו מקדשים את ה' ומפארים אותו. 

את הקדיש אומרים בלי קשר לאדם אם הוא שמר מצוות או לא האם נכון להגיד קדיש על 

ו הוא עדות וחלק אדם שלא שמר תורה ומצוות? אלא שאנו יודעים שכל אדם עצם בריאת

אלוקי בעולם וברגע שהוא הולך לעולמו אזי העולם חסר ולכן אנו אומרים קדיש כדי 

שיהיה השלמה בחוסר שנוצר, עקב הפטירה, ההשגחה יודעת היכן וכיצד יכול הפרט 

לקיים את שליחותו, הקב"ה קובע את השליחות ע"פ הכוחות הטבועים וכל ניסיון שבא 

וד פה כי שליחות שהיא בלתי אפשרית אזי אינה שליחות לאדם כנראה שאפשרי לעמ

מכיוון שאי אפשר לקיימה. ואדם שממנה שליח ממילא צריך לספק את התנאים והכוחות 

 ביד השליח. 
 

בתפילת יום הכיפורים בסוף תפילת העמידה "אלוקי עד שלא נוצרתי איני כדאי ועכשיו 

ו עולת הראי"ה" לפני שנוצרתי כל שנוצרת כאילו לא נוצרתי" מפרש הרא"יה קוק בספר

אותו הזמן הבלתי מוגבל שמעולם עד שנוצרתי ודאי לא היה דבר בעולם שהיה צריך לי, כי 

אם הייתי חסר בשביל איזו תכלית והשלמה הייתי נוצר. וכיוון שלא נוצרתי עד אותו הזמן 

כזאת הוא אות, שלא הייתי כדאי עד אז להיבראות, ולא היה בי תורך כי אם לעת 

שנבראתי. מפני שהגיעה השעה שאני צריך למלא איזה דבר לשלמה המציאות, ואילו 

הייתי מייחד מעשיי אל התכלית בריאתי הנני עכשיו כדאי אבל כיוון שאין מעשיי מכוונים 

 לטוב התכלית הרי לא הגעתי אל תכלית בריאתי ואני עדיין כדאי כמו קודם לכן" .
 

שהזכרנו שבו היחיד מתוודה לפני הקב"ה ואומר בעצם לפני ]הפרוש הנ"ל מסכם את כל מה 

שבאתי לעולם העולם לא היה צריך אותי, מרגע שבאתי לעולם  נוצר החוסר שאני צריך למלא. 

)כאילו אבל מכיוון שאני לא ממלא את החוסר ואת השליחות שלי כביכול כאילו לא נוצרתי וכו'... 

 [לא באתי לעולם( 
 

     סוגי שליחות       

ירושלמי מסכת קידושין: אמו של רבי טרפון ירדה לטייל בתוך חצרה ונקרע הסנדל שלה 

. הוהלך רבי טרפון והניח שתי ידיו תחת כפות רגליה והייתה מהלכת עד שהגיעה למיטת

פעם חלה רבי טרפון  ואמו ביקשה התפללו על רבי טרפון בני שהוא נוהג בי כבוד יותר מדי. 

 שה יותר מדי?אמרו לה מה הוא עו
 

וסיפרה להם אמו את סיפור הסנדלים שנקרעו.  אמרו לה חכמים אפילו הוא עושה כן אלף 

 אלפים עדיין לא חצי כיבוד,שאמרה התורה הוא לא הגיע.
 

טרפון מבקשת רחמים על בנה, ומלמדת עליו זכות  ’ונשאלת השאלה על חכמים אמו של ר

 ' טרפון.ואילו חכמים באים וכביכול לא מפרגנים  לר

אלא חכמים חששו שהשליחות של ר' טרפון היא כיבוד הורים, ואם ר' טרפון עושה יותר 

מדי כמו שאמו העידה אזי כביכול הוא סיים את שליחותו וצריך לעלות למעלה ולהצהיר 
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שהוא קיים את שליחותו. ולכן נבהלו חכמים ואמרו שעדיין לא קרב ר' טרפון לקיים את 

 לא יסתלק מן העולם.שליחותו  כדי שהוא 
 

ומכאן אנו למדים שישנם שלחויות מאוד ספציפיות ונקודתיות, ויכול להיות שאדם נישלח 

לעולם כדי למלא משהו, אפילו קטן מאוד בדומה למה שחז"ל אומרים: "לפעמים אין 

גשמים יורדים אלא בשביל קלח אחד"... וכך קורה שלפעמים אדם נוצר בשביל שליחות 

באבן העזר ובחושן משפט שעוסקים בענייני שליחות כגון: לקדש אישה או אחת מיוחדת. 

 לגרשה או שליח מקנה וכו'....
 

שם אנחנו רואים שישנו כמובן מינוי לשליחות וחייב להיות ברור לשליח את תפקידו, 

 השליחות מוגדרת בזמן ובמעשה.
 

ובה בזמן לעומת זאת שליחותו של הקב"ה לאדם, היא שליחות תמידית שאינה קצ

ובמקום. השליחות היא דינמית ומשתנה מזמן לזמן. האדם מקבל תפקידים חדשים .זוהי 

שליחות לכל  החיים .והיא מסתיימת עם המוות. שהקב"ה אומר למשה רבנו "ועתה לכה 

ואשלחך אל פרעה והוצא את עמי ממצרים. "משה לא יודע מה  היא השליחות הבאה שלו 

אותו וכאשר אנו מדפדפים בהמשך יודעים אנו שמשה קיבל  ומה הציווי הבא שה' יצווה

 עוד הרבה שלחויות מאת ה' כגון: קריעת ים סוף, קבלת התורה, מלחמות עמלק, וכו"....
 

בעולם המדע ידוע, כי ככל שמעמיקים יותר כן נפתחות עוד יותר סימני שאלה וככל שאדם  

תן לפרש את האימרה: "אוסיף דעת יודע יותר כך הוא מבין פחות את המציאות ועם זה ני

שעה שלעולם הארץ העולם מובן יותר למדען הגדול בעולם )קהלת א', י"ח(. אוסיף מכאוב" 

 הוא תעלומה גדולה שמוסיפה מכאוב. 
 

כך זה לעניין השלמות, האדם הפשוט נינוח ממעשיו מדרכו ובטוח שחייו לא נתבזבזו לריק 

תו האדם הגדול מבין ויודע כי השליחות אינה וכי הוא מילא את שליחותו בעולם לעומ

 בוצעה בשלמותה. 
 

חזקה היא, כי האדם לא עושה שליחותו בשלמותה "היום קצר והמלאכה מרובה ובעל 

הבית דוחק לא עלייך המלאכה לגמור ולא אתה עתיד להיבטל ממנה"  התורה מכירה את 

שהמלאכה מרובה ותמיד העמל התמידי והיגיעה. היהודי לא יגיע לשיא התיקון בגלל 

אפשר לתקן עוד אצלנו, אין יגיעה של שלמות. השליחות לא מומשה עדיין ויש עדיין 

סולמות ומדרגות שאפשר וחייבים לטפס בהן ישנם עוד תיקונים והשלמות שהעולם חסר 

וצריך להשלימם דווקא על יד כך ועל זה נאמר בשמואל: "הנה החצים ממך והלאה" רוצה 

עוד רחוקה ולא תהיה בת הישג והגשמה אזי לא תהיי המנוחה מנת חלקך לומר שהמטרה 

 אלא כל הזמן וההרגשה של עשייה ושליחות מתמדת. 
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 אזי מי יותר טוב גולני? גבעתי? צנחנים?...

אמרנו ששלוחו של אדם כמותו שבעצם הקב"ה ואנחנו שותפים לשליחות, וכן שהקב"ה 

וחות לעמוד ולקיים את השליחות איש איש כפי קרע את השליחות אזי גם תבע בנו את הכ

כוחו ומכאן יוצא שפלוני חשוב ככל שיהיה לא יכול להגיד על שליחותו שהיא יותר חשובה 

משל חברו מכיוון שכל אדם משתדל למלא את השליחות שהקב"ה הטיל עליו לפי כוחותיו 

 שלו ואת השאר עושים השולח ומסירות הנפש של השליח. 
 

)רש"י אני א' מסופר: "מרגלה בפומייה דרבן דיבנה אזי בריה וחברי בריה"  בברכות י"ז,

אני משכים למלאכתי כשם שהוא אינו   העוסק בתורה בריי אזי וכן חברי, עם הארץ בריי הוא(.

במלאכתי אני איני מתגדר במלאכתו ושמה תאמר אני מרבה והוא )רש"י: מתגדל( מתגבר 

מעיט ובלבד יכוון ליבו אל השמיים שליחותו של ממעיט? שנינו אחד המרבה ואחד המ

האדם לא נמדדת ע"פ ההישגים, היוקרה, הגאווה, אלה הם נמדדם ע"פ מסירות הנפש של 

היחיד ועוד דווקא השליחות הפחות מסופרת שנחבאת לכלים יש בה קדושה עילאית 

 והקב"ה חושק בה. 
 

אני קולך מבכי ועינייך רחל אמנו שנפטרה סמוך לא"י בעודה צעירה עליה נאמר "מ

דווקא היא פעלה בעת החורבן אצל הקב"ה )ירמיהו ל"א, ט"ו(  מדמעה כי יש שכר לפעולתך" 

תמוה היא מה עשתה רחל יותר מיצחק אבינו בעקידה ויותר ממשה רבנו שהוציא את עם 

ישראל ממצרים? אלא מובא במגילה י"ג, ע"א שכדי לא לבייש את לאה אזי היא גילתה 

)מסופר שהיא שכבה ליד המיטה ודיברה עם יעקב(  מנים שכדי שיעקב לא יגרש את לאה להם סי

ומכאן מהמעשה הקטן שיש בו הרבה מסירות נפש כי הרי רחל רצתה להתחתן עם יעקב 

 אבל היא ממש מסרה את נפשה אזי הקב"ה התרצה דווקא לרחל אמנו יותר מהאבות. 
 

ה אל יראה את עצמו כי הוא לא תלוי באחיו לכן כל אדם  וגם אדם בעל מעמד בעל השפע

ושליחותו גדולה יותר ובעצם לא ניתן לקבוע שליחותו של מי חשובה יותר בגלל שהשלמות 

לא נמדדת ע"פ ההישגים אלא ע"פ ההזדהות הכוונה והחרדה של האדם לקיים את 

 בו. שליחותו אסור לו לאדם להחזיק מעצמו כאילו הוא גדול מחברו וקל וחומר לזלזל 
 

אנשי המכינה היקרים, כחלק מהתהליך הארוך שאתם נמצאים בעיצומו שהתחיל בעצם 

מהבריאה של כל אחד ואחד מכם שבו העולם העיד שישנו חסרון בעולם, ואתם חברים 

יקרים נשלחתם למלא את החסרון כשליחים ממש של רבש"ע  "לא עליכם המלאכה לגמור 

 ולא אתם עתידים להיבטל ממנה".
 

מות שעומדות לפניכם במכינה, בצבא ובחיים הם קשות ואין להם סוף אך עלינו המשי

 לזכור שהקב"ה נתן לנו את השליחות וטבע בנו את הכוחות למלא אותם.
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גבעתי, גולני, סיירת מטכ"ל או סיירת שק"ם, זה לא משנה כל כך. כמובן אנו חדורי 

ת שהכי קשה להגיע אליהם אמונה ושאיפות גבוהות להשפיע ולהצליח ולתרום במקומו

אבל יודעים אנו לא להתגאות ולא לזלזל בשליחויות שונות מאתנו ובאנשים שמבצעים 

אותם ותמיד נזכור שההישגים הם פחות משמעותיים. כמובן שבשדה הקרב חשוב מאוד 

להכריע את האויב אבל התורה מלמדת אותנו שישנו דבר יותר חשוב מתחרותיות 

. וממילא מי ות הנפש שלנו למשימות הפרטיות והלאומיות שלנומסירוהישגיות והוא: 

 שמוסר את נפשו, גם ינצח בקרב.
 

אחים  יקרים, אני רוצה לאחל לכם הצלחה במשימות שעומדות בפניכם, שה' יחזיר אתכם 

 בשלום ושתצליחו להיות הכי קרובים לשליחות שבכם.

 

 

 !!!רק גולניותזכרו, 

 מעריך ואוהב,            

 איתמר                            
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 בעזרת ה'
 

 אביחי אוחנהערך הגיוס לצבא / 

 

חלם תמיד לשרת ביחידה קרבית. משה שתמיד רצה להגיד לכל החבר'ה  )שם בדוי(משה 

"תשמעו אני בקרבי, אני לוחם, אני מקבל משכורת יותר גבוהה..." ולהסתובב עם נשק 

 קו"ם הצליח להגיע גדוד "שמשון" המפורסם.קצר ושכולם מסתכלים עליו. כשהגיע לב
 

כעבור חצי שנה החליט ידידנו משה שנמאס לו להיות קרבי ונמאס לו להיות "כלב 

 שמירה" לטחון שמירות ומטווחים.
 

ישנם אנשים שמצבם הרבה יותר גרוע ממשה כי הם אף פעם לא רצו להיות קרביים, ויש 

 כאלה שבכלל לא רוצים להיות בצבא.
 

זה ננסה לבאר מהי הטעות של משה וחברים שלו, וננסה להראות מספר סיבות במאמר 

 מדוע חשוב ואפילו חשוב מאוד להתגייס לצבא.
 

יהיה הכי נעים והכי נוח.  ליטעותו הבסיסית של משה היתה שהוא שאל את עצמו איפה 

י לא אני גלגל", זאת אומרת אנ –בצבא ישנו יש ביטוי של יוסף טרומפלדור: "חסר גלגל 

חושב איפה לי יהיה נוח וטוב אלא, איפה עם ישראל והצבא צריכים אותי, ואפשר לומר 

גם האנושות. אנשים אשר מתגייסים לצבא מחפשים את השרות הנוח והקל, במקום 

 לחפש את המקום בו יועילו.
 

 שנים מהחיים בקרבי? 3אז, למה באמת לבזבז 
 

 אפשר לדון בכך בשלושה מישורים:
 

במישור הלאומי אנו רואים את העניין של ההקרבה העצמית,שהיא  – לאומיהמישור ה

באה לידי ביטוי בכך שחייל יודע שהוא יכול לצאת מקרבי ובכל זאת הוא יושב בשמירה 

אדם אוהב את הלאום. וחייל שנמצא בשמירה או במטבח -שעות, פה רואים עד כמה בן

ל הלאום שלו, אדם צריך לתת מעצמו ובקושי נח, גם מזה אנו רואים עד כמה חשוב לחיי

למדינה ולא רק לקחת ממנה כמו אדם אשר משרת בתפקיד ג'ובניק ובא ולא עושה כלום 

ורק מקבל כסף. אדם צריך לדאוג לקיומו של עם ישראל. וכאשר חייל מבין את המשמעות 

 בח.של קיומו של עם ישראל, אז זה לא משנה כל העניין של "טחינת שמירות" ועבודה במט
 

במישור הערכי אנו רואים את הערכים של העם היהודי בכך שאדם  -  המישור הערכי

אשר נלחם במלחמת העצמאות ושאר מלחמות ישראל, הוא נלחם על קיומו ועל קיומה של 

ארץ ישראל הקדושה ובזכות זה שהוא נלחם, אני חי בשקט. אז, הגיע הזמן שגם אני 
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תו אדם שנלחם למעני, יחיה בשקט. ופה ישנו גם אתגייס לשרות הקרבי על מנת שגם או

הרי שאם, חבר התגייס לצבא ונלחם למעני, אז –את העניין של "נושא בעול עם חברו" 

למה שאני לא אתגייס גם ואלחם למען מישהו אחר? אנו רואים את הערכים של העם 

 היהודי.
 

ולהירתע מהאויבים התורה מזהירה על הכניסה של העם היהודי לארץ ישראל, שלא לפחד 

)דברים הבאים עלינו: "לא תיראום, כי ה' אלוקיכם הוא ההולך עמך לא ירפך ולא יעזבך" 

. ודברים אלו היו שומעים לפני יציאתם למלחמה על מנת שיעשו כל שביכולתם לנצח ל"ו, ו'(

במלחמה והזהירו אותם שלא יפחדו ויערקו באמצע המלחמה. הרמב"ם, כותב עלינו 

)ספר על דבריו, "ומי שיסוג ויברח" עובר על איסור לא תעשה. לדברי הרמב"ם  לעמוד חזק

האיסור, עליו עוברים החיילים הוא איסור לפחד ולברוח מאדם. צריך להבין את  המצוות(

העניין של מסירות הנפש למען ארץ ישראל ולא לברוח. הרמב"ם גם מוסיף שהעניין פה 

לל עניין מצפוני ואידיאולוגי וכו'... גם הוא עובר הוא, שהבורח שלא בגלל הפחד אלא, בג

 על איסור.
 

לפי הנאמר לעיל, אנו מבינים, שאזרח צריך להתגייס כי הוא צריך לעזור ולמסור את נפשו 

 למען מדינת ישראל הנמצאת כעת בתקופת מלחמה. 
 

 אולם נשאל, מה תפקיד הצבא בזמן השלום? אפשר לומר שגם מדינה אשר יושבת על זרי

הדפנה, זה לא אומר שהם לא צריכים לעשות כלום לגבי הצבא, הם עדיין צריכים לקנות 

ציוד ונשק חדשים ולנסות להשתפר, בגלל שהצבא צריך להיות ערוך ומוכן לכל צרה 

שתבוא. ועוד, צריך את הצבא בזמן שלום משום כוח ההרתעה, מכך שהאויב רואה שגם 

 יפחד ולא ירצה לתקוף.  בזמן שלום אתה מתחדש ומתחזק, אז הוא
 

: אנו נמצאים בתקופה מאוד חשובה של העם היהודי, תקופה של גאולתו של עם לסיכום

הנצח. ולכן כל אחד צריך לתרום קצת מעצמו ולהתגייס לצבא על מנת להגן ולדאוג 

למדינתו ועמו, דבר זה בא לידי ביטוי גם אם הוא "טוחן שמירות" וכל הזמן במטבח. 

ע מלומר שהוא לא פראייר של אף אחד, והוא לא רוצה להיות בצבא הכיבוש וצריך להימנ

וכדו'. אלא אותו חייל צריך לדעת שכשהוא היה קטן, היו חיילים אחרים שמסרו את 

נפשם למענו. וכל העניין של הגיוס לצבא יש לו ערך וחשיבות רבה, שהוא עוזר בתהליך 

 בחיבוק ידיים. הגאולה וצריך לעזור בתהליך הגאולה ולא לשבת
 

. )איוב(במישור הדתי ישנו את העניין של הפסוק: "עזרת ישראל מיד צר"  – המישור הדתי

נשאלת השאלה, מה הכוונה "עזרת ישראל"?  הכוונה לכך, שכל מלחמה שיש לעם ישראל, 

כולם מחויבים לצאת אליה אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה, משום שיש כאן עניין של 

הצלת העם אשר נמצא בארץ ישראל. בנוסף לכך ישנו את עניין כיבוש הצלת האומה ו
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לפי דברי הרמב"ן, מצווה להיות קרבי. וזו מצווה )מצוות עשה לדעת הרמב"ן, מצווה ד'(  הארץ

מן המובחר "והורשתם את הארץ וישבתם בה..." ומשום שמדינתנו נמצאת כעת במצב של 

. ובגלל זה, חובת הגיוס לצה"ל היא לא רק מלחמה, ניתן להגדירו כעזרת ישראל מיד צר

מוסרית היא גם מצווה. הרמב"ן הקדוש כותב על יישוב ארץ ישראל: "שלא נעזבנה ביד 

 האומות". הגנת המדינה תלויה ברמת הצבא, בחוזק הצבא ובכמותו. 
 

לכן, אם למדינה לא יהיה צבא חזק, אזי היכולת לכבוש את מדינתנו תהיה קשה יותר. ועל 

חלה מצווה על כל יהודי החי בארץ בישראל, לשמור על המדינה מפני אומות העולם  כן,

 אשר ינסו לכבוש אותה.
 

מנגד לכל מה שהראתי, ישנם כמה סוגי אנשים אשר לא מבינים את המושג של אהבת 

כך אכפת לו מהארץ שבו הוא חי -הארץ, מבחינה ערכית, לאומית ודתית. אדם שלא כל

 ". סרבני הגיוס מתחלקים לשני חלקים: מכונה: "סרבן גיוס
 

, אשר טוענים שהם לא רוצים אידיאולוגים ומצפונייםסרבנים שלא מתגייסים ממניעים 

 להתגייס "לעם הכובש" לעם שמשתלט על אזרחים חפים מפשע.

וישנם סרבנים שמכונים: "עריקים", משום שהם פשוט עצלנים ולא מוכנים להגן על 

א "פרייארים" וגם לא מוכנים להתייצב בסיטואציה מלחמתית המדינה שלהם, כי הם ל

 כל שהיא מנימוקים אישיים.
 

: במאמר זה, הראיתי את הצדדים בערכים המוסריים והדתיים של הגיוס ואנחנו לסיכום

מקווים שהעריקים והסרבנים אולי ישנו את תפיסתם וגם יקראו את מאמרי ויבינו את 

 ערך וחשיבות הגיוס לצבא.
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 רת ה'בעז
 

 זכותו של עם ישראל על ארץ ישראל וזיקתו אליה

 אביעד כהן/ ומסירת חלקים ממנה לגויים 

 

שראל סבל במשך השנים מגלויות שונות, פוגרומים ורדיפות ובראשם השואה ואף פעם עם י

לא הפסיק לצפות ליום שבו יחזור לארצו ויחיה בו בשקט ובשלווה. במאמר זה אעסוק 

עם ישראל על ארץ ישראל ואנסה להקיף אותו מכיוונים שונים, בזיקתו וזכותו של 

מהצדדים הדתיים והלא דתיים בזכות ההיסטורית של עם ישראל על ארץ ישראל 

ובהבטחת ה' לעם ישראל ובקשר הטבעי שבין עם ישראל לארצו ואיסור מסירת חלקים 

 מארץ ישראל לגויים.
 

  הבטחת ה'

תיים של זכותנו על ארץ ישראל מתבססים קודם כל ארץ ישראל והטיעונים הד לזכותנו ע

על הבטחת ה', כמעט לאורך כל תקופת התורה מתקופת אברהם ועד סוף ימיו  של משה 

כשעם ישראל עומד להיכנס לארץ ועד לכניסה לארץ, ע"י יהושוע בן נון, לארץ המובטחת, 

מר ה' אל אברם "בפגישתו" הראשונה של אברהם עם הקדוש ברוך הוא נאמר לו כך: "ויא

 )בראשית י'ב א'(.לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך" 
 

אברהם עושה כדבר ה' ועוזב את ארצו ומולדתו ואת בית אביו והולך בעקבות הוראת 

 הקב"ה.
 

אברהם לוקח את אשתו רכושו ואת לוט בן אחיו והולך אל ארץ כנען היא ארץ ישראל 

תו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם אשר רכשו ואת הנפש אשר "ויקח אברם את שרי אש

 .)בראשית י'ב ה'(עשו בחרן ויצאו ללכת ארצה כנען ויבואו ארצה כנען" 
 

עוד  )י'ב ,ז'( לאחר מכן הקב"ה מבטיח לאברהם "לזרעך אתן את הארץ הזאת" בראשית

פרשו י'ג,י'ז(.  )שםמוזכר במקורות "קום והתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה כי לך אתננה" 

ורש"י פירש שיהיו כיורשים )בבא בתרא ק' , א'( חז"ל : "כדי שיהא נוח לכיבוש לפני בניו" 

 ולא כגזלנים.
 

אף תושבי ארץ כנען ידעו כי אברהם בא בשליחות הקב"ה והכירו בזכותו ובזכות זרעו על 

אנו יודעים  פחתם()בני חת, שהיבוסים היו ממשא"י  כמסופר בפרקי דרבי אליעזר: "אמרו לו 

שהקב"ה עתיד ליתן לך ולזרעך את כל הארצות האלו, כרות עמנו שבועה שאין ישראל 
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כי אם ברצונם של בני יבוס, ואח"כ קנה את מערת )ירושלים(  יורשים את עיר יבוס 

 המכפלה. 
 

גם בברית בין הבתרים מבטיח הקב"ה את הארץ לזרעו של אברהם, אברהם באותה 

"ויאמר אברם הן לי לא  -שיכול להמשיך אותו והקב"ה מבטיח לו גם זרע תקופה בלי ילד 

נתת זרע והנה בין ביתי יורש אותי והנה דבר ה' אליו לאמר לא ירשך זה כי אם אשר יצא 

 .ד'(-)בראשית ט'ו גממעיך הוא ירשך 
 

עוד ממשיך הקב"ה ואמר לאברהם: ויצא אותו החוצה ויאמר הבט נא השמיימה וספור 

, בפסוק הבא )בראשית ט"ו ה'(כבים אם תוכל לספור אותם ויאמר לו כה יהיה זרעך" את הכו

מבטיח הקב"ה את א"י לאברהם ולזרעו "ויאמר אליו אני ה' אשר הוצאתיך מאור כשדים 

 )בראשית ט"ו ז'(.לתת לך את הארץ הזאת לרשתה" 
 

ל שרה הקב"ה מקיים את הבטחתו ונותן לאברהם זרע, את ישמעאל מהגר שפחתה ש

שנה, לאחר מכן מתגלה הקב"ה שוב לאברהם ומבטיח לו את כל ארץ  86כשאברהם בן 

כנען. הקב"ה מצווה על אברהם לימול את עצמו ואת זרעו וזה יהיה הסמל לברית ה' עם 

אברהם. הקב"ה נותן לאברהם שם חדש לאחר הברית וכתוצאה ממנה גם שליחות חדשה 

ון גויים ולא יקרא שמך אברם והיה שמך אברהם כי "אני  הנה בריתי אתך והיית לאב המ

אב המון גויים נתתיך והפרית אותך במאוד ונתתיך לגויים ומלכים ממך יצאו והקימותי 

ולזרעך אחריך  םאת בריתי ביני ובן זרעך אחריך לדורותם לברית עולם להיות לך לאלוהי

" םתי להם לאלוהיונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגורייך את כל ארץ כנען והיי

 ט(.-)בראשית י"ז ד
 

לאברהם יש בן ושמו ישמעאל מהגר והקב"ה שולח אליו מלאכים לאחר ברית המילה 

שנה אחרי הולדת ישמעאל נולד יצחק ואברהם בן  14ומבטיח לו בן משרה ואכן כך קורה 

שנה, ואז באה שרה בדרישה לאברהם לגרש את בנו ישמעאל. אברהם לא רוצה  100

אבל הקב"ה אומר לו  כי: "כל אשר תאמר אליך שרה תשמע בקולה כי ביצחק  בהתחלה

 ופסוק זה מוכיח כי המשכו האלוקי והממלא ייעודבראשית כ"א, י"ב(, )יקרא לך זרע" 

 12-ושליחותו בעולם של אברהם יבוא מיצחק אח"כ מיעקב ואח"כ כפי שיתברר מ

צא משם ביד חזקה ובזרוע נטויה השבטים. השבטים הם עם ישראל אשר יעבוד במצרים וי

שנה  40מעבדות לחירות יקבל את תורת ה' הקדושה במעמד הר סיני, יסתובב במדבר 

 כשמשה רבנו מוביל אותו, עד לתקופת יהושוע בן נון שמכניס את העם לארץ.
 

 זכותו ההיסטורית של עם ישראל על ארץ ישראל 

שים ושהגויים הערבים ישבו פה האומות השונות טוענות בכל הזדמנות שהיהודים כוב

לפנינו. אבל האמת שאם נחזור אחורה בהיסטוריה נראה שתמיד ישבו בא"י יהודים ואף 

פעם א"י לא הייתה "נקייה" מיהודים והם היחידים שהצליחו לפתח אותה. על תקופתו 
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של יהושע בן נון אפשר לדבר גם מבחינה היסטורית לא רק דתית עם ישראל מגיע לא"י 

שנה במדבר וכובש אותה מידי העמים היושבים בה כובש שטחים ומחלק את  40 לאחר

א"י לנחלות לפי שבטים ומתיישב בה לאורך תקופת השופטים. עם ישראל משעובד בתוך 

-)אך עם ישראל לא עוזב את ארצו ודבקות זו נשארת לכל אורך ספרי שמואל אארצו ע"י עמים שונים 

עד שמגיע מנהיג ומושיע את העם. בתקופת שמואל עם ב( ב מלכים א וחלק מתקופת מלכים 

ישראל מבקש מלך ואז שמואל ממליך את שאול למלך בתקופתו הממלכה מתחילה להיות 

. ששאול הודח תיציבה ויש לעם ישראל הרבה הצלחות צבאיות ויש גם מעט כישלונו

לחות מממלכתו עולה דוד. בתקופתו הממלכה מתחזקת ומתפרשת על שטחים רבים הצ

צבאיות, שיא תפארתו וגדולתו ובניית בית המקדש הראשון היו בתקופתו של שלמה בנו 

של דוד שהמשיך את המלוכה ולו היו הצלחות מדיניות ושקט מדיני ושלום עם עמים רבים 

יורד ממלכותו, בנו של שלמה רחבעם עולה למלכות והממלכה מתפלגת  אסביבו כשהו

מלכת ישראל תחת מלכותו של ירבעם, ומלכות יהודה לשתי מלכויות. יש פירוד בעם מ

תחת שלטונו של רחבעם בנו של שלמה, כל אחת מהממלכות דואגת לעצמה ולענייניה 

הפנימיים. עוברות שנים מלכים ונביאים מתחלפים ממלכת ישראל יוצאת לגלות, לאחריה 

ירה נבוכדנצר לפני הספ 440יוצאת גם ממלכת יהודה לגלות כשהבית הראשון נחרב, בשנת 

שנה גם אז נשארו יהודים  70-כובש את א"י מידי עמ"י ומגלה את העם לגלות שנמשכת כ

בודדים בארץ עד לתקופת כורש והאימפריה הפרסית שמחליטה לעלות את העם היהודי 

חזרה לארצו ולבנות לו שם בית לאומי ואת בית המקדש. בעליית עזרא ונחמיה עמ"י בונה 

שנה  410במצוותו ועזרתו של כורש מלך פרס. עם ישראל יושב בארץ גם את בהמ"ק השני 

של מרד בר כוכבא.  וויוצא שוב לגלות בחורבן בית שני בשנת שבעים לספירה אחרי כישלונ

 םשנה לפני מרד בר כוכבא אומר שמעון החשמונאי הבן הגדול למשפחת הכוהני 200

ם האם א"י שייכת לעמ"י: "לא ממשמרת יהויריב הוא משיב תשובה נמרצת לאלו השואלי

ארץ נוכריה לקחנו ולא ברכוש נוכרים משלנו כי אם נחלת אבותינו אשר אויבנו כבשוה 

 בלא משפט ואת הצליח ה' את דרכנו והשיבנו לנו את נחלתנו".
 

שנה  2000-אבל בהמ"ק חרב לאחר מרד בר כוכבא ועמ"י יוצא לגלות ארוכה מאוד של כ

דם מסעות צלב אינקוויזיציות גירוש יהודים ובראש כל אלה  שמלווה בפוגרומים עלילות

א"י.  -השואה, כל אלה לא הצליחו להשמיד את העם היהודי שתמיד ציפה לחזור לארצו

לא רק עמ"י מכיר בזכותו על א"י אלא גם עמים אחרים מכירים בזכותו של עמ"י על א"י 

חה שום אומה להתבסס כפי שהתבטאו אנשים שונים בהיסטוריה: "עד היום לא הצלי

"שום אחדות לאומית ושום רוח לאומית לא קנו  1988-כאומה בא"י. וויליאם דוסון כתב ב

להן אחיזה שם אותו ערב רב של שבטים מדולדלים שישבו בה החזיקו בה רק כאריסים 

סתם בעלים ארעיים  שכפי הנראה הם מחכים לאלה הזכאים לבעלות קבע על האדמה". 

דין ליהודים שיחזרו ויבואו להתיישב  בירושלים היא הודאה והכרזה -א איגרתו של סאלח

ברורה מי הם אזרחיה ובעליה החוקיים של א"י. גם נפולאון המצביא המפורסם שכבש 
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חלק מישראל הוציא כרוז ליהודי העולם: "אתם הנכם היורשים החוקיים של א"י בואו 

על זכותנו על הארץ היא שאף עם והתנחלו במולדתכם העתיקה. ההוכחה הברורה ביותר 

לא הצליח להתיישב ולפתח את א"י לא המוסלמים ולא הצלבנים ולא העותמאנים ושבטי 

ערב שטוענים שא"י שייכת להם עברו פה רק כחמולות ולא כעם, עוד הוכחה לזכותנו על 

 הארץ היא שאף פעם לא פסק ישוב יהודי בארץ ושלא היה דור שלא היו פה יהודים בארץ.
 

"אחת העובדות המפליאות ביותר בתולדות העם היהודי ובתולדתיה של א"י זוהי 

מסכם את הדברים )דוקטור שמואל כץ "אדמת מריבה"(.  הרציפות של החיים היהודיים בארץ"

ההיסטוריון הבריטי הנוצרי דוקטור ג'יימס -הוגה דעות לא יהודי בן דורנו התיאולוג

נעוץ בכוח העמידה של אלה שקיימו  ם היהודי על ארצו()של העפארקס "שטר הקניין האמיתי 

נוכחות יהודית בארץ במשך כל הדורות למרות כל הקשיים של אלה שהתאמצו והגיעו 

 לארץ למרות כל גורמי ההרתעה". ואכן הייתה עליה לארץ והישוב היהודי התפתח. 
 

פרסמה ביום ואז קרה הנס הגדול, והתאמתה הציפייה, בריטניה הגדולה ששלטה בארץ 

וזו קיבלה את אישורה של ( 1917בנובמבר  2) ט"ו בחשוון שנת ה' תרע"ח את הצהרת בלפור

בסן רימו זוהי הכרה של אומות   (1920באפריל  25)שאר מדינות העולם ביום ז' באייר תר"פ 

 העולם בזכותו של עם ישראל על א"י .
 

חיל לגדול. התושבים הערבים עם ישראל מתחיל לעלות לארץ והישוב היהודי מתפתח ומת

בארץ מקבלים בשקט את הצהרת בלפור ומכירים בזכותו של עמ"י על ארצו כמו שאמר 

בשם המשלחת הערבית לועידת השלום:  1919-, בקפייסל שהיה לאחר מכן מלך עירא

כאן בפריז מכירה לנכון את ההצעות שהגישה ההסתדרות )של הערבים( "המשלחת שלנו 

השלום ובעיננו  הן מתונות ונאותות ונעשה כמיטב יכולתנו לסייע לקבלתן הציונית לועידת 

עוברות השנים ובאירופה . לביתם"אנחנו נקדם בברכה לבבית ביותר את היהודים בשובם 

 29-מיליון יהודים אבל עם ישראל לא מתייאש ועומד איתן וב 6מתחוללת שואה ונרצחים 

בת האו"ם על הקמת בית לאומי ליהודים מכריזות אומות העולם בישי 1947בנובמבר 

 בא"י.
 

דוד בן גוריון מכריז על הקמת  1948במאי  14ה' באייר תש"ח -והנס הגדול מתחולל ב

 מדינה יהודית בא"י.
 

)דוד בן "אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל היא מדינת ישראל" 

מתחילים מדינות ערב לנסות לפלוש  1948 במאי  15יום לאחר מכן בו' באייר תש"ח  גוריון(

צבאות מנסות לכבוש את הישוב  5ישנה -לא"י ולהשמיד את העם היהודי בארצו החדשה

הקטן, צבאות ערב נוחלות תבוסה וצה"ל משחרר שטחים בא"י שבהם מתיישבים יהודים. 
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 מדינות ערב לא מפסיקות לנסות לכבוש את א"י, במלחמת סיני שבה לאחר מכן משחרר

 צה"ל את סיני ומחזירה למצרים.
 

צבאות ערב ועם  3ימים נגד  6והנס הגדול שקורה לנו במלחמת ששת הימים אשר נמשכה 

ישראל היה מוכן לשמד וכבר הכשיר קברים בפארק גני יהושוע ובאצטדיון רמת גן 

 6ובבלומפילד, הבימה הייתה צריכה להיות מקום למיון גופות אבל קרה נס גדול ומלחמת 

ימים היא המלחמה אשר החזירה לנו את ירושלים המזרחית עיר קודשנו את הכותל ה

 המערבי שריד מקדשנו בכ"ח באייר התשכ"ז.
 

דורנו ראה דברים אדירים שהם למעלה מהבנתנו מאורעות היסטוריים מחרידים 

מראותיהם ומרוממים בעוז גבורותיהם: פלא השואה פלא התקומה תהום -בנוראות

י' בתשרי  1973באוקטובר  6הקוממיות וגם מלחמת יום הכיפורים  ההשמדה ומעלה

התשל"ד, עמ"י ניצל משמד ומצליח לנצח במלחמה הנוראה ביותר בתולדות עמ"י בזמנים 

 המודרניים.
 

 "כל אלה הם פתיחת שער עליון לדרך הגאולים למהלך גאולו של עם ה' ושובו לנחלת ה'".
 

 אלהקשר הטבעי בין עם ישראל לארץ ישר
את הקשר הטבעי בין עם ישראל לארץ ישראל אפשר להסביר ע"י הדוגמא של הציפורים 

הנודדות, אחת מתופעות הטבע הנפלאות ביותר שאפילו לאחר מאות שנים אין החוקרים 

 מבינים תופעה זו.
 

 איננו יודעים לשם מה  נודדים בעלי חיים כה רבים וכיצד הם מוצאים את דרכם.
 

)שאינם חכמים גדולים ולא למדו נווט בשום ביה"ס שנתיים עוזב צב הים  מדי -למשל צב הים

אסנסיון בחצי הדרך בין ברזיל לאפריקה, מרחק  -את חופי ברזיל ושטים לאיילקציני ים( 

קילומטר. הצבים שטים מרחק עצום מוצאים את האי שלהם מטילים בו את  2250

אסנסיון  -צבי הים בוחרים דווקא באייביציהם וחוזרים לברזיל. עד היום לא יודעים למה 

 להטלת ביציהם ומה מדריך אותם במסעותיהם או מי. 
 

היונים, איך מוצאת היונה את  -אותו הדבר  קורה במסעותיהם של יצורים חכמים יותר

דרכה? איש אינו יודע, כל התיאוריות שהוצעו  להסברת הניווט נמצאו בלתי מספיקות, 

בהתחלה חשבו שליונה יש איזשהו מצפן, מנגנון מגנטי המתכוון ע"י המגנטיות של כדור 

ל רגלי היונים מגנטים חזקים ששיבשו את תגובת היונה הארץ כדי לבחון סברה זו תלו ע

למגנטיות של כדור הארץ אך היונים מצאו את דרכם בת אלפי הקילומטרים למרות 

 המגנטיים התלויים על רגליהם.
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עוד סברה היא שהיונה מוצאת את דרכה לפי השעון הביולוגי שלה כלומר השעון הפנימי 

המתחוללים בכל תא. עוד סברו שהיונה מכוונת את של כל יצור חי המושתת על תהליכים 

שעונה הביולוגי לשעון השמש ובדך זו מגלה את מקומה על פני כדור הארץ. כדי לנסות 

לבדוק השערה זו  ניסו לבלבל את היונים  והכניסו אותם למתקן המשמש לאימוני 

מושך אסטרונאוטים הנקרא צנטריפוגה הוא מסתובב מהר, סיבבו את היונים זמן מ

והוציאו אותם היונים מצאו את דרכם במסעותיהם. גם ניסיון זה לא צלח אז כיצד 

מוצאים בעלי החיים את דרכם? אנו יודעים בוודאות כי כל מסעי העופות הדגים ויתר 

 בעלי החיים הם הביתה וזוהי תופעה המזכירה "אהבת מולדת".
 

בטרוס לביתו: מעשה בחיל הדוג' הנפלאה ביותר "לאהבת מולדת" כזו היא חזרת האל

השקט אולם מדי  סהאוויר האמריקני שהקים בסיס מטוסים גדול באחד מאיי האוקיינו

פעם נגרמו תאונות מסתוריות למטוסים שהמריאו מאותו שדה תעופה. בבדיקה מפורטת 

יותר התברר שמנועי הסילון השואבים אל תוכם אוויר שואבים עם האוויר לפעמים 

יפות ממשפחת האלבטרוס והן גרמו לתאונות. בידיי האמריקנים עמדו ציפורים גדולות ו

או לסלק את )זה לא היה רצוי( שתי בריריות או להעביר את הבסיס למקום אחר 

כדי להתגבר על הקושי )דבר זה יגרום לחיסול כל להקות האלבטרוסים( האלבטרוסים ממולדתם 

את הציפורים למקום אחר.  הם הביאו קבוצת ביולוגיים לחקור האם אפשר להעביר

ציפורים והשאירום על איים שונים הרחוקים  18הביולוגיים ערכו ניסוי הם שלחו במטוס 

האלבטרוסים הביתה  18מתוך  16קילומטר ממולדתם כעבור שבועיים חזרו  4500עד 

איננו מבינים כיצד עשו זאת אבל מרגישים שהציפורים פעלו בכוחם של יצרים עמוקים 

שוותם לעמ"י שלא משנה איפה ששמו אותו ולא משנה כמה ניסו להרוג אותו שאפשר לה

ולרדוף אותו ולהוציא אותו לגלויות שונות הוא תמיד חזר לארצו. הקשר הלא מוסבר 

הזה, למה דווקא א"י למה דווקא לכאן עמ"י רוצה לחזור אפשר להסביר אותו בקשר 

ורים למולדתם זהו קשר עמוק הטבעי שבין עמ"י לא"י כמו הקשר הטבעי שבין הציפ

 שמעבר להבנתנו האנושית.
 

 זיקתנו לארץ ישראל ואיסור מסירת חלקים ממנה לגויים

לסיכום, זיקתנו לארץ ישראל נובעת מתוך ההכרה של עמ"י שרק בא"י יוכל להגיע 

לשלמות רוחנית וחומרית ורק בארץ ישראל יוכל עמ"י לחיות בשלום עם כל האומות 

יים ולהיות אור לגויים זכותנו על א"י נובעת מכל מיני זכויות, זכויות  ולהפיץ אור בגו

 היסטוריות  הבטחות ה' במשך כל תקופת התורה וקשר טבעי בלתי מוסבר שטבוע בתוכנו.

עמ"י לא מפסיק לחשוק בא"י במשך כל קיומו הקשה בגלות  שהתלווה בפוגרומים מסעות 

 צלב אינקוויזיציות ושואה.
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ייתה זיקה לא"י כמו שנאמר ע"י הלווים שהוגלו לבבל "על נהרות בבל שם לעמ"י תמיד ה

 ישבנו וגם בכינו בזכרנו את ציון" .
 

 בכל שנה מזכירים את ירושלים בפסח: "בשנה הבאה בירושלים הבנויה".

 בחתונות מזכירים את ירושלים: "אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני".
 

ב ". ולכל אורך ההיסטוריה עמ"י תמיד שאף הריה"ל אמר: "לבי במזרח ואנוכי במער

לחזור לארצו ולשבת בה. כשעמ"י חוזר לארצו ובונה בה את ביתו עדיין קמים עלינו אויבנו  

לכלותינו אבל עמ"י עומד איתן ולא מוותר על א"י ומתיישב בה ומפתח אותה וממשיך 

זה ערך חשוב  לחזור לארצו מהגלות, שלמות הארץ ואיסור מסירת חלקים ממנה לגויים

בדרכנו לשלמות האומה היהודית. זוהי בניית העם בארצו והתחלת הגאולה ותחילת בניית 

בית שלישי ואסור לנו לוותר על חלקים מא"י ולמסור חלקים ממנה לגויים תמורת שלום 

למרות שהשלום הוא ערך חשוב בתורת ישראל: "כי תקרב אל עיר להלחם עליה וקראת 

גם במלחמה עמ"י צריך לבוא בגישה של שלום. אבל בנוגע כ' י'(  )דבריםאליה לשלום" 

למסירת חלקים מא"י אין לאף אדם שום זכות שבעולם לחלק את הארץ הזאת. סיני זו 

 א"י גוש קטיף זו היא א"י וגם יהודה ושומרון זה א"י.
 

אין אף אדם שיש לו את הזכות למסור חלקים מא"י אפילו לא מטר מהשטחים הללו כי 

ארץ היא של הקב"ה ולא רק שלנו. אין לנו את הזכות לדון במסירת שטחים תמורת ה

שלום כל דיון כזה הוא בטל ומבוטל ועמ"י צריך להמשיך ולשבת בא"י ולפתח את א"י 

ולעמוד איתן מול אויבנו אשר רוצים להשמידנו בכל יום ויום ואסור לנו להתייאש כי 

   בסופו של דבר הקב"ה הוא שיגאל אותנו.
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 בעזרת ה'
 

 אורי מזוז/ חופש וכפיה בחינוך 

 

מאז תקומת המדינה יש דיון סוער במיוחד בנוגע לצורת החינוך בארץ, האם צריך 

שהחינוך יהיה בכפיה או בחופש, וניתן כמה דוגמאות להמחשה, לדוגמא: האם התשובה 

ועמוק, או לשאלות של כל התלמידים או הילדים צריכה להיות "ככה", בלי הסבר מסוים 

שצריך שיהיה חופש בחינוך, שלתלמידים או לילדים תהיה בחירה חופשית וכל שאלה של 

 ילד או תלמיד צריכה להיענות בעומק עם דוגמאות והסברים.
 

דוגמא נוספת: האם יש מקום לכפות על ילד לעשות מעשה חיובי נגד רצונו או שדבר זה 

 גורם לנזק חינוכי משמעותי לטווח ארוך? 
 

ובסוף המאמר אתן את )חופש וכפיה( ת אתן יתרונות וחסרונות לשני השיטות בחינוך כע

 דעתי האישית.

 

 יתרונות החופש
הבחירה החופשית היא בין היתרונות היותר בסיסיים שיש לילד  - בחירה חופשית*

כתוצאה מהחופש. כשניתנת לילד בחירה חופשית, הוא יכול לבנות מערכת מסוימת 

לו את החיים וזה נותן לו את האפשרות לבחירהבחיים בלי הגבלה של שהולכת לבנות 

מישהו או משהו ועל ידי כך הוא יכול להחליט מה טוב לו ומה רע לו כי אין גבולות לרצונו. 

כאשר יש לו בחירה חופשית אין לילד או לתלמיד גבול לדמיון והוא חושב רחוק מאוד כי 

כתוב בתורה שיש לך אפשרות לבחור בין הטוב לבין אין לו דברים שיפריעו לו בדרך, כמו ש

הרע "ובחרת בחיים" וזה בא להגיד שיסוד כל היהדות דווקא באדם שהוא שונה ממלאך, 

שנותנים לו דבר אחד לעשות וזה מה שהוא עושה או הבהמה שכופים עליה ולא נותנים לה 

 אפשרות למשהו אחר שהיא רוצה.
 

העצמי הוא אחד מהחלקים העיקריים אם לא העיקרי הביטחון  -הגברת הביטחון העצמי*

ביותר שיש בילד וזה ממשיך עם הילד לאורך התבגרותו ולכן אותו ביטחון עצמי צריך 

להיות מוגבר עוד שהוא קטן, ולכן כאשר לילד יש חופש מסוים, אז זה מציב אותו אל מול 

ים, וזה מגביר לו את כל העולם והילד מחליט יותר החלטות לבד בלי "הפרעה" מגורם מסו

הביטחון העצמי. ככל שבן אדם מחליט יותר החלטות בחייו בלי התערבות של גורם 

מסוים כמו למשל אבא או אמא ומורה וכו'.... אזי הביטחון העצמי שלו מוגבר וכאשר הוא 

 צריך להחליט החלטות מסוימות בחיים הוא לא יהסס אלא יעשה זאת בביטחון ובלי פחד. 
 

: " כשם שהאדם צריך להאמין בה' )צדקת הצדיק קנד(ר' צדוק כהן מלובלין תב  וכמו שכו

יתברך, כך הוא צריך להאמין אחר כך בעצמו". האדם צריך להאמין בעצמו! ועתה אל 
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רבי נתן, תלמידו המובהק של )שיחות הר"ן אות קמ(  רבי נחמן מברסלבהמוקדם ביניהם: 

ביניהם הוא פלט מפיו :"נדמה לי שיש לי  רבי נחמן, מספר שתוך כדי שיחה שהתנהלה

 –קצת אמונה" גער בו רבי נחמן ואמר לו " ואם יש לך אמונה, אין לך אמונה בעצמך!" 

שהיה בהן". הפירוש )אמונה( "מי גרם לצדיקים שיתבזבז שולחנם לעתיד לבוא? קטנות 

" = בעצמם(. )"בהןהמקובל הוא קטנות אמונה, אבל רבי נחמן פירש: קטנות אמונה בעצמם 

 בנין האישיות( -)מובא מהמאמר של הרב אלישע אבינר

 

כמו לדוג': היום בימינו,  בחיים הניסיון הוא מרכיב מאוד חשוב  -ילד יותר בעל ניסיון*

כאשר יבואו שני אנשים למפעל שמחפש עובד ויש לאחד ניסיון ולאחר אין ניסיון אז אותו 

אז ככה גם עם ילדים כאשר לילד יש יותר  בעל מפעל יקח את אותו אחד עם הניסיון.

ניסיון הוא יותר יצליח מילד בלי ניסיון. וכן רשום במסכת אבות "אין חכם כבעל ניסיון" 

שאותו בנאדם יותר ניסה בחיים ולכן הוא מכיר את העבודה והוא יעשה אותה יותר טוב 

 מכל אחד אחר.
 

 חסרונות החופש

יה החמורה ביותר במתן חופש בחינוך והסיבה לכך זוהי הבע -אי ציות לחוקים בסיסיים*

היא שהילד מרגיש חופשי לעשות כל מה שהוא רוצה ויכול להיות שאותו חופש יפגע 

בילדים אחרים. כמו למשל: בכיתה יש ויכוח מסוים אז בא ילד ומפליק סטירה, למה? כי 

ם הפקרות יש לו חופש ובא לו עכשיו להפליק סטירה לילד האחר וכתוצאה מכך תיגר

ואנרכיה וכל אחד יעשה מה שהוא רוצה מבלי להתחשב בשני וכל אחד יעשה מה שטוב לו 

ואז לא נוכל לחיות בעולם כזה שהוא בלי גבולות ובלי חוקים שגורמים למעין סייג שאף 

אחד לא יעשה "מה שבא לו" מהקטן לגדול. הרי כתוב בתורה: "לא תסור ממנו ימין 

לדברי חכמים אבל גם מתכוונים גם לחוקים הבסיסיים של ושמאל" למרות  שהכוונה 

 החיים.
 

זה אחד מהדברים החמורים ביותר שיכול  -עצמאיות יתר ואי קבלה מהגדולים ממך*

להיגרם עקב שיטת החופש בחינוך והוא עצמאיות יתר ואי כיבוד מבוגרים או הורים 

ד לא יגיד לו מה לעשות, לדוג': כאשר ילד מקבל חופש אזי הוא מרגיש בשמיים ושאף אח

 שום מבוגר!!!!!.

 

כמו שכתוב במסכת סוטה דף מט עמוד ב שיבוא המשיח אז לפני כן יהיו דברים איומים 

ואחד מהם הוא "...נערים פני זקנים ילבינו, זקנים יעמדו מפני קטנים, בן מנוול אביו, בת 

 קמה באמה... פני הדור כפני הכלב, הבן אינו מתבייש מאביו..."

 

 יתרונות הכפייה
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אחד הדברים הטובים שקורים עכב כפיה בחינוך הוא הסדר המופתי שבו  -סדר מופתי*

מתנהג הילד, כאשר כופים עליו. כמו למשל: יש את הניסוי של פבלוב, שהיה כלב שכל פעם 

שהיו מצלצלים בפעמון היו מביאין לו את האוכל לאחר זמן מסוים הפסיקו להביא לו 

ו לצלצל בפעמון וכאשר צלצלו בפעמון הכלב התכונן לאכילה והזיל ריר. אוכל אבל המשיכ

כך גם הילד, כשעושה משהו שלילי הוא מקבל סטירת לחי, אז לאחר כמה פעמים הוא 

מגניב  משל)מובא מהחינוך הטבעי/ הרב שלמה אבינר( ימנע מלעשות את אותו הדבר השלילי 

 אה? חכו לסוף....
 

כאשר כופים על ילד דברים מסוימים אז האחוזים שהוא  -יהצד המעשי בא לידי ביטו*

יעשה אותם גבוהים יותר מאשר יתנו לו את הבחירה אם לעשות אותם או לא. לדוג': 

כאשר אבא מבקש מילדו "לך בבקשה להוריד את הזבל או אם אתה יכול להוריד את 

"לך תוריד את  הזבל" אז יש סיכוי מסוים שהיליד יגיד לא אבל אם האב כופה על ילדו

הזבל" אז הסיכוי שיגיד "לא" הוא קלוש מאוד. אז לכן הצד המעשי בא פה לידי ביטוי, 

כמו שכתוב במסכת אבות "אמר מעט ועשה הרבה" כיצד, מלמד שהצדיקים אומרים מעט 

 )אבות דרבי נתן פי"ג(ועושים הרבה: אבל רשעים אומרים הרבה, ואפילו מעט אינם עושים 

ויכוח מה יותר טוב תלמוד או מעשה? רבי טרפון אומר מעשה גדול ורבי וגם בגמרא שיש 

) עקיבא אומר תלמוד גדול ואז הגיעו למסקנה שתלמוד גדול, שהתלמוד מביא לידי מעשה 

 מסכת קידושין עמוד ב'(.
 

 -משל האופנייםאפשר להבין את הכפייה גם בדרך חיובית כמו למשל: הדרכה,  -הדרכה*

וד נהיגה על אופניים אז אבא שלו או מישהו אחר מבוגר מלמדים כאשר ילד רוצה ללמ

אותו בהתחלה. אז בהתחלה, המבוגר אוחז באופניו ולאחר מכן הוא משחרר את האופניים 

והילד נוהג לבד והוא חושב שהמבוגר עדיין מחזיק בו. וכך גם בחיים עצמם, בהתחלה 

פים מעט והילד לומד לבד וזוהי הילד נכפה ע"י הוריו "שאוחזים" בו ולאחר מכן הם מר

 )מובא מהחינוך הטבעי/ הרב שלמה אבינר(.כפייה במובנה החיובי, הסימפטי 

 

 חסרונות הכפייה

  מרידהאחד הדברים הפחות נעימים שעלולים להיגרם ע"י כפיה בחינוך הוא  -מרידות*

: ילד כאשר ילד מקבל כל הזמן פקודות בלי להבין "למה" אז זה גורם לו לכעס לדוג'

שמקבל רק פקודות בבית כמו למשל: "לך תוריד את הזבל", "לך תכין שעורי בית", "לך 

תשטוף כלים" וכו'.... אז הוא משתוקק כבר לעזוב את הבית ולא לראות אותו יותר או כל 

הזמן לא לעשות את אותם דברים שדורשים ממנו למה? דווקא כי כמו שלא מסבירים לו 

 את הדברים הללו אז הוא יעשה ההיפך.או מבקשים ממנו לעשות 
 

היא )הכוונה פורקים עול תורה( אחד הגורמים העיקריים לחזרה בשאלה  -חוסר הזדהות*

חוסר הזדהות לדוג': ילד שאומרים לו "תלבש כיפה", "תלבש ציצית", "תלך להתפלל" 
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לא נותנים לו  וכשהוא שואל למה? אז)בגיל שהוא מבין כמובן( ועוד.... מבלי להסביר לו למה? 

תשובה מספקת וכופים עליו, אז הוא לא מזדהה עם אותה מצווה או עם אותו מעשה 

 וכשהוא יגדל אז הוא לא מקיים מצוות "וחוזר בשאלה".
 

כאשר מבקשים מילד לעשות דברים מבלי להסביר לו זה כמו לתכנת מכונה  -רובוטיות*

בהמה  חס ושלוםבוט או מכונה או או לצוות על הבהמה והיא עושה, אבל הילד הוא לא רו

אלא הילד הוא ילד ולא צריך להתנהג איתו כך כמו שנאמר בתורה "מותר אדם מן 

 הבהמה" בשני כוחות בדיבורו בשכלו, ואלו לא באים לידי ביטוי כאשר יש כפיה...
 

 ולסיום אני רוצה להביא את דעתי האישית:

הכוונה שדורנו  -שינוי הדורות -ד מרכזיבדור זה, אנחנו צריכים להבין דבר אחד שהוא מאו

הוא לא דומה לדור שהיה בגולה מכמה סיבות, ופה אני יפרט סיבה אחת מרכזית לדוג': 

בחו"ל כאשר ההורים היו כופים על הילדים דברים מסוימים אז אותו ילד היה יוצא 

יש שזה לרחוב והיה רואה ילדים אחרים שדומים לו וגם עליהם כופים דברים אז הוא הרג

טבעיות ולא כפיה כי כולם ככה ולכן היו פחות מרידות ופחות חילוניות וחזרות בשאלה 

אבל בדורנו, זה אחרת, משום שילד שכופים עליו בימינו אזי הוא יוצא לרחוב ורואה 

ילדים אחרים שהם עם בחירה חופשית, יותר חופשיים ממנו ואז הוא מרגיש נכפה והוא 

. ועוד דבר על כפיה, )לא תמיד(רב אצל הילד וחזרה בשאלה  מקנא בהם וזה גורם לכעס

במאמר שכתבתי, ביתרונות הכפייה "סדר מופתי" כשאתה קורא את היתרון הזה אתה 

אומר לעצמך ואוו.. ילד טוב "הלוואי עליי ילד כזה" אבל זה לא נכון כי הילד הוא לא 

שה אלא הילד הוא רובוט, הילד הוא לא בהמה שמה שמתכנתים אותו מראש הוא עו

"ילד" עם רגשות עם רצונות עם דמיונות ועם חלומות ולפעמים עם שיגעונות! הרי יש דבר 

כזה בפסיכולוגיה שתזה מסוימת או מחקר מסוים שאין עליו שאלות יש בו משהו לא טוב. 

וזה טוב פשוט צריכים לפתור אותם! ואסור )שאלות( כך גם הילד יש לו לפעמים שיגעונות 

בפניו אותם. מה שכן אני חושב שצריך לעשות הוא "כפייה זמנית" הכוונה שכל גיל  לחסום

מסוים "לשחרר לילד קצת מהחבל" ולתת לו הסברים בהתאם לגיל שלו לדוג': אתה לא 

יכול להסביר לילד בן שנתיים למה אסור לעלות על החלון או להתקרב לחשמל. עוד 

מה לכל שיעור ושיעור בבי"ס צריך להיכנס ל 8דוגמא: אתה לא יכול להסביר לילד בן 

 וכו'... זאת דעתי האישית. 
 

אני מקווה שנהנתם מן המאמר, אני מקווה שלמדתם דברים חדשים ממאמר זה כי אני 

 למדתי המון.    
 

 בעזרת ה'
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 אליעד גואטהמסירות נפש על ישוב ארץ ישראל/ 

 

 :הקדמה

למען התורה, העם והארץ, בזמן גזירות במשך הדורות אנו עדים לתופעה של מסירות נפש 

הגויים על היהודים ובמלחמות על כיבוש הארץ. כל זאת לעומת: הדרכתה של תורה 

ומדייקת  -לשמירה על החיים שנאמר: "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם" עוד פס' "וחי בהם" 

הגמרא "ולא שימות בהם", לאמר: שהחיים הם לא רק אינסטינקט טבעי קיומי אלא 

חייב לשמור על החיים שלו, והתורה רואה בעצם החיים ערך עליון, ולכן קובע  האדם

שמחללים שבת כדי להציל נפש דווקא ע"י גדולי )כופרים(, הרמב"ם, נגד דעות המינים 

ישראל. אם כן נשאל : מהי המשמעות של מסירות נפש ? למען מה? ובאיזה מצב צריך 

 דיאלים וערכים? אדם מישראל לוותר על חייו ולמען אלו אי
 

אחת ממצות התורה השורשיות והבסיסיות היא: אהבת ה', וכך כותב הרמב"ם: "העובד 

מאהבה ועוסק בתורה ובמצוות והולך בנתיבות החכמה.... מעלה זו היא גדולה מאוד 

ומעלת אברהם אבינו שקראו הקב"ה אוהבו" וכן התורה מצווה אותנו בפס "ואהבת את 

מבאר רש"י:  –בכל נפשך ובכל מאודך". את הביטוי "ובכל נפשך"  ה' אלוקיך בכל לבבך ,

אדם צריך למסור את  –"אפילו הוא נוטל את נפשך". כלומר אנו למדים שבשביל אהבת ה' 

נפשו. לכאורה אפשר להבין שערך אהבת ה' נוגד את ערך החיים. אולם כשאנו מעמיקים 

ד הרוחני הנשמתי של האדם הוא אנו מבינים שערך החיים לעצמם אין בהם די, אלא הצ

ערכו הפנימי האמיתי ובו בא לידי ביטוי אהבת ה', ולכן קיימים מצבים על גופו החיצוני 

 שהאדם צריך לוותר למען ביטוי עצמיותו הפנימית האמיתית  והיא: אהבת ה'.
 

ומתוך זה אנו מבינים שבכל הדילמות וההתנגשויות בין הגוף לנפש בין צרכי היחיד לבין 

בכל אלו, תגבר אהבת החיים הגדולה והרחבה ע"פ  -צרכי החברה, בין חיי שעה לחיי עולם

אהבת החיים הקטנה והמצומצמת. ומתוך מהלך זה של קביעת והכרת החיים ע"פ המגמה 

 של אהבת ה' נגזרת גם אהבת הארץ והמוכנות למסור את החיים למענה .

 

 ערכה של ארץ ישראל

"ביום ההוא כרת ה' עם אברהם ברית לומר: לזרעך נתתי את בבראשית ט"ו, י"ח, נאמר: 

 ההבטחה האלוקית לאברהם על הארץ. –הארץ הזאת..." 

מדרש רבה ל"ט ח' כבר אברהם אבינו הכיר בערכה של א"י: "אמר ר' לוי: בשעה שהיה 

אברהם מהלך בארם נהריים ובארץ, נחור ראה אותם אוכלים ושותים ופוחזים: לא יהיה 

 ארץ הזאת!לי חלק ב
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וכיוון שהגיע לסולמה של צור ראה אותם עוסקים בניכוש בשעת ניכוש בעידור בשעת 

 עידור ואמר: "הלוואי יהיה חלקי בארץ הזאת".
 

מדוע ניקשר לארץ ישראל דווקא ולא לארם נהריים ובארץ נחור? הרי הארץ אותה ארץ, 

 והאדמה אותה אדמה, מה שאברהם ראה זה רק אנשים שונים?!
 

ז"א השגחה –ל  א"י ישראל נאמר: עיני ה' אלקך בה מראשית השנה ועד אחרית השנה ע

הדבר )מלאך( בלעדית של  הקב"ה, מה שאין כן בארצות חו"ל שההשגחה היא ע"י שר 

 המסודר כך, כדי להביא למצב של צורך קיומי יום יומי, שעה שעה שזה מביא לצפיי

שעת עידור אינם יכולים לנוח כאנשים אחרים וישועת ה' ועזרתו. אותם אנשים שעודרים ב

במקומות אחרים משום שארץ ישראל היא ארץ של חרוצים, ארץ של עבודה, בגלל אופיה  

שאין בה מים וברכת אל זו מחושבת בכל טיפה וטיפה, ניצול הזמן והמשאבים הניתנים 

ישראל ולא לאדם בחסד אלוקי מביאים למצב של עידור בשעת עידור והוא אופיה של ארץ 

של בני  צור  אך ארץ זו מלמדת גם את בני צור. החיטים מהו הקשר בין האדם לאלוקיו 

 באדמתה של ארץ ישראל.
 

"מעשה בתלמיד אחד של רבי שמעון בר יוחאי שיצא חוצה לארץ ובא עשיר.והיו 

התלמידים רואים אותו ומקנאים בו, והיו מבקשים אף הם לצאת לחוצה לארץ וידע 

והוציאם לבקעה אחת על פני מירון והתפלל  ואמר: בקעה בקעה  מלאי  כוונתם( )מרשב"י 

זהב אתם מבקשים הרי  םדינרי זהב! והתחילה מושכת דינרי זהב לפניהם, אמר להם: א

זהב, תלו לכם! אלא הבו יודעים כל מי שנוטל עכשיו חלקו של עולם הבא הוא נוטל, שאין 

 )שמו"ר נב' ג'(ולם הבא". מתן שכרן שלתורה בעולם הזה, אלא לע
 

"לעומתם רבים החכמים שאת חיבתם לארץ ישראל, לא הצפינו רק בלבבם, אלא הפגינו 

מסופר שרבי אבא היה מנשק )קיב',ע"פ רש"י  שם( זאת במעשים של  ממש. במסכת כתובות 

את סלעי עכו. רבי חנינה היה מתקן ומשווה את מכשולי העיר, מחמת שהייתה הארץ 

יו ומחזר לתקנה שלא ייצא שם רע על הדרכים. רבי אמי ורבי אסי  שהיו יושבים  חביבה על

ולומדים היו הולכים בימי החמה  מהחמה לצל ובימי הצינה  מהצל לחמה, שלא יבואו 

 להתרעם על ישיבת ארץ ישראל."
 

ממדרשים אלו אנו למדים על משמעותה של ארץ ישראל אצל גדולי עולם, התנאים 

על יחסם לקדושת א"י ורצונם הגדול  לא לוותר על שום זמן, ואפילו קטן  –והאמוראים 

ביותר, להיות בתוכה. ועל כן אפשר ללמוד שחשיבותה של א"י כ"כ גדולה: שלא ניתן 

בברור שעמ"י  רלוותר עליה, והיא היא הגורמת לקיומו הפיזי והרוחני של עמ"י. ניתן לאמו

 ללא א"י הוא בעל חיסרון .
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ורים והישיבה בא"י: "לעולם ידור אדם בא"י אפילו בעיר שרובה עכו"ם ואל חשיבות המג

-ידור בחוצה לארץ בעיר שרובה ישראל. שכל היוצא לחוצה לארץ כאילו עובד עבודה זרה

אחרים"  םלך לעבוד אלוקי רשנאמר: "כי גרשוני היום מהסתפח בנחלת ה' לאמו

 .ובפורענות הוא אומר: "ואל אדמת ישראל לא יבואו"
 

חכמינו ז"ל מעריכים את א"י כ"כ שאומרים  שעדיף לגור בא"י בעיר של גויים ולא בחו"ל 

 כאילו עובד עבודה זרה.–בעיר של יהודים, ומחמירים ביוצא מן הארץ 
 

 מסירות נפש על יישוב הארץ:

אנו יודעים כי קיימת מצווה לאדם למסור את נפשו למען שלוש עבירות שעליהם יהרג ובל 

 הם: גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה.יעבור ו
 

הבאנו לעיל גם את החיוב למסור את הנפש למען אהבת ה', אך האם אנו מצווים למסור 

 את הנפש למען יישוב הארץ?
 

מבאר הרמב"ן: שנצטווינו כמה פעמים על מפקדים  -"כל יוצא צבא בישראל" -על הפס'

 של מלחמה. במצב רוחנייםבשנות המדבר וזאת כדי להיות 
 

אנו מאמינים בניסים, אך הקב"ה לא חייב לעשות לנו ניסים, ואין לנו הבטחה אלוקית 

 שלא יפלו לנו חללים במלחמה.
 

לכן, במקום לסמוך על הנס. יש צורך במסירות נפש. הגמרא בברכות אומרת: שלוש 

 לם הבא.מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל ולא נתנם אלא בייסורים והם: תורה א"י והעו

בכל הדורות היו היהודים שחיו בצער של רעב ועוני, סכנות ורדיפות והכל כדי לעלות 

 וליישב את א"י. כשהשיא בא לידי ביטוי במלחמות לשחרור ארצנו מידי היושבים בארץ.

)מלחמת הרב קוק מסביר שמלחמה באופן מהותי דבר שיש בו סכנה, וכיוון שהקב"ה ציווה 

 רה בכך שהיציאה למלחמה דוחה פיקוח נפש של יחידים. , הרי שהוא הומצווה(
 

גם הגויים יודעים היטב שלמען הכלל צריך למסור את חיי היחידים. מצוות יישוב הארץ 

איננה עוד מצווה ברשימת מצוות התורה אלא היא מצווה כוללת, כלומר: היא מצווה 

כנס למצב של סכנה שהיא כנגד כל התורה כולה, ולכן בוודאי ניתן לומר שאפשר להי

 בשביל יישוב הארץ ויש אף חובה למסור את הנפש למען ישיבה בא"י.

 

 עקידת יצחק

בעקידת יצחק יש מחלוקת בין הפרשנים לגבי השאלה מי מסר את נפשו האם אברהם, 

 בכך שמסר את נפש בנו למען מילוי הצו האלוקי?  או יצחק, בכך שמסר את נפשו וויתר על 
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לוקי?  ממחלוקת זו, אנו למדים ששניהם אמת. יש חיוב על האדם חייו למען הצו הא

למסור את הנפש ולוותר על חייו בשביל אידיאל גדול אבל יש גם מסירות נפש בחיים 

עצמם. הגמרא בברכות שואלת: מה שונים הדורות הראשונים שהתרחשו להם ניסים 

 מהדורות האחרונים שלא התרחשו להם ניסים? 
 

קנה: שהדורות הראשונים למרות שלא היה בהם הרבה תורה הם למדו הגמרא מגיעה למס

 . )אהבת ה' +לימוד תורה(בחייהם תורה ומסרו נפשם למען מטרה זו  
 

 כשאנו מעמיקים אנו מבינים שיש הבדל בין מסירות הגוף למסירות הנפש. 

 -אדם שמוותר על חייו למען מטרה גבוהה וחשובה, אולם מסירות נפש -מסירות גוף 

אלא גם על )לוותר על גופו( פירושו של דבר, שאדם מוכן להקריב לא רק את העולם הזה שלו 

עולמו הבא בשביל ערך עליון וחשוב. וזאת אנו למדים ממשה רבנו שבמקום לדאוג 

להתקדמות האישית הרוחנית שלו כדי להגיע לקרבת אלוקים הוא משקיע את כל זמנו 

 לקיומו הפיזי והרוחני של ישראל.
 

ובסופו של דבר, מי ייתן שנזכה כולנו למסור את הגוף ואת הנפש על ערכים ואידיאלים 

 חשובים בחיינו. 
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 בעזרת ה'
 

 גיא פרג'ון/ תורה ומדע 

 

נאמר בזוהר: "בשית מאה שנין לשתיתאה יתפתחון תרעי דחכמתא לעילא ומבועי : מבוא

שמשנת ת"ר באלף השישי דהיינו  –דחכמתא לתתא ואיתתקין עלמא לאעלי בשביעאה " 

יפתחו שערי חכמה בעולם, גם בחכמת הקודש וגם בחכמה האנושית, ובאמת ישנה 

 התפתחות אדירה הן בעולם הכללי והן בעולם היהודי.
 

ידיעות חדשות כובשות את העולם,יש התפתחות במובן המדעי והתרבותי של העולם 

 קית.וצריך לדעת שכל ההתפתחות הזאת היא על פי השגחה האלו
 

בהסתכלות ראשונית, נראה שיש סתירה בין התורה למדע, התורה מתארת אירועים 

שנה  150-שאינם עולים בקנה אחד עם התגליות המדעיות ב)בפרט בפרשת בראשית( מסוימים 

 האחרונות.
 

בעייני בספרים ובמאמרים שונים גיליתי חומר רב העוסק בסתירה זו ובחרתי להתמקד 

האדם )אבולוציה ותיאוריית המפץ ביותר והם: בריאת העולם והתהוות  בשני נושאים חשובים

. במאמר זה אביא את תיאורית המדע בשני הנושאים בקצרה, ואח"כ אביא את הגדול(

הסברה של התורה לנושאים אלו, שעל פניו נראים הדברים כסותרים למדע אציע מספר 

 פתרונות לישוב הסתירה.
 

 התורה

" לעיתים קרובות הוא נתפס כחמשת החומשים לפעמים הוא תורה מושגה "דוקטרינה

נביאים וכתובים. אנו נשתמש בו בעיקר במובנו הרחב  –כולל את שאר חלקי המקרא 

ביותר כלומר: המסורת הדתית היהודית כולה, המורכבת מן התורה שבכתב ומן התורה 

 שבעל פה המשלימה אותה שנהפכה גם היא במרוצת הזמן לתורה כתובה.
 

תלמוד תורה היה ביהדות תמיד בעל חשיבות עליונה, משנה שאותה משנן יהודי בתפילתו 

כל בוקר מזה דורי דורות, מצביעה על ההוקרה הרבה שרוחש כל יהודי ללימוד תורה 

לאחר שהיא מונה את המעשים הטובים "שאדם אוכל  פרותיהם בעולם הזה והקרן קימת 

מילות חסדים, עיון בתפילה, הכנסת אורחים, לו בעולם הבא" ובהם כיבוד אב ואם, ג

המשנה במילים "ותלמוד תורה כנגד כולם" יהודי הלומד  תביקור חולים ועוד. מסיימ
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תורה נחשב כמי ששואף להדמות לקב"ה "היושב ועוסק בתורה שלוש השעות הראשונות 

 של היום".
 

ובאים במגוון בתורה כלולים אוספי חוקים ומשפטים שונים, וכן חומר ספרותי, המ

 "משמשים בערבוביא". –סגנונות אשר לעיתים מופיעים זה לצד זה 
 

כל מה שאינו שייך  –שני ענפי התורה העיקריים הם ההלכה המשפט היהודי, והאגדה 

לחוקים ומשפטים בכתבי הקודש: מדרשים, משלים, דידקטיים, פרשנות המקרא, דברי 

ובשל ההשפעה העמוקה על כל צורות מוסר, אמונה וקבלה, ההלכה היא נורמטיבית 

ההתנהגות המעשית נהנתה תמיד ממעמד של עליונות. מול סגנונה הפרוזאי של ההלכה, 

היא כובשת את ליבו של הלומד ומשלהבת את דמיונו, היא מעלה  –האגדה היא שירה 

בפניו את האידיאלים הנשגבים והקדושים ביותר, אשר לעיתים אינם בהישג ידיו של 

 ממוצע.האדם ה
 

הלכה היא זו המנחה אותו במעשיו היומיומיים בכל שלבי החיים מהמכריע ביותר ועד 

הזעיר ביותר והיא כוללת בעקיפין את ההארה והעקרונות הנשגבים של האדם. מזה אנו 

לומדים שהתורה עוסקת בכל תחומי החיים ובניהם המדע הטכנולוגיה וכדומה, ובמהלך 

 והמדע בשתי הדוגמאות שאכתוב.המאמר אתייחס להבנת התורה 
 

 המדע

מכלול הידע האנושי.נבדל מידיעה סתם במה שהוא משתדל לענות לא רק על השאלה מה 

אלא מנסה לחדור לעומק של המציאות, אל יסודות היש והקורה ולתפוש את  -יש או קורה

 מכלול –היחסים שבניהם על מנת להגיע להבנה שלימה של המציאות, במובן הצר יותר 

מסוים, והמגיע לדרגה מספקת של אחדות  –או לתחום מציאות  –הידע המתייחס למושא 

 והכללה.
 

 התיאוריה של דרווין  –אבולוציה 

ספרו של צ'ארלס דרווין,הוא הופיע לראשונה לפני כמאה שנה,  : הוא שםהמיניםמוצא 

כל זמן  ובו פיתח תיאוריה לפיה יש לכל מין של בעלי חיים תכונות וסגולות משלו:

שהתכונות מתאימות לתנאי הטבע השוררים במקום ובזמן שבו חיים בעלי החיים, הם 

מצליחים להתקיים,והם מולידים צאצאים היורשים תכונות מוצלחות אלה ואף משכללים 

 תוך כדי תהליך  "הברור הטבעי". –אותן 
 

בעלי ברור טבעי זה תוצאה של מלחמת קיום מתמדת, בה נותרים החזקים, ואילו 

התכונות הבלתי מתאימות, "החלשים" אובדים ומתחסלים תוך כדי תהליך זה אשר 
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לדעתו נמשך מליוני שנים, חלה התפתחות לעבר צורות חיים משוכללות ועילאיות יותר, 

 עד שלבסוף באופן הדרגתי  "הופיע" האדם, שהתפתח ממינים פחות מפותחים.
 

 

 א' כו' ת: בראשיתיאור התורה

ים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים ובעוף השמים ובבהמה ובכל "ויאמר אלוק

הארץ ובכל  הרמס הרומס  על הארץ, ויביא אלוקים את האדם בצלמו בצלם אלוקי ם 

 ברא אותו זכר ונקבה ברא אותם". 
 

כלומר, בפשט הכתובים אנו רואים שה' ברא את האדם בצלמו ולא בצורה 

 המדע טוען. כיצד ניישב סתירה זו?התפתחותית  כפי ש/הדרגתית

 

הרב קוק באורות הקודש כותב כך: תורת ההתפתחות ההולכת וכובשת  ישוב הסתירה:

את העולם כעת, היא מתאמת לרזי העולם של הקבלה יותר מכל התורות הפילוסופיות 

ז"א התורה מסכימה עם התיאוריה של דרווין בנוגע להתפתחות של האדם, אם –האחרות 

התעלות שהיא נותנת את היסוד האופטימי  הההתפתחות אז גם לא היית התלא היי

בעולם,ואיך אפשר להתייאש בשעה שרואים שהכל מתפתח ועולה, העולם כולו בנוי על 

יסוד ההתפתחות, התעלות חומרית ורוחנית. העולם נברא בשבעה ימים ולא ביום אחד, גם 

ח מבחינה גופנית ולא מבחינה רוחנית אופן שבתחילה הוא אינו מפותנוצר בהאדם הפרטי 

 שכלית, ורק במשך הזמן הוא מתפתח ועולה הן מבחינת גופו והן מבחינת שכלו ורוחניותו.
 

של ההתפתחות העולם מתאים ליסוד האמונה. מובן שהשאלה  ןאם כן, עצם העיקרו

היסודית היא: מי הוא המנהיג והמכוון את התפתחות העולמית הזאת? האם זה מקרי? 

בלתי מכוון? או שיש מי שגורם לכל אותה התפתחות. המסתתר מאחורי המילה 

"התפתחות" אינו סותר את האמונה,אנו רק אומרים שה' אלוקים הוא המוליך את העולם 

 מחיל אל חיל.
 

  :תיאורית  המפץ הגדול

פי  –הציע ג'ורג' גמוב ועמיתיו תיאוריה קוסמולוגית  חדשה להתהוות העולם  1946בשנת 

מיליארד שנים. פתע הופיע מאין פרץ אור  15התיאוריה של גמוב היקום התהווה לפני 

עצום, מקור אור זה מכונה "כדור האש הקדום" אבל הוא ידוע יותר בכינויו הפופלרי 

המפץ הגדול, ומכאן שמה של התיאוריה. הופעתו הפתאומית של כדור האש הקדום 

הגדול לא היה קיים דבר ולכן המפץ הגדול הוא מציינת את תחילתו של היקום, לפני המפץ 

 יש מאין בהתגלמותו.
 

כדור אש זה אינו אלא ריכוז רב עוצמה של אנרגיית אור,באנרגיית אור זו נוצר העולם, 

 E=mc²)) הכיצד?  תיאוריית היחסות של אינשטיין מסבירה איך חומר יכול להפוך לאנרגיה
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ך, שאנרגיה תהפוך לחומר, ובעצם כך נוצר מכאן הסיקו גמוב וחבריו  שניתן גם ההפי

 העולם. 
 

תיאוריה זו אומתה במספר דרכים על ידי מדענים שונים וכיום היא התיאוריה המקובלת 

 בעולם המדע.
 

: "בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ תיאור התורה לבריאת העולם

חפת על פני המים, ויאמר אלוקים הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלוקים מר

ויהי אור ויהי אור, וירא אלוקים את האור כי טוב ויבדל בין האור ובין החושך". לפי 

תיאור התורה לפני שנברא העולם היה תוהו ובוהו והקב"ה יצר את האור יש מאין ואח"כ 

 הבדיל בין האור לחושך וכו'...
 

אש)כדור אנרגיה עצום( שיצר את כל : המדע טוען שהכל התחיל מכדור התורה וישובה

העולם כולל האדם" ואילו התורה מתארת את בריאת העולם על ידי הקב"ה שברא קודם 

את האור. אך המדע לא יודע להסביר מאיפה הגיע פתאום הכדור ואילו ליהודי המאמין 

 יש תשובה שזה הגיע מאת הקב"ה.
 

ת פשט התורה, אפשר לומר כי אין סתירה בין התורה למדע אלא ההפך המדע מסביר א

מחקר מדעי נמרץ של טובי המוחות במשך מאות שנים,מצייר לפנינו היום תמונה של 

תחילתו של היקום והתפתחותו, התואמת להפליא את הפסוקים הראשונים של התורה. 

גם לפי התורה הכל מתחיל באור, ובאנרגיה שיוצאת ממנו, אך יוצר אור זה הוא הקב"ה 

 מו.בכבודו ובעצ
 

 סיכום:

ראינו שהמדע אינו סותר את תיאור התורה בשני נושאים האלה, ויתרה מזאת המדע 

מסייע להבין את פשט הכתובים ביתר עמקות.חשוב לציין שכאשר באים להראות סתירות 

בין התורה למדע צריך לבדוק קודם האם הדברים באמת סותרים או שרק בצורה שטחית 

 הם נראים כסתירה.
 

שאומרים בשם המדע הוא מדע ולא כל מה שאומרים בשם התורה הוא תורה,  לא כל מה

לא רק זה אלא שהמדע עצמו הוא מוגבל,ולעיתים תיאוריה שהיתה נכונה אתמול היום 

כבר אינה רלוונטית, לעומת זאת התורה היא דבר נצחי, שאינו משתנה וזאת בגלל היותה 

 אלוקית ולא אנושית.         

 בעזרת ה'
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 חנן בוחבוט/ אלוקי ומוסר אנושי  מוסר
 

 המוסר מהו? 

בכדי לעמוד על הדקויות שבין המוסר האלוקי והמוסר האנושי, ננסה תחילה להגדיר 

 בפשטות, מהו בעצם המושג מוסר.

מוסר הוא קנה מידה לקביעת ערכי הטוב והרע. מילון אבן שושן מגדיר מוסריות  -בגדול 

 רונות המוסר".כ"אתיקה טוהר המידות, נהג לפי עק
 

בעולם המחשבה האנושי קביעת הגבולות שבין הטוב והרע נעשית לפי רחשי הלב ונטיותיו 

או לפי שכלו הישר של האדם. לפי התורה קביעת קנה המידה היא ע"פ "דבקות בקב"ה" 

 כלומר במידותיו, המקבלות ביטוי בהלכה.
 

 סתירה בין הצו אלוקי למצפון אנושי, האמנם?

היא להשרות טוב במציאות. ואולם אנו נקלעים למצבים שבהם לכאורה מטרת המוסר 

הקב"ה מקור כל הטוב, מצווה עלינו משהו שנוגד את אמות המוסר הנכונות בעיננו או 

 להיפך, מעשה נכון בעיננו "מרגיז" את רבונו של עולם. הייתכן?
 

לחיינו, החל  דוגמאות לסתירה בלתי נתפסת זו שזורות לאורך כל התנ"ך ומשליכות אף

מהציווי "הצורם" של הקב"ה לאברהם  לעקור לכאורה את כל רגשותיו וחמלתו האבהיים 

יצחק אשר בו יקרא לו זרע, ולעקוד אותו על המזבח.נוסף על  –כלפי בנו יחידו אשר אהב 

  -כך הציווי הכללי לעם ישראל שבו נצטוו להשמיד במלחמת חרמה את כל זרע עמלק

ן וטף, ציווי המנוגד למצפון האנושי ולשכל הבריא. ומעל  כל זאת נשים, תינוקות, צא

קיימים ציווים מוסריים רבים ומגוונים המדריכים אותנו בדרך שהשכל והרגש לא בקשו. 

 על מה ולמה?
 

 היחס בין האמת המוסר האלוקי לזו של המוסר האנושי

ין המצפון האנושי בכדי לענות על שאלות נוקבות אלו. ננסה להבין תחילה את היחס שב

 לצו האלוקי.
 

כבר לימדונו  רבותינו כלל מנחה: "דרך ארץ קדמה לתורה", ומלמדנו הרב קוק ש"אסור 

ליראת שמים שתדחק את המוסר הטבעי של האדם, כי אז איננה עוד יראת שמים טהורה" 
 האם משמעות הדברים שהמוסר האנושי קודם למוסר האלוקי?! כלל וכלל לא! 1

 

 הקודש,ג',ראש דבר ע.אורות 1



 72 

המוסר הטבעי, צריך "להכין את הקרקע" לקבלת התורה, הוא קודם לתורה  -דרך ארץ 

מבחינה כרונית, וכפי שמסביר הרב קוק: "המוסר בטבעיותו בכל עומק הודו וכוחו האיתן 

  2מוכרח להיקבע בנפש ויהיה מצע לאותן ההשפעות הגדולות הבאות מכוח של תורה..."

שנוכל לקיים את המצוות על פרטיהן ודקדוקיהן יש לטבוע בנפשנו בסיס איתן כלומר, כדי 

 של מוסר טבעי, וכך נזכה לשפע הגדול שיאיר מתוכן.
 

 מבט נוסף נותן לנו הרש"ר הירש בפירושו על התורה לבראשית ג', כ"ד.

 הרש"ר מסביר שאמנם "התרבות פותחת את חינוך האדם, ואילו התורה משלימה אותו...

בות המשועבדת למוסר היא שלב ראשון בתשובה אל ה'". ואולם, ממשיך הרש"ר: ותר

"דרך ארץ ותורה ירדו כרוכים בישראל", משמע שהתורה ודרך ארץ כרוכים זה בזה. הם 

משלימים, מעמיקים ומחדדים זה את זה, היות ומתוך קיום המצוות והדבקות בקב"ה 

"ומשום כך רוח )מוסר אנושי(.  ליתה הנשגבתמגיעים לשיאה של דרך ארץ ולתכ)מוסר אלוקי( 

ישראל נוחה מכל תרבות", כיוון שאין כאן עניין של קדימות. "אך בדרך ההתפתחות של 

האנושות קודמת התרבות לתורה", וגם אז אין אפשרות, אפילו לא מתוך הרובד העמוק 

עולמה ביותר של תורתם, להגיע אל תכלית השלמות והמוסריות, המתאפשרת רק מתוך 

 3של תורה, תורת ישראל.

 

 אין סתירה

כעת, אחר שהבנו שלא כדי לבטל את המוסר הטבעי ניתנה התורה, אלא כדי להרחיבו, 

, כפי שמטיב 4ולהנחיל מתוכה מוסר אנושי בהיר יותר ורחב יותר בכלל המין האנושי 

ערי להסביר הרב קוק: "התורה ניתנה לישראל כדי ששערי אורה היותר בהירים מכל ש

ננסה להבין בעין  5הבינה הטבעית... אשר לאדם יפתחו לנו ועל ידינו לכל העולם כולו" 

   6פקוחה יותר את עומקם של הציוויים המתמיהים לכאורה.
 

הציווי של הקב"ה לאברהם, לעקוד את בנו, מנוגד לכל הגיון, רגש או אמת מוסר אנושית. 

 תר ככלל של "יהרג ובל יעבור" כיוון שאיסור קבלנו מאוחר יו)שפיכות דמים(  את ציווי זה 

 
 . אורות התורה, פרק י"ב, ב'2

. ונכון ומתאים להוסיף כאן מה שכתוב בבראשית רבה ש"קודשא בריך הוא הסתכל 3

באורייתא וברא עלמא" וזה תורם להבנתנו שרק מתוך שאיפה למקור שממנו נחצב העולם 

 ניתן להגיע למקור המוסר העליון.)התורה( 

 .מתוך מאמר של הרב יהודה שביב.4

 . אורות התורה פרק י"ב, ה'.5

. וראי לציין כאן שאין כוונתנו לחקור אחר מידותיו, חלילה או לנסות להבין את ההיגיון 6

האלוקי שהוא בבחינת "גבוה מעל גבוה" , אלא לנסות להבין את המהלכים השונים כפי 

 שנתפסים במוגבלותנו האנושית.
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. בנוסף לכך ציווי זה גם סותר את 7המוסריות אפילו ברובדה השטחי ביותר זה ברור מצד

"עבודת  -)שהיו מקריבים את בנם הבכור לאליליהםכל מלחמתו של אברהם כנגד עובדי האלילים 

 וכיצד יתמודד מולם אברהם כעת? המולך"( 
 

 טחה?! מה גם שקיבל הבטחה מריבונו של עולם שביצחק יקרא לו זרע וכיצד תמומש ההב

ובעיקר, כיצד מצווה הקב"ה על אברהם לפעול כנגד הטבע האנושי החזק ביותר והוא קשר 

 האהבה והחמלה שבין אב לבנו?
 

הסברים שונים ניתנו לציווי זה כמו: הקב"ה ניסה את אברהם בכדי לתת לו שכר על 

 הצלחתו או שאין הקב"ה מנסה אלא מי שהוא יודע שבכוחו לעמוד בניסיון.
 

הסיפוק שבתירוצים הללו נחה נפשי בתירוצו של הרב שלמה אבינר, שביאר היטב:  למרות

"העקידה, היא עקידת המוסר האנושי והצבת הצו העליון במקומו. אברהם צריך היה 

לוותר על כל המורגש והמובן לו כאדם, ואפילו כאדם עילאי... כדי למלא אחר צו ה'. 

ה' איננו מקיימים מפני שכך טוב לנו... אלא ללמדך בצורה הדרסטית ביותר, שאת מצוות 

 מפני שהיא מצוות ה'".
 

בצורה נפלאה ביותר מסביר הרב אבינר שאין המצווה תלויה בהבנתה או בנועם קיומה. 

אין הבדל בין מצווה זו לאחרת. כולם נעשות מפני מי שאמרן, ואפילו אם הסיבה אינה 

 ם ממנה. אף אם אנחנו סולדי -מובנית לנו ואף יותר מזה
 

"מובן מאליו שהאדם נקרא להתרומם עד כדי הרגשת נועם המצווה ועד כדי סלידה נפשית 

חזקה מדבר עבירה... אבל חשוב לדעת שתוקף המוסר אינו מתחיל ממה שהאדם מרגיש, 

מכיר ומבין"... ומסכם הרב אבינר "באה העקדה, מנפצת ומחריבה את כל עולמו המוסרי 

 בנות את המוסר על הבסיס האיתן של מקורו האלוקי".המורגש של האדם, כדי ל
 

העקידה אינה מסתיימת במות יצחק. הרי אסור לרצוח, "אולם הצו לא תרצח כהוראה 

 מת, והוא קם לתחייה כצו אלוקי". -מוסרית אנושית
 

על גבי בסיס זה נקרא האדם להתרומם ולחיות  את נועם ה' במחשבותיו והרגשותיו. 

נו לומדים משהו עמוק יותר, אמיתי ונכון יותר מלבד הדרכה חינוכית אולם, ממעשה זה א

כללית בקשר להתנהלות החיים. ממעשה העקדה אנו לומדים את השלמות המדויקת 

 שבאופן קיום המצוות. נסביר. אברהם הולך לשחוט את בנו בלב שלם מתוך אמונה טהורה 

 
ברא היא" אומרת . ולא כע"ז ועריות שנלמדו מפסוקים שפיכות דמים "ס7

 זה כל כך פשוט שאין צורך בפסוקים.)סנהדרין ע"ד, ע"א(. הגמרא 
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בקב"ה ונאמנות מוחלטת לציוויו. אך עם זאת אין הוא מבטל את הרגש האנושי שבו, כפי 

: "הוא שולח יד ליטול את הסכין ועיניו מורידות דמעות 8שמתואר היטב בבראשית רבה

מרחמנותו של אבא ואע"פ כן הלב שמח לעשות רצון ונופלות דמעות לעיניו של יצחק 

 יוצרו".
 

השילוב הנכון ביותר של ביטול דעתו לצו הבורא מבלי לבטל את חמלתו האנושית ובכל 

זאת לשמוח בלב שלם לעשיית רצון בוראו, על אף הקושי הרב שבדבר, זו היא הגדלות 

 האמיתית שמלמדנו אברהם אבינו לדורות.  
 

לכאורה, בין הציווי האלוקי לרגש האנושי, עולה מתוך הציווי של  פן נוסף שמתנגש,

הקב"ה לעם ישראל, בכל דור ודור, להשמיד את כל זרע עמלק ללא הבחנה בין נשים, 

גברים, תינוקות בני יומם ואפילו צאן ורכוש חסר יסוד בחירה. זהו לכאורה, ציווי חסר 

שון מתקשה בציווי זה ולא מקיימו עד רגשות חמלה ו...מוסריות. ואפילו שאול המלך הרא

תום. וזה מעלה שאלה נוספת מהצד השני: מדוע שאול נענש בחומרה חזקה כ"כ עד כדי 

הסרת המלכות ממנו ומזרעו, היות ופעל לפי צו מצפונו האישי, מתוך נכונות להודות 

אם אשר הביא איתו מהמלחמה?!  )שלא בחר את בעליו העמלקים(לקב"ה ולהקריב את הצאן 

 ממילא הצאן מיועד להריגה, לא עדיף לזובחו לריבונו של עולם?!
 

 אחרון. -ראשון ועל אחרון -למען הסדר הטוב וההבנה, נענה על ראשון

הציווי של הקב"ה למחות את זרע עמלק יכול להתפרש במבט שטחי המביט אל המישור 

יאות הפיזית של כלא מוסרי, חלילה. וכאן המקום להבהיר שלא המצ -הנמוך של הציווי

זרע עמלק הוא הגורם לציווי, כי אם היסוד הרעיוני שהוא טומן בחובו. יסוד אשר מונע 

מעמ"י להגיע ייעודו, והיות ותפקיד עמ"י להוביל את כלל האנושות לתכליתה, אין מקום 

לזרע עמלק על פני האדמה. יש כאן מידת הדין לשם מידת הרחמים. לפעמים, יש מצבים 

אליהם צריך לנהוג הפוך. לדוג': אם אדם שמנווט צריך להגיע נקודה מסוימת  שכדי להגיע

 ולפניו יש מצוק, הוא ילך אחורה על מנת לעקוף ורק כך יוכל להתקדם קדימה. 
 

כך גם אצלנו, למרות אופי "הרחמנים בני רחמנים" שמסמל אותנו, יש לפעמים מצבים 

)שזה לכאורה ההפך  ב'8הגשמת יעודנו שבהם עלינו לקעקע את כל המכשולים שמונעים את

 אך באמת, גם אותה ירידה היא חסד קדוש ועליון לישראל בפרט ולאנושות בכלל.מחסד(. 

 

 . שם כ"ו, י"א.8

ב'. משל קולע לתופעה זו שמעתי מפי רבנו, הרב בעז, שתיאר תופעה זו כחולה 8

ישאר עם שיש צורך לקטוע לו רגל על מנת שיוכל להמשיך לחיות. היות ואם 

 כל הגוף ימות. –הרגל המזוהמת 
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ה מלחמה לה' בעמלק -חז"ל מבטאים יפה רעיון זה בדורשם על הפסוק: "כי יד על כס י

לא יצטרפו לשמו ה( -ה, ו-)יבאומרם ששתי חצאי שמו המלא של הקב"ה . 9מדור לדור" 

אינם המלא עד שלא ימחה זכר עמלק, משמע שכל עוד עמלק קיים, שמו וכיסאו של ה' 

 .10שלמים 
 

שאין זו מלחמה  – 11ובאותו עניין, רש"י מפרש במקום על הפסוק: "בחר לך אנשים" 

שנה ומעלה יוצא אליה. אלא שעקב ייחודה, יש לבחור אנשים  20רגילה שבה כל זכר מבן 

גיבורים צדיקים ויראי חטא, שתהא זכותן מסייעת ושיבינו את חשיבות המלחמה בעמלק 

 ומטרתה.
 

 גם מובן מדוע יש צורך להעניש את שאול עקב חמלתו על אגג מלך עמלק ועל הצאן.מכאן 
 

מבחינה הומניטרית זה נראה כמחווה אנושית של חסד, אך מצד האמת זהו עוון חמור 

 ביותר

12
 –שאול מנע את שלמות כיסאו ומלכותו של הקב"ה בעולם. ונענש באותה מידה ,  

 ת לדוד.המלכות נקרעת מידיו  ומזרעו ועובר
 

אנחנו הבנו שבמקרה כזה יש צורך לנהוג במידת הדין כדי להגיע למידת הרחמים. ואילו 

ובמקרים  .13שאול נהג הפוך, השתמש במידת הרחמים ולבסוף מה שיצא זה מידת הדין 

כאלו הורו לנו חז"ל: "המרחם על אכזרים, סופו שיתאכזר לרחמנים". ומכאן אנו למדים 

 קום במציאות.שגם למידת הדין יש מ
 

מהציווי התקיף של הקב"ה אנו מבחינים שהתורה אינה מפרידה בין האדם לרכושו 

 ובציווי לצאת למלחמת חרמה חל איסור להנות מהרכוש או מהצאן וגם אותם יש למחות. 
 

וגם על הרכוש, שאין לו יכולת להזיק או בכלל לנוע, לא "פוסחת" התורה ונראה שהסיבה 

משתמשים בחפציהם לע"ז והתורה רוצה למגר נושא זה על כל  לכך היא שהיו עמלק

 ענייניו והשלכותיו.

 

וחומרה זו יפה בעיני, שלמרות שיש מקום להקל ולהנות מהספק והכלל, התורה עוקרת 

 ביסודיות מציאות זו מהשורש ועמדתה תקיפה וחדה כתער.

 

 

 . שמות י"ז, ט"ז.9

 רה" של הרב משה גרילק, לפרשת בשלח.. עוד על הנושא, ניתן למצוא ב"פרשה ופש10

 . שמות י"ז, ט'.11

. העובדה ששאול חטא נלמדת מהפסוקים, בשמואל א' ט"ז, כ"ג : "כי חטאת...יען מאסת את דבר ה'..." ושלא יובן חלילה, 12

 שמדעתי באה הביקורת על שאול.

 .. וברוח הדברים הללו ראוי לציין שאנחנו קטנים ושפלים מלשפוט אותו13
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ונכון לציין כאן, שכיום א"א לזהות בוודאות על אדם זה או אחר שהוא מזרע עמלק. ככה 

 14שמאמר זה לא יהיה איזשהו בסיס לטבח המוני..." 
 

בנוסף על מקרים אלו שמטרתם הובנה, ישנם בהלכה עוד ציווים רבים שמבחינה שכלית 

כל אדם יש זכות ורגשית, האדם לא מצא להם צורך, בפרט בחברה מתוקנת מקובל של

לרכוש משלו, מה שנקרא בישראל: זכות הקניין. במסגרת זכות זו אדם רשאי להחזיק 

ואין לאף אדם אחר רשות )שירים, סיפורים, זכות יוצרים( בבעלותו רכוש חומרי או רוחני 

להשתמש ברכוש זה ללא רשות מהבעלים. עד כאן הכל מובן ונכון. אז כיצד נבין את 

 אהבת לרעך כמוך"?! הדרכת התורה: "ו
 

שלו" למה? כי לא די בכך שאינו -ושלו)של חברך( שלו -במסכת אבות מבואר: "עשה שלך

פוגע בזכות הקניין של חברי?! ואף מעבר לכך בשעת הצורך גם אגן על זכות זו. שנאמר: 

אז מדוע להפוך גם את  15"לא תראה את שור אחיך או את שיו נידחים והתעלמת מהם..." 

 ששלי בזכות, לרכוש חברי? מה ההיגיון?!  רכושי,
 

אכן לכאורה נראה שיש פה דרישה מוגזמת, אך בעוון חמור יותר נוכל להבחין בהדרכה 

 נפלאה לחיים שמבקשת מאתנו התורה.
 

תורה תחילתה  17ואכן " 16אחת ממטרותיה העיקריות של התורה: "עולם חסד יבנה" 

לתה גמילות חסדים דכתיב ויעש ה' אלוקים גמילות חסדים וסופה גמילות חסדים. תחי

וסופה גמילות חסדים דכתיב )מלביש ערומים(  18לאדם ולאישתו כותנות עור וילבישם 

 )קבורת מתים(.ויקבור אותו בגיא" 

 

אין הכוונה מכאן, שבתחילת התורה יש חסד ושבסופה יש חסד, ח"ו, אלא שהתורה 

  20מתחילתה ועד סופה כולה חסד. 
 

הדרכת התורה, להיטיב, ועוצמתו של הקב"ה מקור כל הטוב בא לידי ביטוי בזה  וזו באמת

שהוא מיטיב, ואם מסתכלים על כל בריאת העולם זה חסד אחד גדול, שהבורא יתברך 

 מצידו אינו זקוק כלל לעולם,  ומה שנתן לנו,  נתן בחסד. ולכן  אל לנו לחשוב שמאומה מן

 

 

 

 שמדייק מהרמב"ם, כל מי שקם על עמ"י הוא מעין עמלק.. אם כי לדעת הרב סולובצ'יק 14

 . דברים כ"ב, א'.15

 . סנהדרין נ"ח.16

 . סוטה י"ד, ע"א.17

 .בראשית י"ג, י"א.18

 . דברים ל"ד, ו'.19

 . כפי ששמענו בעל פה מפי מרן הרב חיים דרוקמן שליט"א.20
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ורק אחרי שנפנים  21הנמצא בחזקתנו שייך לנו. כי "לה' הארץ ומלואה תבל ויושבי בה" 

גישה זו נוכל לקיים באמת, מתוך הבנה ורצון את מצוות "ואהבת לרעך כמוך" ולא מתוך 

 מצווה כפויה.
 

מסיבה זו שהזכרנו לעיל, נגזרות עוד מצוות רבות שמטרתן להיטיב ולסייע אחד לשני, 

 כגון: צדקה, לקט, פאה, שכחה, מעשרות וכו'... ועוד רבים וטובים.
 

אלו שהבאנו להבנת מגמתה של התורה, אינן סותרות את המוסר האנושי, דוגמאות 

אדרבא הן תכליתו ושלמותו של צו מצפוני זה, ומטרת הבאתן היא בכדי להראות שאכן 

התורה באה להרחיב ולהטמיע בצורה עמוקה יותר את המוסר האנושי, כפי שכבר 

 22הסברנו. 
 

ססים על שכלו האנושי של האדם המשפט ישנם חוקים המתב-לצערנו, כיום, בבית

 ורגשותיו תוך ביטול הדרכה אלוקית.
 

אחד החדשים "והמשכילים" שבהם הוא האיסור של אב להכות את בנו, ז"א שבן מוכה 

יכול ללכת לבית משפט ולהביא למעצר אביו. אמנם, נכון הדבר שמן הראוי והרצוי שלא 

נוך חובה להכות את הילד. וכבר יהיה צורך בהכאת הילד, אבל לעיתים קורה שמדין חי

הורה לנו המלך שלמה החכם מכל אדם: "חוסך שבטו שונא בנו". כלומר: מי שחוסך 

שונאו! ילד צריך לפעמים לקבל מכה כדי להבין שעשה משהו לא טוב. -שבטו מהכאת בנו

גם אם הוא עוד לא מבין למה, וזה כמו אילוף. ובכל זאת יש להקנות לילד דרכים נכונות 

עתיד הוא יבין בעז"ה ויברך על כך. וזה תואם למה שהסברנו לגבי מידת הדין לשם וב

 23מידת הרחמים. 

 

 סוף דבר
המוסר האנושי והמוסר האלוקי הם שני שלבים בעבודת ה'. על גבי הנפש הטהורה 

והטבעית של האדם, יש להניח את היסודות והציוויים האלוקים. מגמתם של שני אמות 

 להיטיב בעולם. -ת מוסר אלו משותפ
 

לעיתים נדמה לנו שקיימת סתירה בין הדרישה המצפונית לזו ההלכתית, אך לאחר 

שאין עמוקה יתר, אנו נכונים לדעת )התבוננות( הרחבת המבט הצר והסתכלות באספקלריא 

 סתירה, אלא אדרבא, העמקה.
 

 

 . תהילים. 21

 . וראה לעיל בתת נושא "אין סתירה".22

 בניגוד לחומרה  במלחמת עמלק, שגויה בעיני,  . וחומרה זו,23

 נפש מתגלה -ולפעמים מתוך הרצון המאוס והניסיון להיות יפי      

 הכיעור דווקא, ואין צורך לסבך את הפשוט.      
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הבנו שהסתירות המדומות הללו יכולות להיווצר בעיקר כתוצאה מהבנה לא נכונה של הצו 

כתוצאה ממחשבה מוטעית שהלב צודק ונכון יותר האלוקי והסתכלות שטחית עליו או 

שיש לקיים  –מהספר, ואת הפתרון למצב זה למדנו מההדרכה שהדריכנו אברהם אבינו 

 את ציווי ה' מתוקף מי שאמרן, ולא מתוך הבנתן או התענוג שבחובם.
 

למסקנה זו הגענו לאחר מבט מעמיק ומקיף בדרישת ה' לאברהם לעקוד את יצחק, ציווי 

ורה סותר את חמלתו הטבעית לבנו. עוד דרשנו וחקרנו את עומקו הרחב יותר של שלכא

הציווי למחות את זרע עמלק. בנוסף, הבהרנו מדוע שאול נענש על כך שפעל לפי צו מצפונו 

האישי שנגד את דרישת הקב"ה. יתירה מזו, הבאנו דוגמאות למצוות שונות שלכאורה 

והלב.האנושי, כגון: צדקה, אהבת ישראל וכו'.  נדמה שדרישתם אינה מתבקשת לפי השכל

מפני השכל "חוסך שבטו שונא בנו"( )ועוד נגענו בכך שלא נכון וצודק לבטל הדרכה אלוקית 

 האנושי.
 

, כלומר  24אחרי שהבנו את כל הנזכר לעיל, הסקנו ש"הספר וכל אגפיו, גילויין של הלב הם 

 האנושי. שהתורה היא העומק והשלמות האמיתית של המוסר
 

אך, על אף הנאמנות לדבר ה', לעיתים יש מקומות שבהם מותירה התורה לאדם את יסוד 

הבחירה, ובמרחב זה עלולה נפשו של האדם להתחבט בדבר רצון ה' ולבלבל בין סוגי 

המוסר השונים. פתרון "הפלא" לבעיה זו ולבעיה הראשונה שמנינו, כיוצרת הסתירה 

ולם הוא: ללמוד תורה. נכון שזה לא חידוש גדול, אבל רק המדומה ובכלל לכל הבעיות כ

כך נוכל להפריך את הסתירות המדומות ורק כך נוכל לגלות את מציאות ה' בעולם, לקדש 

 שם שמים ולמלא את תפקידנו בעולם.
 

, אבל חלילה לנו לחשוב שמטרה כזו )ואני בכללם(כמובן, שלחלקנו אידיאל זה נראה רחוק 

ובאמת "לפעמים צריך גם כן לוותר על חלק מדרכי המוסר, כדי שתהיה  מושגת ביום אחד,

, ז"א שלעיתים בקשיים 25הוותרנות ההיא מכשרת את האדם למידתו היותר גבוהה" 

אפשר להידרדר מעט אחורה, בשביל להגיע בתנופה חזקה  –ובעליות כש"המנוע לא סוחב" 

"ירידה לצורך עליה". ובהמשך  –"ל יותר ולהצליח להתגבר על העליה. וזה מה שלמדונו חז

 "קדוש ונשגב הוא". –הדברים: "ואז גם אותו הוויתור" שאיפשר לנו לעלות את העליה 
 

אך, החכם עיניו בראשו וצריך האדם לידע עצמו טוב מאוד בטרם יגש לשיטה זו שמא 

זאת ורק נזק יצא לו מכך, כפי שמלמד ר' נתן על תורת רבו: "כי  –"יצא שכרו בהפסדו" 

 כדי שלא יפול לגמרי ח"ו..." כלומר, צריך-הבחינה מה שדן עצמו לכף זכות ומוצא בעצמו
 

 . מתוך מאמרי הראי"ה, מאמר "על במותינו חללים".24

 ם תשמ"ג, עמ' ט"ו.-. ראה חזון הצמחונות והשלום מבחינה תורנית. מלוקט ע"י הרב הנזיר דוד כהן, י25
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תורה כדי שלא יתייאש מהתשובה. "אבל מי שהוא למצוא נקודות זכות באדם שרחוק מה

כלומר, אדם צדיק שחוטא ומקבל עידוד, עלול לראות בכך   26טהור...בודאי נפגם ע"י זה". 

 אישור למעשיו, ויש חשש שיחזור לסורו.
 

"מטהרת טמאים ומטמאת טהורים", כלומר  –ז"א שהשיטה הזאת של ירידה לצורך עליה 

בו ע"י עידוד וניחום ומציאת הנקודות הטובות שבמעשיו, שמי שחלש ורחוק ראוי לקר

אפילו אם מעשיו רעים בכללם, בתקווה שע"י כך הוא יתקרב ויתעודד ויעשה תשובה. 

לא  –אולם אדם שנמצא במדרגה יותר עליונה ויקבל חיזוק ועידוד לדברי שטות שעשה 

נקל לחזור ולשנותו שוב עליה תושג בכך, כי אם ירידה והקלת ראש באותו עניין שיראה לו 

 .27ויהיה כ"כסיל שונה גאולתו" 
 

לכן, ראוי לו לאדם שידע היטב את מדרגתו, וגם לאותו אדם הבא לנחם ראוי שיקלע 

 למדרגת חברו על מנת שתצא רק תועלת מעניין זה.

 

בתקווה שהדברים הובנו כראוי, ויעזרו לנו להפיק מעצמנו ומסובבנו את מירב התועלת, 

 גם להגיע לאידיאל הנשגב של: "יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ".ובעז"ה, 

 

 

 

 חברכם אוהבכם,

 חנן בוחבוט

 

 

 

 

 

 

 

 
 . ליקוטי הלכות, השכמות הבוקר א', י"א. מתוך ספרו 26

 של הרב הגדול יהושע שפירא שליט"א "אשיב ממצולות".      

 . משלי כ"ו, י"א.27

 

 בעזרת ה'
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 לי ביטוןישראל סאחשיבותה של דרך ארץ / 

 

 "דרך ארץ קדמה לתורה".אמרו חכמינו זיכרונם לברכה: 

 

וכתב הפלא יועץ: "ובפירוט מי שהוא בגדר תלמיד חכם אם אין בו דרך ארץ הרי זה מחלל 

 את ה' ואת התורה".
 

מכאן אנחנו לומדים שאדם שלומד תורה צריך להתנהג בדרך ארץ, מכיוון שהתורה 

א לא נוהג בדרך ארץ אנשים עלולים לומר שהתורה לא אמורה לגרום לו להתעלות ואם הו

 משפיעה עליו ואולי אפילו לומר שהתורה גרמה לו להתנהג בצורה לא יפה.
 

אבל חז"ל גם אמרו ש"עשרים ושישה דורות קדמה דרך ארץ לתורה... לשמור את דרך עץ 

 )ויקרא רבה ט',ג'(. החיים. דרך זו דרך  ארץ  ואח"כ עץ החיים זו תורה".
 

ומפרש רבנו יונה "רצה לומר )אבות ג', י"ז(, וכן אמרו חכמים "אם אין דרך ארץ אין תורה" 

שצריך תחילה לתקן את עצמו במידות ובזה תשכון התורה עליו שאיננה שוכנת לעולם 

 בגוף שאינו בעל מידות טובות".
 

התורה מכאן אנחנו רואים שהחשיבות של דרך ארץ היא לא רק כדי שאנשים לא יבזו את 

 אלא שאי אפשר כלל להתעלות בתורה בלי מידות טובות.

 

 כיצד נלמד איך להתנהג בדרך ארץ:
 

)של במאמרי חז"ל רבים מדריכים אותנו איך להתנהג בדרך ארץ, כגון :"שואלים בשלומם 

 )רמב"ם הלכות עבודה זרה(.מפני דרכי שלום" עובדי כוכבים( 

 )מסכת אבות(."והוי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות 

"כל שיודע בחבירו שהוא רגיל ליתן לו שלום יקדים לו שלום" שנאמר: "בקש שלום 

 )מסכת ברכות(.ורודפהו" 

 

ספרים רבים נכתבו על ענייני דרך ארץ כגון: ראשית חכמה, שני לוחות הברית, שבט 

פשר מוסר, אבל ביחד עם זה כותב "פלא יועץ" כי ענייני דרך ארץ הם רבים מאוד ואי א

לכותבם ועל כל אדם להבין בשכלו הישר כיצד  להתנהג  נכון בכל מצב. ובמיוחד להרבות 

 ו .בתפילה לפני הקב"ה שיעזור לו לתקן את מידותי

 

 דוגמא להתנהגות בדרך ארץ:
 

 ועכשיו אביא בפניכם דוגמא להתנהגות בדרך ארץ ע"פ המקורות הבאים: 
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ר מן העקידה ומצא את שרה אשתו מתה לפניו, ניסיונו הגדול של אברהם אבינו היה כשחז

וכשאברהם אבינו רצה לקבור את שרה אשתו, הוא לא מצא מקום לקבור אותה וכשמצא 

מקום לקבור את שרה אשתו ביקשו ממנו כסף רב למרות שהארץ הייתה של אברהם ע"פ 

 הבטחת הקב"ה לאברהם.

 

הארץ שזו כוונת אומרם  והנה החיתים שישבו בחברון, ידעו שהקב"ה נתן לאברהם את

"נשיא אלוקים אתה בתוכנו" ואע"פ כן השתמטו להקנות לו אחוזת קבר שתהא לו לטענה 

שיש תקנה בעיר שלא לתת לאיש זר אחוזת קבר וכוונתם הייתה למעט את אחיזתו של 

 אברהם אבינו בארץ.
 

 )מכתב מאליהו(.והנה שעת אבלות הייתה לו ומתו מוטל עליו, עת לספד ובכי על אשת נעוריו. 

 

אע"פ מה שבני חת עשו לאברהם אבינו ושלא התנהגו איתו בכבוד, אברהם אבינו הבליג על 

 צערו והתנהג עמם בדרך ארץ למופת.
 

ככלל גדול בדרך ארץ, בגלל שאני בצער לא צריך השני לסבול. ואף שאברהם אבינו ידע  

 להם פעמיים. את כוונותיהם של בני חת, דיבר אליהם בכבוד רב והשתחווה
 

ואל לנו לחשוב לרגע שלהחניף להם עשה זאת. חלילה, שלא תיתכן חניפה אצל האדם 

 הגדול בענקים הבוטח בה' בכל ליבו , כי "לא לפניו חנף יבוא".
 

אלא ברור הוא כחמה, שאברהם אבינו עליו השלום, התנהג עמם בדרך ארץ כזאת מפני 

 שהכיר את החיוב ואת ההכרח להתנהג ככה.  
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 בעזרת ה'
 

 מאיר חזותפתיחות או הסתגרות / 

 

 פתיחות או הסתגרות?

לא פעם נקלענו למצב שבו היינו בדילמה קשה, דילמה הקשורה עם הצד השני, עם מי 

 שהשקפת עולמו שונה משלנו.
 

או להסגר? בשאלה זו דנו ודנים  חמה לעשות? להתחבר אליו או להתרחק ממנו...? להיפת

 ציונות הדתית, מה בעצם טוב יותר לנוער ולחינוכו.בה גם היום מחכמי ה
 

יש התולים חלק ניכר מהכישלונות של בני הנוער בעודף פתיחות לתרבות הרחוב ולערכי 

החינוכיים בעודף הסתגרות בפני  תהחברה החילונית, לעומתם, יש התולים את הכישלונו

החרדי ואלו מביאים  ערכי המדינה ותרבותה. אלו מביאים ראיה מהצלחותיו של החינוך

את טענותיהם של הנוער על תחושת המחנק השוררת במוסדות החינוך הדתי לאומי. אלו 

מצטטים מובאות מכתבי הראי"ה קוק זצ"ל התומכות בגישה השמרנית והמסתגרת, ואלו 

מצטטים את מאמריו המצדדים בפתיחות אל עולם החול, וכן מזכירים את נאומו 

 סיטה העברית בהר הצופים, אשר משלבת פתיחות וסגירות.המפורסם בפתיחת האוניבר
 

ככל שוויכוח זה קשה ומסובך, כך גם חשיבותו הרבה כה קריטית לעתידו החינוכי של 

 הנוער בימנו.
 

 על ידי פתיחות או על ידי הסתגרות? -אם כן כיצד נחנך את הנוער, כיצד אנו נתחנך

ן טוב יותר מה המשמעות המילים בכדי להשיב על שאלה זו אנו צריכים קודם להבי

פתיחות והסתגרות, מה הן אומרות? וויכוח מסוג זה שייך לוויכוחים שבהם היצמדות 

למינוחים מזיקה לעיון והעמקה. אנו צריכים להבין מה מסתתר מאחורי המילים הכבדות 

 הללו.
 

 הנושא שלנו בהעמקה נצטרך להתייחס לכמה שאלות: תבכדי לברר א
 

 פתיחות? האם יש מטרה?האם יש ערך ל .א

 פתיחות כלפי מי וכלפי מה? באיזה מישור: עיוני רגשי או מעשי? .ב

 האם אידיאל הפתיחות רלוונטי לימינו? .ג
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 ?האם יש ערך לפתיחותנפתח בשאלה הראשונה: 

יש הדוגלים בתורת הפתיחות כשלעצמה, אדם יהיה פתוח וכמה שיותר הרי זה משובח. 

 ב דעת, היא ביטוי לנאורות.לדעתם הפתיחות מעידה על רוח
 

מצד שני אדם שהשתית את עולמו הרוחני על התורה ומצוותיה, לכאורה לא זקוק 

 לפתיחות, מה היא תורמת לו?
 

בכדי לענות על שאלה זו נביא את נקודת מבטו של הראי"ה קוק זצ"ל. אצל הרב לא היה 

ק כלפיהם. הפתיחות "סתם" פתיחות! הוא גילה פתיחות כלפי נקודות של אמת וטוב, ור

היא כלפי מה שמתחבר כחיובי ונכון. מהו "חיובי"? עבורנו "חיובי" הוא רק מה שתואם 

 את התורה, ומבטא אותה ומרחיב אותה.
 

הרב קוק גילה פתיחות כלפי החברה החילונית לאחר שחשף את הטוב שבדבר, את 

האלוקית הטמונה  סגולתה האלוקית. אבל עם זאת לא כל אחד מסוגל לראות את הסגולה

 )אגרת תקנה(בה ולכן הזהיר הרב קירבה יתירה אליה. 

 

אם כן, על השאלה "לשם מה פתיחות"? נשיב על פי הראי"ה קוק זצ"ל שאין "פתיחות" 

 סתם! לפתיחות קודמת עבודה של גילוי הטוב והאמת ע"פ קריטריונים תורניים.
 

משתמשים בשם "פתיחות" אך מכאן שיש שני סוגי פתיחות כלפי עולם החול. שניהם 

 ההבדלים ביניהם גדולים.
 

 הוא פתיחות שנובעת מנטישת התורה ומהזנחתה.  הסוג הראשון

אדם מחלק בין התורה לבין עולמות תרבותיים אחרים. הוא חצוי, והוא קורא לזה 

"פתיחות". אין שילוב בין התורה לבין תרבות הרחוב , אלא יש חציה בין שני העולמות. 

ו של דבר זו איננה פתיחות אלא בריחה מהתורה דרך היצמדות למונח המתעתע  לאמית

 שנקרא פתיחות. 

 

פתיחות שנובעת מהרחבת גבולות התורה.  -של פתיחות הוא סוג שונה לגמרי הסוג השני

מי שאיננו מעמיק בתורה, עלול להקטין אותה ולחשוב שהיא שוללת שטחי חיים שלמים. 

 ורה גדולה מקיפה עולם ומלואו.תורה קטנה מקיפה מעט. ת
 

המונח "פתיחות" עלול לתעתע בנו מפני שהוא כולל שתי משמעויות מנוגדות. יש פתיחות 

 שהיא ביטוי לחולשה תורנית, ויש פתיחות שהיא ביטוי לגדלות בתורה. 
 

חלק גדול מבני הנוער כיום חיים בסוג של מבוכה, כיוון שאינם יודעים באיזה סוג של 

 ם נמצאים.פתיחות ה
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האם אני שייך לתורה או לתרבות הישראלית  -הם נמצאים בין שני עולמות מנוגדים

 החילונית?!
 

הכרעה לטובת התורה מצטיירת בעיני הנוער כהסתגרות וחזרה ליהדות הגלותית. ואילו 

 הכרעה לטובת התרבות החילונית באופן טוטאלי איננה באה בחשבון.
 

ימיות וחיים בלתי יציבים. כל עוד שלא נכוון לפתיחות ולכן נוצר מצב של סתירות פנ

, שהיא הפתיחות המשלבת גם את התורה וגם את תרבות הרחוב, נמשיך תהאמיתי

 להתייסר ולפסוח על שני הסעיפים...
 

 פתיחות במישור העיוני הרגשי או המעשי?נתייחס כעת לשאלה השנייה ששאלנו: 

ים בדרך של לימוד והעמקה אנו לא מערבים כאשר אנו נפתחים לעולמות תרבותיים חדש

 סממנים של רגשות. קל יותר לאדם לשלוט על הכרתו מאשר לשלוט על רגשותיו.
 

ניתן דוגמא לפתיחות לתרבות, כך שגם הממד הרגשי פועל עלינו. האומנות, שהיא משלבת 

 בתוכה הרבה רגש ודמיון.
 

רא לעתים די קרובות, בלית וכן הספרות, סופר משקיע בספרו אוצרות של רגש, שהקו

ברירה מביע את רגשותיו תוך כדי קריאה וכן דמיונו עובד "שעות נוספות". האם במצב 

 כזה יכול האדם להתמודד עם סוג פתיחות שכזו?
 

ובכן, כאשר אנו עוסקים בסוג פתיחות שכזה, רוב הפעמים השכל לא עובד באופן ישר, 

 שכלי ומוגן.
 

שכל ולא ע"י הרגש אנו יותר מוגנים. השכל מסנן, רואה מה כאשר הפתיחות מוגנת ע"י ה

טוב בשבילו ורק לאחר מכן מעכל את הטוב. לעומת זאת, כאשר הפתיחות היא באופן 

רגשי , היא חשופה יותר ואין את הסינון השכלי, ולכן, כל פתיחות שמלווה בממד רגשי 

 פתיחות תרבותית".מחייבת זהירות רבה!! לכן, אין ללכת שולל אחר מילת הקסם "
 

חשוב לומר, שלא כל תרבות המכונה ע"י הציבור "תרבות" , היא תרבות שצריך להפתח 

בפניה. תוכניות רבות בטלוויזיה, הצגות, סרטים וספרים רבים, אשר בפני הציבור הרחב 

תרבות, ואסור לנו -נקראים תרבות, אינם תרבות כלל, ולעיתים אפשר אפילו לכנותם כתת

 כביכול אל תרבות שהיא בעצם איננה תרבות. חאחריהם ולהיפתללכת שבי 
 

למרות הזהירות, כפי שאמרנו, כלפי הממד הרגשי של התרבות, אין כל כוונה להעלים עין 

 ממנו לגמרי.
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ישנם יצירות ספרותיות שנכתבו ע"י טובי הסופרים שלמרות שהם כוללים ממדים רגשיים 

יהם. לכן תבע הראי"ה קוק זצ"ל שצריכים אנו עמוקים, אנו עדיין יכולים להיפתח אל

 לעיין בהן.
 

מפני שהתורה לא רק מובנית ממחשבה העונה על צרכינו השכליים והרוחניים , אלא היא גם 

 מענה לצרכינו הרגשיים בחיי היום יום. 
 

"התורה תכלול את הרגשות...צריך שלא יהיו זרים לאדם גם כל רגשות החיים ההווים 

בפתח עיוננו הצבנו שלוש שאלות. על שתיים  )עקבי הצאן, עמ' קכ"ט(.ם בדור" בעולם ונוהגי

 האם אידיאל הפתיחות רלוונטי לימינו?מהן השבנו , כעת נשיב על השאלה השלישית: 

בעבר הרחוק אידיאל הפתיחות היה ישים בעם ישראל. לדוג', בתקופת ימי הביניים, רבים 

התרבות. לעומת זאת, בעבר הלא רחוק דגלו  מחכמי ישראל גילו פתיחות זהירה כלפי

חלקים די גדולים מההנהגה התורנית, בהסתגרות חמורה כלפי תנועת ההשכלה שסיכנה 

 את המשך קיומה הרוחני של אומתנו.
 

 פתיחות זהירה או הסתגרות חמורה? -ובכן, מהי הדרך המומלצת כיום בדורנו 

, הזהיר )בשנת תרפ"ה(ר הצופים בהרצאתו לכבוד פתיחת האוניברסיטה העברית על ה

הראי"ה קוק זצ"ל מעודף פתיחות כלפי התרבות המערבית. פתיחות מתוך "רוחב לב" 

 מסכנת את זהותו העצמית.
 

הרב ציין שמרבית צאצאיהם  של אלו שנפתחו לרווחה בפני התרבות המערבית  לגווניה, 

 ונטמע בין העמים"...הארץ, " כי החלק היותר גדול הלך  ןאינם שותפים כיום בבניי

לאחר שתי מלחמות העולם הגדולות, ירד האמון בתרבות המערבית. הנטייה להסתגרות 

שאפיינה  את האומה בימי הגלות, הייתה בעל כורחה. עם ישראל שהיה מחוץ לארצו 

ולמולדתו, תחת איום מתמיד על קיומו הפיזי והרוחני, הגיף את התריסים ודאג רק 

 להישרדותו.
 

כיום כאשר עם ישראל שב לארצו, מתעורר מחדש הצורך "להציץ" מן התריסים אולם, 

ולצאת לתוך חייהם התרבותיים של לאומים שונים, לתוך מפעליהם וספריותיהם. מבחינה 

זאת, מסוגל דורנו לגלות פתיחות . כמובן שפתיחות זו צריכה להיות ע"פ הכללים 

 הכשרים...
 

נו במצדדים בפתיחות וביתרונותיה. לעומתם, במענה לשלושת השאלות ששאלנו, עסק

ישנם הדוגלים בגישה הסגורה והבלתי מתפשרת כלפי החברה החילונית, ובכלל כלפי כל 

חברה ותרבות שאורח חייהם שונה מזה שלהם. לפי שיטה זו, עדיף כמה שיותר להיסגר 

יח ומוכיח בכדי לא להיחשף ולהיות מושפע מגורמים חיצוניים לא רצויים. "היודע להוכ
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את הרבים הרי הוא עושה קורת רוח לפני קונו שנאמר ולמוכיחים ינעם ועליהם תבוא 

 ברכת טוב" )תנא  דבי אליהו רבה ג'(.

 

רק מי שיודע כיצד לעורר אנשים מדרכם, צריך לעשות זאת. אבל מי שאינו מנוסה , לא 

ות, יענה בקצרה יתקרב לאותם אנשים. כגון: אדם הנשאל למה לא מגייסים בחורי ישיב

 ודעת האדם קצרה מלהבין דברים מסוג זה.  -ולא ינסה להתווכח : זו דעת תורה
 

מי שיורד נשאר  -המושג המזויף הנשמע בזמננו "לרדת אל העם" אינו אלא אחיזת עיניים

למטה, ואינו יכול לעלות את העם אליו אלא ההפך, לכן עדיף להסגר בפני החברה בכדי 

 דרכם.  שלא ימשכו אותך אל
 

אנו בעצם שמים לב, שאלו, המתנגדים לפתיחות לא רואים בה צורך, כיוון שהיא יכולה 

לגרום להתלבטויות קשות, שאדם שאינו תלמיד חכם גדול, אינו יכול לעמוד בפני 

 התלבטויות אלו.
 

לכן, לפי זרם זה, ההסתגרות שומרת על האדם מפני ירידה לתרבות רעה, ולכן הפתיחות 

 לל בחשבון. לא באה כ
 

לסיכומו של עניין, אנו רואים כמה סוגים של זרמים המתפלגים ביניהם, בעניין הפתיחות 

 וההסתגרות.
 

 חלקי של העקרונות שסקרנו: סיכוםנערוך 

. בפתיחות שנובעת מנטישת התורה ומהזנחתה.  א..קיימים שני סוגים של פתיחות 1

ת שהיא ביטוי לחולשה בתורה והיא פתיחות שנובעת מהרחבת גבולות התורה. יש פתיחו

 פסולה. ויש פתיחות שהיא ביטוי לגדלות בתורה והיא חיובית.
 

. בני הנוער גדלים באווירה של טשטוש מוחלט בין שני סוגי הפתיחות, הם אינם מודעים 2

 להבחנה ביניהם.

הפתיחות מתפרשת על ידם כפסיחה על שני הסעיפים שאיננה משתלבת עם נאמנות 

 לכן הם נבוכים ומבולבלים.לתורה. 
 

. קיים הבדל בין פתיחות "רגשית" לבין פתיחות "שכלית". קשה לעמוד בפני עוצמתן של 3

הרגשות ולעצור את הסחף שהם יוצרות. אנו רואים זאת בספרות ובאומנות. הפתיחות 

 השכלית קלה יותר, כיוון שיש סינון של השכל ואין מעורבות רגשית.

 הפן הרגשי מחייבת יותר זהירות והקפדה.מכאן שפתיחות כלפי 
 

. אידיאל הפתיחות רלוונטי לימינו, אך צריך לדעת כיצד אנו נפתחים. פתיחות רחבה 4

מידי מסכנת את זהותנו העצמית והתרבותית ולכן הפתיחות צריכה להיעשות ע"פ כל 
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 הכללים הנכונים, ע"מ שפתיחות זו תהיה פתיחות שהיא מתוך הרחבת התורה ושהיא

לשם שמים כפי שמסביר לנו הראי"ה קוק זצ"ל בנאומו לכבוד פתיחת האוניברסיטה 

 העברית בירושלים.
 

. ישנם גם את הדוגלים בהסתגרות. לפיהם הפתיחות היא בעצם רק אחיזת עיניים, מי 5

שנפתח נשאר למטה ולא להפך. לפיהם עדיף להסתגר ולא להתנסות  בדילמות קשות 

כם לתרבות רעה. ולכן הם אינם רואים כל צורך בפתיחות כלפי שיכולות לדרדר תלמיד ח

 חברה שאינה כמותם. 

 

 לפני סיום, אני רוצה להביע בקצרה את דעתי האישית בנושא.
 

לפי ראות עיניי, חשוב  להיפתח לחברה ולתרבותה ולא להיות נבדלים. כמובן , שפתיחות 

נם אנשים שיכולים להיפתח יותר זו צריכה להיעשות ע"פ גדרי התורה וע"פ חוקותיה. יש

ויש כאלה שפחות כל אדם יכול להיפתח ע"פ דרגתו. לא להיפתח יותר מדי וגם לא להיות 

סגור יותר מדי. אמשיל משל פשוט: בחוץ משתוללת סופה עזה ויורד גשם , ואילו בתוך 

הבית חמים ונעים.אמנם, אני צריך ללכת למכולת לקנות  דבר מה, ואם אצא עכשיו 

קרר ואהיה חולה. לכן, כדאי להסתגר בבית עד שהסופה תירגע, והגשם יפסק ואז את

 לצאת למכולת.
 

המסקנה אם כן היא ברורה: לא כל הסתגרות היא דבר שלילי, מצד שני אני לא יכול 

להיות נעול בתוך ביתי כל חיי, צריך לצאת מתישהו ולהיפתח. לא כל יציאה החוצה מזיקה 

 לבריאות.  
 

דבריו של הרב שלמה אבינר: למרות המלחמה עם דעותיו ומעשיו של האדם  אסיים עם

החילוני, יש לאוהבו, כי אהבת ישראל כוללת את כולם הן הקרובים לתורה והן הרחוקים, 

 כמו שנאמר: 

 )עם וארצו ב'(הרי שגם את הרחוקים יש לאהוב.  -"אוהב את הבריות ומקרבן לתורה"
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 בעזרת ה'
 

 מיכאל קטנוב ל /יציאה לטיול בחו"

 

ישנה תופעה של צעירים רבים שלאחר מועד שחרורם מהצבא חושבים לנסוע לחו"ל 

למקומות כמו המזרח הרחוק ומדינות דרום אמריקה ונשאלת השאלה, האם בכלל מותר 

 לצאת מא"י לטייל בחו"ל? בשאלה זו נעסוק בהרחבה במאמר.
 

 מקור הדין:

  סור לצאת מא"י הם מהתורה:המקורות הראשונים שבהם מדובר על האי
 

"כי יכרית ה' אלוקיך את הגויים אשר אתה בא שמה לרשת  -.פרשת ראה פרק יב' פ' כ"ט1

" בסיפרי מסופר על מקרה ברבי אלעזר בן שמוע וירשת אותם וישבת בארצםאותם מפניך 

ור' יוחנן הסנדלר שרצו ללכת לחו"ל ללמוד תורה אצל ר' יהודה בן בתירה וכשהגיעו 

ידון הם נזכרו בא"י והם התחילו לבכות וקרעו את בגדיהם ולמדו מהפסוק "וירשת לצ

 וחזרו לא"י.אותם וישבת בארצם " שמצוות ישיבת א"י כנגד כל המצוות שבתורה 
 

"והורשתם את הארץ וישבתם בה כי לכם נתתי את הארץ  -פרשת מסעי פרק ל"ג, נ"ג( 2

 לרשת אותה".

עשה לרשת את הארץ אשר נשבע ה' לאבותינו לתת לנו  הרמב"ן מבין מפסוק זה שמצוות

 ואסור לנו לעזוב ולהפקיר אותה.

הרמב"ן טוען שגם הרמב"ם סובר כך, אפילו שהוא לא כותב במפורש בספר המצוות שלו, 

 משום שזו מצווה כוללת.

אנו קוראים "כל  אגם חז"ל במקומות שונים כתבו על איסור היציאה לחו"ל: בתוספת

נאמר בדוד: "כי גרשוני היום מהסתפח  ךי לחו"ל כאילו עובד עבודה זרה, שכהיוצא מא"

 בנחלת השם" לומר לך שכל הדר בחו"ל כאילו עובד עבודה זרה..."
 

 טעם הדין:

 הטעמים לאיסור יציאה מא"י לחו"ל מוסברים בצדדים ההלכתיים הערכיים והלאומיים.
 

משפט כהן" כותב על איסור הרב קוק זצ"ל בתשובה בסיפרו " – מזלזל בקדושתה (1

היציאה לחו"ל וסובר שאין טעם לצאת ולהשתטח על קברות צדיקים בחו"ל כשכאן 

בארץ יש לנו את אברהם יצחק ויעקב, ועוד מוסיף הרב, מדוע אדם יצא מהיכל המלך 

לחצר הארמון, כלומר איך אפשר לצאת מארץ ישראל שהוא הארמון, לחו"ל  שהוא 

 ל בכבוד המלך.וזהו זלזו -חצר הארמון
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"אלוקי השמים ואלוקי הארץ" מבאר הרמב"ן שאכן  ’על הפס – איבוד מעלת א"י (2

הקב"ה משגיח על כל העולם כולו בשווה משגיח על כל העולם כולו בשווה אבל בא"י 

הזוהר הקדוש לומד זאת מהפס': "בהנחל עליון גויים  ,הקב"ה מתגלה בצורה ישירה

 עמו יעקב חבל נחלתו". ’כי חלק ה ,מים למספר בנ"י אדם יצב  גבולות ע-בהפרידו בני

 

החיים בחו"ל כרוכים בשיתוף מלא עם הגויים כמעט בכל אורחות  -חשש להתבוללות (3

בעבודה והחברים. ולכן,  ,בתרבות הרחוב ,אוניברסיטאות ,הספר-בית ,חיינו במכולת

היום אנו קשה היה ליהודים לשמור על יהדותם במשך כל עשרות השנים האחרונות ו

יהודים שמתבוללים ובדרום  75%-מלאי צער לדעת כי לדוגמא בצרפת יש למעלה מ

מהאוכלוסייה היהודית שמתבוללת ולכן יש ערך גדול  85%-אמריקה מגיעים אף ל

ומשמעות רבה למגורים כאן בא"י שהנך מוקף ביהודים בכל אורחות חייך מאשר 

 וב יהודי מוחלט.לחיות בקרבתם של גויים, וכאן בא"י זכינו לר

 

חייו של האדם בנויים ממעגלים מעגלים, מעגל המשפחה, החברה,   -פגיעה בישוב א"י (4

העבודה ומכל האנשים הסובבים אותו. אדם יחיד יכול להשפיע על הרבה מאוד אנשים 

מסביבו ולפגוע באנשים המכירים אותו שאם הוא מחליט לצאת לחו"ל לחיות שם אז 

וזה יכול לגרום שהם גם יעלו את הרעיון את האוכלוסייה  אנשים יתחלו לדבר עליו

 שבא"י.

 

יש מצוות שחלות דווקא בא"י ולא בחו"ל והם נקראות  -מפקיע מצוות התלויות בארץ (5

, קודשים,טהרות וכו.. המצוות התלויות בארץ כגון: מעשרות, לקט, שכחה, פיא

יותר של מצוות  וכשאדם יוצא לחו"ל הוא מפסיד את היכולת לקיים כמות גדולה

ואפילו את המצוות שאינן תלויות בארץ הערך שלהן שהוא מקיימן בארץ גדול פי כמה 

מקיום אותם מצוות בחו"ל ועל זה אומר רבנו בחיי שקיום מצוות בחו"ל הוא בבחינת 

"הציבי לך ציונים" כלומר יש למצוות ערך לכך כשעם ישראל יחזור לארצו יזכרו וידעו 

אבל מי שמקיימם בארץ ישראל זוכה לאור המצוות ולהופעת  עדיין את המצוות,

 קדושתם במציאות. 

 

כפי שביארנו בסעיף א' יש מצוות עשה מהתורה ליישב את  -מפסיד מצוות ישוב הארץ (6

ארץ ישראל ושלא נעזבנה בידי האומות כפי שכתב הרמב"ן מצוות יישוב א"י היא 

חו"ל לא מקיים מצווה כל כך שכולה כנגד כל המצוות שבתורה ולכן מי שיוצא ל

 חשובה. 
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 : תנאי הדין

לגבי איסור יציאת כהן לחו"ל משום טומאת ארץ העמים, אומרת  במסכת ע"זמהגמרא 

הגמרא של שני דברים יכול הכהן לצאת לחו"ל ולהיטמא: ללמוד תורה ולשיא אישה 

תלמוד תורה  שגדול -ומסביר תוספות שדווקא שתי מצוות אלו שהם חשובות, לימוד תורה

מביא לידי מעשה ולישא אישה. מקיים את דברי ישעיהו "לא לתהו ברעה". המפרשים 

מסבירים את הגמרא שמדובר דווקא בכהן משום הטומאה אבל עניין יציאה לחו"ל אין 

הבדל בין כהן לישראל וגם לישראל יש איסור לצאת לחו"ל  וכהוכחה לדבר מביאים את 

"א שאומרת על אותו אדם שהיה צריך ליבם את אשת אחיו , עהגמרא בכתובות דף קי"א

והוא בא לפני רבי חנינא ושאל אותו האם הוא יכול ללכת לייבם אותה, אמר לו רבי חנינא 

שאח שלו נסע עכו"ם ומת "וברוך המקום שהרגו ואתה תרד אחריו?" מכאן אנו למדים 

 שיש איסור גם לישראל לרדת מא"י לחו"ל.
 

אלו שהבאנו סותרות זו את זו משום שלפי הגמרא בכתובות יוצא  לכאורה שתי גמרות

שיש איסור לצאת לחו"ל אפילו על מנת לישא אישה ואילו בגמרא בעבודה זרה ראינו שיש 

היתר לצאת לחו"ל בשביל לישא אישה וללמוד תורה? אלא מתרץ תוספות ד"ה "ללמוד 

דווקא כשבדעתו לחזור שהגמרא שמתירה לצאת לחו"ל ללמוד תורה ולישא אישה זה 

 לא"י, דאילו אין דעתו לחזור" בזה עוסקת הגמרא בכתובות ולכן אסור.
 

וכן כותב הרמב"ם בהלכות מלכים " אלא ללמוד תורה ולישא אישה או להציל מן הגויים 

" מרמב"ם זה ניתן גם ללמוד שמותר לצאת לחו"ל ע"מ לחזור לא רק לשתי ויחזור לארץ

ולישא אישה אלא גם לשאר דברים חשובים כגון: להציל מן המצוות של לימוד תורה 

הגויים או לסחורה. את ההיתר לסחורה לומד זאת הרמב"ם מהירושלמי שכותב " לישיבה 

 אין אתה חוזר אבל חוזר אתה לסחורה ולפרקמטיא ולכבוש את הארץ".
 

עה הרב ישראלי מסביר את הטעם שלפי הרמב"ם איסור היציאה לחו"ל הוא מטעם הפגי

בישיבת א"י ולכן היוצא ע"מ לחזור אינו פוגע בישיבתו בארץ ולפי זה יש להתיר יציאה 

 ע"מ לחזור לכל מיני צרכים ולא רק לאלה שנתפרטו בגמרא. 
 

תשובת הר"ש וואזנר היא: "מדברי הרמב"ם המביט טוב יראה ברור, דעיקר האיסור הוא 

א צורך כלל אבל בצורך כל דהו אסור לצאת לל -אבל בדעתו לחזור… דווקא דירת חו"ל

לא גזרו. ובטיול, ע"פ סברה, לא נקרא צורך, ומכל מקום, אם הולכים לזמן מועט מאוד, 

 לראות פלאי הטבע של יוצר בראשית ברוך הוא, יש מקום להקל".

הגמרא במועד קטן אומרת "והבא ממדינת הים לא יגלח מפני שיצא שלא ברשות אמר 

 …"., למזונות דברי הכל מותררבא לשוט, דברי הכל אסור
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הבין שהגמרא מדברת על איסור יציאה מארץ ישראל לחו"ל ולפי מסקנת הגמרא  הרא"ש

 התירו לצאת לחו"ל למטרות פרנסה ואסרו לצאת לשוט כלומר לטיול.

בפירושו לגמרא כותב בקידושין דף ל"א ע"ב אומר שמותר לצאת לחו"ל לקראת  -המאירי

 אביו ואמו הבאים לא"י.
 

המהרי"ט בחידושיו שמסכת כתובות מבין שהיוצא ע"מ לחזור מותר  - שיטת המהרי"ט

בכל אופן. וההיתרים המיוחדים לישא אישה וללמוד תורה הם כשיוצא להשתקע ואז לא 

התירו אלא למי שאין לו אישה. ובחידושיו לקידושין כותב "לסחורה או לעסק שיש לו 

 שמה, פשיטא דמותר וכן לכל צורך".
 

במסכת שבועות כותב "כי היכי שיציאה ע"מ לשוב אינה עבירה, כך  -"שלטי גיבורים"

ההליכה ע"מ לשוב אינה מצווה דעיקר ההליכה והיציאה תלוי בדירה" כלומר גם ל"שלטי 

 גיבורים" אם היציאה לחו"ל היא זמנית מותר לצאת לכל צורך. 
 

הים מגלח במועד והוא שהוא שו"ע באו"ח בסימן תקל"א סעיף ד' כותב "שהבא ממדינת 

 לא יצא מא"י לחו"ל לטייל" 

 

 סיכום השיטות

האיסור לצאת לחו"ל הוא גם לישראל ואף ע"מ לחזור כל זה בשביל לשוט  -הרא"שלדעת 

 אבל לצורך מצווה או אף לרווח מותר.
 

)ע"פ "משפט כהן"( מותר לצאת לחו"ל לכל צורך אם עושה זאת ע"מ לחזור  -התוספותלדעת 

 להשתקע אסור אפילו ע"מ ללמוד תורה ולישא אישה. אבל
 

ההיתר לצאת לחו"ל ע"מ לחזור היא כדי לישא אישה, ללמוד תורה  -הרמב"םלדעת 

ולסחורה ולפירוש הרב שאול ישראלי ברמב"ם מהיתר הסחורה נלמד להתיר לכל דבר 

 הרשות וכל שכן למצווה חוץ מטיול.
 

ל ע"מ לחזור לכל צורך. ומידת חסידות היא מותר לישראל לצאת לחו" -המהרי"טלדעת 

 שלא לצאת אף ע"מ לחזור.

 

 מסקנות

בסימן תקל"א סעיף קטן י"ד כותב: "מא"י לחו"ל אינו מותר אלא ביוצא  -משנה ברורה

להרוויח או לראות פני חברו דהוא חשיב דבר מצווה שמותר לצאת מא"י בשביל זה. מה 

 ר לצאת מא"י לחו"ל".שאין כן לטייל בעלמא דבכהאי גוונא אסו
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כותב שאסור לצאת לחו"ל לטיול אבל לשאר מצוות כגון כיבוד הורים או  -הרב אבינר

יציאה למקומות היסטוריים או ביקור במחנות השואה הוא מסכים להתיר לנוער אשר 

 רחוק מן היהדות.
 

על  כותב ב"יחווה דעת" שאסור לצאת מא"י לחו"ל כדי לטייל אפילו -הרב עובדיה יוסף

מנת לחזור לא"י אבל מותר לצאת לשליחות המוסדות הרשמיים שבא"י ללמד תורה 

בחו"ל ולחזקם בתורה ואפילו אם נסתיים הזמן שהוסכם שילמדו שם רשאים להמשיך 

 לשהות שם וללמד תורה ואח"כ לחזור. 
 

טוען שלא מספיק התנאי של "דעתו לחזור" אלא "ויחזור לארץ" מיד  -הרב ישראל רוזן

וף המשימה הזמנית שהוא הלך אליה. הרב רוזן לומד מזה שטיול מאורגן לחו"ל, בס

 -, ובדרך כלל זו "משימה" קצרה)זמני(בעיקר קבוצתי, בהחלט נושא אופי של ארעיות 

ללא קביעת המזרח( -)מן הסוג של טיולי"ויחזור לארץ" אבל הרב רוזן נגד טיול של שוטטות 

 רך והוא טוען שזה נקרא "שלא ברשות".מועד חזרה, ללא כרטיס חזור מתאו
 

התיר לצאת לחו"ל למטרות חולי הגוף: למעיינות מרפא, לאזורי הרים  -הרב דיכובסקי

 וכו'...
 

וברור שלפי כל השיטות ניתן לצאת לחו"ל ע"מ לישא אישה וללמוד תורה וניתן גם 

 להוסיף את ההיתרים לסחורה ולהרווחה.
 

ה לחו"ל בנסיבות מסוימות, כאמור לעיל, יש לצטט את למרות שניתן למצוא היתר ליציא

"ואע"פ שמותר לצאת, אינה מידה חסידות, שהרי י( -)הלכות מלכים ה' , טדברי  הרמב"ם 

 מחלון וכליון, שני גדולי הדור היו, ומפני צרה גדולה יצאו, ונתחייבו כליה למקום.
 

ומתגלגלין על עפרה וכן הוא  גדולי החכמים היו מנשקים על תחומי א"י , ומנשקין אבניה

 אומר: כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו".      
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 בעזרת ה'
 

 מיכה עמר/  נס וטבע

 

אם ביבשה למה בים, ואם  בתוך הים  – ]שירת הים[ "ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה" 

ו ואח"כ למה ביבשה? אלא מכאן אנו למדים, שלא נקרע להם הים עד שהתקרבו ממש אלי

 .]שמות רבא כ"א[נעשה להם יבשה 
 

  בה' הוא אחד מצדדי השלמות האנושית ואנו מבחינים בשני סוגי בטחון: ןהביטחו

 הביטחון התמידי להיות בוטח בה' בכל עת שיעזרהו בהשתדלותו הטבעית. .א

 הביטחון בה' שיעשה לו נס לכשיצטרך. .ב
 

נעלה שהם מאמינים בקב"ה, אז כאשר היחיד כפרט או צבור שלם, נמצאים במצב מוסרי 

יש באפשרותם להכיר את יד ה' בהנהגה הטבעית ההולכת אחוזה עם סדרי החיים 

האנושיים. וכשהאדם מאמין שכל סדרי העולם, הכל ע"פ רצונותיו יתברך וכל מסיבותיהם 

ערוכים לתכלית הנשגבה של השלמות האנושית, אז אדרבה, האדם יכיר יותר את קונו 

ק לו את צרכיו בדרכים טבעיים ולא בדרך נס, כאשר האדם זוכה להם דווקא כשיספ

 בהשתדלות רבה מצדו, בחכמתו ובכוחותיו הגופניים, הנפשיים והטבעיים.
 

אמנם, בנפול העם ממעלתו, כשהוא שקוע בהבלי החומר ולא יקווה אל ה', במצב כזה לא 

ע, מפני שאם יצליח יש יוכל העם להכיר כלל את יד ה' כאשר ירבה השתדלותו בדרך הטב

סכנה שיאמר שידו הושיעה לו ורק בזכות כוחו הצליח, ולא יוכל לבוא בהנהגה הטבעית 

 אל שלמותו.
 

אנו רואים שלאחר ארבעים שנות גלוי שכינה במדבר כשהעם כבר התעלה בהכרתו , אז 

דעת הגיע עם ישראל להנהגה של פעילות וחריצות אנושית  בכל חלקי החיים, שיוכל כבר ל

את ה' גם ממקור הטבע התמידי: "שאו מרום עיניכם וראו מי ברא כל אלא", שהרי אם 

היה מקום להשיג את השלמות ללא כל השתדלות מצד האדם האנושי, אז לא היה הקב"ה 

מצווה אותנו במצוות, אלא היה מזכה אותנו בשלמות הנפש  בלא כל השתדלות של תורה 

 ומעשים טובים.
 

 ע אנו צריכים נסים?!נפתח בשאלה, מדו

הצורך בנסים הוא מפני שיש מצבים המזדמנים לאדם, שבהם צרתו היא כה גדולה עד 

שאין לאדם, את היכולת והאמצעים המתאימים כדי להיוושע בכוחות עצמו, ובמקום 

]ארץ מצרים נקראה כך משום  שהיכולת האנושית מוגבלת, שם זקוקים לתשועה בדרך נס.
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שהוא גבול, הרומזת לגבול היכולת האנושית להיוושע, שם החלו להתגלות הנסים  ששמה מורה על המיצר

 שנעשו בפני ההמון[.

 

הם עזרה שמימית, מחכמת ההנהגה האלוקית להוציא את האדם מן המיצר שהוא  -נסים 

לכוד בו, והנהגת הנס הפועלת במקום שהאדם עם כל כוחותיו הגופניים והנפשיים אינו 

צמו, מצב שמביא את האדם להכרת אפסותו ותלותו באלוקים ובכוח יכול להושיע את ע

 עליון.  
 

זה פשוט  שהקב"ה לא עושה נס בלא צורך, כי ה' יתברך רוצה בקיום הטבע, ולכן כשיש 

 צורך מיוחד לעשות נס, גם אז עדיף למעט ככל האפשר בנס.
 

ל  בטחון ואמונה ההסתמכות על הנס במצב של חוסר ברירה היא חיובית, יש בה ביטוי ש

בצור ישענו, אבל ההסתמכות על הנס במקום שאפשר להגיע לאותה מטרה בגבורה 

אנושית וחריצות גיבורי מלחמה היא שלילית, וחלילה במקרה כזה להתרפות ולהסתמך על 

הנס, מפני שהיא מביאה למורך לב, עצלות ודעיכת רוח הגבורה, שכל אלו הם חסרון 

 לאומי גדול.
 

כותב הרב קוק: אם כל סדרי הטבע מוגבלים הם, אם  ]עמ' מ"ט[לת ראיה" בסידור "עו

השלשלאות שהן טבועות זו בזו ואחוזות בטבעות, באופן קבוע מראש ובלתי ניתן לשינוי, 

אזי הינן לפעמים מפילות זוועה על גורל האדם, המתאבק במלחמה רוחנית וגשמית,הנה 

העליון שאזיקי הטבע, גבולותיו ומיצריו  אור ה' הוא הנס המוחלט, דבר ה' הוא החופש

 כלא נחשבים נגדו.
 

"לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה לומר שעושין לו נס שמא אין עושין לו נס ואם עושין 

 ]שבת ל"ב, ה'[.לו נס מנכין לו מזכויותיו". 

 

מלבד התועלת המעשית שיש לאדם הנמנע מלסמוך על הנס, מפני שרצון הקב"ה להנהיג 

למו בדרכי הטבע. המונע עצמו מלסמוך על הנס, חוסך לעצמו אכזבה ותסכול. מלבד את עו

התועלת המעשית הזו, יש להימנע מלסמוך על הנס גם תועלת רוחנית. האדם, שהוא עצמו 

אחד ממפעלות ה' שיצר בחכמתו עפ"י חוקי הטבע שחקק בעולמו, ראוי לו להיות אוהב 

המאפשרים לאדם להיות פועל לולא נפעל.  את הטבע, את הסדר וההדרגה שבמציאות,

ושלמותו של האדם אינה רק ביכולתו להיות נפעל, אלא גם החפץ להיות פועל, גם הוא 

חלק משלמותו. וכשהרצון הזה מתחבר עם הידיעה האמיתית אז בודאי יהיה האדם פועל 

ת טוב. יכולתו של הפועל מתאפשרת לו ע"י הטבע, מה שאין כן במעשה הנס ההופך א

האדם להיות נפעל, שבו אין האדם יכול לעשות מאומה, ובכך נגרע כוחו המיוחד של 

 האדם.
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 כל אדם יש לו זכויות. מהיכן באות הזכויות לאדם?

הזכויות הן פרי הפעולות הטובות של האדם, והאדם עושה אותן באמצאות המכשירים 

כך זכויותיו מתרבות. הטבעיים שנתנו לו מהשמים. וככל שהאדם מרבה בפעולות טובות, 

אך ככל שהאדם נזקק לנסים, כך הוא חדל מלהיות פועל, והופך להיות נפעל, ובתור כך 

הוא חי על חשבון העבר, מה שגורם  לזכויותיו להיות חסרות. אבל כאשר האדם משתמש 

ופועל בכוחות הטבע, הוא הופך להיות פועל, ומתקיים בו: "יגיע כפיך כי תאכל אשריך 

ובהיותו פועל את פעולותיו בשכל הטוב ובהנהגה נכונה אז זכויותיו מתרבות  וטוב לך"

ומתווספות. ע"כ ראוי שתהא באדם אהבה פנימית אל הטבע, יחד עם הידיעה הברורה על 

חשיבות הנסים בשעה שזקוקים להם, אלא שאהבת הטבע שהוא מעשה ה' התדירי, העולה 

 קרי וארעי.על מעשה הנס שגם אם הוא פועל ה' אך הוא מ
 

הנס והטבע שניהם מעשי ה'. אלא, במקרה שהאדם עצמו אינו יכול להיות פועל אז בא 

הנס, מה שמניח על קטנותו ואפסותו של האדם. מה שאין כן הטבע שהוא מעשה ה' 

 שהאדם משתתף עמו.
 

ראוי לאדם לאהוב את חיי ההשפעה שהם חיי פעולה שהם חפץ הקב"ה בעולמו, מפני שכל 

אים את השלמות היותר עליונה של הבריות, ששלמות זו היא תכלית הבריאה, אלה מבי

ולמען הגשמתה לא חיסר הבורא בעולמו כל דבר ועניין המביא לידי הכשר תכלית זו. 

וממנה  ]ההופכת את האדם לנפעל[ובהכשרה זו, כלולה לפעמים גם מידת ההקטנה של הנסים 

קב אבינו, שבתחילה אמר: "קטונתי מכל ועל ידה יבוא האדם לגדלות. כמו שארע ליע

החסדים" שהחסדים הקטינו אותו אמנם אח"כ באה לו הגדלות ע"י חיים של פעולה: "כי 

 שרית עם אלוקים ועם אנשים תוכל."
 

 נסית וההשתדלות הטבעית במלחמה-ההנהגה האלוקית
לל כל עוד לא באה האנושות לשלמותה, אין לראות את מציאות המלחמה למיותרת, בג

שהיא דרושה להגן על האומה ולהבטיח את תקומתה. התפיסה הרווחת היא, שהצלחתה 

של כל האומה במלחמה היא לפי המורל ותגבורת הרוח ואומץ הלב של לוחמיה, אך בנוסף 

 לזאת גם גבורה מוסרית וביטחון בקב"ה וקיום מצוות, ששילוב זה הוא הנכון ביותר.
 

עמ"י בצאתם ממצרים, היא שנסים שהקנו לישראל  ההנהגה הניסית שנהג ה' יתברך עם

את מידת הביטחון ביכולת ה', וכי לה' המלחמה. אך עם זאת, על האדם לשכלל את 

מאמציו ואת השתדלותו האנושית על הצד הטוב ביותר, שלא תסתפק בגבורה קלה בלבד, 

פשוטה  אלא תגייס את כל הצדדים המביאים לשלמות הפרט והכלל. ושילוב זה של גבורה

עם הנהגה מוסרית היא היסוד שצריך עמ"י לנהוג בו במלחמותיו לפי הדרכתה של תורת 

עמינדב -]דוגמת נחשון בןה' תמימה. התרחשות הנסים הגלויים בזכות ההשתדלות האנושית 

, מלמדת אותנו שיש צורך בחריצות האנושית לפתח וקריעת ים סוף, החשמונאים ונס הניצחון[
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בידנו. ובכללם גם את ההתאמצות לחוזק האומה וכל צרכיה. שגם כל כשרון המצוי 

צרכים אלו, הם בכלל החובות המוסריות והתורתיות. כך שדווקא השקפת הביטחון בה' 

היא שתזרז את האדם לרכוש כישורים אנושיים ולאמצם. וזוהי כוונת הגמרא שאפילו כל 

גם הם מותנים ותלויים  –הדברים הנסיים שאין בהם שום צד של השתדלות אנושית 

 –בחריצות המוסרית של האדם וכשרונו, שמזה נוכל ללמוד על כלל ההשתדלות האנושית 

 כמה גדולה היא ערכה של ההשתדלות בכל השתלמות שבעולם.
 

גשמית, -מוסרית לבין השתדלות פיזית-לכאורה יש מקום לחלק בין השתדלות רוחנית

אנושי מה שאין כן בתחום הגשמי, כאן יש שבתחום המוסרי יש לאדם להשתדל בכוחו ה

]מאמר לאדם לתת מבטחו בה'. אלא, שכבר דחה חלוקה זו רס"ג בספרו "אמונות ודעות 

נצחית אנו צריכים -: "שכיוון שאנו רואים שלצורך בהשלמה הרוחניתעשירי אות ט"ו[

להשתדלות של תורה ומעשים טובים, הדבר מלמד אותנו שכך היא מידתו של הקב"ה, 

שהאלוק' ינחיל את הטוב רק ע"י ההשתדלות מצד האדם. מזה נבין שגם את הטוב הגשמי 

לא נוכל להשיג, אלא, ע"י השתדלותנו אנו. אלא, שלזה אנו צריכים לצרף את הביטחון בה' 

 ואז החריצות תתמלא מכל צדדיה.
 

 זה. נרחיב ונביא דוגמאות במדע ובמלחמות מהעבר אשר ימחישו לנו באופן ברור בנושא
 

 ההשגחה והחוקיות שבטבע
 

ניתן לראות מתוך מספר הדוגמאות הבאות את התערבותו הישירה או העקיפה של ה' 

 בדרך ובחוקיות הטבע. לשם כך נשאל מס' שאלות:

 הבורא חקק את חוקי הטבע, האם ויתר בזה את התערבותו בענייני העולם? .1

 מיוחדות של ה'?האם הטבע פועל רק ע"י חוקים קבועים ולא לפי הוראות  .2

. מרובות ]תנ"ך[על הראשונה מתוך ספר הספרים  בשלילהמשתי השאלות שלעיל, קל לענות 

 הדוגמאות של פעולות הבורא בענייני הטבע, אשר מקצתן נביא להלן: 

* גירוש אדם וחווה מגן עדן. * העונש של דור הפלגה. * הוצאתו של אברהם אבינו מארץ 

הצלת לוט. * באר לחי רואי. * הבטחת ארץ ישראל. * הוצאת מולדתו. * סדום ועמורה. * 

 העם ממצרים. * צרעתה של מרים. וכו'....

לגבי השאלה, כיצד מסתברים זה בצד זה שני הכללים כשל "חוקיות" בטבע ושל "שימוש 

 בטבע ע"י ה' לשם השגת מגמותיו" ?
 

עמנו את המגפה ששלח : במידה רבה נעשות פעולות בטבע, אנו מכירים מדברי ימי תשובה

 ה' לצבאו של סנחריב והצלת ירושלים בעקבותיה.
 

פועל ע"פ חוקים קבועים מראש מפי עליון. אך, במקרים מסוימים "בשטח"  אכןהטבע 

 אשר בו הבעיה אינה מתעוררת נעשות פעולות ה' והטבע נשלט לפי הוראות מיוחדות.
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חב, מתו שם יותר ממחצית באנגליה שהתר]פרוטסטנטיזם[ מסופר על "הרפורמציה" 

 הכמרים, הכוחות האנגלים ולוחמיהם נחלשו ויד ה' נגעה בדבר.
 

להנרי השמיני, מלך אנגליה, נולדו יותר משישה בנים זכרים וכולם מתו סמוך להיוולדם 

. לפי דעתו של מדען מפורסם העונה לשם מייג'ור, גרמה לכך מחלה ]ומקצתם נולדו מתים[ 

דרש גירושין מאישתו, וכשהאפיפיור לא הסכים ואילו ראש שחלה בה המלך. המלך 

הכנסייה בלונדון בכל זאת אישר את הגט, החרים האפיפיור את המלך. אז החרים המלך 

 המנזרים ואת נכסיהם סיפח והחרים לאוצרות ממלכתו. את כל 
 

אפשר לקרוא את הדוגמאות בלי להגיע לידי הכרה שמגפות שונות ומשונות שינו פעמים 

רבות את מהלך ההיסטוריה. הרי זו אחת הדרכים בהן מכוון ה' את ההיסטוריה ולא ידענו 

אימתי מוליכה הדרך הזו ולמה. מכל מקום, ברור שאין בתהליך זה כל סתירה בין 

 -עד כמה שידוע לנו –ההשגחה האלוקית לבין חוקי הטבע. שכן, אין בדרך כלל חוקיות 

 בהתהוות מחלות ומגיפות.
 

של ה' מתבטאת בנסים ובנפלאות. חוקי הטבע קובעים שעובדת ידועות הולכות השגחתו 

כך תצאנה אותם תוצאות מאותן  –וחוזרות על עצמן תמיד. כל זמן שהתנאים חוזרים 

הנחות ע"פ העבר. באו אנשי מדע ובדקו ומצאו שהדעה הזו אינה מדויקת, וכי חוקי הטבע 

דיואקטיבי יתפרק ויימוג חציו בהקרנה. הם חוקים סטאטיים. אפשר לומר שכל חומר ר

אולם, אין שום אפשרות לדעת איזה חלבון יצא ראשון, שני וכו'.... כי החלבונים מתנהגים 

כאילו לפי הגרלה. דוגמא זו מראה כי אין הבדל מעשי בין תפיסת חוקי הטבע לפי המובן 

חפשים הסבר קודם ובין תפישתם כחוקים סטטיסטים. אולם, יש מבין הוגי הדעות המ

רציונאלי לנסים ונפלאות, והללו טוענים: לא חשוב שמאורעות יוצאים מן הכלל עלולים 

לקרות אחת לתקופה ארוכה אשר אין לשערה, העיקר זה שאכן הם יכולים לקרות. נמצא, 

שמאורעות כמו קריעת ים סוף ונסים  גדולים נוספים מן העבר, אינם סותרים את חוקיות 

אפשר מעתה להבין כי הדבר התרחש  –ככה הם טוענים  –החוקיות  הטבע, אף במסגרת

בעבר. ה"נס" איננו במה שמתרחש כי אם "רק" בעת שהתרחש. הקב"ה גרם לתופעה 

טבעי -נדירה כזאת באותו היום, באותה השעה ובאותו המקום אשר בו המאורע הבלתי

 היה נחוץ לו למטרותיו ההיסטוריות.
 

פעמיות. צריך להביט אל -ק במאורעות דרמטיות וחדאולם, טעות לחפש את הנס ר

שהנחלים ]בארצות הקרות[ הדברים שקורים בכל יום ויום. דוגמא: בכל חורף רואים 

והיאורים הימים הפנימיים והאגמים נקפאים ומתכסים קרח. החורף הולך ונמשך ושכבת 

 הקרח הולכת ומתעבה.
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ויר ובין המים, נשארים המים במצב אולם, היות והיא נמצאת למעלה ומפרידה בין האו

נוזל במעמקי הנחלים העמוקים, כי הקור המגיע לשם אינו מספיק להקפיאם. הודות 

לעובדה זו, ורק לה,  נשארים הדגים בחיים. אילו היו המים קופאים מלמטה למעלה, כל 

הרמש החי במים היה מת. והודות לזה שהמים קופאים מלמעלה למטה יש שכבת קרח 

ה.אשר מונעת מהקור השורר בחוץ באוויר להקפיא את המים שמתחת לשכבת עליונ

הקרח. מי שמתעמק ושואל, מדוע דווקא קופאים המים מלמעלה למטה ולא ההפך? מוצא 

שכשהטמפרטורה עולה,  -שולט חוק אחיד פרט למיםתשובה זו: בכל החומרים שבעולם 

גם על המים לח חוק זה פרט מתרחבים, וכשהטמפ' יורדת הם מתכווצים. -הם מתפשטים

מעלות. בטמפ' אלו ורק בהם יוצאים המים ורק הם מגדר  4לטמפ' שבין אפס למינוס 

החוק, ובמקום להתכווץ הם מתרחבים. עובדה זו מסבירה מדוע הקרח במקום להיות 

 מכווץ, ולכן יותר כבד מהמים ולפיכך לשקוע, הוא דווקא יותר קל וצץ על פני המים.
 

כל חוקי הטבע האחרים, הוא הנס הזה. הוא ורק הוא מאפשר שדגים  היוצא מכלל

 מוסיפים לחיות בנחלים, ביאורות ובאגמים, וכי החיים קיימים במים עד היום.
 

לאור הנאמר לעיל, אכן יש במה להרהר בזמן שאנו מודים "על הנסים שבכל יום אימנו". 

אשרינו שזכינו לראותם נגד נוכל למצוא אותם בטבע ונוכל למצוא אותם בהיסטוריה. 

 עיננו בדורנו, בדברי ימי עמנו.
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 בעזרת ה'
 

 נתנאל תמנהההשגחה / 

 

נושא ההשגחה הוא נושא מורכב. מחד, מקובל לומר ש"הכל בידי שמיים חוץ מיראת 

שמיים", כלומר: כל מעשיו של האדם הן לחיוב והן לשלילה מושפעים מידי הבורא יתברך 

ך, מקובל לומר שלאדם יש בחירה חופשית לבחור באיזה דרך הוא "בידי שמיים". ומאיד –

 ילך, ומה יעשה בחיי היומיום שלו, כלומר: מעשיו של האדם תלויים באדם.
 

שתי עמדות אלו לכאורה עומדות בסתירה. אך, השווה בין העמדות האלו, שזהו דבר 

היומיום שלנו ששייך ליומיום של כולנו ככלל ושל כל אדם כפרט. הן אם נאמר שחיי 

 ידינו. -ידי הבורא יתברך והן, אם נאמר שהם נקבעים על-נקבעים על

 ננסה במאמר ליישב ולהסביר את שתי העמדות הנ"ל והסתירה ביניהן.
 

 מהי בעצם השגחה?

המילה השגחה מבטאת בעצם, פיקוח על דבר מסוים. כשאנו אומרים השגחה אלוקית, 

ת להיות תמידית, השגחה אלוקית היא תמידית. בניגוד להשגחה אנושית שהיא לא מחויב

בהשגחה ישנו פן מסוים ומשמעותי והוא בא לידי ביטוי אצל עם ישראל, כאחד מהדברים 

המרכזיים שבהם צריך להאמין, כיוון שממנו נובעים אמונה בנבואה, בתורה מן השמיים, 

ב: "אנוכי ה' בשכר ועונש ובגאולה. דבר זה מודגש בתחילת עשרת הדיברות, כפי שכתו

אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ   מצרים" ולא נאמר אשר בראתי את העולם, מכיוון, 

שיציאת מצרים מוכיחה ומלמדת על ההשגחה האלוקית. יש לציין, שההשגחה היא 

וכן בי"ג עיקרים מובא: "אני מאמין באמונה שלמה  לדעתםמעיקרי האמונה שחייב אדם 

בני אדם וכל מחשבותם, שנאמר: היוצר יחד לבם , שהבורא יתברך שמו יודע כל מעשי 

 המבין אל כל מעשיהם".
 

 ההבדל בין ההשגחה הכללית לבין הפרטית

ההשגחה הכללית נועדה לקיום הבריאה ומקיפה את הבריאה כולה.  -השגחה כללית

ההשגחה הכללית נובעת מנושא תכלית הבריאה, כלומר הבריאה במתכונתה הנוכחית 

וימת. כל חלקיה וחוקיה נבראו בגלל היותם דרושים  לתכלית זו. ולכן, נבראה לתכלית מס

כל עוד תכלית זו קיימת ועומדת, יש להתמיד בקיומה של הבריאה כפי שהיא. לכך נועדה 

 ההשגחה הכללית.
 

ההשגחה הפרטית בניגוד להשגחה הכללית, שנועדה לקיום הבריאה,  – השגחה פרטית

מין האנושי בלבד. ההשגחה הפרטית נובעת מן נועדה להדרכת האדם, ומכוונת ל

הנושאים: השלמות האנושית והבחירה החופשית, דהיינו תכלית זו של האדם חייבת 
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להתבצע ע"י האדם עצמו. כלומר, הגעתו אל השלמות, שעמה ההטבה העילאית של הבורא 

לקלקל  לנברא. וכיוון ששלמות זו צריכה להיות מושגת ע"י האדם בבחירתו, עלול הוא גם

ולסטות מן המטרה. על כן, יש לפקח על מעשיו, להדריכו ולכוונו להסיר את הרע שבו לכך 

 נועדה ההשגחה הפרטית.
 

 שלבים בהשגחה אלוקית

 מצאנו שלושה שלבים הבנויים אחד על גבי השני במציאות של השגחת ה' בעולם.

מו יודע הכל ואין אצלו "הוא יתברך ש )דרך ד', חלק ב' פרק ה'(כדברי הרמח"ל  -ידיעת ה' .א

חיסרון ידיעה כלל, לא בעתיד ולא בהווה ולא בעבר". כלומר: כל מה שהיה ויהיה הכל 

 צפוי לפניו ולא נעלם ממנו דבר  וכל ההווה גלוי ונודע לפניו.

 כלומר: הקב"ה משקיף על הדברים, דן אותם וגוזר עליהם גזירות. -השקפת ה' .ב

 מוציא רצונו אל הפועל. כלומר: ההשפעה היא מה ש -השפעת ה' .ג

 

ובעצם מה שנוצר הוא ששלבים אלו קשורים אחד בשני. כלומר: הידיעה גורמת להשקפה, 

וההשקפה גורמת להשפעה. עיקרה של השגחת ה' בעולמו היא ההוצאה לפועל של רצונו 

וזאת ניתן לפרש כהשפעה, מכיוון שכל הוצאה לפועל של רצון הבורא באה על ידי השפעה 

 מתאימה.אלוקית 
 

 בחרתי להתמקד בשתי שיטות מרכזיות העוסקות בנושא ההשגחה הפרטית והכללית.
 

 השגחה והשפעה אלוקית בשיטת הרמב"ם

 לדעת הרמב"ם ישנן שתי השגחות: השגחה כללית והשגחה פרטית. 
 

תפקידה לקיים את הבריאה שתוכל להמשיך להתקיים הלאה לעומתה  -ההשגחה הכללית 

 תפקידה לגרום לעולם להתפתח ולהתקדם. -השגחה הפרטית 
 

מבחינת ההשגחה הכללית כולם שווים: בע"ח, האדם, צומח וכדו'... אך, לעומתה 

ההשגחה הפרטית שייכת רק באדם, וגם בזה ישנם הבדלים בין בני האדם. אדם שבוחר 

בטוב הקב"ה ישגיח עליו יותר וידאג שיוכל להמשיך להתקיים ולהתקדם בעולם, אך אדם 

 בחר ברע, הקב"ה לא ישגיח עליו באופן פרטי, והוא יהיה נתון לגורל.ש
 

: השגחה על הברואים היא באופן כללי, אך על האדם היא באופן פרטי, אלא אם לסיכום

 כן בחר ברע.  

 

 השגחה והשפעה אלוקית בשיטת הכוזרי

, אלא עיל()כפי שראינו לשלא כרמב"ם, לדעת הכוזרי אין הבדל בין השגחה פרטית לכללית 

על הכל משגיח הקב"ה בצורה שווה. גם על עלה שנושר מהעץ יש השגחה, הוא לא נפל 
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במקרה. ההסבר לזה הוא, שישנו הבדל בין היצירה האלוקית לאנושית. יצירה אנושית 

באה יש מיש. והיצירה האלוקית יש מאין. לדוג': נגר שלוקח שברי עצים ובונה מהם ארון, 

יה קיים בעולם, אך יצירת בורא את העולם היא יש מאין. לפני יצירתו היתה מדבר שה

שנברא העולם, לא היה כלום במציאות. הבדל זה בין היצירה האנושית ליצירה האלוקית 

מביא לכך שאם הקב"ה לא ישגיח באופן תמידי על הבריאה היא תחזור להיות "אין", 

להתקיים מאליה משום שלא כמו ביצירה אנושית, שלאחר שהיא נגמרה היא ממשיכה 

 היותה יש מיש.
 

 : לסיכום

כל אדם ואדם צריך להבין את העניינים הנוגעים לגוף האדם, כגון: חייו ומותו, תזונתו, 

לבושו, דירתו, בריאותו וחוליו... שהם נתונים לגזירת הבורא יתברך. לכן, צריך האדם 

ואף אם לפי ראות עיניו שימסור את עצמו בעניינים אלה לידי הנהגת הבורא ויבטח בו. 

נדמה לו שאין הם טובים עבורו ידע שהם ללא ספק הטובים ביותר עבורו וידע שאין לאף 

נברא יכולת וכוח לשנות אותם או להנהיג אותם רק ברשות הבורא ובכוח גזירתו, וכשם 

שחייו ומותו, חוליו ובריאותו אינם מסורים לידי הברואים, כך גם לא מסורה לידם 

כלכלתו, לבושו ושאר ענייניו הגשמיים, ולמרות שברורה לאדם האמונה כי ענייניו  תזונתו,

מסורים לגזירת הבורא וכל מה שהבורא בחר בעבורו, היא הבחירה הטובה ביותר. בכל 

זאת, הוא חייב לעסוק באמצעים שיביאו לו את תועלתו ולבחור מבין האמצעים הללו את 

ין שבאמצעותם יעשה אלוקים את מה שהוא גזר הטובים ביותר לפי ראות עיניו ויאמ

 מראש. מכאן, נובעות לנו מסקנות חשובות:

 חייב אדם להאמין, כי כל ענייניו הגשמיים נגזרים על ידי הבורא וכולם לטובתו. .א

 עם זאת, עליו להשתדל באמצעים הטובים לפי ראות עיניו. .ב



 102 

 בעזרת ה'
 

 שלומי ממןאיסור הפחד במלחמה / 

 

אויבכם אל  -הן ודבר אל העם...שמע ישראל אתם קרבים היום למלחמה עלהכ ש"...וניג

 ירך לבבכם אל תיראו ואל תחפזו ואל תערצו מפניהם".
 

 התורה מצווה אותנו על איסור פחד במלחמה, במאמר זה רציתי לעסוק מעט בציווי זה.

ותר, י ראם להיזה-"הפחדים הם פתיות גמורה, אין לאדם לפחוד כלל כי -הגדרת הפחד

 )מדות הראי"ה פחדנות אות ד'(. שהוא פוחד הוא נופל , מעצם הפחד בא לו המכשול"

 נסביר זאת ע"פ המסילת ישרים שישנן שתי סוגי יראות, אחד זה זהירות והשני פחד.
 

יום, אבל, זאת לא סיבה -פחד הוא דבר שלילי, ואצלנו ישנם המון סיכונים בחיי היום

בר, אם זה מפגועים ואם זה בכבישים ואם זה מהקור או לפחד כי אז האדם יפחד מכל ד

החום ואם האדם יפחד מכל דבר, הוא יישב ולא יעשה כלום , הוא יתבטל כל היום וחז"ל 

גינו את המידה הזאת ויחסוה אל החטאים. ולכן אדם לא צריך לפחד מתולדות הזמן 

 ופגעיו אלא יקבל את המציאות כמו שהיא.
 

יא דבר חיובי. צריך אדם לשמור על עצמו טוב טוב  ולא ישים ולעומת זאת הזהירות ה

עצמו בסכנה. אם אדם הצטנן או התייבש זה לא אומר שזאת גזרת הקב"ה אלא האשמה 

היא של האדם, שלא שמר על עצמו טוב  ולא שתה מספיק וזה פשע שמקרא מפורש הוא: 

 "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם".
 

 שוטה"וכן: "יש יראה ראויה ויש יראה 

יראה ראויה מבוססת על שכל והיגיון שאדם ירא מדברים הגיוניים, אך יראה שוטה היא 

שהאדם רוצה להוסיף שמירה על שמירה ופחד על פחד, ולבסוף הוא לא עושה כלום ויושב  

 בטל ולא מועיל בחיים.  
 

 ואיך נדע להבחין בין יראה ראויה ליראה מפורזת? 

יכא דשכיח הזיקא שני" במקום שהנזק שכיח, זה שונה, "כי חז"ל הביאו לנו קריטריון:" ה

, אך מקום שאין ההיזק נודע אין לירא" לא צריך רמקום שהנזק מצוי ונודע יש להישמ

האדם להמציא לו סכנות ולדמיין דמיונות על סכנות שאינם קיימות "ואין לו לחכם אלא 

 מה שעיניו רואות"
 

ם בחיים, לא ניסע ברכב כי יש תאונות דרכים אם נפחד מכל דבר  שיבוא לא נעשה כלו

רבות ולא נצא לעבוד כי יש תאונות עבודה ולא נשתמש בחשמל כי הוא גורם להתחשמלות 

 ולא נלד ילדים כי לידה היא דבר מסוכן, לכן לא צריך לפחד.
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יש אגדה על רופא אחד שקינא ברמב"ם ובמשרתו המלכותית והציע להוכיח את עליונותו 

יוחדת במינה: מי מהם שיצליח להרעיל את זולתו, הוא הגדול וכן היה נוהג, בתחרות מ

הולך ומרעיל את מזונו של הרמב"ם, ומצד שני היה בודק כל מזון המגיע לפיו. לרמב"ם 

לא היה זמן לכך, הוא היה אוכל כרגיל, רק ממציא דגימה של מזון למעבדה שלו, ואם 

. באשר לרופא המתחרה, זו הייתה לרמב"ם מעבדה()באגדה נתגלה רעל, היה אוכל רעל נגדי 

הוא שלח רק אנשים הנאמנים עליו לקנות מזון, אך לבסוף גם בהם חשד שמא שוחדו, לכן 

ערך קניות בעצמו. אך מי יודע שמא הסוחרים גם הם שוחדו. לא הייתה לו דרך אחרת 

מה ירקות אלא להסתגר בין כתלי ביתו, שם הוא גידל עז ממנה שתה חלב, ועוד  כ

מעציצים נקובים. כך הלך, מצטמק ורע לו, עד שמת. אמר השולטן לרמב"ם: אתה רופא 

 גדול, הצלחת להרעיל. הרמב"ם השיב: הוא לא מת מרעל הוא מת מפחד.
 

"ויספו השוטרים לדבר אל העם ואמרו מי האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו ולא 

וטרים לדבר אל העם ופקדו שרי צבאות בראש יימס את לבב אחיו כלבבו והיה ככלות הש

 ט(.-)פ' שופטים כ' , חהעם " 
 

לכאורה מהפסוקים אנו רואים שהפחד במלחמה הוא לגיטימי, ואדם שמפחד מותר לו 

 לשוב אל ביתו ולא להשתתף במלחמה *.
 

אולם, במשנה במסכת סוטה פרק ח' משנה ו':" והיה ככלות השוטרים לדבר אל העם 

באות בראש העם" ובעקבו של העם מעמידין זקיפין לפניהם, ואחרים ופקדו שרי צ

הרשות בידו לקפח את שוקיו,  -מאחוריהם, וכשילין של ברזל בידיהן, וכל המבקש לחזור

שתחילת ניסה נפילה, שנאמר: "נס ישראל לפני פלשתים וגם מגפה גדולה הייתה בעם", 

 ויפלו חללים". ולהלן הוא אומר: "וינסו אנשי ישראל מפני פלשתים
 

מפה אנו רואים שהפחד במלחמה הוא אסור, ואדם שינסה לברוח באמצע המלחמה יקפחו 

את שוקיו כי אם יברחו הלוחמים, זאת לא תהיה רק תבוסה אלא מגפה כמו במלחמה נגד 

 פלשתים.
 

 כך גרוע?-מדוע הפחד במלחמה כל

 .תנדון בעניין משתי בחינות, מבחינה מציאותית ומבחינה אמוני

כפי שהגדרנו הפחד גורם לשיתוק, הן במובן המעשי והן במובן  -מבחינה מציאותית

השכלי. מבחינת המפקדים, החשש שהמפקד יפחד במלחמה ויתן פקודות מוטעות, 

ושיקולי דעת לא אמיתיים וזה עלול לגרום לכך שהאויב יגיע יותר קרוב או שיפלו יותר 

שלא יבצע את משימתו כמו שצריך ולא יטהר את  חיילים מכוחותינו ח"ו. דוגמא לכך: כוח

. וגם מבחינת החייל הפרטי אם עהשטח עד הסוף, כוח אחר שירצה להתקדם יכול להיפג

 .עהוא לא יקום להסתער עם חבריו ויישאר מאחור הכוח המסתער עלול יותר להיפג
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ריך לחיות ה', כלומר, עמ"י צ תתפקידו של עמ"י בעולם הוא לספר תהיל -תמבחינה אמוני

חיי קודש בכל הרבדים של החיים וזאת ע"י הקמת מדינה וצבא יהודי וממשלה וע"י כך 

אומות העולם מכירות את הקב"ה ואת גבורתו, כמו שכתוב בפסוק: "ואתם עדיי נאום ה' 

ואני אל " ואומר המדרש: בזמן שאתם עדיי אני אל ובזמן שאין אתם עדיי כביכול אין אני 

 אל ".
 

מלחמה שמאיימת על קיומו של עמ"י מאיימת על הופעתו של הקב"ה בעולם.  אם כן כל

ולכן, הקב"ה נותן את הבטחתו שהוא ילחם אתנו במלחמה ונוכיח זאת ממספר מקומות. 

"ואמר אלהם שמע ישראל אתם קרבים היום למלחמה על אויבכם אל ירך לבבכם אל 

הולך עמכם להלחם לכם עם תיראו ואל תחפזו ואל תערצו מפניהם כי ה' אלוהיכם ה

 ד'(-)דברים כ',ג'אויבכם להושיע אתכם" 
 

"כי ה' אלוהיך מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת אויבך לפניך והיה מחניך קדוש ולא 

 )דברים כ'ג,ט'ו(יראה בך ערות דבר ושב מאחריך" 

 )אורות ע"מ כ'ד("ה' צבאות הוא ה' אלוהי ישראל , וצבאות ישראל צבאות ה' הם" 

ם שמפחד זה מראה שהוא לא הצליח להפנים את העיקרון הזה שמלחמות ישראל הם אד

 מלחמות של הקב"ה ולכן הבטחה מפורשת היא שה' איתנו במלחמה.
 

מהסיפור של דוד וגלית אנו רואים כיצד עיקרון זה מודגש, שאפילו שהאויב הרבה יותר 

 חזק עמ"י מנצח בזכות האמונה.
 

 מה, ממחנה פלשתים יוצא גלית:פלשתים ועמ"י יוצאים למלח

"וגלית שמו מגת גבהו שש אמות וזרת וכובע נחושת על ראשו ושריון קשקשים הוא לבוש 

ומשקל השריון  חמשת אלפים שקלים נחושת ומצחת נחושת על רגליו וכידון נחושת בין 

כתפיו וחץ חניתו כמנור אורגים ולהבת חניתו שש מאות שקלים ברזל ונשא הצנה הולך 

 ניו" ובא ומודיע  לעם ישראל שישלחו מישהו שילחם כנגדו .לפ
 

"וישמע שאול וכל ישראל את דברי הפלשתי האלה ויחתו ויראו מאוד"  -עמ"י מפחד

מכיוון שהם אינם מבינים את הנקודה שבעצם המלחמה היא נגד הקב"ה ואנו רואים זאת 

עולה" לעומת  ישראלאת מהפסוקים שעמ"י אומר: "הראיתם האיש העולה הזה כי לחרף 

 מערכות אלוהיםדוד שהבין את העיקרון אומר להם: "כי מי הפלשתי הערל הזה כי חרף 

 בחיים", וגם בדבריו לשאול אומר דוד: "ויאמר דוד ה' אשר הצלני מיד הארי ומיד הדו

 הוא יצילני מיד  הפלשתי הזה".
 

המלחמה של גלית, גם  ולכן, לדוד הספיקו חמשה חלוקי אבנים מן הנחל אל מול כל כלי

"אתה בא אלי בחרב ובחנית ובכידון ואנכי בא אליך  -שיח עם גלית אמר דוד לגלית-בדו
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בשם ה' צבאות אלוהי מערכות ישראל אשר חרפת היום הזה יסגרך ה' בידי והכתיך 

והסרתי את ראשך מעליך ונתתי פגר מחנה פלשתים היום הזה לעוף השמים לחיית הארץ 

כי יש אלוהים לישראל וידעו כל הקהל הזה כי בחרב ובחנית יהושיע ה' כי וידעו כל הארץ 

 לה' המלחמה ונתן אתכם בידנו".
 

לפלשתי וכורת לו את ראשו עם חרב  שואז דוד הורג אותו בעזרת האבן והקלע וניג

 הפלשתי.
 

 :ת: ראינו שאסור לפחד במלחמה מסיבה מציאותית ומסיבה אמונילסיכום
 

זה יכול לפגוע במהלך הסדיר של המלחמה ובגרימת מוות של יותר ש מסיבה מציאותית

 חיילים מכוחותינו ח"ו.
 

שאנו מייצגים את הקב"ה בעולם והוא מבטיח להלחם לנו ואם נפחד  תמסיבה אמוני

במלחמה אנו כנראה לא מספיק מאמינים בקב"ה ואנו לא מייצגים אותו כראוי בעולם, 

 בקב"ה בשעת מלחמה.              לכן אנו צריכים להגביר את האמונה
 

ובעז"ה, נזכה לקיום הפסוק: "ורדפו מכם חמשה מאה ומאה מכם רבבה ירדופו ונפלו 

 אויבכם לפניכם לחרב".
 

מי שפוחד מהמלחמה, ויכול לשבור  –* אמנם הדבר תלוי במחלוקת, ר"ע סובר: כפשוטו 

חרב שלופה . ר' יוסי  את לב הלוחמים. שאינו עומד בקשרי המלחמה ולא יכול לראות

 הגלילי סובר: שפוחד מעבירות שבידו.
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 בעזרת ה'
 

 שמואל פנקרמלחמה וטוהר הנשק / 

 

 הקדמה
 יחס התורה למלחמה

 

במאמר זה אתייחס למלחמה, למה יש מלחמות והאם המלחמה היא דבר טוב לעם 

 ישראל?
 

חמה בין שני עמים על מלחמה נוצרת מחיכוך בין שני עמים, עקב כל מיני נסיבות, כגון: מל

 שטח, עם רוצה לכבוש עם אחר ועוד...
 

יש עמים שדוגלים בשיטת המלחמות ויש גישה של עמים אחרים האומרים, שמלחמות זה 

 דבר לא רצוי.
 

יחס התורה למלחמות הוא שמלחמה בעולמנו היא דבר רע, שכתוב: "ונתתי שלום בארץ", 

גוי חרב" מאז ומעולם עם ישראל דגל בשלום "וחרב לא תעבור בארצכם", "לא ישא גוי אל 

ולא במלחמה. הנביאים תמיד נשאו את חזון השלום. במשך תקופה ארוכה נשללה מאיתנו 

הזכות הטבעית להתגונן, וגם כשניתנה היכולת להתגונן וקיבלנו את העצמאות המדינית, 

זה נקראנו  שבנו לארץ והקמנו את הצבא, לא קיבלנו את הנשק בסבר פנים יפות. בשביל

 "צבא ההגנה לישראל" ולא צבא תקיפה, ורק כשנצטרך להגן על עצמנו אנחנו נילחם. 
 

עמים אחרים חושבים שמלחמה זה מושא להערצה, זה עניין שמפתח את העם וזה נותן 

אומץ וגבורה. עד שבאה התורה ואומרת: שלא לזה נברא האדם, אלא, האדם נברא כדי 

שהמצרים טבעו בים, הקב"ה כביכול לא יכול לשמוע שירה. לעבוד את ה' בלבד. אפילו כ

ורק בזמן של הכרח אנו אומרים: "חגור חרבך וצא למלחמה". וגם שכתוב בתורה על 

המלחמות, זה בשביל להביא בעצם שלום. אם כן, מלחמה זה רע עראי, ומטרתו להביא 

 טוב תמידי.
 

להם להשתמש בדברים  שבט לוי הצטווה לא לקחת מהביזה במלחמות, כי לא נאה

 החטופים מבני אדם. כלומר שהם צריכים להיות ישרים על מנת לעבוד את ה'.
 

התשובה היא:  –השאלה הנשאלת מתוך זה, האם יש אדם שאוהב מלחמה ושונא שלום?? 

היא: "ועל חרבך תחיה".  )תלוי בשביל מי(כן! עשיו שונא את השלום, וברכתו או קיללתו 

ו שלום. ועלינו נאסר למכור נשק לעמים אחרים, וכל דבר שיש בו נזק ואצלנו הנביאים נטע

 לרבים כגון: כלי מלחמה...
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משגורש אדם הראשון מגן עדן בגלל חטאו ונתגלגלו הדברים עד כדי כך שהמלחמות הפכו 

להיות נורמה אצל האומות, ואנחנו שנמצאים בכלל אומות העולם צריכים להגן על עצמנו 

לחם. גם אנשים של שלום צריכים להילחם, שכתוב אצל דוד המלך: ולפעמים אף להי

"המלמד ידי לקרב אצבעותיי למלחמה". ובמלחמת עמלק, הקב"ה עשה לנו את המלחמה 

הזאת וציווה להשמיד את עמלק בכל דור. ואילו עם ישראל היה במעלת קדושה יותר 

עם אף אחד. והם היו גבוהה, העמים היו מפחדים מאיתנו ולא היינו צריכים להילחם 

מפנים את כל השטחים השייכים לנו, ולא היה נשמע שום כלי ברזל בארץ, שהברזל מקצר 

ימיו של אדם. אך לא זכינו, והיינו צריכים להרים חרבות בשביל לכבוש את הארץ ולחסל 

 את העמלקי. 
 

לום ברם, בימי מלחמה השיפוט וההתנהגות משתנים ביחס לימים של שלום. בימים של ש

אדם נענש על רצח והריגה. אבל, בימים של מלחמה "הבא להורגך השכם להורגו" ועם 

ישראל מתחזק בימים של מלחמה, והקב"ה עוזר לנו לנצח במלחמה. ובעניין עמלק אנו 

מצווים לנקום את נקמת ה' בגלל שעמלק בא עלינו בלי שום סיבה, ומטרתו היתה בשביל 

 להשמידנו בלא כל סיבה.
 

 : מה האדם הפרטי מצווה בזמן מלחמה?הבאההשאלה 

במלחמה, יש משפט מלוכה. כי המלחמה מתייחסת לא  )הרמב"ם הלכות מלכים ומלחמותיהם(

לאדם הפרטי אלא לכלל. לא הלכות הפרט, אלא הלכות הכלל. ולפעמים בגלל שצריך 

וצרכי לדאוג לכלל, הפרט צריך להיפגע, גם בצד שצריך להגן על עצמו וגם בצד התוקף, 

הכלל הם הקובעים. בחיי השלום ביומיום, המפקד צריך להגן על הפרט ככל יכולתו ולא 

לפגוע בו בשום אופן. אבל כשמדובר במלחמה, צריך לוותר על חיי הפרט ולקבוע את 

המהלכים במלחמה על חשבון הפרט כדי להיטיב עם כלל העם. והאדם הפרטי שיוצא 

יניו האישיים, להשכיח מליבו את אישתו ואת בניו, למלחמה צריך להשכיח מליבו את עני

ולצאת למלחמה. וגם במלחמה, כמו שהשכיח את ענייניו האישיים, כך עליו להשכיח 

שיש להם אישה וילדים ולא לרחם עליהם. ולכן, אם צריך  -מליבו את ענייני אויביו

רוג אותם, ועניין לפעמים להרוג גם נשים וילידים אזי יעשה זאת, כי זה אויבים שצריך לה

 הכלל יותר חשוב כאן.
 

 גישת הפציפיסטים
הפציפיסטים טוענים שצריך כל מצב של מלחמה לפתור רק בדרכי שלום, ושדרכי מלחמה 

הם אינם פתרון. ברגע שיש בעיית אלימות, צריך לפתור אותה בדרכי שלום ושלווה. אבל 

הסכסוכים יוצרים את הם לא מבינים שהבעיה היא: האלימות. הם לא מבינים שלא 

האלימות, אלא היא הגורמת שהסכסוכים יפתרו ע"י מלחמה. וכשאין ברירה, חובה 

 לפתור את הבעיות של האלימות ע"י מלחמה, כדי שאח"כ יהיה שלום.
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 :לסיכום ההקדמה

לפעמים המלחמות ומשבריהן מביאות להתבגרות היחיד והאומה. כל מלחמה מגבירה את 

עריך את עצמו יותר. המלחמה מוציאה לפועל ומביאה לידי ביטוי ערכו של העם, והוא מ

בשטח את הכוח הגנוז באומה, וכן מוציאה את מסירות הנפש "אתה יודע תעלומות הלב 

מסירות  הנפש באה לנו מכוח אברהם אבינו ע"ה, שמסר את  –כי עליך הורגנו כל היום" 

 לה.בנו יחידו להקרבה. וכל המלחמות מביאות לתהליכי גאו
 

 טוהר הנשק

השאלה הנשאלת: האם בתוך מלחמה יש חוקים או מותר הכל??  אפשר להבין, שגם ככה 

מלחמה זה דבר רע, אז למה לא לעשות כל מה שאפשר, אף אחד לא ירגיש?? או שבעצם גם 

 בתוך מלחמה יש חובה לשמור על הצד המוסרי, וחייב להיות רסן מקסימאלי??
 

 "ך, ולראות שבעצם צריך לשמור על מוסריות. לדוג':אפשר להתבונן במלחמות התנ

החובה היא קודם כל קריאת  -"כי תקרב אל עיר להילחם עליה וקראת לה לשלום"  .א

 שלום.

 המטרה היתה להתגונן. –במגילת אסתר: "ובביזה לא שלחו ידם"  .ב

היתה הוראה לא לקחת מן השלל. וברגע שאדם  –במלחמה ביריחו על ארץ ישראל  .ג

 כל העם נענש.אחד חטא, 

 היחס לשבויים. ועוד...-שסוגרים על האויב וצרים עליו, ונותנים לו פתח לברוח .ד

 

הצבא של עם ישראל לא נמצא בשביל לבצע עבירות  –"מחניך קדוש"  –"טוהר הנשק 

ברשות הצבא. אצל הגויים, מחנותיהם וצבאותיהם  הם כבר מקום שפל, ויש להם 

מטרתם היא: להרוס, לגנוב, לאנוס ולהרוג. ואנחנו הזדמנות לפרוק את היצרים שלהם ו

ההפך, צריכים להיות ישרים ולפעול רק על דרך המוסר, ורק במצב שאין ברירה אנחנו  

את אויבנו. ואם נרד לדרגת שפל כמו הגויים, בעצם נאבד את  ומחנכיםיוצאים למלחמה 

 מטרתנו במלחמה. 
 

 ?האם יש גבול לטוהר הנשק

צדדית. כמובן שחשוב לשמור -היות גבול, אחרת המלחמה תהיה חדבטוהר הנשק חייב ל

על מוסריות, וצריך לדאוג לשבויים ולא להתעלל בהם, ולא לפגוע באוכלוסייה האזרחים 

שחפים מפשע, וכן הלאה. אבל, מגיע מצב שפשוט כבר אין לך ברירה ואתה צריך לפגוע גם 

היה חובה  -לחמת העולם השניהבאוכלוסייה אזרחית כדי לסגור את המלחמה, כמו במ

 להפציץ את ברלין כדי לקבוע את עתידה של המלחמה, ופה זה הוא טוהר הנשק.
 

בסופו של דבר, צריך לשמור על ג'נטלמניות במלחמה, ולא לנצל זמנים של הסכם והפסקת 

 אש וללכת לכבוש את יעד האויב.
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 פציפיזם

ת בין שני עמים ע"י דיבור רך הפציפיסטים חושבים שאפשר לפתור את בעיית האלימו

 ואוהב בדרכי נועם ושלום.
 

 איך נפתור את בעיית המלחמה עפ"י גישה זו?!

אדם פציפיסט נשאל: אם יראה קלגס רשע מרוצץ ראשו של תינוק, מה יעשה? ותשובתו 

היתה: לא יכול להיות דבר כזה בעולם. הנאיביות הזאת מביאה רק צרות. משום שהאדם 

לדאוג לנפש הפנימית שלו שתהיה נקיה, אבל הוא לא פותר את בבעיה הפציפיסט רוצה 

כדי להביא לקץ האלימות. הפציפיזם היא קיצוניות במסווה של טהרה. האדם המוסרי 

 אינו דואג רק לעצמו, אלא חושב לפתור את הבעיה בעולם.

 אלימות רציונאלית.הדרך היחידה היא: 
 

קול דעת נכון. ולא מתוך יצרים, תקיפות לפעמים כשנלחמים, צריך להילחם מתוך שי

התפרצות ואינסטינקטים שפלים. לא בגלל כעס וזעם צריך להרביץ או לירות בנשק אלא 

מתוך שיקול דעת אפילו שצריך לפעול בתקיפות גם זה צריך להיות מתוך שיקול. כל 

 נפש ולא-מקרה צריך להפעיל שיקול דעת, ולדעת איך לפעול לא לקיצוניות של יפי

לבלגניזם, אלא, ע"י דרך האמצע ובכל מצב שיהיה שיקול דעת נכון ולא מתוך שפלות של 

רגשות נקמה ושנאה אלא מתוך ההכרה שצריך למצות את הדין, כמו שהקב"ה עושה עם 

העמים האחרים שמביא עליהם רעידות אדמה הר געש... כל זה לא מפני שהקב"ה כועס 

דין. וצבא הקודש של עם ישראל זה צבא קדוש ורוצה לנקום, אלא שצריך למצות את ה

ואסור שתהיה ירידה לשפלות, כי באותו רגע אנו מורידים את צבא עם ישראל ברמת 

 קודשו, ומורידים בהתגלות ה' בצבא. ונוצר חילול ה', שאנחנו ככל הגויים.
 

  שחיקה לאומית

ה קשה על לפעמים שיש מלחמה צריך לעשות מלחמה כמו דוד המלך, שהיה מנחית מכ

האויבים, ואח"כ שקט. ופותר בזה את המלחמה בלי שפיכות דמים מיותרת. לעומת זאת, 

שאול היה נלחם בלי סוף ולא פותר את בעיית המלחמה ולא היה גומר בפעם אחת את 

 המלחמה. 
 

 הרתעה

לפעמים צריך להפחיד את האויבים בהרתעה מפחידה שאנשים יפחדו ללכת נגד חוקי 

להענישו קשות. ולא "לשחק" במלחמות כמו שאול.  -הו עובר את הגבולהמדינה. ושמיש

ברגע שאתה חושב להיות עדין עם הפושעים, הפושעים אינם נרתעים וממשיכים בדרכם. 

כמו עמלק, ה' ביקש להשמיד את עמלק עד כלות, בגלל שבא ותקף את עם ישראל בלא 
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ו הילדים והנשים שצריכים סיבה ממשית, ולכן מי שנותן להם מקלט חייב במיתה. כמ

 לעצור בעד בעליהן מלעשות דבר תועבה, ואנחנו חייבים להרתיע.
 

בסופו של דבר, אנחנו בתור חיילים לא צריכים להדר במצוות ולעשות את הפקודה 

המוטלת עלינו בלבד, אלא צריך לפעול בנחישות ביחד עם שיקול דעת. ומי שחורג צריך 

 עצמו אלא לכלל.להיענש, כי הוא לא מזיק רק ל
 

 מוסר אישי ולאומי 

בחיי הפרט, אדם צריך לפעול לפנים משורת הדין ולרחם על חברו ולעזור לו גם לפעמים 

שהוא פוגע בו. אך, כשמדובר בין עם לעם, פה זה עניין אחר לגמרי. אדם לא יכול לעשות 

לו מכיוון מה שבא לו, אלא לפעול בשביל טובת הכלל. כל עם צריך לפתור את הבעיות ש

שאין משטרה לאומית שתסדר את העניינים אלא אנחנו צריכים לפעול, כי אם לא, אנחנו 

 עלולים להפסיד והרבה.
 

  רוח הלחימה

התנ"ך כולו מטפח את רוח הלחימה. אם שוברים את רוח הלחימה, שוברים את הצבא 

המוסר הוא כולו. אמר נפוליון שרוח הלחימה האיתנה, שווה פי כמה מהכוח החומרי, ו

חלק מרוח הלחימה. אסור לאדם להפחית ולא להרבות ממה שצריך אלא יעשה בדיוק מה 

 שצריך, כך יהיה חסיד.
 

 החייל המוסרי

באופן כללי, עם ישראל שונא אלימות ולא מחפש להילחם. אבל, אצל עמים אחרים 

צם על אוהבים להילחם. אנחנו עם של נפשות טהורות וכל מעשה שאנו עושים משפיע בע

הנפש שלנו, אם לטוב ואם לרע. לפעמים נתקלים במקרים כואבים, שצריך להרוג מחבל 

שנראה תמים. באותו רגע נראה שזה כואב, אבל אח"כ אפשר להבין שבאותו רגע הוא 

הציל יהודים תמימים שהמחבל רצה להורגם. אין תענוג הרופא בכריתת איבר, ולא 

ב בין מוסריות וההגנה על ארץ ישראל, ששניהם המוהל בכריתת הערלה. האדם צריך לשל

 יחד זה השלמות בטוהר הנשק של "מחניך קדוש".
 

 

 

 )האויבים(פתיחה באש על הגויים 

אפילו דוד המלך  –אומר הרמב"ם: שהריגת אדם גם במצב של הכרח זה מזיק לנפש שלנו 

 שהיה צדיק ובעל מלחמות ע"פ צו ה' בלבד, לא הורשה לבנות את ביהמ"ק.
 

עקיבא אומר: "קודם מתן תורה הוזהרנו על שפיכות דמים, לאחר מתן תורה מה -איסי בן

)הלכות רוצח פ"ב הי"א, "בכסף הוקל וכו', פטור מדיני אדם, חייב בדיני שמיים". -שהיה חמור
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עקיבא שאדם יהודי צריך לחשוב טוב לפני שיורה על -בעצם מה שאומר פה איסי בן משנה(

ם הוא מוכרח להרוג או שאפשר לפצוע בלבד. ואם יהרוג סתם אדם גוי. צריך לבדוק הא

גוי, יהיה פטור מדין אדם אך צריך לדעת שיש שופט בשמיים ושעוד יתחייב על כל מה 

 –שעשה. אדם גוי אינו הפקר שאפשר להורגו מתי שרוצים, היות והוא ברייה של הקב"ה 

תחת גוי, כי גוי לא שווה את זה.  "ורחמיו על כל מעשיו". ובעצם הקב"ה לא ימית יהודי 

אבל ברור שהיהודי ייענש ויותר גרוע שאם היהודי יתנהג כמו גוי יש פה חילול ה'. ועל זה 

 הוא ייענש בעיקר שהעם היהודי במהותו הוא עם רחמן ולא אכזר כשאר האומות. 
 

אם  הרוג". הכוונה היא, שגם-יש לכאורה סתירה מדברי הגמרא שכתוב: "הטוב שבגויים

הרוג אותו. יוצא מזה שלא צריך לדקדק בזמן שרוצים לחסל מחבל,  –תמצא גוי טוב 

ואפשר גם להפציץ כביכול את כל הכפר ולהרוג נשים וילדים או שפורצים לבית שיש בו 

 דיירים ולהרוג אותם, אין איסור להורגם בשעת מלחמה.
 

זה בזמן שתוקף  –וג בא הרמב"ם ומחדש לנו שבעצם בשעת מלחמה, הטוב שבגויים הר

אותך ועושה עמך מלחמה. אבל בזמן שהגוי הוא חלק משכבה רועי צאן ולא תוקף אותך, 

אל תהרוג אותו בלי סיבה. וכמובן שאין צריך להציל אותו, אבל ברור שלא להורגו. תמיד 

במלחמה יש אוכלוסייה שלא נלחמת, סתם בלי סיבה, אסור להורגה. אלא רק בזמן 

 וגם אז נעשה את זה בצער גדול.-לקבוע גורל המלחמה שממש צריך כדי
 

 דין רודף בגוי

לפעמים קורה שצה"ל מצליחים לסגור על אויב שהוא בתוך הבית. עם זאת, לפני שנכנסים 

לבית לחסלו, יש לנו חובה מוסרית להתריע ולהזהיר את המחבל שייכנע. כי יכול להיות 

אנו צריכים להתייחס לכל רצח כדבר שהמחבל יקשיב וייכנע וימנע שפיכות דמים. 

שמשפיע עלינו ומפריע לנשמתנו למרות שהוא גוי, וזה שאותו אדם הוא גוי לא משנה את 

אסור  –העובדה שרצחת אותו. לפעמים קורה ששומרים על שבוי, שידיו מגואלות בדם 

ור לנו, להורגו כי הוא יצא מגדר דין רודף, ועכשיו רק בית דין יכול להוציאו להורג. ואס

 לאדם הפשוט, להוציאו להורג על דעת עצמנו. 
 

בסופו של דבר, אנו מסתכלים על כל מחבל כדין רודף. ואנחנו צריכים להזהירו ורק אז 

להורגו, שמא נוכל להצילו. ואם בכל זאת האויב יתנגד, אז מותר לך לחסלו. וגם אז אם 

 אפשר, עדיף לפצוע ברגלו.
 

 דין רודף בזמן מלחמה

לחמה, החייל צריך לחשוב טוב בכל מעשה, אבל צריך להסתכל על הכלל שיודע בזמן מ

לפעמים אם לא יהרוג את המחבל עכשיו, המחבל יהרוג אותו וגם את חבריו, וכאן יש 
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חובה להורגו. והדינים של התראה בדין רודף והצלתו לא שייכים ואין דינים אלו קיימים 

 בכלל ולא בפרט. בכלל, אלא פה הכלל מעורב וצריך להתחשב
 

 באינתיפאדה

, יש בעיה: האם היא בגדר מלחמה או לא?! מביאים הוכחות מהגמרא הבאינתיפאד

בעירובין שלאינתיפאדה יש דין מלחמה משום שמחללים שבת על זה ויש עניין פיקוח נפש. 

 ולכן, לא עוסקים היום בדין של רודף אלא בדיני מלחמה, וחשוב לשפוט כל מקרה לגופו.
 

 להעניש את האויב ואת תומכיו -וד בענייני התפרעויותוע

עם ישראל משול ליונה. שיונה היא ציפור עדינה מאוד הדואגת לגוזליה בל יפגעו. במקרה 

שבאה ציפור אחרת לפגוע בגוזליה, אותה יונה תילחם בחירוף נפש על ילדיה ולא תיתן 

גע שהאויבים קמים עליו להם להיפגע. כך גם עם ישראל הוא עם עדין רגוע ושקט. בר

 נפש. ףלכלותו, עם ישראל נילחם עד חירו
 

כשמחבל יוצא מכפר מסוים, אנו צריכים להעניש גם את אותו הכפר. אמנם מצד האמת, 

ולא את הסובבים אותו. אך, אם נביט בצורה רחבה  )=המחבל(אמורים להעניש את האויב 

, בעצם הכפר תומך בפעולת נבין שאם הכפר נותן מחסה למחבל ועוזר לו להתקיים

המחבל. ולכן, צריך להרתיע והעניש גם את אלה שעוזרים למחבלים להמשיך בפעולות 

האיבה. וברגע שנרתיע ונעניש את התומכים אנו נמנע שיתוף פעולה עם מחבלים, נמנע 

 פיגועים ושפיכות דמים מיותרים וזה ימנע התדרדרות מלחמה.
 

 לסיכום המאמר

קדוש, ועם ישראל אינו עם שדוגל במלחמות, אלא עם שמתגונן ולא עם ישראל הוא עם 

לישראל. אנו במהותנו עם ישר וטהור שאינו ככל הגויים. כשאנו  הגנהכובש = צבא 

צריכים להתגונן ע"י תקיפה, אנו עושים זאת במוסריות גבוהה ביותר ולא ע"י מימוש 

מים ע"י שמירה על מוסריות. דחפים רגעיים כמו הגויים. בעצם אנו צריכים לקדש שם ש

לא הורגים. אנו  –וגם במלחמה, הורגים רק כנחוץ ואין ברירה אחרת, וכשלא נחוץ להרוג 

מסתכלים על מלחמה כעל נזק נפשי כבד מאוד, ושכל רצח הוא מעשה לא טהור. אנו 

פועלים ע"פ מה שהקב"ה ציווה אותנו בלבד, ולא ע"פ מה שבא לנו לעשות, כי אנחנו לא 

ד צודקים. אנו צריכים להתייחס לגויים כבני אדם ולא כחיות שאין להם ערך, להפך, תמי

צריך להסתכל עליהם כעל בריות של ה' שצריך לרחם עליהם. וגם ברחמים צריך לדעת 

שיש גבול, שלא נחרוג יותר מידי, משום שבמלחמה צריך להסתכל על הנזק הכללי ועל 

 י טוב למען הכלל. טובת הכלל, ולקבוע מה ניתן לעשות הכ
 

ישנם דעות קיצוניות שעלינו לשלול אותן, וללכת אך ורק בדרך המלך, בדרך הטהורה 

והישרה. כי אנחנו עם קדום שמציג מטרה טובה וטהורה, וברגע שנסטה מדרך ה', אנו 
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וזה דבר אבסורדי שבזמן שאנו הולכים להילחם למען שם ה', אנו  –מחללים שם ה' 

נשכח שאם הקב"ה חלילה עוזב אותנו, אנו לא נתקיים אפילו לרגע  מחללים שם ה'. ובל

 אחד, והעמים יבלעו אותנו כמו שאף פעם לא קרה לנו. 
 

החייל היהודי צריך להפעיל שיקול דעת ולחשוב טוב לפני שהוא מוציא לאור דין. החייל 

ות צריך להסתכל האם הכרחי להרוג את אותו אויב, או אפשר להצילו ולתת לו אפשר

זה דינים אחרים, וגם אז מה שלא -בחירה. החייל צריך להסתכל האם זה זמן של מלחמה

לא הורגים. מוטלת על החייל היהודי ועל כל צבא הגנה לישראל אחריות גדולה -הכרחי

 והרבה חשיבה לפני כל מעשה, צריך להתחשב בפרט ובכלל. 
 

הפרט נפגע למען הצלת בזמן מלחמה הכלל חשוב יותר מהפרט, ולפעמים יוצא מצב ש

הכלל. לפעמים קורה שחיילים צריכים לשמור על מחבלים, זה ניסיון קשה שיש לפניך 

מחבל שידיו מגואלות בדם ואתה רוצה להרוג אותו, אבל אסור לך. וזה רגע שצריך לחשוב 

ברור שלא תעשה את זה. אבל -טוב, האם אתה בא מתוך דחף ליצרים שפלים ועלובים

גם אז צריך להיזהר לקבל היתר חוקי -ה זאת בשביל למצות את הדיןבזמן שאתה עוש

והלכתי. יש גם רצון להכות את אותו שבוי, אבל עלינו להתגבר על יצרינו ולחשוב שאנו עם 

קדוש ולא עם ככל העמים. ורוחנו הוא בקדושה. כשאנו מגלים קדושה גדולה, אף עם לא 

רה, הגויים יעלו ויזיקו לנו. ככל שנגלה יוכל לגבור עלינו. אבל אם נרד בקדושה ובטה

קדושה גדולה ונגיע לשיא, שום עם לא יגע בנו, אלא להפך כל העמים יפחדו וירעדו מלפני 

עם ישראל, מכיוון שעם ישראל בא בשם ה'. ולא יהיו יותר שום מלחמות בעם ישראל. וזה 

, גם לשלמות בעצם מטרתנו הקדושה והנעלית. ושנגיע לזה בעצם נגיע לשיא השלמות

  בטהרה וגם לשלמות הביטחון וגם לשלמות קידוש ה' מבחינה צבאית.

 


