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 תמוז התשס"ה               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.
למדנו על עולמו של היחיד ומתוכו באנו להבנה חדשה ועמוקה מה הוא כלל ישראל ושייכותנו 

במוסר, יראת שמים, מידות, העמקה בתנ"ך, הלכה, גמרא, בנין ההשקפה  אליו. עסקנו
והאישיות, אמונה, תפילה, יחס ישראל ואומות העולם, מסירות נפש, ציונות, מנהיגות 
ומורשות קרב. בכל אלו ועוד עסקנו במהלך השנה, מתוך לימוד משותף בחברותות ובהקשבה 

 לשיעורים רבים.
 

 חדש וליצור כל אחד מעצמיותו.כעת, הגיע הזמן לכתוב, ל
 

"כתיבה מה רב טובה, וזו מצות האב על הבן ללמדו מלאכת  )ערך כתיבה(מובא בפלא יועץ 
 הכתיבה,, כי בלעדיה לא ירים איש את ידו לא במילי דעלמא ולא במילי דשמיא". 

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

 )ב"ב י' ע"ב(.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".
 

את הלומד ממשור הרעיונות והמחשבות למשור החינוך וההפנמה. הרב  הכתיבה גם מעבירה
אפשר לצאת ידי חובה בענין חובות הלב רק אם יסדר -: "נראה שאי)מוסר אביך(קוק כותב 

ספר לעצמו בלימודים הדרושים לו בזה, בין הפרטיים ואפי' הכוללים ג"כ יותר יבין ע"י מה 
זה של הדעת, שיכול להעריך מערכה שכלית שיחדש בהם ברוחו, ומי שהוא כבר באופן 

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

 

חלק ניכר מחכמת הלימוד היא הסדר שבלימוד. סדור הרעיונות והמחשבות בונה את ההבנה 
הנכונה והשכל הישר. זכינו, וב"ה תלמידנו לקחו על עצמם את משימת הכתיבה. שבועיים של 

יצירה היו במכינה. החשק, ההתלהבות בכתיבה ובסדור הרעיונות, הפכו לברור  -ת חדוו
 מעמיק, בסוגיות המשמעותיות לכולנו.

 

 אנו מתפללים לה' יתברך, שדברנו והגיון לבנו יהיו לרצון לפניו.
  "נמצא חן ושכל טוב בעני אלוקים ואדם".ובעזרת ה', 
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 קמןמו"ר הרב חיים דרו             בעזרת ה'

 נשיא המכינה                    

 

 

 

 

 לתלמידי המכינה היקרים!
 

 הנני שמח לברך אתכם לסיום שנת הלימודים במכינה.

 

 האמת היא שהשנה הזאת היתה ברכה גדולה עבורכם.

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

ל אחד ואחד מכם. עליתם בה בתורה, ובמידות השנה הזאת להתפתחותו האמיתית של כ

 וביראת שמים, ואתם היום גדולים הרבה יותר ממה שהייתם לפני שנה. 

 

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

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

 / מרן הרב חיים דרוקמן העדהאיש על 
 

 [ירמיהו ג',ט"ו]  "ונתתי לכם רעים כלבי..."
 

 א. קנאי אינו יכול להנהיג עדה
להי הרוחות לכל בשר איש על העדה, אשר יצא -"וידבר משה אל ד' לאמר, יפקוד ד' א

לפניהם ואשר יבוא לפניהם ואשר יוציאם ואשר יביאם, ולא תהיה עדת ד' כצאן אשר אין 
כך מבקש משה רבנו מהקב"ה למנות לו ממשיך שימלא י"ז(. -)במדבר כ"ז,ט"וועה" להם ר

מקומו. על בקשה זו באה התשובה: "קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו, וסמכת את 
-)שם י"חידך עליו, והעמדת אותו לפני אלעזר הכהן ולפני כל העדה, וציוית אותו לעיניהם" 

 י"ט(.
 

צ"ל: "מדוע לא ביקש על כך משה עד עתה, מיד שנתודע לו כי לא יכנס שואל הרבי מקוצק ז
. כלומר, מדוע המתין משה רבנו עד עכשיו עם בקשה זו. מדוע " )עמוד האמת עמ' מ"ב(לארץ

לא שאל מן הקב"ה מחליף לו, מיד אחרי פרשת מי מריבה, משנגזרה עליו הגזירה הנחרצת, 
 שלא יכנס לארץ ישראל?

 
ק זצ"ל: "משום שקודם מעשה זמרי חשב כי בודאי ימלא מקומו פנחס עונה הרבי מקוצ

קדוש ד'. אבל עתה, אחרי שראה קנאתו לשם ד', אף שהיה דבר גדול מאד שלא נערוך אליו 
ישראל, אף -קדושתו, והשי"ת אמר הנני נותן לו את בריתי שלום, ועצר את המגפה מעל בני

יפקוד ד' איש על  עתההיג ישראל, לזאת ביקש קנאי לא יכול להיות מנ -על פי כן אמר משה 
 .)שם(העדה." 

 
הוא  -עד מעשה זמרי היה פשוט למשה רבנו, שאם יש בדור קדוש ד' כפנחס  -לשון אחרת 

הבין משה שאין זה הוא. אף  -הוא ממלא המקום הטבעי. אך משנתגלה במעשה של קנאות 
מגבוה כקנאות טהורה, ללא פניות על פי שקנאות זו נתגלתה כדבר בעתו, וקבלה את אשורה 

מכל מקום, קנאי איננו יכול להיות מנהיגם של ישראל. מעתה שאל משה רבנו, כי  -אישיות 
 יפקוד ד' איש על העדה.

 
לכאורה, מנין שאב הרבי מקוצק זצ"ל את דבריו. אך לאמיתו של דבר, הם מקופלים בדברי 

להי -רש"י את דברי חז"ל: " 'א מביא -להי הרוחות לכל בשר" -הפסוק: "יפקוד ד' א
להי הרוחות -שגרתי הזה, "א-רושו של הביטוי הלאימה פ למה נאמר?" כלומר, -הרוחות' 

 לכל בשר"?
 

אומר רש"י: "ריבונו של עולם גלוי לפניך דעתו של כל אחד ואחד, ואינם דומים זה לזה; מנה 
 עליהם מנהיג שיהיה סובל כל אחד ואחד לפי דעתו".

 
שה: לא קנאה, אלא סבלנות. הוא בקש דמות של מנהיג בעל אורך רוח, שיסבול כך ביקש מ

כל אחד ואחד, והרי עצם הביטוי "לסבול", מעיד על כך שאין זו משימה פשוטה כלל ועיקר; 
שגם סבל כרוך בה. והאמת היא, שבקשתו של משה רבנו מתגלה כמוצדקת בתשובתו של 

בו". מביא רש"י שוב את דברי חז"ל:  רוחשר הקב"ה: "קח לך את יהושע בן נון, איש א
 -להי הרוחות" -אתה אמרת "א "כאשר שאלת, שיוכל להלוך כנגד רוחו של כל אחד ואחד";
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בו. בהמשך ישנה שוב הדגשה מפורשת של הקב"ה: "וציוית  רוחכזה הוא יהושע: איש אשר 
ם הם, סרבנים הם, אותו לעיניהם". מביא שוב רש"י את דברי חז"ל: אמור לו, "דע שטרחני

על מנת שתקבל עליך." כלומר, דע לך מראש כי הם טרחנים וסרבנים ואעפ"כ קבל אותם 
 עליך.

 
 ב. מסר לאליהו הנביא

הנאלץ לברוח )מלכים א', י"ט(, בהפטרת פרשת פנחס מובא ספור קנאותו של אליהו הנביא 
-"קנא קנאתי לד' א -בעקבותיה למדבר. על שאלת הקב"ה "מה לך פה אליהו?", הוא עונה 

: "ויאמר: י"ב(-)פס' י"אלהי צבאות". מלמד אותו הקב"ה פרק אישי בדרכי התגלותו בעולם 
צא ועמדת בהר מפני ד'. והנה ד' עובר, ורוח גדולה וחזק מפרק הרים ומשבר סלעים לפני ד'; 

קול  -לא ברוח ד'. ואחר הרוח רעש; לא ברעש ד'. ואחר הרעש אש; לא באש ד'. ואחר האש 
 דממה דקה."

"קנא קנאתי"?! לא באש הקנאות מביאים את דבר ד'. לא ברוח ד', ולא ברעש ולא באש, כי 
 אם בקול דממה דקה; בשפה ברורה ובנעימה.

 
את דבר ד' אין אפשרות להעביר לא בזריקת אבנים, ואפילו לא בצעקות או בהאשמות 

ואליהו  פה ברורה ובנעימה.להיים עוברים רק בקול דממה דקה; בש-אחרים. המסרים הא
: "ויאמר: קנא )פס' י"ד(לה ילה במיבשלו. באותו נוסח עצמו הוא חוזר על דברי קנאותו מ

להי צבאות, כי עזבו בריתך בני ישראל, את מזבחותיך הרסו, ואת נביאיך הרגו -קנאתי לד' א
 -מעמדתו  בחרב ואוותר אני לבדי, ויבקשו את נפשי לקחתה". רואה הקב"ה שאין אליהו מש

 ויאמר "לך שוב לדרכך...ט"ז(: -)פס' ט"ווהוא שולח אותו לדרכו 
ואת אלישע בן שפט מאבל מחולה תמשח לנביא תחתיך." מבהיר רש"י: "אי אפשי 

 בנבואותיך, מאחר שאתה מלמד קטגוריה על בני".
 

 ג. מנהיג כרועה המסור לכל פרט
דגיש בדבריו: "ולא תהיה עדת ד' משה רבינו כשהוא מבקש מנהיג שיבוא אחריו,  הוא מ

כצאן אשר אין להם רועה". יחודו של הרועה, הוא בזה, שהוא אוהב את עדר צאנו באופן 
כללי, ומסור לכל שה וגדי באופן פרטי. לא במקרה היו אבות האומה רועים בראשית דרכם. 

חז"ל משה רבינו היה רועה את צאן יתרו חותנו. דוד המלך נלקח מאחר הצאן. אומרים 
"אמר הקב"ה, מי שהוא יודע לרעות את הצאן, איש לפי כוחו, יבוא וירעה את )שמו"ר ב',ב'(: 

 עמי".
 

 )הלכות מלכים פ"ב,גם בהלכה, בהתייחסות לדמותו הרצויה של מלך ישראל, מביא הרמב"ם 
שני ביטויים מיוחדים באותה רוח מבוקשת של הנהגה: "ויסבול טרחם ומשאם ה"ו( 

קראו הכתוב: 'לרעות ביעקב עמו'.  רועהאת היונק;  האומןפם, כאשר ישא ותלונותם וקצ
ודרכו של רועה, מפורש בקבלה: 'כרועה עדרו ירעה, בזרועו יקבץ טלאים ובחיקו ישא 

 וכו'...".
 

בשעה שהיה רועה את צאן יתרו אחר המדבר. )שמו"ר ב',ב'(, מפורסם הספור על משה רבינו 
, כיוון שהגיע לחסית נזדמנה לו )=למקום ירק(ד שהגיע לחסית "ברח ממנו גדי, ורץ אחריו ע

בריכה של מים ועמד הגדי לשתות. כיוון שהגיע משה אצלו, אמר, אני לא הייתי יודע שרץ 
היית מפני צמא! עייף אתה, הרכיבו על כתפו והיה מהלך. אמר הקב"ה, יש לך רחמים לנהוג 

 ישראל".צאנו של בשר ודם? כך, חייך, אתה תרעה צאני 
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 ד. מדוע מתרחקים?
יש בספור הזה נקודה נפלאה. לא די בכך שהרועה יבחין שברח גדי מעדרו. הוא צריך להיות 

פשוט משום שהיה צמא. לספור הזה  -רגיש גם לסיבת הבריחה. הנה כאן התברר שהגדי ברח 
ופה זו יש משמעות מיוחדת עבורנו, יש בו נימה מיוחדת ששייכת לדורנו. אנחנו עדים בתק

לתופעות רבות של בריחה, בריחה מתורה, בריחה ממצוות. אנשים בורחים מעצמם. בורחים 
מן הארץ שנולדו בה. צריך לפקוח עיניים ולהבין למה בורחים, וכשמעמיקים, מתברר לא 

 מאון שלא בא לידי רוויה.ימאון גדול, ציפעם, שהבריחה נובעת מצ
 

יבה האמיתית לבריחה היא, שאנשים מבקשים לאמתו של דבר, מחפשים תוכן בחיים. הס
תוכן של מים חיים, של תורת אמת. כי התורה והמצוות, כפי שהן נראות מבחוץ, מבלי יכולת 

 מאון.יכנראה לא מספקות ואין בהן כדי לשבור את הצ -לטעום את הטעם האמיתי שלהן 
לברר תחילה מהי  קון ודאי איננה צעקות. הצעקה איננה מועילה במאומה. צריךיוהדרך לת

 -מאון יסיבת הבריחה, ומהי הדרך להשיב; מהו התיקון האמיתי. אם אכן נובעת הבריחה מצ
אין ספק שהתיקון הוא בשבירת הצמאון. כשמגלים בפני הבורח את המהות האמיתית של 

 תורה ומצוותיה, חושפים בפניו את המעיינות החיים שבקש בבריחתו.
 

ל ישראל, שהקב"ה חפץ בהם הרבה", כותב הרמח"ל "ואלה הם הרועים האמיתיים ש
במסילת ישרים )פרק י"ט(, "שמוסרים עצמם על צאנו, ודורשים ומשתדלים על שלומם 
וטובתם בכל הדרכים, ועומדים תמיד בפרץ להתפלל עליהם, לבטל הגזירות הקשות ולפתוח 

ץ הרבה. יש לנו עליהם שערי הברכה...". לרועים כאלה זקוק עם ישראל, ובאלה הקב"ה חפ
בקדושת ישראל, בסגולת ישראל; רועים  -צורך עצום בתלמידי חכמים שופעי אמונה גדולה 

שאוהבים בכל לב ונפש את הצאן כולו ואת כל אדם ואדם מישראל, למרות כל הבעיות ועם 
עם  -כל הקשיים והסיבוכים. "כי אין הקדוש ברוך הוא אוהב אלא למי שאוהב את ישראל" 

גם הקב"ה  -ה שאין זו טלית שכולה תכלת. "וכל מה שאדם מגדיל אהבתו לישראל כל הידיע
 מגדיל עליו" )שם(.

 
עם ישראל זקוק לרועים, שהדרכתו של הלל היא נר לרגלם: "הוי מתלמידיו של אהרן, אוהב 
שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה" )אבות א', י"ב(. רק מתוך קשר 

יכות של קרבה, ישנה איזו שהיא אפשרות של קירוב לתורה. וקשר כזה אמיתי, מתוך שי
כן לב האדם לאדם" )משלי כ"ז,  -איננו ניתן לזיוף, להעמדת פנים. כי "כמים הפנים לפנים 

י"ט ורש"י שם, ועי' יבמות קיז. ורש"י שם ד"ה ורבנן כמים הפנים לפנים(. הלב חש באמת 
לקרבו לתורה, כפי שהדגיש  על מנתהוב" את האחר של מה שמשדר לו הזולת. לא ניתן "לא

 כדי"אוהב את הבריות  -לא פעם רבנו הרב צבי יהודה זצ"ל. לא נאמר במימרה זו של הלל 
לקרבן לתורה". אהבת הבריות איננה איזה שהוא אמצעי כדי לקרב לתורה. אלא אוהבים 

הבלתי נדלה הזה, מתוך את הבריות בלי שום חשבון פנימי או חיצוני. ומתוך מעין האהבה 
 נמשכת מאליה ההתקרבות לתורה. -קשר השייכות האמיתית 

 
, לשקוד על תורת ארץ ישראל, אנחנו צריכים להתמלא בתורהואני  אומר לכולנו: לצורך זה 

 כפי שלימדו אותה בדורנו, הרב זצ"ל ובנו הגדול רבנו זצ"ל.
 

הוא ערך כלל ישראלי, אין זה  - צריך לדעת, שהערך של הלימוד שכל אחד מאתנו עוסק בו
לתו, אבל הגידול ולימוד אגואיסטי. יש בודאי ערך שכל אחד ואחד יגדל ויתפתח כיכ

 זהו ערך כללי, ערך כלל ישראלי. -וההתפתחות של כל אחד מאיתנו 
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עם ישראל; רועים  -יש בדורנו משימה מיוחדת, לגדל תלמידי חכמים, שלנגד עיניהם ובליבם 
צון ואחריות לעזור לעם ישראל, על כל מצוקותיו, שהשורש לכלן הוא, בעומק בעלי הכרה, ר

 הענין, המצוקה הרוחנית.
 

לוהים -"ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו, ותעל שועתם אל הא - )שמות ב',כ"ג(על הפסוק 
 מן העבודה", זורה הרב חרל"פ זצ"ל אור של פשט חדש: "אף על פי שמצד הגוון החיצוני היה
נראה כאילו כל אנחתם ושוועתם הוא מן העבודה, בכל זאת דרך הצינור החיצוני הזה, 

באופן פשוט )נימוקי המקראות לשמות(. לוהים..." -נשמעה אנחתם ושוועתם הפנימית אל הא
צעקו בני ישראל מלחץ עבודת הפרך, "מן העבודה", אבל מי שהאזין יפה וחדר אל נבכי 

 ל חי.-מאון לאילוהים", מתוך צ-הזעקה הזאת היא "אל הא הדברים, הבין אל נכון, שכל
 

מתוך שכנוע פנימי אני אומר, כי גם כיום, מקורן האמיתי של כל המצוקות הוא הבעיה 
הרוחנית. ואם רוצים לסייע לעם ישראל, יש ודאי צורך בעזרה בכל התחומים, אבל נדרש 

 כל מה שקשור לענין הרוחני."טיפול שרש"; נדרשת התמקדות בבעיה הרוחנית, בתיקון ב
 

נראה לי, שכל אחד מאתנו צריך לראות את עצמו כמי שהאחריות לעזור לעם ישראל מוטלת 
לראות את  -אישית עליו. לא כל אחד יבחר באותה דרך, אבל הגישה העקרונית צריכה להיות 

וות את הכלל, את בעיותיו, ולגלות נכונות להתמסר לעזרתו. בראש ובראשונה יש צורך להר
הרי זוהי שליחות ראשונה  -מאון במים החיים של תורת אמת. אם מדברים על שליחות יהצ

במעלה. צריך להיות חדורים בתודעה של שליחות, של רועים נאמנים, שמתמסרים אל הצאן 
 ומטפלים בו באהבה רבה.

 
 ה. לקפוץ ולעשות

הודים מרוסיה אחרי ניתוק זכינו לחיות בתקופה גדולה, בתקופה של קיבוץ גלויות. באים י
של למעלה משבעים שנה. כמה צריך לעזור להם, כמה צריך להשתדל לקלוט אותם באמת, 
באהבה. מגיעים יהודים מאתיופיה, בהמוניהם. כולנו יודעים על בעיות הקליטה המיוחדות 
שלהם. כמה צריך להשתדל לקלוט אותם, אחרי שאלפי שנה היו דבקים במסורת אבות, 

נותקים מעם ישראל כולו. יש לעשות את הכל על מנת לשלב אותם בתוכנו באהבה. לבדם, מ
והאם מותר לנו להתייאש, מהנוער הישראלי כולו?! והאם נוכל להשלים עם המציאות של 
עיירות הפתוח כפי שהיא?! הרי יש כל כך הרבה מה לעשות! במקום, לבוא בטענות אל 

 צריך להפשיל שרוולים ולעשות! -אחרים 
 

מספרת, שבשעה שעמדו ישראל על ים סוף, התווכחו השבטים  לז.(-)לו:הגמרא בסוטה 
אני יורד תחילה לים. קפץ שבטו של  -אני יורד תחילה לים, וזה אומר  -ביניהם: "זה אומר 

"אמר  -בנימין, וירד לים תחילה וכו'". אלה הם דבריו של רבי מאיר. מספרת הגמרא בהמשך 
אין  -אין אני יורד תחילה לים, וזה אומר  -היה המעשה, אלא זה אומר לו רבי יהודה לא כך 

 אני יורד תחילה לים, קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים תחילה".
 

 -"דבר אל בני ישראל ויסעו"  -דבריו של רבי יהודה אכן מובנים. הקב"ה אומר אל משה 
אל הים?! בסופו של דבר קם  מתעורר מיד ויכוח. וכי מי יהין להיות ראשון להשליך את עצמו

נחשון, קופץ למים ומוביל את עם ישראל כולו בעקבותיו. אבל דבריו של רבי מאיר אינם 
הרי חוף הים גדול ורחב ידים! כל  -ראשון לים  ירדמובנים כלל ועיקר. אם הויכוח הוא מי 

יורד  שהוא מודיעאחד יכול לרדת ראשון. אלא אולי בא רבי מאיר לצייר מצב שכל אחד 
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יש לעשות מעשה! והוא קופץ  -ראשון, אבל אף אחד לא זז ממקומו. ואז קם בנימין ואומר 
 למים, ומוביל את העם אחריו.

 
דה שייכים הדברים גם לנו ולתקופתנו. מרובים צרכי עמך ויש אינסוף אתגרים יבאותה מ

עה לא תבוא ל, גם אין מניעה לפעול בכל תחום שהוא. הישו-לעסוק בהם. היום, תודה לא
מזה שנעמוד ונתנצח מי יעשה מה. צריך לקפוץ למים ולעשות!!! נתמסר לאתגר הזה בכל 

מאונו האמיתי של העם, במים יכך חיוני של הרוויית צ-לבנו, ובמיוחד לצורך העיקרי והכל
 אשר דרכיה דרכי נעם וכל נתיבותיה שלום.החיים של תורת אמת, 
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 בס"ד
 

 / הרב בעז שרמן ארץועשיתי אותם לגוי אחד ב
 

 הקדמה
אנו רגילים להתבונן על החיים ולנתח את מהלכיהם, כפי שהם נראים לעיננו, בהופעתם 

 החיצונה. 
אמנם אמת הדבר כי המחשבות, הדיבורים והמעשים שלנו הם דווקא גילוי של המתרחש 

 בתוכנו, באישיותנו הפרטית ובנשמתנו הציבורית לאומית.
מדינת ישראל וביסוסה, היינו עדים לויכוחים, דיונים, יריבויות בין לכל אורך מהלך בניין 

אנשים ומפלגות, מתחים גדולים בין קבוצות שונות הבאות מאורח חיים שונה. ברם, 
בתקופה זו נראה כאילו הכל קיצוני יותר, הקבוצות השונות חצויות לגמרי כשכל אחת מהם 

כך  -ביננו, הקוראים לחצות אותנו לשני עמיםמושכת בחוזקה, ככל יכולתה, לכוון שלה. יש מ
יהיה טוב יותר לכולם, ויש הטוענים שפילוג זה התאפשר רק לאחר מלחמת אחים של ממש, 

 וכדאי שסוף סוף תתבצע.
 נראה שקצת שכחנו מי אנחנו, מה כוחנו, ומאין אנו שואבים אותו! 

ם שאינם נוגעים בדבר, לעיתים אנו זקוקים לתזכורת מן הרואים מבחוץ. ואולי דווקא ה
  1יכולים להגדיר בנו ולאפיין את עמינו, גם אם הם גויים.

המן, הרואה את תפוצתו של עם ישראל בכל מדינות המלך אחשוורוש "מפורז ומפורד" יודע 
הרב מבאר זאת כי " ישנם פלאים בעולם, והעם הזה שכל  .2לזהות כי בכ"ז "ישנו עם אחד" 

בפלאי פלאות, היא מראה בהווייתו גם כן את הפלא הזה,  עמידתו בעולם מרופדת היא
  3ובמהותו העצמית הרי הוא עם אחד, למרות מה שהוא מפוזר ומפורד"... 

אנו ננסה להתבונן בדברים בעומק ולהבינם באמת  -עמ"י במהותו ובפנימיותו  הוא עם אחד
 וביושר. 

 "ה' שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך".
מוציא, חוץ  -הבה ברי דרבי זירא: כל הברכות כולן, אף על פי שיצא"תני א 4הגמרא אומרת:

 מוציא ואם יצא אינו מוציא". -מברכת הלחם ומברכת היין, שאם לא יצא
הלחם והיין שאין חובה באכילתן וליהנות נתנו, כל אחד מברך לעצמו. אולם בשאר ברכות 

חרים, מסביר רש"י: "שהרי כל אע"פ שיצא ידי חובתו בברכה, בכ"ז יכול לברך כדי להוציא א
 ישראל ערבין זה בזה למצוות"

כלומר דומה, שרש"י רוצה לבאר שלמרות שאדם ברך ויצא ידי חובה, הרי מכיוון שחברו 
עדיין לא ברך, הוא יכול להוציא אותו ידי חובה ולברך שוב. משום, הערבות שיש בינינו, 

יים בתוכי חסר, ולכן "כאילו" עדיין כלומר שאתה לא יצאת ידי חובה, משהו בחלק שלך, שק
לא ברכתי ולכן אני יכול להוציא אותך ידי חובה. יש משהו בתוכי שהוא שלך, ולך יש בתוכך 

 ומכאן הערבות שלנו אחד כלפי השני. -משהו שהוא שלי
הדאגה והאכפתיות והביחד שלנו יכולים להיות כמו כל העמים המתחברים בתוכם וזאת 

, שפה, דת ותרבות משותפים. לא כך הוא עמ"י. אחדותנו אינה רק מכיוון שיש להם ארץ
 תאוסף של פרטים כאלו ואחרים, אלא כנסת ישראל מהווה אישיות משפטית אינדיווידואלי

                                                 
1
כפי שמרק טווין גילה את המיוחד בארץ ישראל ונאמנותה לעמ"י. וכן טולסטוי שעמד רבות על התיכונה   

הנצחית של עמ"י לדורותיו. וכן ניוטון שבסוף ימיו ידע לאפיין את הקשר הברור בין הבריאה לבורא. ואמר 
 כי: "כל הטבע הינו חקר מעשה אלוקים" ועוד רבים.

2
 ג, ח'.אסתר פ"  

3
 .511מאמרי הראיה עמ'   

4
 ר"ה כ"ט ע"א. ורש"י ד"ה: "אע"פ שיצא מוציא".  
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כלומר עם ישראל הוא  5ובלתי מתחלקת, כחטיבה אחת "ולא כסכום של כך וכך יחידים". 
מידת מה עמ"י אפילו לא צריך לטרוח אחד בעצם מציאותו ומהותו. לכאורה, אפשר לומר שב

 על מנת להיות מאוחד.
כך הם הדברים כשמתאגדים לתועלת ולדברים חיוביים. אולם, גם כשכל אחד מעם ישראל 
פוגע בעצמו, דבר זה מורגש בכלל האומה, וכך דורשים חז"ל על הפסוק: "שה פזורה 

מאיבריו, וכל איבריו  "נמשלו ישראל לשה מה שה הזה לוקה על ראשו או באחד 6ישראל"
ישנם השפעות פיזיות  7מרגישין, כך הם ישראל אחד מהן חוטא וכולן מרגישים".

התנהגותיות, וישנה השפעה סגולית בלתי נראית הנגרמת מירידתו ומחטאו של כל אחד 
 מעמ"י.

 
 

 היסוד המאחד
ר מכיוון כלומ –: מצד החברה האחדהאהבה והחיבור בין אנשים נובעת משני פנים.  - הטבע

לכן הם קשורים אחד  –שהם רגילים זה בזה וחיים ביחד, יש להם אינטרסים משוטפים 
 לשני.
כלומר לא נובע משיקולים של כדאיות אלא הקשר נובע מתוך הטבעיות,  –: מצד הטבע השני

 כגון: אהבת אחים, אב לבנו, אם לביתה, וניתן לומר גם איש לאישתו.
ורבינו בחיי מדייק מן הפסוק - 8י אדרבה נא שלום בך" דוד המלך אמר: "למען אחי ורע

שהוא "להורות שראוי להם שתהיה אהבתם זה לזה אהבת האחים מצד הטבע, ואהבת 
כלומר ההבנה היא שהקשר בין אדם לאדם בישראל הוא קשר מולד,  9הרעים מצד החברה"

 טבעי, פנימי, ולא כך קשר חיצוני אינטרסנטי.
"חמישה שמות נקראו לה: נפש, רוח, נשמה, יחידה וחיה". אלו אומר:  10המדרש -הנשמה 

הם חמשת החלקים הפנימיים שבאדם מישראל. הנפש היא החיות הטבעית, כח החיים 
היא  –חלק אלוה ממעל. והרוח  -שבחי. הנשמה לעומתה, היא השפעת הקדושה מלמעלה 

את המוגבל לבלתי נקודת הבחירה, החלק המקשר והמאחד את עולם הנפש לעולם הנשמה, 
 11"ומפליא לעשות". –מוגבל. 

הם חלקים פנימיים: "שני המאורות הגדולים". הם אורות מעוצמתו  –החלקים חיה ויחידה 
של ה' יתברך זכים וטהורים. במדרגה הגבוהה הזו זכה האדם הראשון ומאז לא זכה אליה 

ממעלה זו. בעל "נפש  שנסתלק מזה העולם השיג קצתחוץ מחנו, ואליהו כשום אדם בעוה"ז. 
מגדיר את החיה והיחידה כמושגים המצויים באדם הפרטי, אך שייכים לכלל  12החיים"

ישראל. "כי זאת הבחינה היא סוד כנסת ישראל ארץ החיים העליונה" ובהמשך "היא בחינת 
                                                 

5
. שם מבאר המחבר את ההבדל בין "קורבן השותפים" ל"קורבן 31הרב סולוביצ'יק על התשובה עמ'   

ששניהם לכאורה דומים בכך שהרבה אנשים נותנים עבורם סכום כסף. אולם, בעוד שקורבן  –הציבור" 
כלל  –ים הוא אוסף של יחידים שמתאגדים סביב מטרה אחת, קורבן הציבור מבטא את הציבור השותפ

 מעין חטיבה בפני עצמה. –עצמית  –ישראל שאינו על פי דין הסך הכולל של יחידים אלא אישיות ייחודית 
6 

ירמיהו נ', י"ז. 
 

אני יורד או חוטא. מיטיב לתאר את ויקרא רבה ד', ו'. ובאמת יכולנו לחשוב שאינני מזיק אלא לעצמי כש  7
ההבה אמינא והמסקנא רשב"י  בהמשך המדרש כשמבאר את הפסוק: "האיש האחד יחטא" : "משל לבני 
אדם שהיו יושבין בספינה, נטל אחד מהן מקדח והתחיל קודח תחתיו, אמרו לו חבריו, מה אתה יושב ועושה?, 

 ו שהמים עולין ומציפין עלינו את הספינה". אמר להם מהם אכפת לכם לא תחתי אני קודח? אמרו ל

 תהילים קכ"ב, ח'.  8

לכולנו  אחדרבינו בחיי, כד הקמח עמ' רפ"ו. שם מרחיב את היסוד וטוען שמכיוון שהקב"ה אחד "הלא אב   9
בראנו" וכן יש לנו תורה ואחד ומשפט אחד, הרי שגם אנחנו עם אחד. "ומי כעמך ישראל גוי  אחדהלא אלי 
 ץ. ועל כן היה ראוי לנו שנהיה לב אחד ורצון אחד יותר משאר העמים".אחד באר

 בראשית רבה י"ד, ט'  10

 דרכי משה טור או"ח סימן ו'.  11

 שער ב', פי"ז  12
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, מלכות האצלות לזאת נקראת כנסת ישראל". כלומר באדם, כלל ישראל יחדשורש נשמות 
המערכת הפרטית האישית, והחיה והיחידה הם הביטוי שלהם והתייחסותם  הם –הנר"ן 

 ישראלית. –למערכת הציבורית 
היא החלק הכללי שבפרט ו"היחידה" היא  –מהרב קוק בכמה בפסקאותיו משמע: ש"חיה" 

 החלק הפרטי שבכלל.
ותו ישראל ערבין זה בזה. זהו עומק פרטי –כלומר בכל אחד מאיתנו יש חלק הקשור לכלל 

זו בחינת חיה. קומה נוספת היא:  –ואישיותו של היהודי, הוא קשור לכלל מעצם הווייתו 
שכלל ישראל מורכב מהפרטים שבא, כלומר כלל ישראל תלוי ועומד על איכות הפרטים 

 וזו היא היחידה. – 13בעמ"י והקשר בניהם.
בתורה, והתורה  : "לכל איש מישראל יש חלק מיוחד14עומק נוסף מביא השפת אמת -התורה 

מחברת נפשות בנ"י, משום שהיא תורה אחת. ועוד כולם עובדים לאלוקים אחד וזה בחינת 
אומרת  15הרצון והתשוקה שבלב שפונים אליו יתברך ובזה נעשין גוי אחד". הגמרא בברכות

שכשם שעמ"י עושה את ה' חטיבה אחת בעולם שנאמר: "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד" 
יעשה את עמ"י חטיבה אחת בעולם שנאמר: "גוי אחד בארץ". כלומר, הכח  כך גם הקב"ה

המקשר והמאחד בתוך עמ"י הוא עניין פנימי, שעומד ביסוד כל המציאות. ישראל ואורייתא 
חד. ומכיוון שכל אחד מהם הוא במהותו אחדות אחת ממילא שלושתן ביחד, הם  -וקוב"ר

 אחד ממש.
דם היחיד? לכאורה היה נראה להגדיר את האדם לפי אם נשאל, א"כ מהי שלמותו של הא

 ערכו ומדרגתו. 
אלא שבעמ"י: שלמותן הוא שהם גוי אחד בארץ וזה ע"י קיבוץ כל הכוחות כולם. ולפיכך 

כשהיא נערכת לפי יחסה רק אליו, היא אינה חשובה כלום לעומת הערך  -שלמותו של היחיד
"כי ערך השלם  16מגדיר זאת הרב קוק שתערך בהיותה מצטרפת עם השלמות הכללית. וכך

בתוך הכלל הוא גדול בעין ערוך מערכו הפרטי. כלומר גילוי הערך הפרטי שלי קשור 
בשלמותו בצד הכללי שבו". הפרט מאוחד עם הכלל בעמ"י . והכלל הוא הצד הכולל והשלם 

 של הפרט.
 
 

 גבולות האחדות
 על ערכים שונים על מנת להשיגו? נשאל, האם האחדות היא ערך מקודש כזה, שאפשר לוותר

 
צריך להבין, שמכח האחדות ניתן להשיג רמות רוחניות משמעותיות, וכן, ניתן להגיע להבנות 
שכליות גבוהות. לא רק מפני ש"טובים השניים מן האחד" כלומר שכשחושבים ביחד כמה 

אחרת,  -חניתמוחות, אז מעמיקים יותר, אלא ע"י האחדות נוצרת מדרגה וקומה נפשית, ורו

                                                 
באופנים אחרים: הרב אליהו דסלר בספרו מכתב מאליהו  –יש שביארו את המושגים "חיה" ו"יחידה"   13

שורש שמחיה אותתם, כלומר המקום שהדבקות יונקת ממנו.  לדבקות בה', יש -( "חיה"251)ח"א עמ' 
היא המקור לשורש המחיה את הדבקות,  ואין לה כלום, לא שאיפה ולא מקצת  -ולמעלה מזה זוהי "היחידה"

רצון זולת התכלית היחידה אשר רצה ה' בה, בכל בריאתו כולה.  ראיתי עוד הסבר בפרוש: "מסילות אל דרך 
 -מעין כלי, שדרכו מקבל האדם תוכן נוסף על התוכן שיש בו כבר )נר"ן(, "היחידה" -ה"ה'" )ח"ג, פ"א(: "חי

אלו הם התכנים הרוחניים הנכנסים לאדם מחוץ למסגרת הרגילה, המתבטאת בהשראה מיוחדת מאת ה', 
 מעל ומעבר לדרה הרגילה של האדם.

 תרומה תר"ס  14

 ברכות ו' ע"א.  15

שהרי אדם  –ה זו: "גדול הקורא ק"ש בעונתה יותר  מהעוסק בתורה" ומסיב –עין איה שבת פ"א קנ"ו  16
 2אך יחד עם כולה בעונתה  –שלומד מפתח את  שכלו הפרטי. אבל אדם שקורא ק"ש בעונתה גם לומד תורה 

 וזה טוב יותר מפני שלומד תורה לא רק מצידו הפרטי אלא בזמן  חיבורו לכלל.
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ורש"י במקום  17מכשאדם פועל לבדו. ולכן במתן תורה נאמר "ויחן שם ישראל כנגד ההר"
כותב "כאיש אחד בלב אחד, אבל שאר כל חניות בתרעומת ובמחלוקת". ולכן שונה רשב"י 

 18ואומר:"כל זמן שישראל עשויין אגודה אחת מלמטן, כביכול מלכות שמים במקומה".
 ים זה סדר העולם, סדר העולמות, השכינה במקומה עומדת.כלומר כשישראל מאוחד

והשכינה אינה שורה בעם שליבו חלוק, כך דרשו חז"ל את הפסוק:" ויהי בישורון מלך 
 19בהתאסף ראשי עם, יחד שבטי ישראל".

א"כ, חשיבותו של של כח האחדות בעם ישראל הוא כדי להשיג מעלות רוחניות משמעותיות. 
אמר משה לישראל,  –אומר על הפסוק: "אתם נצבים היום כולכם"  20לעומת זאת, המדרש

שאפילו  –אם אתם אגודה אחת, אתם עומדין. וכן הוא אומר: "חבור עצבים אפרים הנח לו" 
נתחברו לע"ז, והן אגודה אחת, אין מידת הדין נוגעת בהם". כלומר ערך האחדות הוא כל כך 

ב. משום שעצם האחדות היא כבר תוספת גם זה טו –גדול, עד שאפילו הוא בשביל ע"ז 
 ויציבות של עמ"י על פי תכונותיו ובסדר הנכון שלו.

האחדות צריכה להופיע בכל רמות האישיות הפרטית, ובכל הרבדים הציבוריים. האחדות 
האחדות צריכה  –צריכה לבוא לידי ביטוי בעולם המחשבה, הדיבור והמעשה. באדם הפרטי 

להתחבר ולהתכלל כל הזמן בכלל. במישור הלאומי אנו גם להיות כל הזמן שאיפתו, 
זה  –זהו הדבור ובהקב"ה  –זהו תחום המעשה, בתורה  –: במשכן ובמקדש 54מאוחדים

במחשבה. האחדות האידיאלית של עמ"י תבוא לידי מימוש, כאשר היו תתגלה במחשבה, 
 בדיבור ובמעשה. 

 
 האחדות והאחידות

ך עבודתנו את ה', וחיותינו חיי תורה אחת. ולכן, נראה כאמור, יסוד האחדות נובע מתו
שממילא היה ראוי שתהיה דרך אחת בעבודתו יתברך, סגנון אחד לכל עם ישראל. וללא 
מחלוקות. וכך שעלו ישראל לירושלים נעשה שלום בין השבטים, שנאמר: "ששם עלו שבטים 

תאחדין בדעה אחת לעשות את ה עדות לישראל" " ועיר שחוברה לה יחדיו", וכולם מ-שבטי י
 רצון ה'.

 . 21דורשת הגמ' –אלא, שעל הפסוק "וכפטיש יפוצץ סלע" 
כלומר בתוך מסגרתה של תורה, ישנם כיוונים רוחניים וסגנונות שונים. התורה היא אחת, 

ישנם רובדים וגילויים שונים שכל אחד מוצא את האות  -בתוכה -שלמה ואידיאלית, ובה
 ל תורה שבע"פ, בנויה על מחלוקות. המיוחדת שלו בה. כ

מתארים שמחלוקתם של הלל ושמאי הנה מחלוקת לשם שמים וסופה  22ואכן חז"ל
להתקיים. המחלוקת מבררת את כל צדדי האמת שבכל דבר, אלא שכל אחד מן הצדדים 

, וע"י הויכוח והמחלוקת ניתן להגיע לנקודת 23מדגיש את הצד שנראה בעיניו בולט ודומיננטי

                                                 
ורש"י מבאר  )שמות י"ד, י'(אחרים" נסע צרים נאמר: "והנה מצריים לעומת ישראל, על מ –שמות י"ט, ב'   17

"בלב אחד כאיש אחד". כלומר בסדר הפוך מישראל. האדמו"ר מליובביץ' מבאר את ההבדל בכך: שהגויים 
התאגדו סביב הרעיון של תפיסת ישראל והחזרתם לשעבוד במצרים וזה מה שהפך אותם לאחד. אולם עמ"י 

באחדות כשלעצמה, ומתוכה הם מסוגלים לקבל  –חד, כלומר: קודם כל מאוחדים הם כאיש אחד בלב א
 מתן תורה. –רעיונות גדולים 

 מדרש שמואל ה' ט"ו ושם מביא חמישה פסוקים לראיה לדבר.  18

 רבינו בחיי, כד הקמח עמ' רפ"ב. ועוד כתוב: "חלק לבם עתה יאשמו".  19

 מדרש הגדול דברים כ"ט, ט'  20

21
 'שבת פ"ח, ב  

22
 מסכת אבות פ"ה, מי"ז 

23
פרת שהיה מגדולי הדור ומחודדין שמועותיו -כשריש לקיש נפטר, ומביאים  לפני ר' יוחנן את אליעזר בן  

וכל עניין שאמר ר' יוחנן, הביא ר' אלעזר ראיה והוכחה ממקום אחר. מתגעגע ר' יוחנן לריש לקיש ואומר על 
ושיות, ונתן עשרים וארבע תירוצים "וממילא רווחא כל דבר שאמר, הקשה ריש לקיש עשרים וארבע ק

שמעתא" )ב"מ, פ"ד ע"א( כלומר דווקא המחלוקת מבררת יותר את נקודת האמת, ומגלה רובדים שאדם 
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שאומרת ש"אלו ואלו דברי אלקים  24היותר מבוררת. ומכאן אפשר להבין את הגמרא האמת
 גם כשהדעות סותרות, בכל אחד מהן יש אמת.  -חיים"

אמנם, ישנה מחלוקת שלא באה לברר את צדדי האמת אלא רק על מנת לקנטר, לחלוק על 
לא מתבארת על  הדעה האחרת מתוך גאווה ויהירות. מחלוקת זו אין סופה להתקיים, כלומר

שאם מתכוונים  25ידה האמת השלמה, וזו היא מחלוקת קרח ועדתו. השם משמואל מסביר
כל אחד לטובת עצמו אפילו כדי להשיג קרבת אלוקים, אי אפשר שיהיו כולם באיש אחד בלב 
אחד, שהרי כל אחד חושש לנפשו. ולכן חז"ל כותבים שכל הפורש מן הציבור אין לו חלק 

, כשכולם מתכוונים לצורך גבוה, אז גם כשיש מחלוקת אפשר להיות כאיש לעולם הבא. אך
אלוקינו, כל שבט עולה ממקומו ועל  –אחד בלב אחד. ולכן כשעמ"י עולים לירושלים לבית 

דגלו, ולכל שבט יש עניין ודרך מיוחדת בעבודת ה'. לכן, כשנכנסו לביהמ"ק כל שבט נכנס 
לקודש "והתגלה אליהם דעת עליון, מתבטלין כולם בשער המיוחד לו. ברם, מרגע שנכנסו 

להיות אחד, כדכתיב עושה שלום במרומיו, מלאך של מים ואש נעשים אחד לעשות רצון 
קונם. וכמו כן בשבטים, עבדי ה', נעשין אחד לעשות רצון אביהם שבשמים.וזהו עצמו עדות 

לומר שדווקא ע"י . אין אנו מחפשים מחלוקת, אולם, נכון 26שכל מחלוקתם לשם שמים"
המחלוקת מתברר הקשר האמיתי והשלם בין כל חלקי העם, היוצרים ע"י כך את המושג כלל 
ישראל בשלמותו. ולכן אין מטרתה של האחדות לטשטש את החלקים השונים וליצור 
אחידות בדעות וההנהגות אלא אדרבה האחדות השלמה באה מתוך הריבוי והתבררות 

 הפרטים.
ו הכוזרי מגדיר "שהחסיד הוא המושל, שכל חושיו וכוחותיו הנפשיים בספר 27וכך ריה"ל

 והגופניים סרים אל משמעתו והוא מנהיג אותם"...
הרב קוק, עם כל אהבתו לעם ישראל, כולו, לפלגיו השונים, ידע גם לבקר ולהוכיחם 
ולהעמידם על האמת. "עם כל מה שאנו רגילים לישא את דגל השלום והאחווה לאחים 

לא  -ים... כלפי אהבה וחסד, ומרבים אנו לשנן: "דאע"ג דאינון משחיתים, אקרו בנינרחק
נוכל לעמוד מנגד בעת אשר הרעה גמלה כל כך את פריה, עד אשר נרדם רוח החיים... והמון 
אנשים מאחינו שהם כל כך צריכים להשתדל שתהא דעתם מעורבת עם הכלל כולו, לא יחושו 

יאים צריך לחוש, ויעליבו לעיננו את קודש ה', את קדושת שבת במה שכל אדם בעל חושים בר
. בשם האחדות לא ניתן לטשטש את האמת האלוקית בכל 28ויום טוב באופן גס כל כך"

 תפארתה. 
גם הרב צבי יהודה כותב: "יסוד אהבת ישראל היא אהבת הטוב והחסד וקיומם באופן מעשי 

ות סובלנית מהרע שבו, מתוך הדגשת הטוב. כלפי הזולת. יש להסתכל על הזולת, תוך התעלמ
בשום אופן אין הכוונה להחניף לרשעים ולהתעלם מרשעותם, אך יש לראות את הטוב 

 שבהם. 
לכן, מותרת קנאות, רק כשהיא טהורה, ואין בה כל עניין של שנאה לישראל. אך דרך 

  29מקורית".אין לה מקום ביננו, והיא נוגדת לרוח היהודית ה -הקנאות שיסודה בשנאה

                                                                                                                                               
לא יכול להגיע אליהם באופפן פשוט. חז"ל מתארים זאת בביטוי "או חברותא או מיטותא"   -בלימודו האישי

בדו. לא רק  מצד הבנתו אלא גם   מצד המדרגה הרוחנית שהוא קונה, משהו מת, וחסר כשאדם   לומד ל -
עימהם"  שכינהאולם שניים שיושבים ועוסקים בתורה  יש לו שכר –שהרי: "אחד שיושב ועוסק בתורה 

)אבות(. לכן הרמב"ם פוסק: שסנהדרין שכולה חיבה אדם בעונש מיתה, הוא לא נהרג משום שכנראה לא כל 
 , ומספיק אחד שמזכה אותו אז ניתן להורגו.צדדי המקרה התבררו

24
 עירובין י"ג ע"ב  

 
25

 כי תצא תר"פ 
26

 שפת אמת ויגש תרמ"ז  
27

 ספר הכוזרי מאמר שלישי, ה'  
28

 412מאמרי הראי"ה עמ'   
29

 ש"ז-אור לנתיבתי עמ' ש"ג  
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  אחרית דבר -האחדות והגאולה
המדרש אומר: "צוה אותם על המחלוקת, אמר להון תהיו כלכון אסיפה אחת, הדא הוא 

נעשו בני  -דכתיב: "ואתה בן אדם קח לך עץ אחד וכתוב עליו" "לבני ישראל", "חברו" כתיב
   30כם לגוי אחד".ישראל אגודה אחת, התקינו עצמכם לגאולה. מה כתיב אחריו: ועשיתי את

בנבואת יחזקאל המוזכרת במדרש כתוב: "כה אמר ה' אלוקים הנה אנכי לקח את עץ יוסף 
אשר ביד אפרים ושבטי ישראל חברו, ונתתי אותם עליו עץ יהודה ועשיתים לעץ אחד והיו 

ובהמשך מתואר תהליך קיבוץ הגלויות ומלכות חדשה בא"י, והשלמת תהליך  -31אחד בידו"
 הגאולה.

-ה האחדות והביחד שלנו, איננה עוד קלישאה ישנה או אמירה חברותית חשובה. אחדותכ
 משמעותי ואידאלי עבורנו.  -ישראל הנה מושג ואורח חיים

השכינה במקומה, וממילא  -זהו סדר העולם -כשעמ"י מאוחד, כשמתגלה המשותף שלנו
 הגאולה השלימה קרובה לבוא.

שכך. בדומה לאדם שאיבריו מחולקים ולכל איבר  וטוב -המחלוקות השונות קיימים בנו
הרי זה גוף  -צרכים משלו, אך גם חובות ותפקיד מיוחד לו, וכשכולם מביעים את עצמם

מתוך  -אנו גוף אחד שלם, רבגוני, שכל צבעי הקשת באים בו לידי ביטוי  -שלם. כך בעמ"י
 אחדות אחת.

 י אהבת ישראל שבנו.נחזק בנו את כוח אחדותנו. נפעל ונשתדל עבור גילו
נרבה בסובלנות אישית וחברתית, נגביר עז אמונה ורוח, נעמיק  בכח הרוחני תורתי 
שבקרבינו, או אז נזכה ונראה בע"ה, בגילוי  המלא והשלם של תהליך הגאולה, בו אנו 

 נמצאים.
והלוואי שנזכה בימים אלו להתגשמותה של נבואת יחזקאל: "ועשיתי אותם לגוי אחד 

. ולא יהיו עוד לשני גויים ולא יחצו עוד לשתי ממלכות עוד" ובהמשך "וישבו על הארץ בארץ..
אשר נתתי לעבדי ליעקב אשר ישבו בה אבותיכם, וישבו עליה המה ובניהם ובני ביניהם עד 

 עולם ודוד עבדי נשיא להם לעולם". 

                                                 
30

 בראשית רבה צ"ח, ב'  
31

 יחזקאל ל"ז, י"ט.  
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 בס"ד
 

 הרב ישי טחויליאןבין רצוי למצוי / 
 

 ה' אלמדכם""לכו בנים שמעו לי, יראת 
)הלא משפט זה נכתב בשערי ישיבת וולוז'ין הידועה והמפורסמת. לימים, כשנשאל הנצי"ב 

מדוע בחר במשפט זה לקבעו בשערי  הוא הרב נפתלי צבי יהודה ברלין רבו של הראי"ה קוק זצ"ל(
בישיבה זה קל וכל העניין  –בית מדרשו, אמר: מטרת הישיבה לחנך דור של ישרים ועובדי ה' 

 וא כשהבנים הולכים מבית המדרש ולא כשנמצאים בתוכו...ה
 

לא כמו כל  –אז מגיעים למכינה, באמת, ברצינות, ואומר כל אחד לעצמו: הפעם זה באמת 
שנת לימודים בבית הספר עם הספרים החדשים והמחברות הריקות, הפעם זה מחוץ 

ביל משימות הרבה שהן למסגרת הלימודים, דחיתי גיוס אני משהה את עצמי בשנה והכל בש
בעצם משימה אחת שלמה, להבין ללמוד להחכים להיות יהודי עם עוצמה בכמה שיותר 
"שטחים" בצבאיות, בכושר, בעבודת ה', באמונה, בהלכה, בחסד, בכיבוד הורים, באהבת 

 אני אהיה אני.  –אחים, בהקרבה, בהכל 
 

בנייה עם חברים חדשים וריח תשובה של חודש אלול מרחף באוויר והזדמנות חדשה ל
 ופחדים חדשים וחששות ותהיות והאם זה ילך? האם אני אצליח?  אבחר"( שאני)"חברים 

 
זה לא בשבילי אני אומר לעצמי זה בשביל אבא ואמא, בשביל האחים הקטנים, בשביל 

, המון עיניים נעוצות לי בגב לוחשות: קדימה אנחנו אחריך, גם אם )בשביל החברה(החבר'ה 
דנו בתחילה זה בגלל שרצינו לטובתך שהרי אתה משוש ליבנו, תקוותינו, פרי עמלנו, התנג

ועובר יום ושבוע וחודש וכבר אמרתי מאה פעם שהיום אני מתחיל, היום זהו, די, האתמול 
 אתמול וההיום מחר אבל שוב ושוב ושוב ושוב פעם, נפילה ועוד נפילה ועוד. 

 
י לא ממש אותו, עכשיו אני מבין למה, כי אין מה תמיד אמרו לי שיש לי פוטנציאל ואנ

לממש, שיקרו לי, "עבדו עליי". מה, היה קשה לומר לי כבר בהתחלה וזהו, למה להעביר 
אותי את כל הגיהינום התודעתי הזה? למה לא אמרו לי בהתחלה אתה כזה ולא יצא ממך 

המכובד היחיד  –ים לא נכנס לשום לשיעור, בכיבוד הור –שום דבר, הנה ראו, בלמודים 
הכל קרוב ומקורב אליי ולעצמי, חלומות חלומות  –מסתבר הוא אני ועצמי בלבד, בהקרבה 

חלומות שוכב במיטה עד הצהרים ושומע מוזיקה, ממש זן נדיר החלומות באוויר הראש 
באדמה... "בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ" רבי מנחם מקוצק אומר: "ואת 

 שותם שמים", ואצלי השמים והארץ רחוקים כרחוק מזרח ממערב. כדי לע –הארץ 
 

 ומה נענה אנחנו, ומה יש לנו לומר לתלמיד עם קשיים שכאלו ורצונות שאינם מתגשמים.
 

 בראשית
ראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ והארץ היתה תוהו ובוהו וחושך על פני ב"

ית  רבה שואל למה נברא העולם בב'? תהום". כך פותחת תורתנו הקדושה, המדרש בבראש
נקודת המוצא של המדרש היא: התורה היא ביטויו של הקב"ה בעולמו, מן הראוי להתחיל 
את תורתו באות א' המסמלת סדר ותכנון, המדרש בעצם מבקש להציב את שמו של בורא 

 העולם בפתיחת ספרו "אלקים ברא בראשית". 
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באות א' שמציינת ראשוניות ופתחה באות ב'  המדרש בעצם שואל מדוע לא נפתחה התורה
שמציינת שניות, דואליות, והרי היה נכון יותר לפתוח את תורתו של "היחיד בעולמו" באות 
יחידנית המציינת את אחדותו? חיזוק לשאלה זו אנו מוצאים במסכת מגילה בתרגום 

רים, לכתוב תרגום איש מחשובי ורבני ישראל בימיו של תלמי מלך מצ 32השבעים, בו נצטוו 
מדויק של התורה. ואכן כולם פתחו את התורה במילים: "אלוקים ברא בראשית", וכל זאת 
כדי שתלמי ותלמידיו לא יטענו ל"שניות" ולא יאמרו אלוקיי היהודים שניים, ובעצם 
לאלוקים קוראים בראשית והוא ברא את האלוקים העכשווי שלנו. ואולם יסוד גדול וחשוב 

נו התורה בפתיחה זו, המדרשים השונים מתמודדים עם סוגיה זו ומנסים לתת לימדה אות
הסברים שונים לפתיחה זו, מהם ננסה ללמוד את מגמותיה של התורה, השקפותיה 

 והביטויים החינוכיים האלוקים הנובעים ממנה. 
 

תשובת המדרש במקום היא: "להודיעך שהן ב' עולמים, העולם הזה והעולם והבא".  
ש מציע ואומר שכבר בפתיחת התורה ישנה הצבת יעדים: העולם הזה והעולם הבא הם המדר

שתי מגמות כשכל אחת מגמה בפני עצמה עם שילוב ביניהם, עולם אחד שמביא לעולם שני 
אך האדם הנחשף לגודל ועוצמת  עולם תחיית המתים( –)שמביא לעולם הכולל את שניהם 

עד כמה רבה עבודתו ושאיפתו להגיע "לעולם שכולו  העבודה הנצרכת לשם מטרות אלו, מבין
טוב  –העבודה לא לריק. נוח לו לאדם שלא נברא ומשנברא  -טוב". בדבר אחד הוא מתנחם

שיש הצבת יעדים וממקום עמידתו ומזמן לידתו בקשה אחת לו: להשיג את ה"יש". מה רב 
מה וכשיש את  -את ה טובו של הבורא שעם לידת העולם והאדם, כבר באות הראשונה הציב

 מה האיך כבר יבוא... -ה
 

 השתדלות ואופטימיות
א' שהוא לשון ארורה, אמר הקב"ה איני  -לשון ברכה ולא ב שהוא ב' -"דבר אחר ולמה ב

ב' שלא יהיו כל באי עולם אומרין היאך העולם יכול לעמוד ונברא  -בורא את עולמי אלא ב
' ואולי יעמוד". רבנו אברהם אבן עזרא  בהקדמתו ב -בלשון ארורה, אלא הריני בורא אותו ב

לתורה שואל: "והרי הרבה לשונות של קללה יש גם באות ב'?". אכן המדרש קשה, ואמנם 
הרבה דחקו עצמם ליישב את הקושיה, נראה לי לומר שחכמים רצו לרמוז לנו עניין גדול 

, עולם שלם של העלם בעולם נברא שכזה, שבו החומר והרוח משמשים בערבוביה -במדרש זה
ובלבול שבו "לא עליך המלאכה לגמור והרצוי אף פעם לא יגיע למצוי, והשאלה והתהייה הם 
מאפייניו והשכר אינו ידוע בברור אם קיים ואם לאו וגם אם כן ידוע לא בודאות יגיע אליך, 
 בעולם שכזה אומר לך המדרש נכון שבכל אות שתבחר תוכל למצוא גם ברכות וגם קללות

אך החכמה הגדולה לראות את הברכה בעולם של העלם, בעולם של חוסר ודאות. רמז רמזה 
לאחר שהוגדרו לך היעדים הסתכל על העולם בעין טובה, בעין של ברכה ומתוך  –לנו התורה 

עבודתך וכשלונותיך תגיע ותשמח בכל הישג שהשגת, אמנם לא יהיה לך עולם שמתחיל ב א' 
והכל הולך "חלק" אלא עולם בו ההתמודדות תהיה קשה והשמחה  אחדותית, שהכל בו ידוע

בהצלחותיך תהיה נדירה אך אתה עצמך לא תהיה כרובוט מצווה ועושה אל המטרה 
היחידנית הברורה והמוצהרת כמו בעולם של מלאכים שאין להם משל עצמם כלום אלא 

 בעולם של עמל ויגיעה ואף בגן העדן תצתווה "לעובדה ולשומרה". 
 

אף הקב"ה בורא העולם בעצמו מעיד על הקושי הגדול שיש בעולם כזה: " אלא הריני בורא 
יעמוד". אם אצל הקב"ה "אולי יעמוד", מה יאמר יציר חומר כלה ונפסד  ואוליב'  -אותו ב

בעל תאוות ולימוד כשלונות הוא אשר אמרנו רמז הקב"ה לאדם ואמר לו זה הוא העולם 
א עשה כמוני ואל תאמר "האיך העולם יכול לעמוד" אלא כשם ואלו תכונותיו ואתה הנבר
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שבראתי העולם וכשם שאני מחזק אותו יום יום שנאמר "המחדש בטובו בכל יום תמיד 
 בגלל  שאולי יעמוד.  דווקאיעמוד  שאולימעשה בראשית" כך גם אתה האדם אף ע"פ 

 
אותיות שבהם ניתנה במדרש אלפא ביתא לרבי עקיבא מובא "אמר רבי עקיבא אלו כ"ב ה

התורה לשבטי ישראל והם חקוקים בעט שלהבת על כתר נורא ואיום של הקב"ה ובשעה 
שביקש הקב"ה לברוא את העולם מיד ירדו כולם ועמדו לפני הקב"ה זה אומר לפני בי תברא 
את העולם וזה אומר לפניו בי תברא את העולם בתחילה. נכנסה תו' לפני הקב"ה ואמרה 

רצונך שתברא בי את עולמך וכו' )כאן חושב מה שאמרו כל האותיות( אח"כ  לפניו רשב"ע
בית' לפני הקב"ה ואמרה לפניו רבש"ע רצונך שתברא בי את עולמך שבי משבחין לפניך באי 
עולם בכל יום שנאמר "ברוך ה' לעולם אמן ואמן" "ברכו ה' מלאכיו" ואומר "ברכו ה' כל 

ומר לפניך " "ברוך ה' אלוקי ישראל" ואומר "ברוך שם צבאיו"  ועתידין כל דורות העולם ל
כבודו לעולם וימלא כבודו" מיד קבל הקב"ה ממנו ואמר לו הן אמר לו ברוך הבא בשם ה' 

 וברא בו את עולמו בבית' שנאמר "בראשית ברא אלוקים" וכו'.
 

ל נשים לב למדרש המופלא: ראשונה נכנסת התו' מדוע היא ולא הא' אלא שהת' מוראת ע
שלימות, על סיומת, לכאורה בצדק נכנסת התו' כל מגמתה לומר שכך יאה לבורא העולם 
בעולמו שברא כרצונו שכל מגמה וכל עשיה בעולם הנברא תהיה שלימה ותבוא לתכליתה אך 

"באתי לגני אחותי כלה אל תקרי לגני אלא לגינוני  –לקב"ה יש מגמה אחרת בזה העולם 
בו מסוגל יציר חומר כלה ונפסד לומר לבוראו "אי אפשי בך מקום בו אני מתגנה" בעולם 

ובמצוותיך" ומתוך בחירה מגיע לדבקות בו יתברך בזה עולם רוצה אדון הכל והמפתח 
להצלחה זו לגילוי קשר זה שבין האדם לאלוקיו טמון כאן באותה אות ב' "שבי משבחין 

הבאה מאופטימיות, מהסתפקות לפניך באי עולם שנאמר: "ברוך ה'... ברכו ה', הכרת הטוב 
במועט, מההכנעה מההכרה העצמית, מענווה זו האות ומשמעותה מהווה את המחט לפתיחת 

 החור בלב שסופו יפתח כשערי אולם שקרוניות מלאות כל טוב ושפע אלוקי יעבור דרכו.
 

 קום עשה
תתי את "דבר אחר אמר הקב"ה בבית'  בראתי את העולם בבית' זנתי את העולם בבית' שיח

העולם בבית' בלבלתי את הלשון בעולם בבית' ברכתי את אזרחי )אברהם( בבית' ברכתי את 
יצחק בבית' ברכתי את יוסף בבית ברכתי את ישראל בבית' ברכתי את ירושלים בבית' 
ברכתי את ציון בבית' ברכתי את בית המקדש בבית' ברכתי את עוה"ב" ומניין כי בב' ברא 

 )אותיות דר' עקיבא(אשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ" את העולם שנאמר "בר
תלוי מה מחליטים  –לשאלה הידועה אם סכין דבר טוב הוא או רע ישנה תשובה נלוות 

לעשות בה! "בב' בלבלתי את הלשון בעולם בב' ברכתי את אזרחי כאן החידוש גדול יותר לא 
העולם הנברא והמובא  -ם לאמוררק יכולת החלטה כי אם יכולת עשייה והשפעה נתנו לאד

לידך אתה האדם יוכל לשמשך לשני כיוונים תוכל לעשות בו דברים גדולים וטובים ותוכל 
 לעשות בו ההיפך, בראשית יצירת העולם והאדם תדע לך הכל בידך אם לטוב ואם למוטב.

 
 !מקם את עצמך

ב ויצר הרע" כאן מונח "דבר אחר מפני שעתידין בריות העולם לנהוג בהם ב' יצרים יצר הטו
יסוד גדול בבניין העולם והאדם ובעצם מדרש זה ישנה קריאה של הבורא לאדם היכן אתה 

 תחליט!,  –ממקם את עצמך עם הטוב או עם הרע 
לא רק שיש לאדם לבחור בין הטוב  –אך אם נחדור לעומק העניין נגלה רובד נוסף בפרשנות 

ורע היא מציאות אלוקית ושתי המגמות הנ"ל הן  לרע אלא שיש לו להבין שהמציאות של טוב
יצירות כפיו של הבורא יתברך. המציאות היא כזאת ותפקיד האדם לעבוד עם שניהם גם יחד 
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לבבך ולא לבך" )כפל של האות ב'( ביצר הטוב שלך  –"ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך 
ים טובים זהו יתרון וביצר הרע שלך גם את היצר הרע תביא לטוב עם יצר הרע תעשה מעש

האדם על המלאך שמסוגל להתמודד עם הרע משום שהוא חי בעולם שיש בו רע ומסוגל 
)לעומת המלאך שלא יודע מה זה ולכן אין לו יכולת ואפשרות לתקן אותו ולהעלותו לדרגת הטוב 

בראשית לידת העולם והאדם ראה כמה כוח ויכולת נתתי  לתקן את הרוע הטבוע בעצם החומר(
 האדם ראה כמה גדול אתה ויותר ממלאך. בך

 
 לזווג זיווגים

דבר אחר "שכל מה שאני עתיד לברוא אינו אלא אחד זכר ונקבה" ביטויי הזכר הם: נתינה, 
פריצה, השפעה. ביטויי הנקבה הם: קבלה, רוגע, התמדה, כל הכוחות האנושיים שבך האדם 

ותן ומקבל פורץ בבת אחת ומתקדם כל אחד וכוחותיו הוא, יגלה שהם דואלים זכר ונקבה נ
אט אט ובעקביות, כל כוחות אלו ישמשו אותך לבנין העולם והעצמך אל תזנח אף אחד מהם 
השתמש בכל היש לא ע"י הכוח האחד מגיעים אל היעוד המבוקש אלא בשילוב ובאימוץ כל 

להגיע כוחותיך אף מה שנראה בעיניך ככוח נלווה וקטן וחסר משמעות כולם נבראו לשמשך 
 זכר ונקבה ברא אותםליעודך "ויברא אלוקים את האדם בצלמו בצלם אלוקים ברא אותו 

שילוב הכוחות הוא  –ויברך אותם אלוקים ויאמר להם פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשוה 
 המהווה והאמצעי לגילוי האדם את עצמו ולכיבוש העולם.

 
 אל תהיה תינוק

אותיות שבה ברא הקב"ה את עולמו שנאמר  "ומה נשתנה הבית' מכל העשרים ושתים
"בראשית ברא אלוקים וכו'" והלא אין ראו לומר אלא אלוקים ברא בראשית ומה ת"ל 
בראשית ברא אלוקים אלא צא ולמד מתינוק זה שהיום פותחין לו ואומרים לו אלף' בית' 

לף' שנאמר ולמחר אומרים לו בית' אלף'... לכן התורה נאמרה בתחילה בבית' בית' אלף' א
 )סדר אליהו רבה פרק ל"א(.ת אלוקים ארא בראשית ב"
 

תינוק זה המגיע לבית הספר ביומו הראשון לא מבין בין ימינו לשמאלו עולם חדש נגלה אליו 
והוא דרוך ומוכן לקבלו, תחילה ליקק את אותיות האלפא ביתא המשוחות בדבש דבורים על 

ך לא ידע משמעותם וסדרם כוחם ואפשרויות לוח עץ כשידע הלה כי אלו אותיות הקודש א
צרופם והנה ביום הראשון למד את האות א' ולמחרת היום את האות ב' והנה ידע שאות א' 
היא הראשונה ולה משפט הבכורה ולעומתה אחותה הצעירה הבאה אחריה )הנקראת בדגש 

את הצעירה  מה רבה הייתה אכזבתו כשהגיע למקרא ושם מצא כך ופעמים כך(ורפיון פעמים 
בנקודה זו נבחן  –טוענת לבכורה בלבול אחז בו ואף ניצני יאוש מה קורה כאן הכל התהפך 

התינוק אם יתייאש ויוותר כי אז עולם שלם של קריאה וכתיבה הבנה ויכולת ביטוי הפסיד 
הוא, אף "כובד המשקל" המונח על המאזניים אינו ידוע לו רגע גורלי בחייו של תלמיד זה 

יחליט לכאן או לכאן החלטה זו תושפע ותוכרע לטובה באם יהיה התלמיד סבלן ובעל והוא ש
שיקול דעת באם יבין כי לעיתים המציאות אינה מובנת אך היא המכתיבה את התנאים ולו 
לעצמו נותר רק לשמוע להם ולציית להם. "וייצר ה' אלוקים את האדם עפר מן האדמה ויפח 

נפש חיה" האדמה ונשמת החיים מרכיבי האדם שני הפכים באפיו נשמת חיים ויהי האדם ל
שאין מציאות הפכית דומה לה מהווים באדם מלחמה מתמדת לעיתים זה גובר ולעיתים 
זולתו אם יתייאש האדם במלחמתו וירים ידיו מי יודע מה יפסיד אם יקבל המציאות 

יכולת ומעצמת כי  בסבלנות ויבין שכל פסיעה מקדמת וכל שבירה מחזקת וכל נפילה נותנת
 אז יכבוש ישיג ויגיע אל ייעודו.
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 לסיכום
נכון מאוד החיים קשים  וקשה מאוד להשיג את המבוקש נבין כי היעדים כבר הוגדרו צריך 
פשוט לחפש אותם למצוא אותם ולהאמין בהם להבין שבדרך נתמודד עם עצמנו עם 

תפיסת עולמנו וראייתנו באם המציאות ועם אחרים וכל מציאות והשלכותיה יוגדרו על פי 
נראה העולם בעין טובה ובאופטימיות המציאות תחזיר לנו פנים שוחקות ומתוכה נבין את 
המורכבות שבמציאות שהיא בעצם השלם הגדול של העולם שבורא העולם רצה לברוא 
כרצונו. קביעת המסלול וההליכה בו בסבלנות ובאורך רוח תוך הבנה בוגרת וסלחנות אישית 

ובעים מענווה ומההכנעה עם כינוס כל הכוחות האישיים ההכרה בהם והשמחה בהם הנ
 יביאונו לעשות ארץ לשמים ולהגשים שאיפתינו בעולם זה הן ביחיד והן בכלל ישראל. 

 
 "אם אין אני לי מי לי וכשאני לעצמי מה אני ואם לא עכשיו אימתי"
 

 שנזכה...
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 בס"ד
 

 / נפתלי קנדלר, איזו משימה? חינוך, חינוך לברכות לקיום מצוות

 
. למפקד טוב אסור להיות עייף, הוא 552%אבי מורי תמיד מדגיש לי שבחינוך צריך להיות 

 לא מתגעגע הביתה והוא לא אומר דברים מיותרים וכו' וכו', מדוע? כי הוא מחנך!!!
 ועל זה כבר אמרו קדמוננו: "מורה טוב מורה לחיים"!

תדל כל הזמן וכל דבר שאתה עושה אתה חושב "מסתכלים ? כיון שכשאתה מש 552%למה 
עלי" , "לומדים ממני" , "בוחנים אותי" כי "מצפים ממני", אתה לעיתים מתנהג אף יותר 
טוב מההתנהגות היום יומית שלך ומתוך כך לומדים ממך ומעריכים אותך. הרובד היותר 

תכלים עליך אתה כבר מרגיש עמוק ויותר אמיתי שאליו אתה יכול להגיע זה כשגם כשלא מס
 כי מצפים ממך ואפילו יותר מזה אתה כבר מצפה מעצמך.

מסופר על זוג, שמגיע לבשר לרב צבי יהודה כי נולד להם תינוק. הם מבקשים מהרב שיתן 
להם עצות טובות בחינוך הילד. אומר להם הרב מאוחר מידי חינוך הילד לא מתחיל 

י הזוג התבגרתם והתחנכתם. חינוך זו לא עצה טובה כשהתינוק נולד אלא מתחיל כשאתם בנ
 או נוסחה אלא דרך חיים, עקביות, הרגל.

 
 מי בגדר חינוך וממתי? 

משה רבנו מסביר לפרעה שלעבוד את ה' יוצאים כולם אפילו אלה שאין להם מושג מי הוא 
ְזֵקֵנינּו ֵנֵלְך ְבָבֵנינּו הקב"ה: " ְנָעֵרינּו ּובִּ ֶשה בִּ ְבָקֵרנּו ֵנֵלְךַויֹּאֶמר מֹּ אֵננּו ּובִּ ֵתנּו ְבצֹּ ְבנוֹּ  ..."ּובִּ

יותר מאוחר כשמשה רבנו מלמד תורה לעם ישראל, חלק ממצוות התורה הוא אומר בהקהל. 
משה מקפיד על נשים זקנים וטף. ומחדש ר' אלעזר בן עזריה "טף למה באו? לתת שכר 

תם לעולם והתחייבו למביאיהם", לאלו שהביאו אותם.  לאן הביאו אותם? הביאו או
ההורים במצוות חינוך על ילדיהם  ועל כן הביאו אותם אתם עכשיו למצות הקהל מדין 

 חינוך.
 , הלכה א':מסכת חגיגה פרק אירושלמי 

והקבילו רבי יהושע  ,מעשה בר"י בן ברוקה ור"א חסמא שהיו מהלכין מיבנה ללוד ,דתניא
 .בקיעיןב

 ?רש היוםדוש היה לכם בבית המדימה ח :אמר להן
  .הכל תלמידיך ומימיך אנו שותים :אמרו לו

 .לבית המדרש שלא יהא בו דבר חדש בכל יוםאי אפשר  ,אעפ"כ :אמר להן
 )פרוש: מי הרב ששהה בבית המדרש באותו יום ולימד?(? י שבת שםמ

 .לעזר בן עזריהאר'  :אמרו לו
 )איזו פרשה בתורה למד אתכם ר' אלעזר?(? מה היתה פרשתו

 ,הואיל והאנשים באין ללמוד :אמרופתח בה  ,את העם האנשים והנשים והטףהקהל 
 .הןאיאלא כדי ליתן שכר למבי ?הטף למה באו ,והנשים לשמוע

 .לעזר בן עזריה בתוכואאמר להן אין הדור יתום שר' 
בחכמה, כמו שמסופר בהגדה של פסח  32חש כבן  56ר' אלעזר הוא זה שכבר בהיותו בן 

? הוא כבןשנה ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות...". מה זה  32י כבן שאמר: "הרי אנ
. אין ספק שהגרסה דינקותא, הלימוד שלו 32באותה שעה שהרגיש בתורה כבן  56היה בן 

 כתינוק הביא אותו ליכולת של ההישגים שהשיג.
 

חומרה מדין איזה חידוש גדול הטף למה באו? היה צריך לומר בשביל להרגיל בחינוך, או, ל
ההורים, שהם יקבלו שכר. לא על  -חינוך. אבל הדין החינוכי הוא דוקא על ה"מביאיהם"
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הגעתם שלהם עצמם, אלא על הטרחה  בעלייה לרגל וההתמודדות עם תינוק ששואל מיליון 
שאלות, שבעוד כמה שנים יהיה לו את היכולת לענות בעצמו ולעצמו. אז למה להביא אותו 

מן? הרי תינוק רק מפריע.  אה,  יש דין חינוך להורים. תתרגל אתה להתאמץ עכשיו, לפני הז
 עבורו והוא יבין מהו החינוך שאתה נותן לו.

)שני הקדוש  את הוראת השל"ה וירבך אלמן זלמה ש' ראון הג )הגרש"ז( בהקשר זה מזכיר
ת שלא יפריעו שלא להביא ילדים קטנים לבית הכנסת, על מנ ר' ישעיהו הורביץ( -לוחות הברית

ת ילמהלך התקין של התפילה. מזהיר הגרשז"א שבכל אופן צריכים להביאם מידי פעם לב
 .על מנת להרגילם לבוא לבית הכנסתהכנסת, 

, שנה 9או הבנה ברמה מסוימת, גיל  1, גיל 3ישנם גדרים לגיל חינוך , מרגע שיכול לדבר, גיל 
למקרא וכו'.  אך האם באמת החיתוך של  1לפני בר מצוה וגיל מצוות. המשנה תלמדנו בן 

 חינוך הוא בקו ברור של שנים וימים?
אומר שמע  3ברור שחינוך זהו תהליך שלכל גיל  מתאים השלב החינוכי שלו. כשילד בן 

ישראל ותועה בהגיית המילים או מביט לכל עבר ומתבלבל או מפסיק לדיבור. נחייך ונסייע 
ל אף שהוא עדין "רק" בגיל חינוך ודאי שנעיר לו על יעשה זאת ע 52 -9לו, אך  כשבגיל 

התנהגותו הבלתי הולמת את תפילתו, שכן עלינו מוטלת המצווה של דין חינוך אבל עליו הרי 
 הוא עדיין  לא מחויב במצוות.

 
אז איך נחנך ילד קטן לברכות ולמצוות ואיך נחנך מבוגר? האם יש זמן שניתן לומר מאוחר 

 אבוד? האם זה חינוכי לכעוס על קיום מצוות?מידי הוא כבר מקרה 
 הרב אלישע אבינר בתשובה באינטרנט כותב כך:

חז"ל תיקנו שמשהגיע ילד לגיל חינוך, מצוה לחנכו למצוות, ובכלל זה לברכות. מהו "גיל "
. ויש 1-3חינוך" לענין ברכות? יש אומרים: זה הגיל המקובל ביחס ליתר המצוות, דהיינו גיל 

מרגע שהילד מתחיל  -. ואחרים הזכירו קריטקריון של יכולת: יש אומרים 4-1יל שהזכירו ג
לדבר. ויש אומרים: רק כאשר הוא מתחיל להבין את תוכן הברכה, ולכל הפחות יודע למי 

 רבאך, מובא "בהליכות שלמה" א, עמ' רסו(. י)וכך סובר הגרש"ז או "הוא מברך
תחיל להרגיל אותו באמירת ברכות. אין חובה מצד גם לפני שהילד מגיע לגיל חינוך, רצוי לה

אבל "זריזין מקדימין", ויפה שעה )שמתחילה רק כאשר הילד מגיע לגיל חינוך(, מצות חינוך 
אחת קודם. וכך מובא בשם הגרש"ז אורבאך: "נכון לחנך את הקטנים באמירת ברכות 

הג טוב הוא, כדי להרגילם ובעניית אמן, ואפילו הקטנים ביותר שלא הגיעו לגיל חינוך. ומנ
 )שם(.לדברי קדושה" 

יש שהעלו שתי טענות נגד חינוך ילדים רכים לאמירת ברכות. את שתי הטענות דחה 
 הגרשז"א:

קיון גופם, ומוציאים שם שמים גם כשגופם איננו נקי. יילדים קטנים אינם זהירים בנ .א
ן, אינם מקפידים כמו כן, הם אינם נמנעים מאמירת ברכות במקומות המטונפים )וכ

על הוצאת שם שמים לבטלה(. לכן, רצוי לאחר את חינוכם לאמירת ברכות. 
הגרשז"א דחה טענה זו, ונימוקו העיקרי הוא שהקפדה יתירה ברוח זו עלולה לגרום 

בטל תורה מישראל, ח"ו. מסיבה זו, אין מקפידים כל כך על נקיּות הקטנים תשת
 בעת שמלמדים אותם תורה. 

ת הקטנים לומר ברכות לפני שהם יודעים למי הם מברכים ולפני שהם אם נחנך א .ב
מסוגלים לכוון כוונה פשוטה באמירת הברכה, הם עלולים להתרגל לברך כ"מצות 
אנשים מלומדה". גם את הטענה הזו דחה הגרשז"א, ונימוקו: החלופה היא גרועה 

לא יתחנכו כלל יותר. אם לא נחנך אותם לומר ברכות בגיל הרך, הם לא יתרגלו ו
 לומר ברכות. 
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 כיצד מלמדים את הקטנים לברך?
: "מותר ללמד לתינוקות ברכות כתקנן ואף על פי שהם )או"ח רטו ג(כתוב בשולחן ערוך 

מברכין לבטלה בשעת הלימוד". כלומר, על מנת ללמדם לומר את הברכות, מותר לבקש מהם 
 ם לא אוכלים. לשנן מספר פעמים את הברכות בשם ומלכות, למרות שה

שלמרות שמי שאיננו אוכל, איננו רשאי לברך )או"ח קסז יט(, כמו כן, כתוב בשולחן ערוך 
מהם, כדי לחנכם במצוות". יעבור הזולת, "לקטנים יכול לברך, אף על פי שאינו אוכל ע

)רטו אות כלומר, רשאי הרב לומר יחד איתם את הברכה בשם ומלכות. וביאר המשנה ברורה 
יכול להזכיר את השם כדי ללמד את הברכות לתינוק, שהרי על ]= המחנך[ פילו הרב : "איד(

מהם כדי לחנכם בלימוד התורה וקיום המצוות, וכמו שכתוב: ירחך אנו צריכים ללמוד עוכ
מדתם אותם את בניכם'".    'ולִּ

יש שהתלבטו האם ההיתר להוציא שם שמים לבטלה על מנת לחנך קטן לאמירת ברכות 
 הפרי מגדים? )בפעוטון או בגן(ק בקטן שהגיע לחינוך או אפילו בקטן שלא הגיע לחינוך קיים ר

 . )עיין בספר "חינוך הבנים למצוות" מאת הגר"י נויבירט, עמ' יג(סובר שמותר בכל מקרה 
מטעם זה הורה הגרש"ז אורבאך שגם בחינוך המיוחד רשאי המחנך לברך עם הילדים, גם 

 שכלי גבוהה. גם אותם צריך לחנך, ולשם כך מותר לברך איתם.  כאשר יש להם רמת פיגור
 

 עניית אמן לאחר ברכת קטן
מפורסם הוא שאין עונים "אמן" לאחר ברכת קטן. אבל, זה איננו כלל גורף. בשולחן ערוך 
)או"ח רטו ג( כתוב: "הא דאין עונים אמן אחר תינוק, דווקא בשעה שלומד הברכות לפני 

עונים אחריהם אמן".  -הם מברכים לפטור עצמם, כיון שבני חינוך הם רבו... אבל בשעה ש
כלומר, ילד המברך לפני האוכל, עונים אחריו "אמן". רק כאשר הוא מתרגל את אמירת 
הברכות, אין עונים "אמן". אבל, משמע שעונים "אמן" רק לברכת הילד שהגיע לחינוך. אם 

נ"ב שם אות טז(. אולם מובא בשם הגרש"ז לא הגיע לחינוך אין עונים אחריו "אמן" )מש
ָשמע כעין "אמן", כדי  אורבאך שלאחר ברכתו של ילד בגיל הרך, יאמר "אמן" מגומגמת, שתִּ

 .  ")"הליכות שלמה" שם(להרגיל את הילד שצריך לענות "אמן" אחר שמיעת ברכה 
  

)כל ילד אותו ילד  שקיבלו ממתק מאדם מסוים. 59ובוגר בן  54נער בן  9ילד בן , 1ילד בן ,
 לא רוצה לברך שהכל על הממתק, מה יעשה אותו אדם? בנפרד( 

נעיר הערת סוגריים חשובה למעט ברכת המזון לאחר שביעה אין חיוב דאורייתא על ברכות. 
חז"ל הקפידו מאד על עניין הברכות וקראו לאדם שלא יברך "מועל" ואסור לו לאדם, וכל 

כן כמובן יחסנו לדברי חז"ל כאל צו דאורייתא ועל כן לברכות הנהנה מהעולם הזה.. ועוד.. ו
 ל הזן אותנו.-ודאי יש תוקף הלכתי ואף מוסרי של הכרת הטוב לק

נאמר שאותו אדם מסוגל לכפות על האוכל את הברכה לדוגמא בהתניה שללא ברכה אין לו 
ה עליו להתנות אולי חוב 59 -וה 54 -רשות לאכול את הממתק. מחד ובייחוד אצל הנער בן ה

הרי הם בגיל מצוות, ויש דין "הוכח תוכיח" ו"לפני עיוור" אך מאידך האם חינך אותו? או 
שנאמר אצל הקטן ההגיוני שניתן לוותר, הילד אמנם כבר בגיל חינוך אך אינו מחויב עדיין 

 ובמצוות. לעומת זאת המציאות היא הפוכה על הקטן קל יותר לחייב אך על הגדול ניסיוננ
 בר כנראה הוכיח שבכוח קשה מאד עם הנוער.כ

תשובה מעניינת לשאלה זו, קראתי בחוברת מסתורית בשם "אל תחטאו בילד". האב 
שהתמודד עם סוגיית הברכה עם ביתו, נתן לה תאור של מלאכי השרת השרים ורוקדים 

ה. ולפתע מפסיקים משירתם כיון שמעונינים בעניית אמן לקול ברכה טהורה של ילדה קטנ
התיאור ששווה את לבה של הילדה גרם לה לרצות לברך מיד על עוד מאכל שהיא מבקשת 

 מאמה.
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כמובן שסיפור כזה חד פעמי אין לו משמעות ורק אם אותו אב יודע לשמר את הסיפור 
ולחדש בכל פעם את הריגוש אצל ביתו ואת הדמיון לזמן ארוך מספיק, עד שיגרום לביתו 

 ה במשימה. להתרגל לברך תהיה הצלח
עקרון זה של הטמעה נכון הוא בכל שיטות החינוך שכן כל שכנוע מתוך רגש, שכל או יראה 

 ללא רצף של האדם להתמיד באותו עניין  אין בו תועלת.
בעניין זה מסופר על משה רבנו, המנהיג הגדול, סיפור מעניין מאד שממחיש את עוצמת 

 להיות מחנך אמיתי.החינוך הפנימי של האדם לשינוי מידות, איך 
 במשנה קידושין, פרק ד, משנה יד, על ידי "בעל תפארת ישראל", וכן הוא מובא בשיטה

 , הסיפור מקוצר(:)נדרים, סוף פרק ב'המקובצת 
התעורר למלך  כשהוציא משה רבנו ע"ה את ישראל ממצריים, שמעו עמים ירגזון... ולכן 

וילך הצייר  יג הגדול הזה ולהביאו אליו.ערבי אחד וישלח צייר מובחר לצייר תמונת המנה
שניתחו את תווי )חכמי פרצוף( ויצייר תמונתו ויביאהו לפני המלך". המלך זימן פרנולוגים 

ומצאו שהוא "רע מעללין". משנזדמנו המלך ומשה רבנו יחדיו, סיפר המלך  פניו של משה
תו ומידותיו, לא האמין המלך ששמע על האיש משה, צדק)דינם של הפרנולוגים.  למשה על פסק

למסקנות שני חכמיו. המלך שהכיר בגדולת חכמיו וכשרונותיהם צפה למפגש עם משה על מנת לבחון 
  האם הצייר פספס בציורו או שמא מנתח האופי טעה בניתוחו.(

לוהים ויאמר, גם הצייר, גם חכמיך, נפלאים -ויען משה איש הא" תשובתו של משה הייתה:
, יממידותים. אולם דע לך, כי לו לא הייתי בטבע האמת כפי ששמעת ובחכמת הם ברשעתם

מבול עץ יבש... ואני בכוח אמיץ הנה החזקתי ורדיתי וכבשתי אותם )את  לא טוב אנוכי
עד אשר קניתי לי היפוכם לטבע שני ולכן ובעבור זה יקרתי והתכבדתי  המידות הרעות(,

 .מתחת" בשמים ממעל ובארץ
י חכמת הפרצוף שגילתה את אופיו הטבעי שטמון במשה הצעיר, אך משה רבנו מודה לו כ

לאחר השתדלות ומאמץ סיגל לעצמו משה "טבע שני" שהפך להיות משה האמיתי, העניו 
מכל אדם שחציו מלאך וחציו אדם. )הסיפור הנ"ל שנוי במחלוקת לגבי מקורו אך המסר 

דוש עסק בחינוך עצמו למידות שטמון בו הוא שאפילו משה כדי להגיע למעמדו העליון והק
 לחינוך עצמי לקדושה וטהרה.

הגר"א מביא אף הוא את עניין "טבע שני" שאמנם על אף שלכאורה האדם מושפע מסביבתו, 
הוריו, חבריו המשפיעים על טבעו יש בו את היכולת לפעול על עצמו ולגרום לכך שלמרות 

ד כדי כך ויפעל בעניין כטבע שני עד שמידה מסוימת אינה טבועה בו יכפיף את עצמו ונפשו ע
שהטבע השני ישתרש כל כך ויהיה ממש כטבעו של אותו אדם שעושה את הדברים באפן 

 טבעי.
על מנת לסייע לילד או לנער להטמיע את המידה יש לחדור ללב. האב הצליח לשכנע את בתו 

והשפע שניתן כשהעלה את רוחה עד לשיח מלאכים טהורים. ניתן כמו כן להדגשי את הטוב 
לנו באוכל בזכות ברכותנו,  לנער רצוי יותר להדגיש את מידת הכרת הטוב, או מותר האדם 

 מן הבהמה, כמובן בליווי הצו ההלכתי הברור של חובה לברך.
כיון שבחינוך עסקינן קשה מאוד להמליץ על מתכון ברור להצלחה. בייחוד כאשר המשתנים 

ילד גילו הסובבים אותו ועוד המון מרכיבים.  –למיד של מי המחנך מעמדו וכו' מי הוא הת
ובכל זאת, ניתן לומר שישנם דברים שהם היסוד של חינוך. דוגמא אישית, עקביות, הרגלים, 

ברכה, אולי נוסיף שהחינוך הטוב ביותר הוא דווקא כשאתה לא   –נתינת טעם למצווה 
אה בעצם שבאמת הדוגמא מתכוון לחנך אז האדם שמסתכל עליך לומד ממך הכי הרבה רו

 האישית יוצאת מקרבך ממש.
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 ולסיום משהו פיקנטי ומצחיק קצת... 
אולי מלמדת על לכאורה שינוי תפיסתי בחינוך )באתר כיפה( שאלה שנשאלה באינטרנט 

במרוצת הדורות, או אולי זו דעת חז"ל בנוגע לחינוך כל הדורות. הנשאל הוא הרב אלי כאהן 
 ציב: ראש מדרשת עין הנ –
 

 ?והילד להכות את האישה
 ראיתי בפוסקים שמותר/יש עניין לבעל להכות את אשתו כדי לחנכה. 
אני מבין שהיום החוק אוסר וכך גם ההלכה? מה הסיבה לשינוי אם קיים? ואם לא כל כמה 

)השאלה נשאלת גם על ילדים שצריך  ?זמן צריך להכות את האישה כדי לצאת ידי חובת ההלכה
 .י פעם(להכותם מד

 שאלנו את עצמנו האם השאלה נשאלה ברצינות, ואנחנו מאוד מקוים שלא.  ,שלום
בכל זאת, מאחר ויש אנשים שעלולים להתייחס ברצינות לרעיון להכות את נשותיהם, 

יש אמנם מקורות המתייחסים  ולדאבוננו הרב, הדבר קורה, נענה לשאלה זו בכובד ראש. 
בל יש להתייחס אליהם בהתאם לתקופה. "...נכון להכאת אישה בסלחנות מסוימת, א

שבמקורותינו מדובר על רב המכה את תלמידיו... אבל אין להתעלם מכך שאמצעי זה הוא 
אופייני לתקופה. הייתה תקופה שמכות שמשו אמצעי ענישה בכל העולם, אבל אין כל 

 . (516´ עמ ,י, תחומין יז)הרב יצחק לו" ..התקופות שוות, והעידן שבו אנו חיים כיום שונה הוא.
חסים ביותר סלחנות להכאה נכתבו רובם במזרח, בהשפעה ייש גם לציין שהמקורות המתי

לעומת מקורות אלו, יש מקורות המגנים את  יחסה בסלחנות להכאת נשים. ימוסלמית שהת
התופעה בחריפות רבה: למשל: "והמכה את אשתו מקובלני שיש יותר להחמיר בו מבמכה 

ו דחברו אינו חייב בכבודו ובאשתו חייב בכבודה. ודרך הגויים בכך, אבל חלילה את חבר
וחלילה לשום בן ברית לעשות זאת והעושה יש להחרימו ולנדותו ולהלקותו ולעונשו בכל מיני 

  . )שו"ת מהר"ם מרוטנברג, ח"ד ס"פא(רידוי ואף לקוץ ידו אם רגיל בכך 
הנחה של חוסר שוויון בין הבעל והאישה, והבעל  יש לשים לב שכל המקורות יוצאים מנקודת

נחשב כאחראי על מעשי אשתו ועל חינוכה. הנחת יסוד זו הינה יותר סוציולוגית מאשר 
חייב בנזקים, מה שאין  הלכתית, ואין זה נכון להנציחה. ואפילו במשנה, בעל החובל באשתו

ונסיים בדברי רבנו פרץ  שה,כן ברב החובל בתלמידו. אין אם כן שום היתר להרים יד על אי
מקורביל: "מי השליט האיש בעניין זה להכות אשתו, הלא הוא מוזהר ועומד שלא להכות 
שום נפש מישראל. והנה שמענו, כי יש מבנות ישראל הצועקות על זה ואינן נענות...לכן גזרנו 
בתוקף גזרה ואלה על כל איש מישראל ליכנס בחרם לבקשת אשתו או לבקשת אחד 

רוביה... שלא להכות אשתו... כי כן לא יעשה בישראל. ואם חס ושלום יש אשר ימרה את מק
שה יפינו לבלתי היות ירא וחרד לזה, הודענו לבית דין של אותו מקום שתבוא שם צעקת הא

  .או צעקת קרוביה לפסוק לה מזונות לפי כבודה"
 

 לסיכום:
. ולכן, מי שקיבל אי פעם ם בכללכמו כל דבר אפילו מכות נותנים באהבה או שלא נותני

מכות ממני, שיידע שרק אהבה גדולה וחזקה יש בהם. תלמידי, מחזור ג' המון הצלחה 
בהמשך, תזכרו מכל הלב שהמכינה היא ביתכם בכל עניין ועניין ובכל זמן וזמן אנחנו לצדכם 

 גם ברגעים שכולם גאים בכם וגם ברגעים שקצת קשה...
 
 

 נפתלי –אוהב אתכם 
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 בס"ד
 

 איתמר קינד על הניסיונות/
 

בכל בוקר בתפילת שחרית אנו אומרים את פרשת העקדה, הסיפור הידוע על אב חשוך ילדים 
שכל ימיו חלם על ילד משלו ולאחר שנולד הילד הנכסף, אף הובטח לו שמאותו צאצא תיוצר 

אב עברי   אומה גדולה וחשובה, "כי ממנו יקרא לך זרע". אבל הסיפור רק מתחיל. אותו
שגילה את שם ה' בעולם, עבד הוא את אלוקיו באהבה, אהבה ללא גבולות, מתבקש הוא 
בשם אותה אהבה  להקריב את בנו יחידו שכל כך אוהב לעולה. שה תמים לקב"ה. ואתו אב 
לא חושב פעמיים וניגש למשימה. וכיצד אותו אב עברי ניגש למשימה הקשה בחייו? ובכלל 

 הוכחה לאהבתו בדמות בנו יחידו אהובו? מדוע אלוקיו מבקש 
 

השאלות הללו לא מפריעות לאב הוא נגש למשימה כאילו לא אוהב הוא את בנו כלל. ואוהב 
הוא את בנו כאילו לא הולך הוא לבצע את מה שהוטל עליו כלל. והמקרא ממשיך לתאר את 

וה, הולך עוד רגע ש, יום ביצוע הפקודה. האב בדממה באמונה עם המון ביטחון ותקו-יום ה
קט לסיים את המשימה, עד ש... "אל תשלח ידך אל הנער", "עתה ידעתי כי ירא אלוקים 
אתה", אותו אב המון גויים, אברהם אבינו עומד בניסיון בגבורה ומצליח לשמר את בנו 
ממשיך דרכו. פרשת העקדה היא אבן יסוד מרכזי באמונתנו, באותה פרשה נולדה ההקרבה 

המאמין. היכולת להקריב את היקר לך מכל למען משפחתך, חבריך, האומה שלך, של היהודי 
אלוקיך, נשאבת עד ימינו אנו מבור העקדה. אברבנאל אומר על הפרשה: "הפרשה הזאת היא  
כל קרן ישראל וזכותם לפני אביהם שבשמים ולכן היא שגורה בפינו בתפילתנו כל היום ומפני 

קירה יותר מבשאר הפרשיות". וזה מסביר לנו מדוע כל יום זה ראוי להפליג בה העיון והח
 מיליוני יהודים משננים את פרשת העקדה.

 
 "והאלוקים ניסה את אברהם"

רבים מפרשי המקרא שהקשו והסבירו על גדולת והקושי, של אותו ניסיון בלתי נתפס 
בניסיון של שאברהם אבינו "נאלץ" להתמודד איתו. אנו לא נעסוק במקרה עצמו של העמידה 

אברהם אבינו, אלא נשאל שאלות על תועלת העמדת אברהם אבינו בניסיון. שאלה שמפנת 
בעצם לרבש"ע, שאלת הלמה? למה הקב"ה צריך להעמיד את אברהם בניסיון? מהו הצורך 
האלוקי אם בכלל להעמיד את עמו בניסיונות? האם הקב"ה חוקר כליות ולב שמביט בעולם 

 נו מכיר את ברואיו ויודע הוא את כוחם ויכולתם? מתחילתו ועד סופו אי
 

שואל גם הוא על הניסיון: "כי הניסיון צריך להתבאר כי אין ספק שלא  )רבינו ניסים(הר"ן  
ינסה ה' יתברך כדי לדעת אם יעמוד המנוסה בניסיונו כי ה' יתברך צופה ומביט כל העניינים 

 העתידים ואין אצלו ספק כלל."
 

 אישית: הניסיון כדוגמא
ברור לכל שהקב"ה בורא העולם לא זקוק לניסיונות לצורך עצמי, שהרי מכיר הוא את 
ברואיו. את מחשבותינו דיברנו ומעשינו ואין הניסיון מעלה או מוריד מידיעותיו לצורך 
השווה בין מעשה שמיים למעשה אדם, הניסיון שעושה האדם מטרתו לגלות משהו חדש לא 

על מנת  הען שרוצה לחקור תופעת טבע, אזי הוא עוסק בניסוי וטעייידוע. לדוגמא חוקר מד
לגלות חידושים מדעיים, וברור לכל שהמדען לא יודע את תוצאות הניסוי, לכל היותר הוא 
מעריך או משער אבל לדעת בברור, אין המדען יעשה נסיו שתוצאותיו ידועות מראש. לא כך 

: "דע כי כל ניסיון שבא בתורה ורה נבוכים ג,כד()ממעשה שמיים. נביא כאן את דברי הרמב"ם 
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אין עניינו אלא כדי שיידעו בני אדם מה שצריך להם לעשות ... עניין הניסיון שיעשה מעשה, 
אין הכוונה גוף המעשה ההוא, אבל הכוונה שיהיה משל, שילמדו ממנו וילכו אחריו כאמרו 

ושו, שידע ה', כי הוא כבר ידעו. וכן "לדעת הישכם אוהבים את ה'", ואין פיר ,))דברים יג,ד
"כי אות היא ביני וביניכם לדורותיכם לדעת, כי אני ה' מקדשכם". שפירושו:  )שמות לא,יג (,

שיידעו האומות... ואמנם עניין אברהם אבינו כלל שני עניינים גדולים, הם פינות התורה. 
א מגעת, וציווה בזה העניין העניין האחד להודיע אותנו גבול אהבת ה' ויראתו, עד היכן הי

אשר לא ידמה לו, לא נתינת ממון ולא נתינת נפש, אבל הוא מופלג מכל מה שאפשר שיבוא 
"כי ידעתי כי ירא אלקים אתה". רצונו לומר, שבזה המעשה אשר  )בראשית כב,יב(במציאות... 

ק זה העניין בו תיקרא ירא אלוקים גמור, יידעו כל בני אדם גבול יראת מהו. ודע, שכבר חז
בתורה וביארו ואמרו, שתכלית התורה כולה וכל מה שכללה אותו ממצוות עשה ולא 
תעשה... אמנם הוא דבר אחד והוא יראת ה' יתברך, זה אחד משני העניינים המכוונים 
בעקדה". הרמב"ם מסביר שכל עניין הניסיון הוא הבאת דוגמא מעיין מודל לבני האדם כיצד 

שלנו אומר הרמב"ם, שאברהם אבינו גילה לעולם יראת ה' מהי ועד צריך לנהוג. במקרה 
כמה יש לציית לדבר ה'. באותו כיוון מפרש אברבנאל: "הניסיון הזה אין עיניינו הבחינה, כדי 
שידע האל מה שלא יודע... אבל "והאלוקים נסה את אברהם" הוא מגזרת נס, כי הפועל 

עמים, כדגל רם ונישא, אליו גויים ידרשוהו הנפלא הזה שעשה אברהם בדבר ה' עומד לנס 
 ויביטו אחריו".

 
 הניסיון כיתרון למנוסה

ישנם מפרשים שלא מקבלים את שינוי המשמעות של מילת ניסיון לנס, ובכלל ממשמעות 
המקרא שנאמר: "עתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה", משמעו כי הניסיון כן גילה משהו 

כי ירא אלוקים אתה". הניסיון כן חשף משהו וכאן אנו במציאות וערכו של הניסיון הוא "
רואים דגש על המנוסה ולא על הסובב אותו. ובאותו כיוון הולך הרמב"ן בבראשית כ"ב, ב: 
"עניין הניסיון הוא לפי דעתי בעבור היות המעשה האדם רשות מוחלטת בידו, אם ירצה 

אבל המנסה יתברך יצווה בו  יעשה, ואם לא ירצה לא יעשה. ייקרא ניסיון מצד המנוסה,
להוציא הדבר מן הכח אל הפועל, להיות שכר מעשה טוב, לא שכר לב טוב בלבד. ודע כי ה' 

: ולא יבחן ןצדיק יבחן, כשהוא יודע בצדיק שיעשה רצונו וחפץ להצדיקו, יצווה אותו בניסיו
 שבתורה לטובת המנוסה". תאת הרשעים אשר לא ישמעו. והנה כל הניסיונו

 
א שגם הרמב"ן סובר כמו הרמב"ם ואברבנאל, שאין הניסיון חושף חוסר ידיעה של יוצ

המנסה, וידוע לכל שה' בוחן כליות ולב, יודע גם יודע את סוף הניסיון, אלא שהרמב"ן לעומת 
קודמיו שכן, סובר הוא שהניסיון הוא לטובת המנוסה, שכן ע"י הניסיון מגלה הוא את עצמו, 

סיון הוא הזדמנות פז להוציא מן הכח אל הפועל, את מה שנמצא בנו כוחותיו ויחודו. הני
 בפוטנציאל.

 
 מי הם  המנוסים?

בסוף דבריו, אומר הרמב"ן הערה אגב על קהל היעד של המנוסים. המנוסים הם דווקא 
הצדיקים, שכן רק הם פוטנציאלים לעמוד בנסיונות, שכן מה הטעם להעמיד רשעים  בניסיון 

שאין הם רוצים לעמוד בו. וההערה הזאת נותנת לנו תשובה מסוימת  כאשר ידוע מראש
לסוגיה של צדיק ורע רשע וטוב לו, שכן הניסיון בה בהקשרים קשים בעין אנושית רגילה, 
ושאנו רואים צדיק סובל מסתמה שהקב"ה מנסה אותו על מנת לגדול, להתגבר על עצמו, 

בראשית רבה ל"ב, ג': א"ר יונתן: היוצר  ולהרגיז יצרו הטוב על יצריו, כמו שאומר מדרש
הזה אינו בודק קנקנים מרועעים, שאינו מספיק לקוש עליהם אחת עד שהוא שוברם. ובמי 
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הוא בודק? בקנקנים יפים, שאפילו מקיש בהם כמה פעמים אינם נשברים. כך אין הקב"ה 
 ".: "ה' צדיק יבחן)תהילים יא,ה(מנסה את הרשעים אלא את הצדיקים, שנאמר 

אלא שעד כאן מדובר על ניסיונות מיוחדים במינם, גדולים ועצומים שמכוונים לעליתו של 
 רגילים?  תעמנו. האם אין ניסיונות לפשוטי העם? האם אין ניסיונו

 
על כך עונה הרמב"ן בשמות כ', יז: "האדון פעם ינסה את עבדו בעבודה קשה, לדעת אם 

ם יגמול אותו בטובה אשר עמו, כעניין שאמרו יסבלנה לאהבתו, ופעם ייטיב עמו לדעת א
חכמים שמות רבה ל"א, ב': "אשרי אדם שהוא עומד בניסיונו, שאין בריה שאין הקב"ה 
מנסה אותו. העשיר מנסהו אם תהיה ידו פתוחה לעניים ומנסה העני אם יכול לקבל יסורין 

 ואינו כועס".     
 

ת, רק בעוצמות נמוכות יותר עם הבנות של יוצא אם כן, שגם לנו פשוטי העם באים ניסיונו
כוחנו ויכולתנו אל מול  הניסיון. איש איש לפי כוחו, שהכלל המנחה הוא שאין הקב"ה מביא 

 ניסיון שאין האדם מסוגל לעמוד בו.
 

 ההבחנה בין ניסיון לשליחות 
צם על מנת לעשות השוואה בין ניסיון לשליחות, נביא את עקרון השליחות על רגל אחת: ע

היצירה היא שליחות האדם. לא סתם בא לעולם בזמן במקום עם כוחות מסוימים. מהו 
 עניינה של השליחות? 

 
ובכן, השליחות היא סוג של השלמה ושותפות עם ריבונו של עולם, ועל האדם מוטלת 
הבחירה להיות שותף פעיל ביצירה האלוקית או לאו. כשאנו מתבוננים ביצירה, רואים אנו 

בות עקרון השליחות. ראשית נבראנו בצלם אלוקים, חלק אלוק ממעל. ישנו כלל את מחוי
הלכתי ששלוחו של אדם כמותו לדוגמא: אדם שנשלח לקדש בשם חברו, אזי האשה 
מקודשת ממש, שכן האדם הוא כביכול בא בשם המקדש עצמו, ואילו אנו לגבינו שלוחים 

חות של הקב"ה אזי אנו כמותו ממש, למקום. אנו חלק מהקב"ה, ולכן כשאנו מבצעים שלי
לא רק מכח ההלכתי של שלוחו של אדם כמותו, אלא מכח היצירה שנבראנו חלק אלוק 
ממעל. פרט חשוב נוסף הוא שהבריאה "חסרה" כביכול, שאנו מסתכלים סביבנו אנו רואים 

ך, הרי כי הרבה עבודה עוד לפנינו, על מנת להגיע לעולם אידיאלי ושלם. ולא במקרה הדבר כ
אם היה רוצה הקב"ה, היה יכול לברוא עולם אידיאלי ושלם, עולם של מלאכים שלמים 
שעושים את רצונו כמלאכים. אבל ברור לכל שעולם כזה הוא בעצם חסר מאד שכן, "הקב"ה 
ליבה באי". רוצה הקב"ה את השותפות בבריאה, את העשיה המשותפת, ובעיקר רוצה הוא 

 ו.את הכוונה והמאמץ במעשינ
 

  סוגי השליחות וגבולותיה
נראה לאור המקורות, כי שליחות יכולה לבוא בכמה צורות. יכולה להיות שליחות מוגבלת 
לפרט קטן בבריאה למעשה נטול חשיבות לכאורה, ויכולה להיות שליחות של פרט משמעותי 

, וכן וחשוב. השליחות יכולה להיות מתמדת ונמשכת. השליחות יכולה להשתנות עם הנסיבות
יכולה היא להחליף צורה. בקיצור, השליחות היא ללא סוף חזקה על אדם, שלא יסיים את 
שליחותו כמו שנאמר בשמואל: "והנה החיצים ממך והלאה". רוצה לומר שאומנם החיצים 

 הגיעו רחוק אבל עדיין המטרות, השליחות עוד רחוקה עד כדי כך שהיא בלתי ניתנת להשגה.
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 ן לשליחותההבחנות בין ניסיו

כאשר באים לנתח את ההבדלים בין שליחות לניסיון, קל מאד להתבלבל. שניהם מטרות 
שצריכים לעמוד בהם. בשניהם יש את הצד של הקב"ה בורא העולם, ויש את הצד שלנו, 
ברואיו, שצריכים לעבור את הניסיון/ שליחות. בשניהם מתגלה השלמה וסיפוק בסוף 

שיש שוני בניהם, ועל כך ננסה לעמוד במשפטים הבאים.   התהליך. אבל בכל זאת כנראה
הדברים הבאים הם הבחנות שקפצו לי במהלך המאמר, אשר בהחלט מותר וצריך לקחת 

 בעירבון מוגבל. ואם הצלחתי במשהו קטן לכוון, אזי "אור ושמחה ליהודים".
 

ליחותו אזי הוא לעניות דעתי, השליחות אין לה סוף, היא לא מוגבלת, ואם אדם ממלא את ש
מסיים את תפקידו פה בעולם. מסופר על רבי טרפון שחלה, ואמו סיפרה בשבחו על כיבוד 
ההורים המיוחד של בנה. אבל משום מה, החכמים ששמעו את אמו מהללת אותו, ישר אמרו 
שאין הוא מגיע לכבוד הורים שהתורה מצווה. בעצם החכמים חששו שאם ר' טרפון השלים 

ד הורים, וזוהי שליחותו עלי אדמות, אזי הוא לא יקום מחוליו, לעומת את מצוות כבו
הניסיון שהוא הרבה יותר ממוקד, ענייני ומוגדר. על הניסיון ניתן להצביע ולומר במדויק 
מהו הניסיון, לעומת השליחות שלא נראה לי שיש אדם שיכול לומר בפירוש שזוהי שליחותו 

ון העקדה, לא היה חשש ששליחותו הסתיימה בעולם ותו לא. אברהם אבינו שהתנסה בניסי
עדיין לא התקיים במלואו. מהדברים הנ"ל יכול להיות שהניסיון הוא נגזר  ואלא ייעוד

היא סיפור  מהשליחות, הניסיון אולי הוא נקודת מבחן או נקודת שיא בשליחות. השליחות
וקשיים. הניסיון מוגבל  חיים, דרך חיים, משימה כללית של אדם שבתוכה גלומים ניסיונות

בזמן שהשליחות אינה מוגדרת ומוגבלת, שכן השליחות היא חזקה שלא נקיימה בשלמותה. 
השליחות זהו סוג של מעשה אקטיבי. האדם נדרש לעשות מעשה, לתקן עולם במלכות שדי, 
לקום ולפעול. עליו להגדיר לעצמו את שליחותו, ולעשותה כמה שיותר במלואה, לעומת 

ן שהוא פסיבי. הניסיון נוחת עלינו מלמעלה לפעמים בלי שנרצה, בלי שנהיה צד הניסיו
והניסיון  ובהחלטה לקיום הניסיון. יוצא שהשליחות, מקורה מלמטה מאיתנו מהחלטותינ

הוא מלמעלה. הקב"ה מחליט לנסות אותנו על פי שיקוליו והנהגתו. הניסיון הוא כלפי פנים, 
מאד לדמות ואופי המנוסה. הוא בא לגלות ולהאיר פרט צד  , הוא מיוחדיהוא אינדיבידואל

אישי של המנוסה, לגלות ולחשוף את כוחו ויכולתו של המנוסה, דוגמת אברהם אבינו, 
שהתבקש להקריב את בנו. יש כאן נגיעה אישית לרכושו, למשפחתו, לעולמו הרוחני של 

א נשכר מבחינה אישית המנוסה וממילא כמו שאמרנו לעיל על פי הרמב"ן, המנוסה יוצ
מהניסיון[ הוא יוצא מחוזק יותר, בטוח יותר. הוא כבש את יצרו והוציא מן הכוח אל הפועל 
כוחות שהיו טבועים בו. לעומת השליחות שהיא מטרת הכלל. איפה אני מול המשפחה, 
החברים, המדינה, איזה חיסרון של העולם באתי להשלים, איזה משבצת חסרה בעולם 

השלים. יוצא אם כן שהשליחות היא כלפי חוץ, היא כמובן יכולה לחשוף אצלנו שתפקידי ל
כוחות חדשים ולהוציא מן הכח אל הפועל את כישרונותיו הרדומים. אבל הלב של השליחות  
הוא הדגש בבריאה בחברה בסובב אותנו. האדם נדרש לקחת חלק בבניית היצירה שהקב"ה 

 יצירה עם רבש"ע בשליחותו. התחיל, ואנו נדרשים להמשיך את אותה
 

 חתירה למגע עם השליחות לעומת הבריחה מהניסיון 
כל בוקר בתפילת שחרית אנו מבקשים מהקב"ה: "ויהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי 

ולא אבותינו שתרגילנו בתורתך ודבקנו במצותיך ואל תביאנו לא לידי חטא ולא לידי עוון  
...". זהו קטע מעניין שמלמד אותנו איפה נמצא הניסיון בחיינו ולא לידי ביזיון לידי ניסיון

ועל "הבריחה" והסלידה שלנו מהניסיון. אם נעמיק בתפילה, נראה כי בהתחלה ישנה בקשה 
חיובית, שתרגילנו בתורתך ודבקנו במצוותיך, האדם מבקש להתקרב לה' ע"י תורה ומצוות, 
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הסיר מאיתנו כל מיני מניעות ומכשולים ובהמשך ישנם בקשות של התרחקות. אנו רוצים ל
בעבודת ה', ומעניין שבין שמניעות שהם חטא ועוון וביזיון, מופיע גם ניסיון האדם. מתוך 

 התפילה אנו מסיקים שהניסיון הוא שלילי. 
 

ישנה גמרא בבא קמה נז', שם נשאלת השאלה על אדם שהולך דרך מקום שיש אישה ומקפיד 
להתייחס אליו? ושם נקבע שאם היה לאדם דרך חלופית ללכת  לא להסתכל בה, איך צריך

בה והוא דווקא הלך בדרך של האישה, אזי זהו מעשה לא ראוי, והטעם לכך הוא מאותה 
 סיבה שאמרנו שאדם צריך להרחיק את עצמו מן הניסיון. 

 
א, מדוע צריך כל כך להתרחק מהניסיון?, לעניות דעתי זה מראה יחס לתורה ומצוות. לדוגמ

אדם בעל עסק משגשג ומצליח, לא יבקש למשל שינסו את עמידתו עם מתחרים אחרים או 
קשיים אחרים שיערערו את עסקו. הוא יעדיף שיגרה וביטחון ולשמור על הקיים. כך אדם 
שחשוב לו תורה ומצוות, יתרחק מכל גורם מסכן שיכול לאיים על עולמו הרוחני. הניסיון 

שם עומדים  -קשים, הניסיון של אברהם אבינו קשה םראגייהרבה פעמים בא בהקשרים ט
על כף המאזניים  שני רצונות חזקים של אדם, מצד אחד בנו אהובו ומנגד, רצונו של מקום. 
מי יגבר? במציאות לא כל המקרים מסתיימים עם סוף טוב כמו לאברהם אבינו, שבסוף 

תו. על סוג מתח כזה אפשר לומר: הניסיון נשאר עם בנו יצחק וגם הציות לקב"ה היה בשלמו
 "אוי לי מיצרי ואוי לי מיוצרי".

 
יוצא בסוף טוב.  )שנראה לנו כרע(פעם שמעתי מהרב אבינר, שנתן שיעור שעניינו שמהרע שלנו 

ואז נשאל הרב האם צריך לבקש שיהיה רע כי הרי בסופו יוצא טוב?. ענה לו הרב אבינר, לא 
או ניסיונות רעים, על אדם מוטלת החובה לעמוד בכל אל תדאג אם תרצה או לא תרצה יבו

הניסיונות, בסוף הכל לטובה. מצד שני עלינו להיות אנושיים ולהתרחק כמה שיותר 
 מהניסיונות, שממלא אם נרצה או לא, הם פוגשים בנו בכל מיני צמתים בחיים.

חות. לעומת הבריחה מהניסיון במקרה של שליחות, האדם צריך לחתור למגע עם השלי
את הדין אם הוא יתעלם משליחותו ויפנה  ן, ההפך מכך, האדם ייתוהאדם לא בורח מייעוד

לה עורף. ישנה גמרא שמפרטת על השאלות שאדם נשאל בעולם הבא. השאלות המוכרות 
 הם:

 
 נשאת ונתת באמונה?  .א
 קבעת עיתים לתורה?  .ב
 ציפית לישועה? .ג

 
השם שלך? וזה נראה קצת תמוה. מה  והיא: מה תהגמרא אומרת שישנה עוד שאלה מעניינ

 כל כך חשוב בשמי שצריך לשאול בעולם הבא? 
 

התשובה לכך היא שהשם המיוחד של אדם מסמל את ייעודו. היהודי, לא ישאלו אותו בעולם 
הבא למה לא היית משה רבינו או אברהם אבינו? אלא ישאלו אותו האם הוא היה עצמו, 

ו בעולם, וזה בא בצורת שאלה מה שמך. מובא שם שליחות -האם הוא מילא את ייעודו
שאדם שמילא את שליחותו, מצליח לזכור את שמו ואדם שלא מילא את שליחותו, שמו 

 נשכח ממנו . 
 

זהו לימוד גדול על אחריות שיש לאדם על עצמו ושליחותו, וכן בא ללמד אותנו שאדם צריך 
גע לשליחות, שלא יצא מצב שישאלו לחתור למגע עם שליחותו וכמה שיותר להגדיל ראש בנו
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אותו בעולם הבא לשמו ושמו ישכח ממנו. צריך לציין שגם שליחות יכולה לעסוק לפעמים 
כלליים. אדם ששליחותו לעזור לנזקקים וחולים, הוא כל יום נפגש עם  םבדברים טראגיי

הוא מציאות קשה מאוד של הסובב אותו, למרות שכמו שאמרנו הדגש הוא כלפי חוץ ולא 
הסובל והנזקק. לפעמים השליחות יכולה להיות חיובית ומסבירת פנים, אדם ששליחותו 

 ללמד תורה ולעסוק ברוח אזי שוודאי שהוא נפגש ביום יום במציאות חיובית ושמחה.
 
 
 

  מחזור ג' מקד"צ קמ"ל
נו ואל תביא"יהי רצון שתרגילנו בתורתך ודבקנו במצוותיך ואל תביאנו לא לידי חטא ועוון 

ולא לידי ביזיון ואל תשלט בנו יצר הרע והרחיקנו מאדם רע ומחבר רע ודבקנו  לידי ניסיון
ביצר הטוב ובמעשים טובים וכוף את יצרנו להשתעבד לך ותתננו היום ובכל יום לחן ולחסד 
ולרחמים בעיניך ובעיניך ובעיני כל רואינו ותגמלנו חסדים טובים". אני מאחל לכם שכל אחד 

כוחותיו מתוך שליחות. אתם יוצאים מבית המדרש מחוזקים יותר ובטוחים יותר  יחשוף את
בדרככם, טעונים מטען של פרי עמל של שנה שלמה. בהחלט ישנם סכנות בחוץ ויש הרבה מה 
להפסיד אם חלילה נפול, אי אפשר לברוח מניסיונות לגמרי וטוב וחשוב כמה שיותר 

ניסיון יכול לגלות אצלנו כוחות שלא הכרנו, להתחמק מכך, אבל מאידך צריך לזכור שה
 ושנית, שה' מנסה רק את מי שיש לו כוחות ויכולת לעמוד בניסיון . 

 
 אחי ורעי לכו בכוחכם והושעתם את ישראל...    

 
 אוהב ומעריך, 

 איתמר      
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 ט' בתמוז תשס"ה -מוצ"שק פרשת בלק        בס"ד, 
  

 אבי צפדיה *מחשבה, דיבור ומעשה / 
 

 לע"נ סבי לייב )לואי( בן שמואל הרמן ז"ל,נפטר ח' בתמוז תשס"ה,
 במותו. 92אדם שתוכו כברו בעל מחשבה צלולה, דיבור טהור ואיש חסד ומעשה, בן 

 
מכירים אנו את שלושת השלבים שבכותרת המאמר: מחשבה, דיבור ומעשה. המחשבה 

מחשבה לידי ביטוי הראשונית "סוף מעשה במחשבה תחילה". הדיבור כמוציא את ה
 ולתודעת הרבים. והמעשה כמבטא המעשי לאמיתות המחשבה והדיבור.

בשנה א' להיווסדה של המכינה בשבת פרשת 'ויגש' זכורני, שדיברתי בסעודה שלישית 
ודברים שיצאו מן הלב נפלו על אוזניים קשובות ולבבות פתוחים. ראיתי לנכון לעלותם על 

 ללא חידוש, אוסיף חיזוק לרעיון של הדברים של אז.הכתב. ומהיות שאין בית מדרש 
בזמן העתיק וגם בזמן הזה, ידוע שהבן הבכור היה הממשיך הטבעי לאביו. גם ביהדות יש 

לכך. הבכור מועדף משאר אחיו בירושה, זכאי לכבוד יתר מאחיו הצעירים מדין כיבוד  הנטיי
 ורים."ואת" לרבות אחים בכ –אב ואם "כבד את אביך ואת אמך" 

שאלנו, לאור זאת, מדוע ראובן בכור יעקב נדחק הצידה ויהודה הוא הזוכה להנהגה "לא 
יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו". שאלתנו מתחזקת לאור העובדה שכל שבטי ישראל 
שלמים היו, כולם קראו "שמע ישראל ה' אלוקנו ה' אחד". מיטתו של יעקב אבינו שלימה 

ויצחק אבינו שצאצאיהם התחלקו לגרעין )יצחק ויעקב( ולקליפה היתה בניגוד לאברהם 
)ישמעאל ועשיו(. כל בניו היו גרעינים ולא היה בהם אפילו אחד לקליפה. אם כן, במה ראובן 

 פחות טוב ופחות בכיר מיהודה שהועדף על פניו?
 סקרנו מעט מהמסופר על ראובן ויהודה.

ו להורגו ובעיצה של הרגע משנה את גזר הדין ראובן הוא המציע להושיע את יוסף מעצת אחי
ממוות למאסר בבור מתוך כוונה לשוב ולהצילו וכך מעידה התורה "למען הציל אותו 

. האם זכות להצילו באמת התכווןמאחיו". מחזק רש"י על אתר שמעיד עליו הקב"ה שראובן 
ור תמר כלתו זו לא עמדה לנגד עיני יעקב האבא? גם יהודה מופיע במלוא עוצמתו בסיפ

ש"צדקה ממני" וכמובן בפרשתנו בעמדו לפני פרעה מלך מצרים. ענינו, שההבדל בין יהודה 
! אכן התורה והקב"ה מעידים על ראובן שהתכוון להציל את יוסף המעשהלראובן הוא מבחן 

מן המוות. אולם חסרונו הוא בדיוק בזה, ראובן נזקק להעדת התורה והקב"ה לכוונותיו. 
אלא נשארו ברמת מחשבה ודיבור. ראובן חשב  לאחיוומחשבתיו הטובות לא ניכרו כוונותיו 

ואמר ולאחר מכן, ברגע הקריטי עזב את המקום שכן היגיע תורו לשמש את אביו. ומשפיספס 
את הרגע, כאשר חזר לממש את כוונתו ודיבורו מגלה ראובן ש"הילד איננו ואני אנה אני 

תו זו ראובן על עצמנו: 'רציתי...', 'התכוונתי...', 'הרגע בא". כמה אנחנו מכירים את תכונ
באתי ל...'. כמה פעמים שמענו את המשפט 'צריך מתנדב ל _______ )השלימו את החסר(. 
הפעולה הראשונה היא כמובן... לא להצביע אלא להסתכל מי כן מצביע. כזה היה ראובן ולכן 

 נדחק מן ההנהגה.
, כלפי היתגליהלה מנהיגות מעשית ונחישות. התנהגותו כלפי לא כך מתנהג יהודה. יהודה מג

בני האדם שסביבו )ומן הסתם גם כלפי שמיא( תואמת בדיוק את מחשבתו ודיבורו. יהודה 
אמר ועשה. במעשה תמר כלתו, יכול היה לשתוק ולהוציא את גזר דין השריפה לפועל שכן 

האלה" )בראשית לח, כה'(  אף אחד אחר לא היה מודע "למי החתמת והפתילים והמטה
". היכולת לגשת בפועל וליישם בפועל את ויגשמלבד הוא עצמו. ליהודה היתה את תכונת ה"

שחשב ואמר. זהו הבכור=המנהיג שמחפש ישראל סבא, שיצעיד את שבטי ישראל קדימה. 
 ועל כן הועדף. עד כאן תמצית השיחה מאז. חיזוק לדברים אילו מצאתי לאחרונה. 



 34 

בהבנת הפסוק )ישעיהו מ, לא'( "וקוי ה' יחליפו כח יעלו אבר כנשרים ירוצו ולא התקשיתי 
כח" שהרי מהסיפא של הפסוק מובטח להם  יחליפוייגעו ילכו ולא ייעפו". לשם מה "קוי ה' 

ש"לא ייגעו ולא ייעפו", אדם שעייף וייגע זקוק להחלפת כח ומנוחה?! והרי קשיא מהסיפא 
 לרישא של הפסוק.

ובן לענות שאין כאן שאלה, שכן החלפת הכח מהרישא היא הגורמת לחוסר היגיעה ניתן כמ
 ועייפות. הסיפא משלים לרישא. אולם לענ"ד השאלה עמוקה יותר ותשובה זו איננה מספקת. 

 נשתדל לענות על פי הפשט ולומר כך. הסיפא איננה באה להשלים את הרישא. 
" בהחלט יתעייפו וייגעו שכן "התורה מתשת כוחו "קוי ה' " אכן יחליפו כח. כלומר "קוי ה' 

של אדם" אולם יהיה להם התכונה של חילוף הכח למען יוכלו להמשיך. במדרגה גבוה יותר 
נמצאים אותם מ"קוי ה' " שהחליטו לקום, לפעול ולעשות. אילו שאינם מסתפקים 

ל יהודה(. אותם במחשבות ודיבורים. אלא אילו המוסיפים נדבך מרכזי של המעשה )נדבכו ש
"קוי ה' " שהחליטו ללכת "ילכו" ולרוץ "ירוצו" אליהם נאמר "ירוצו ולא ייגעו ילכו ולא 
ייעפו". הם לא צריכים את הבטחת החלפת הכח שכן היא לא נצרכת להם, הם לא מתעייפים 

 ולא יגעים.
יצה נעמיק עוד בפסוק זה. הסיפא לא מסודר לפי סדר כרונולוגי. שכן הליכה קודמת לר

ועייפות קודמת ליגיעה והיה צריך להיות כתוב "...ילכו ולא ייעפו ירוצו ולא ייגעו". אלא 
שמסר סמוי מעביר לנו הפסוק. את המסעות בטירונות הינו פותחים במשפט 'מתחילים 
בשיא המהירות ואחר כך מגבירים את הקצב'.  אין לפחד לפעול ולעשות במלוא הקצב. לא 

ליכה ואח"כ לעבור לריצה )פעמים שהסדר הנורמאלי צריך תמיד צריך להתחיל בה
  להשתבש(, לפעמים טוב להתחיל בריצה שכן המציאות דורשת זאת.

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 מדריך המכינה מחזור א'. –)במיל.( סרן  -*אבי צפדיה
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 בס"ד

 

 נתנאל אטיאס השיבוט הגנטי לאור ההלכה /
 

 "שיבוט גנטי"
 הנ"ל על פי המדע והאם זה נוגד את ההלכה.ננסה לפרש את המושג 

 
 רלתיאו –שבט מלשון  שיבוט":עקב הזהות בתכונות החיצוניות בחרו המדענים במילה "

 פעולה  בה מקבלים מספר רב של אנשים בעלי תכונות זהות.
 

 .)אבן שושן(: תופעות התורשה וחוקיה תחילת התפתחותם של היצורים השונים "גנטי"
תהליך העתקה. שהוא מתייחס לתהליך הבא: לוקחים ביצית מגופה של  שיבוט גנטי הוא

אישה, וגורמים לה להתחיל תהליך הריון באמצעות גרעין של תא רגיל ולא תא זרע. החידוש 
, אלא שאפשר להתחיל את ההריון ההוא אם כן בכך שאין צורך שהביצית תופרה מתא רביי

 משל מתא שנלקח מבדל האוזן שלו...מכל תא אחר, לרבות תא שנלקח מאדם מבוגר, ל
 

לבין  )קרום התא(מוציאים ביצית מהאישה ומפרידים במעבדה בין הציטופלסמה התהליך: 
)בן בת לא הגרעין הטבעי של התא, כדי לקבל ציטופלסמה ריקה.  במקביל לוקחים תא מהגוף 

לתא אוזן ע"י  תודוגמא מבדל האוזן, גורמים לו שישתכחו ממנו כל התכונות האופייני משנה(
הרעבה בתנאי מעבדה, לאחר מכן נותנים לתא מכת חשמל כתוצאה מכך מתעוררות בגרעין 
התא כל התכונות של גרעין תא חדש ולאו דווקא תכונות האופייניות לתא האוזן וע"י  מכת 

ישן עם הביצית שלידו ואז מיד מתקבלת "ביצית -חשמל נוספת מתאחה התא החדש
 .כרומוזומים( 41)שבתוכה גרעין מלא מופרת": ציטופלסמה 

מצב התחלתי זה הינו גם המצב הבסיסי בכל תחילת הריון. ואז מחדירים את הביצית 
ואז מתחיל הריון רגיל רק שהנולד הוא כפיל של  )הפונדקאית(המופרת לתוך רחם האישה 

גיל, האדם ממנו/ה נלקח התא, כלומר מדובר ביצירת תאום, כמו בתאומים זהים בהריון ר
 אלא שכאן התאום צעיר מבעל האוזן בהרבה שנים. 

 
נוצרה טכנולוגיה  –עיקר החידוש שיש בדרך זאת הוא שלראשונה במקובל במדע של היום 

 המאפשרת להביא לעולם ברייה ללא שימוש בזכר כלל.
 

 אהרי שמעתה יש אפשרות להפרות ביצית ללא זכר כלל, כי אם באמצעות תא של האימ
מצעות תא של אישה אחרת, וברור שגם ע"י תא של בעלה של האישה, או של עצמה, או בא

 איש זר, ואפילו בר מינן חס וחלילה.
 

האם חידוש זה יוצר שרשרת של שאלות עקרוניות כגון שאלות ומכאן מתעוררת השאלה: 
 באמונה??

 
ה, : הרמב"ם כבר תירץ זאת שיש אפשרות ליצירה של אדם ללא חיבור של זכר ונקבתשובה

וזה לשונו בספר המצוות ל"ת, קע"ט : "ואינו נמנע התילד נמלה או הצרעה וזולתם ממיני 
העופות והשרצים מן העפושים בתוך האוכל אצל הסכלים, שאין להם ידיעה בחכמת הטבע, 
אלא יחשבו כי כל מין מהמינים אי אפשר שיתילד איש מאיש אלא מזכר ונקבה, בעבור שהם 

 רואים זה".
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רי הרמב"ם מיוסדים על סברות המדענים של אז ובימינו לא כך חושבים למרות שדב
המדענים אין זה מפחית בכלל מתוקף דבריו כי ההבדל בין הרמב"ם למדענים של היום הוא 

הטבע בלבד ולא בעניין האמוני והתורני. מכאן ניתן להסיק שהרמב"ם לא חשש  ןרק בעניי
 סותרת חלילה גופי תורה או אמונה. –ע"י זכר ונקבה  שלאשמא יצירה של בריות 

 
המאירי משך את דבריו של הרמב"ם בחידושי סנהדרין ס"ז, ב': "כל שהוא נעשה בפעולה 

כמו שנודע  –טבעית אינו בכלל כשפים, אפילו יידעו לברוא בריאות יפות שלא מזיווג המין 
 ישוף".רשאים לעשות. כל שהוא טבעי אינו בכלל כ –בספרי הטבע שאין הדבר נמנע 

 
לשונו של המאירי מאוד דומה לדבריו הנ"ל של הרמב"ם והיא מוכיחה שיסוד דבריו של 

 –המאירי הוא בדברי הרמב"ם. מכאן מסתבר כי מה שהמאירי כתב בכל הנוגע לצד הביולוגי 
 התייחס ללידה מתוך העפושים. 

 
 ולעינינו אין זה משנה כלל ועיקר: 

 צד  יוולד אדם שלא בדרך של זכר ונקבה??אין כאן שאלה באמונה, הכי –העיקר 
 התשובה: אין הבדל בין לידה רגילה לבין לידה של שיבוט.

הרי כל הנמצאים בעולם באים מכוח הבורא ואם כן בכל הנוגע בחלקו של הבורא ביצירה זה 
 לא משנה איך האדם בא לעולם על ידי שיבוט או לא.

 
ת זו לזו במרבית תכונות הגוף, אם בתאומים שיטה זו מאפשרת יצירה המונית של בריות זהו

מדובר בשני אנשים, כאן מדובר באפשרות למספר רב של אנשים, שכולם כאילו נוצרו בכרס 
 אחת. 

 
אכן הדברים טעונים ליבון. הגיוון והייחוד של כל ברייה היא אחת המגמות היותר יסודיות 

בשיבוט טמון פוטנציאל לפתרון  של הבורא יתברך, והשיבוט סותר מגמה זאת. אך מצד שני,
שכבר אין צורך  –בעיותיהם של רבים מהזוגות חשוכי הילדים מחמת עקרותו של הבעל 

להשתמש בתאי זרע אלא מעתה ניתן להשתמש גם בתאים רגילים. והלא לית מאן דפליג 
שמלבד הבעיות הרגשיות הקיימות בפתרונות הרפואיים המוצעים כיום לזוגות אלו, הנה אין 
פתרונות אלו נקיים משאלות הלכתיות קשות לכשלעצמן. ובמובן זה יתכן שהשיבוט אף עדיף 

 על כל דרך אחרת.
 

 *האם המשובט הוא אדם???
כדי לברר שאלה זו, עלינו למצוא מה הם מאפיינו של האדם, ומה מבדיל בינו לבין שאר חיית 

 השדה. יש ארבעה מאפיינים לעניין זה: 
פה לחיות לא רק חיים וגטטיביים אלא חיים בעלי חיוניות השאי אדם הוא הרוצה: .1

 היא המאפיינת את האדם לעומת החיה. 

לא רק רבי יהודה הלוי, אלא גם במשך הדורות כולן הדגישו רבים  אדם הוא המדבר: .2
 את הרוח ממללא כעיקר האדם. 

השכל, התבונה,  –ההבחנה  ח"השלמות המיוחדת לאדם היא כו אדם הוא החושב: .3
והוא הנכבד מכל העניינים המצויים בנו ובו מהותינו"  –בדלה שבין טוב לרע והה

 .)רמב"ם, מורה נבוכים א,ב' (

מי שנולד מאישה הוא אדם, ואין זה משנה מה צורתו ומי היה  אדם הוא הנולד: .4
צבי סי' צג': "נסתפקתי: אדם הנוצר ע"י "ספר -אביו. כלל זה נקבע בשו"ת חכם
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בסנהדרין: "רבא ברא גברא", וכן העידו על זקני הגאון יצירה", כאותה שאמרו 
  ?)והאם נחשב אדם(מוהר"ר אליהו אבדק"ק חעלם, 

אדם  -"שופך דם האדם באדם דמו ישפך" )אף שיש בו דרשות אחרות(הכי דייק קרא : תשובה
 הנוצר תוך אדם, דהיינו עובר הנוצר במעי אמו, חייב עליו משום שפיכות דמים.

עה זו במשנה ברורה נה,א. ואכן דעה זו יש לה עיגון בדברי התוספתא בכורות לדינא הובאה ד
 -מותר באכילה. ואם יש בו מקצת סימנין -פ"א: "בהמה טהורה שילדה מין בהמה טמאה
אסור באכילה, שהיוצא מין הטמא טמא  -חייב בבכורה. וטמאה שילדה בהמה טהורה

 והיוצא מין הטהור טהור".
 

הוא אולי שאיפשר לרבי זירא להחזיר לעפרו את  -ת אדם מאישההולד -העדר סממן זה
צבי הנ"ל לבטל את הגולם -הגברא שברא רבא, ואולי מאותה סיבה רשאי היה סבו של החכם

יעב"ץ ח"ב סי' פב': אגב,  -צבי, הריעב"ץ, בשו"ת שאילת-שעשה, כפי שמספר בנו של החכם
"ל, מה שקרה באותו שנוצר ע"י זקנו נזכיר כאן מה ששמעתי מפה קדוש אדוני מורה הרב ז

הגראב"ש ז"ל, כי אחר שראהו הולך וגדל מאוד נתיירא שלא יחריש העולם. על כן לקח ונתק 
ממנו השם שהיה דבוק עדיין במצחו, וע"י זה נתבטל ושב לעפרו. אבל הזיקו ועשה בו שריטה 

 בפניו בעוד שנתעסק בנתיקת השם ממנו בחוזקה. 
 

מאפיינים בהגדרת האדם, הרי שגם אם יצליח המדע למנוע מהאדם את  כיוון שיש לנו ארבע
עדיין כל שהוא ילוד אישה הוא אדם. נסתבר שמכל המאפיינים,  -תכונות הרצון והדיבור

 היות האדם ילוד אישה זהו הסממן העיקרי להגדרה. 
אדם הוא, ככל האדם. הנותן חיים לכל חי ונשמה  -לפי הגדרה זו פשיטא שהמשובט 

 הוא זה שייתן גם לאדם זה נשמת חיים ודינו יהא כדין כל אחד מאיתנו.  -הולכים בארץל
 

 מעמדו המשפחתי של  המשובט:

האם ייתכן שהמשובט יחשב כבנה של האישה שממנה יצא, אך היא עצמה תחשב גם כאביו? 
 או אולי יחשב כמי  שאין לו אב כלל? 

 
אם נכרי הבא על בת ישראל, וולדה כשר או נחלקו חכמים בשאלה: ה )מ"ה א(במסכת יבמות 

שנוכרי הבא על בת לוי  )מ"ז,א(לא. והינה למרות מחלוקת זו, קובע רב פפא במסכת בכורות 
גם למאן דאמר  -הבן פטור מפדיון, כי שם לוי עליו, למרות שבא מנכרי. זה -)והנולד הוא בן(

 .ה "אלא אפילו למ"ד מזהמין"()בכורות מז,א ורש"י ד"פסול.  -שנכרי היה בא על בת ישראל
 

: "יש לתמוה: איך אפשר )שו"ת מהר"מ שיק יו"ד סי' רצט(מקשה על כך הגאון מברעזוו"א 
הבן לוי? מהי שנא מהא דאמרינן בתורת כוהנים בפרשת אמור,  -לומר דלוי' שנתעברה מגוי

ו של משה תנא מבית דינ -והובא ברש"י שם: "ויצא בן האישה הישראלית והוא בן איש מצרי
יצא מחויב, שרצה ליטע אוהלו בתוך מחנה דן. א"ל: באותות לבית אבותם כתיב. וא"כ כיוון 

 בן לוי, והכתוב צווח: "והוא בן איש מצרי"? )זה(איך יקרא  -שאינו נקרא מבני דן
 גם בעל שפת אמת, בחידושיו לבכורות מ"ז, א' התקשה בזה טובא, ונשאר בצריך עיון.

 בישובה: שלוש שיטות מצינו
גם רב פפא מודה שאין הבן נקרא לוי, אלא שמכל מקום יש בו צד לוי כל שהוא,  .5

 .)מהר"מ שיק, שם(סלעים בלבד  1לעיניין 

מסוימים אך לא  םהאם, אליו הוא מתייחס לענייני-הבן נקרא לוי, מכוח סבו, אבי .2
 .)שיטת ר' חיים מבריסק, שתורחב להלן(לעניינים אחרים 

 .)הרש"ז אויערבך זצ"ל, נועם ח"א(דבר  הבן נקרא לוי לכל .3
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)שמואל "אני אהיה לו לאב והוא יהיה לי לבן"  –בדרך כלל שני הדברים הללו הולכים יחדיו 
אבל כאשר אבי העובר לא נושא את האם, לא יהיה המשך לאב אבל בכל זאת יש  – א ב,ז(

שם משפחתו של צורך למלא שם משפחה מצד אב כלשהו. לכן, ברגע שהעובר לא קיבל את 
אביו, נוצר חלל המתמלא ע"י שם משפחתה של האם ע"י אביה, וכך העובר ממשיך את שם 

 סבו מצד האם לפי מספר מדיני התורה.
 

אומנם לא כל הדינים של תורת האבהות במקרה של אב שהוא הסבא זהים למקרה שבו האב 
דו וכו'... ואפילו שמדובר הוא האב הביולוגי שהרי אז הבן לא יחשב כיורש ואינו חייב בכבו

בקשר חלש עדיין יש סוג של התייחסות של הבן אל סבו ויש בקשר זה מספיק כדי לקשר 
 סלעים של פדיון במקרה והסבא הוא לוי. 1מספר דינים כגון 

 
אמו לגבי שבט, במקרה שהסבא הוא כהן, אף -אם כן לפי שיטה זו, המשובט יתייחס לאבי

נחשב  –לוי. אכן, שיטת הרמ"ע מפאנו היא שכל בן שנולד מנכרי המשובט יהיה כהן וכן לגבי 
יתום. בשיטה זאת נחלקו קדמונים, שלפי שיטת ר"ת )בתוס' בבבא בתרא הנ"ל, כנו שיטתם 

הסב מצד האם הוא אביו.  –שלמי שאין אבא לפי ההלכה  –מבארי הסוגיה של בכורות  3של 
 ההלכה, אין לו אב בכלל.מי שאין לו אב לפי  –לעומת זאת, בשיטת הרמ"ע 

 
לפי ר"ת סבו מצד אימו הוא אביו, ולפי הרמ"ע הוא יתום.  –ומכאן אנו למדים לגבי משובט 

מתעוררות הרבה בעיות ויש בהן מספיק כדי להרחיק מאיתנו את העיסוק המעשי בשיבוט. 
שיש אומנם דברים אלו אינם יכולים לבוא במקום שאין בו לאו מפורש מהתורה, אך בוודאי 

בם כדי להזהיר אותנו מפני הסכמה גורפת לשיבוט. לפיכך דומני שאין להסתיר פעולות 
בתחום זה אלא ברמה הרפואי לתיקון כאב או אבהות, אך בשום אופן לא לצורך השתלות או 

 כדו'. זאת למרות שאין המדובר באיסור תורה מוגדר.
 

 אחריות המדען לתוצאות מחקריו
)רמב"ם, ספר והנחת מכשולים בעולם  )ב"ק טו,ב(גידול כלב רע בבית שאלה זו קשורה לסוגיית 

. כמו כן קשורה השאלה לפני עיוור לא תיתן מכשול, והאם ההכשלה המצוות לאוים סי' רח"צ(
)ע"ז שמכשיל אותו מדען, את האחרים, נחשבת להיות חד עברא דנהרא או תרי עברי נהרא 

)הוצאת מכון ורפואה  –רן רבינובי'ץ בספר הלכה . עניין זה נחקר ע"י הרב גדליה אהו,ב'(
, ומסכנתו היא, שגם אם חלילה תצא מכך רלא( -רגנשבורג ירושלים, תשמ"ה, כרך ד' עמ' רכ

 תקלה, ואף יש איסור בדבר, כנראה שאי אפשר יהיה לתובעו על כך בדין.
 

 סיכום וסיום
 בעל ספר החינוך כתב במצווה תקפב':

ם אשתו שנה ראשונה ... כי האל ברוך הוא עלה במחשבה לפניו "נצטווינו שישמח החתן ע
על כן גזר עלינו,   )!(לבורא העולם, וחפצו שיתיישב בבריאות טובות הנולדות מזכר ונקבה 

העם אשר בחר להיות נקרא על שמו, שנשב עם האישה המיוחדת לנו ... כדי להדביק הרצון 
א אצלו בטבע כל מעשה אישה אחרת וכל אצלה ולהכניס ציורה וכול פעלה בלב, עד שיבו

דרך זרות. חפצו שיתיישב העולם מבריות הנולדות מזכר ונקבה. זאת, למרות שיש  -עניינה
לפחות  -אפשריות אחרות, ולמרות שכפי שראינו מדברי המאירי שאין באפשריות אלו איסור

תורה חפצה מכל מקום לא זה העולם אותו מבקש הבורא כי נכונן. ה -לא איסור כישוף 
 בעולם של אהבה וחסד, ולא בעולם בו מותר האדם מן הבהמה אין".

 
 )תהילים פ"ט,ג'("כי אמרתי עולם חסד יבנה" 
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 בס"ד
 

 עמית איטחההלכה /  יהיבט -יחידות החילוץ
 

 הקדמה קטנה אך חשובה: 
ההלכה" מכיוון שאני מעוניין לשרת  יהיבט –בחרתי בנושא הזה שנקרא "יחידות החילוץ 

יחידת החילוץ של  –יחידת החילוץ והפינוי בהיטס של חיל האוויר , "פלחיסט"  – 119)ביחידה כזו 
ונושא זה מעניין אותי. כדי להבחין באילו מקרים מותר לי להתסתכן לשם  פיקוד העורף(

הצלת אחרים ובאילו אסור לי ובאילו מיקרים אני חייב להסתכן על מנת להציל חיי אדם לפי 
 ההלכה.

אמר זה נתמקד על יחידות החילוץ האזרחיות וההתנדבותיות ולא על יחידות צה"ליות במ
מכיוון שביחידות הצה"ליות מדובר תמיד על מצב חירום שהוא מוגדר הלכתית בספק סכנה 

 ולכן החייל כמו כל חייל חייב להסתכן ולא לסרב פקודה.
 

 גדרי המצווה וגבולותיה:
 מתייחסות להצלת חיי אדם בסכנה אנחנו מוצאים בתורה שתי מצוות ש

, הלימוד של הקל )בבא קמא פא,ב(שנלמדת בקל וחומר ממצות השבת אבדה  –מצוות עשה 
וחומר הוא באופן הזה כמו שיהודי מחויב להשיב אבדת חברו  שהיא ממון כך בקל וחומר 

 נפש חברו ממות או מסכנה אם באפשרותו להציל. )להציל(חייב אדם "להשיב" 
" לא  –אם האדם יכול להציל ואינו מציל הוא עובר על לאו שהוא מצוות לא תעשה כמו כן 

 )ויקרא י"ט, ט"ז(.תעמוד על דם רעך" 
לאחר בירור גדרי המצווה בתורה שבכתב אנחנו מגיעים לשאלה עד כמה המציל חייב 

 להסתכן על מנת להציל את הזולת מפיקוח נפש וודאי?
הגדיר את המצווה : "כל היכול להציל ולא הציל עובר "ד( )רוצח ושמירת הנפש א', יהרמב"ם 

על לא תעמוד על דם רעך וכן הרואה את חברו טובע בים או ליסטים באים עליו או חיה רעה 
 באה עליו ויכול להצילו הוא בעצמו... ולא הציל... עובר על "לא תעמוד על דם רעך".

ויב בזה ואף על פי שהוא ניכנס מדברי רמב"ם אלו למדנו שאם אדם יכול להציל הוא מח
 לספק סכנה .

"אדם חייב להציל את רעהו בגופו ובממונו. כמו כל  )חושן משפט קע"ז(החת"ם סופר כותב 
מצוות לא תעשה חייב אדם לעשות כל שביכולתו כדי לא לעבור על הלאו .וחייב הוא אפילו 

 .לאבד את ממנו כדי להציל, ואפילו יפול אח"כ למעמסה על הציבור

בתלמוד הירושלמי נאמר שחייב אדם להכניס עצמו אפילו בספק סכנה על מנת להציל אדם 
 שנמצא בוודאי סכנה משום שהמציל בספק סכנה והניצול בסכנה ודאית. 

 "מדוע נדחה ספק סכנה של האדם מפני סכנה ודאית של חברו" ? -ניתן לשאול על הירושלמי
שני שעומד למות ולא מציל אותו אז הוא אפשר לומר שהירושלמי חשב שאם רואה אדם 

ובל יעבור לכן במקרה של  גייהר-נעשה מעין שותף לרצח וכיוון שלאו של "לא תירצח" הוא ב
ספק סכנה של המציל הוא חייב להציל מי שנימצא בסכנה ודאית לעומת זאת במקרה 

ברך ואינו שקיימת סכנה ודאית למציל כאן עומדים דברי ר' עקיבא "חייך קודמים לחיי ח
 .)בבא מציעא ס"ב,א'(חייב להציל" 

הרבה מן האחרונים דנו בחידוש הירושלמי וסברו שלא נפסקה הלכה כדבריו ולכן אין חובה 
 )ברכות ל"ב, ב' (להסתכן וגם אסור לעשות זאת מכוח מצוות "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם" 

ל אם האדם מרצונו לעומת זאת חידש מרן הרב קוק שגם בדבר שאין בו חובת הצלה אב
)משפט כהן ענייני רוצה להכניס את עצמו אפילו לסכנה ודאית על מנת להציל אחרים מותר לו 

 . א"י קמ"ג (
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בפעילות יחידות החילוץ ההתנדבותיות ישנם צדדים נוספים שאפשר להקל "לא להתנדב" 

 בהם: 
 אם המצווה יכולה להתקיים ע"י אחרים איך אפשר להגיד שמי שלא התנדב .א

 להציל ועזב את כל עיסוקו  בשביל ההצלה הוא עובר ומבטל את המצווה?
שהרי במקום שלומדים שם תורה ויש מצווה שמזדמנת לידיהם אז אם לימוד התורה 

 מתקיים ע"י אחרים אז אין בעשיית המצווה העוברת משום ביטול תורה.
ש אחרים לקריאה וי תלכן קל וחומר שבחילוץ ישנם אנשים שלא יכולים להיענו

שיכולים לענות לקריאה לחילוץ אז אין באי הגעתם לחילוץ משום ביטול מצוות 
 ההצלה.

בדוגמאות שהרמב"ם הביא הוא דיבר על מצב שאדם יכול להגיע ובטוח  .ב
ההצלה לא  ןשאתה תציל את האדם  שנימצא בסכנה, אך במקרה שניסיו

ה לא עובר בטוח שיצליח אז יכול להיות במקרה כזה שהאדם הנמנע מההצל
על הלאו של "לא תעמוד על דם רעך" אמנם גם ובמקרה של ספק הצלחת 
ההצלה זוהי מצווה גדולה לצאת ולנסות להציל "וכל המקיים נפש אחת 

 מישראל כאילו קיים עולם מלא" אבל אין הנמנע חייב בלאו.

לפי תובנה זו אפשר להסיק שחבר ביחידת חילוץ התנדבותית שלא מגיע לאירוע כי 
 ולי העזרה שלו לא תסייע להציל הוא לא עובר על הלאו. א

)סנהדרין ישנו הבדל רב שהרי למדנו  )הלא תעשה(בין מצוות העשה והלאו  .ג
בקל וחומר שאם מצווה להשיב לאדם את ממונו , על אחת כמה וכמה  ע"ג,א(

שמצווה להשיב לו אבדת גופו והגמרא עונה שאם היה חייב רק מדין השבת 
 החיוב מוגבל כמו באבדת ממון אבדה , היה 

ומהי הנפקא מינא בין לאו "לא תעמוד על דם רעך" ובין מצוות העשה של "והשבותה 
 לו" שנלמדת מקל וחומר ממצוות השבת אבדה .

והתשובה היא שאם האדם הניצול נמצא בסכנה ודאית וניתן להצילו בוודאות אז 
יהיה עני משום שיש לו גם את המציל חייב לתת את כל ממונו בהצלתו ואפילו אח"כ 

הלאו של "לא תעמוד על דם רעך" ועל מצוות לא תעשה בתורה אדם חייב להשקיע 
את כל ממונו אבל במקרה של חילוץ שנמצא בספק הצלחה אז המחלץ מחויב רק על 
מצוות העשה של " והשבותה לו" והוא לא מחויב על הלאו של "לא תעמוד על דם 

ה, והרי הלאו עומד על אדם שמחויב להציל במקרה של רעך" משום שזה ספק הצלח
הצלחה בהצלה ובמקרה של ספק בהצלה החיוב הוא על פי המצווה של  522%

"והשבותה לו" וגבולות המצווה ב"והשבותה לו" הן: אדם מחויב להשיב אבדה רק 
₪  12במקרה שיפסיד בהחזרתה עד חומש כי זה אבסורד שאדם יציל אבדה ששווה 

הצלתה סכום דומה או גבוה יותר ולכן הגבילה התורה את החיוב עד וישקיע ב
חמישית מערך האבדה וכן במקרה שלנו שאין המציל צריך לתת את כל רכושו 

 ובוודאי לא את חייו.
 
 לסיכום:

התורה לא מחייבת להציל אדם בספק פיקוח נפש משום שהיא מבינה שהעני משול למת וגם 
מות והצלתו לא תצליח והמציל שהשקיע את כל ממנו יש מצב שהאדם הניצול מת או י

נפשות שכביכול  2עני מרוד והרי חז"ל קבעו שעני משול למת ובעצם יצאנו נפסדים ב  ריישא
 חרב עליהם עולמם
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אבל בספק סכנה המציל לא יכול להגיד אני לא מחויב מדין תורה לנסות ולהציל שהרי 
יל מחויב לנסות להציל בצורה שלא תיפגע התורה באה ואומרת "והשבותה לו" וכאן המצ

בפרנסתו ואורח חייו בצורה חמורה אבל לבוא ולהגיד שאני לא מחויב להציל לא ניתן לומר 
)וכהערת אגב כל מה שקשור בספק לגבי איסור חילול שבת בהצלה אינו תופס לגבינו היות שפיקוח 

 .נפש דוחה שבת גם מצד ספק פיקוח נפש(
 

 לי חברה ומשפחה בזמן קריאה להצלה ?האם יש מקום לשיקו
לכל מתנדב ביחידת הצלה צמוד ביפר באורח תמידי במקרה של קריאה להצלה או הזנקה 
לחילוץ האדם הקרוב ביותר לאזור האירוע ויכול לענות לאירוע ההצלה יוצא ישר לדרך, 

ל חברה מלבד שיקולי פגיעה בפרנסה ואיבוד ממון שדנו בהם לפני כן ישנם גם שיקולים ש
 ומשפחה. 

כאשר באים אל המחלץ אורחים חשובים או כשמתקיים אירוע משפחתי או ציבורי שהמחלץ 
האם הוא יכול להישאר במקומו ולהימנע  –אישיות חשובה בו ולפתע הוא ניקרא לפעילות 
 מלהציל בגלל שיקולים חברתיים ומשפחתיים? 

צלו נשאלת השאלה האם הוא כדוגמה להתלבטות כזו אנו לוקחים את תפקיד המוהל שא
 חייב לעזוב את ביתו ומשפחתו בשבת ויום טוב כדי לקיים מצוות מילה בזמנה?

כתב בתשובתו שזה ברור ופשוט שהוא מחויב לנסוע לפני  )אור החיים,ק"ב("הבית שערים" 
שבת למקום המילה אפילו שהוא מבטל בזה את עונג שבת שהרי מצוות המילה דוחה שבת 

מן התורה והעונש עליה הוא סקילה ומשום שמצוות מילה היא מדאורייתא וכל שהיא מצווה 
שכן אם מצוות מילה דוחה את שבת ומותר לעשותה בשבת שאפילו שמצוות מילה היא 
מלאכה גמורה אז כל שכן שמצוות מילה דוחה את עוג שבת שהיא מצווה מדברי סופרים 

ענה לעומתו שעל פי דין הוא  שצ"ב,אות י' ( )אור החיים ח"ב סי'נזר" -, אבל "באבני)מדרבנן(
אינו חייב לבטל את שמחת היום טוב בשביל מצוות מילה שחלה ביום טוב משום הכלל 

שאם הוא עוסק במצוות שמחת בני ביתו בשמחת יום  -"העוסק במצווה דפטור מן המצווה" 
)כלל ס"ח, זאת טוב אז הוא פטור מן המצווה של המילה. אך בחיי אדם הוא מסופק בשאלה ה

 ואין לדמות מילה לפיקוח נפש בשעת חילוץ בגלל שתי סיבות:  י"ט(
שכאן זה מצב של פיקוח נפש ודאי או ספק ומצוות עשה ולאו  –בגלל חומרת עניין ההצלה 

מין התורה ובעניין של מילה זה רק מצוות עשה מן התורה בלבד. וגם משום שבמילה עליו 
ת למקום אחר עוד לפני שחלה עליו מצוות המילה והוא מחויב לוותר על עונג יום טוב ולצא

ויש לו התלבטות לאח"כ ואילו בהצלה אנו מדברים  טוב(-)עונג יוםכרגע במצווה אחת בלבד 
גם שמחת בני  –מצוות שונות  2מצוות העומדות עכשיו לפנינו ויש על המחלץ חובה של  2על 

 מחויבות מהתורה. ושתיהןהבית וגם החילוץ 
 
יום, יחידות החילוץ בנויות מצוותים מקצועיים משום שבמקרים קשים מותר רק למי כ

שאומן לכך ועבר את כל ההכשרות הנדרשות ורק לו מותר לחלץ אדם אחר וזהו עניין 
מקצועי ובמקרים אלה הצוותים המקצועיים מחליפים את הציבור הרחב והם משוכללים 

מצעי התקשורת הקיימים היום המאפשרים ומצוידים במיטב אמצעי החילוץ התנועה וא
לצוותים ניידות ופריסה כלל ארצית ורחבה בהיקף פעילותם, מספר המקרים שצוותי החילוץ 
מסוגלים לטפל בהם הוא רב וכיום הושטת העזרה הפכה בדרך כלל למקצוע ופרנסה של 

דות החילוץ העוסק בה כגון: רופאים, שוטרים, מכבי אש, מצילים, אנשי ביטחון וחברי יחי
והם אנשי מקצוע שזה עיסוקם ומחויבותם למקצוע והושטת העזרה  –של חברות הביטוח 

 הינה ברורה על פי חוק וגם תנאי העסקתם ומידת ההתמסרות המתבקשת מהם.
אבל ישנם תחומים שהמדינה לא לקחה בהם אחריות והשאירה אותם רק בידי המתנדבים 

" ובגלל שהמתנדבים ביחידות החילוץ ההתנדבותיות וכך נוצר למתנדבים מצב "בלתי אפשרי
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עוברים הכשרות ומתמקצעים בחילוץ אז הם יוצאים מכלל הציבור ועליהם מוטלת חובת 
החילוץ אבל הבסיס ההתנדבותי של חברי היחידה מאפשרים לחבריה להציל רק בשעות 

 הפנאי שלהם ומבחינת חברי היחידות נוצר מצב קשה שמתבטא באופן החברתי.
 

התפתחות האחריות על יחידות החילוץ ההתנדבותיות דומה להתפתחות האחריות בתחום 
הקבורה, כשפעם כל אחד היה חייב בקבורת קרוביו אך במשך הזמן השתרגה הקבורה 
באמצעות קבוצת אנשים שהקימה את "החברה קדישא" והם מוכשרים לקבור התארגנויות 

בעצמם ועל "החברה קדישא" הוטלה האחריות אלו הביאו למצב בו היחידים חדלו לקבור 
המלאה והיא כיום הדואגת שיהיה למת את כל צרכיו על מנת שיקבר בכבוד ועל פי תורת 
ישראל ומנהגיו וכך האנשים היחידים נפטרו מעניין האחריות על מתיהם הקרובים, ובעבר 

החילוץ  )כמו יחידותכאשר היו קהילות יותר קטנות החברא קדישא פעלו בהתנדבות 
אך כיום כאשר יש קהילות יותר גדולות החברא קדישא פועלים כשכירים  ההתנדבותיות(

מלאים ומתוך הדין כאשר ישנם המון מתים וישנה הרבה עבודת קודש שמוטלת על כתפיהם 
של אנשי החברא קדישא אז חבירה מצווים לעסוק רק בכך ופטורים מתפילה וממצוות 

נעשתה מקצוע נוהגים הם להתפלל, לאכול ולקיים אורח  אחרות אך היום כאשר הקבורה
 חיים רגיל.

מכך אפשר ללמוד על צוותי החילוץ שהם מתנדבים אז הם היחידים שהוכשרו לכך מתוך 
חובת החילוץ וכאשר הם לא מקבלים על זה כסף זה נתון /הקהילה ועליהם מוטלת מצוות

שי על החילוץ וכאשר הם להחלטתם האישית אם לחלץ  ולהשקיע מזמנם וכספם האי
מקבלים על החילוץ כסף והם עובדים כשכירים החברות הביטוח ביחידות המחלצים שלהם 
אז הם מחויבים כל הזמן לחלץ ולהשקיע הכל בשביל החילוץ וגם אם זה יפגע בחיים 

 החברתיים שלהם ובזמנים האישים שלהם.
 

 על מי יוצאים?
בהוראות  זלזולם אשר בחוסר זהירות ומתוך בדרך כלל צריך צוות החילוץ לטפל באנשי

הכניסו  את עצמם למקומות מסוכנים שאי אפשר ללכת בהם והם חייבים חילוץ אז השאלה 
הנשאלת היא אם גם במקרה זה קיים הלאו של "לא תעמוד על דם רעך" וחובה על המחלץ 

א על חובתי האנשים או שמותר לו להגיד שהם הכניסו את עצמם לסכנה ול תלצאת ולחלץ א
 להצילם משום שהם זלזלו בהוראות?

שמי שמתכוון לאבד את עצמו )מצווה רל"ז, בהשמטות קומץ המנחה( בעל המנחת החינוך כתב 
לדעת אין צורך להצילו כלל "אם אחד מאבד עצמו לדעת ויכול אחד להצילו אפשר דאינו 

 מוזהר על הלאו..." 
נוך משום שאין גופו ונשמתו של האדם אלא אבל היו רבים שיצאו נגד סברתו של המנחת חי
)ראה פירושו של הרב זוין על רש"י בספרו לאור של רבש"ע ואסור לאדם בעצמו לוותר עליהם 

   ההלכה, עמ' שיח(.
ויש שאמרו שבניגוד להשבת אבדת גופו עליה נצטווינו "והשבותה לו" שהיא אינה קיימת אם 

תעמוד...." באה כדי להסביר שיש חיוב  אדם החליט להתאבד הרי תוספת הלאו של "לא
)ראה ר' ירוחם פרלעא בספר המצוות כ"ח, הצלה גם במקום שמתכוון לאבד עצמו לדעת 

  שהאריך בכך(.
"שהמוכר עצמו ובנו  )מ"ו,ב'(כראיה הפוכה לכך, אפשר לקחת מתוך האמור במסכת גיטין 

עם הלאו של "לא תעמוד על לעכו"ם אין פודים אותו..." ואפשר לומר מכך שאיך זה מסתדר 
 דם רעך"? 

אז הגמרא עונה על כך שאם מכר את עצמו בפעם הראשונה והשניה אז חייב לפדות אותו 
משום שהוא בדין אנוס וצריך לשער שהוא לא עשה את זה על פי רצונו האישי אך אם הוא 
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ב מוכר את עצמו בפעם השלישית אז לא צריך לפדותו משום שבפעם הזאת זה כבר נחש
 מרצונו החופש שהוא החליט להימכר ולא צריך לפדותו.

)שבפעם השלישית כבר לא צריך אך בעניין הצלה וחילוץ אנשים מטיילים הכלל שאמרנו לעיל 
לא רלוונטי משום שאדם היוצא לטייל אינו מתכוון להכניס את עצמו אפילו לספק  לפדותו(

רים סכנת נפשות, אמנם רבים סכנת נפשות אבל הוא עלול להיקלע למצבים קשים הגור
מאלה שנקלעו למצוקות ולסכנת נפשות לא שמרו על הוראות הבטיחות ובגלל חוסר 
אחריותם הכניסו את עצמם למצבים אלו ובכל זאת לא התכוונו להיהרג חלילה ומשום כך 
המצב הזה הוא אינו "איבוד לדעת" ועל כן חובה להצילם, אמנם לפי מה שנאמר כאן צריך 

הבחין בין מי שנקלע למצוקה ונזקק לחילוץ פעם או פעמיים לבין מי שהפך את המצב לדעת ל
לשיטה וכל הזמן הוא ניכנס לסכנה על דעת עצמו שבמקרה כזה על פי דעת המנחת חינוך לא 

 צריך להצילו.
 

 עד כה לפי דברנו הנחנו שההצלה שהיא תפקידה העיקרי של יחידת החילוץ היא מצווה. 
בציבור בישראל מחללי שבתות לכן אנחנו חייבים לשאול האם יש בכלל  אך מכיוון שיש

מצווה להצילם? האם מותר לצוות המחלצים לחלל שבת כדי להציל אדם שיצא בשבת לטייל 
 באיסור והסתכן בגלל עוונו של חילול שבת ? 

ן" וגם היו מורידים ולא מעלי –"המינין והמסורות והמומרים  )עבודה זרה כו',ב'(לפי חכמים 
"כל מי שהוא עובד עבודה זרה בישראל או אפילו אדם   )יו"ד,קנ"ח(לפי דעת השולחן ערוך 

העושה עבירות כדי להכעיס אחרים כגון אכילת טריפה או לבישת שעטנז ואפילו אפיקורסים 
שהם כופרים בתורת ישראל דינם למות, אך כיום שאי אפשר להרוג אותם ועדיין לא פקעה 

הלכתי שלהם ולכן אין מצווה להצילם וגם שאסור בגללם לחלל שבת על הגדרת המעמד ה
  )סי' שכח מ"ז סק"ו(הצלתם. וכך כתב הפרי מגדים 

נתן דעתו בנושא ואמר "שאם יש אנשים עם עבירות לרוב  )שכ"ט,ט'(ואפילו המשנה ברורה 
אם  בישראל שכל עוד שלא כופרים בתורה אז ישנה חובה לצאת ולהצילם אפילו בשבת אך

הם עושים עבירות כדי להכעיס יש איסור להצילם ואפילו ביום חול וכל שכן שאסור לחלל 
 בשבילם שבת.

והרבה מן האחרונים גם הביאו את הדעה הזאת  )החדשות כ"ג(לעומת זאת כתב "בבניין ציון" 
שכל מה שדיברנו הוא על אותם זמנים שהיו אנשים מחללים שבת בפרהסיא אבל לפושעי 

זמנינו שהם לא כופרים בקיום ד' אלא הם רק מחללים שבת וחלקם אפילו הולך ישראל ב
לבית הכנסת ועושה קידוש בערב שישי וגם מחללי שבת הם נחשבים למומרים בלבד מפני 
שמי שכופר בשבת  כופר בבריאה ובבורא והם לא כאלה משום שאם היו כופרים בבריאה 

שיש בורא לעולם ואפילו בניהם שנולדו וגדלו  ובבורא הם לא היו מודים ע"י תפילה וקידוש
 .)סי' שפה(ללא ידיעות בתורה הם נחשבים כבנים שנשבו 

שעל כאלה שנחשבים בדורנו מומרים אז אין  באי  )יו"ד ב', ס"ס ט"ז(על זה כתב החזון אי"ש 
הצלתם גדר פרצה אלא הוספת פרצה נוספת ושנאת אחים חינם בין ישראל משום שיהיו 

של הדת וחופש הבחירה, וזה יראה בעיניהם כמעשה אלימות והשחתה חס וחלילה מחלוקות 
.... ועלינו ישנה החובה להחזירם באהבה ובדיבור ובעזרה לזולת לצור מחצבתם ולהעמידם 

 אמרים פרק ל"ב.  יבקרן אורה במה שידינו מגעת ודברים דומים כתב בעל התניא בליקוט
דורות של תינוקות שנישבו שגם  2ו נוספו עוד לפחות מאז כתב החזון אי"ש את הדברים האל

אחרון שריד הזיכרון מעולמם היהודי והדתי נעלם ורוב ילדי ישראל הגדלים כיום לא חוו 
מעולם חיי תורה אלא ראו אותם במשקפיים חילוניות וכל שהם סבורים הוא שהתורה היא 

ליהם ועל רווחתם וזוהי אורח חיים ארכאי חשוך מימי הבניים המהווה איום פוליטי ע
הטעות שאנו רוצים לתקן כדי לאחד את כל בני עמינו בעז"ה לעם אחד שיש לו אמונה באל 

 הכתובים בתורתנו הקדושה. םאחד וכולנו נקיים את המצוות ונשמור על הלאווי
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שהוא דן אם חייבים  )חושן משפט,קע"ז(ראיה נוספת לחובת החילוץ כיום היא מהחתם סופר 

שמצילים רשע אפילו כאשר הוא חייב מיתה  )מגיטין מו',ב'(שע והוא הוכיח בתוקף להציל ר
בישראל ומצילים בנים ואפילו אם הם רשעים.  וכדוגמה הביא שחייבים לטפל רפואית באדם 

ושאף אינו חייב בכלל במצוות ומעולם לא שמר  )שזה אדם שהוא ספק ישראל(שהוא שתוקי 
רות, אם כן יש ללמוד קל וחומר גם לגבי כל הציבור שלנו וגם לעולם לא ישמור שבתות אח

שהם לעומתו רק בגדר תינוקות שנישבו ואף שאינם שומרים שבת סופם בע"ה לשמור ויש 
ליחידות החילוץ  תחובה להצילם. אך יש להוסיף ולהדגיש מס' נקודות ייחודיו

 ההתנדבותיות: 
א כמו שנאמר רבים מן המטיילים בשבת אינם מחללים שבת במזיד אל .א

בדברי הבניין ציון לעיל' הם הינם שוגגים שמרוב כל הדורות שהם עברו 
ושהם לא למדו הלכות, הם נזהרים לא להבעיר אש בשבת אך הם נוסעים 

 .םבמכונית בשבת וזה רק מחוסר ידיעה של המצוות וההלכות והלאווי
יצא אכן  שהסתכןמלכתחילה כשעומדים לצאת לחילוץ אין ידיעה אם האיש  .ב

בשבת באיסור וקיימת גם האפשרות שהוא התחיל בטיול ביום שישי ותעה 
היא שיטה המאוד מומלצת לבעלי  –)ערפל הספק" בדרך ונישאר בשבת בשטח 

תפקידים רבים בתחום הרפואה, ביטחון, הצלה וכד' אשר נקראים לפעילות בשבת 
רוע ולצאת ,מרבנים פוסקים מובהקים אמרו כי מוטב שלא לשאול על פרטי האי

 . לתפקיד תחת "מטריית הספק"(

לפי דעת האחרונים הורחב ההיתר להציל גוי משום איבה )נדון בכך בהמשך(  .ג
כי סירוב להציל גויים יסכן בעליל כל יהודי בעולם ובדומה לכך אפשר לומר 

)ראה מנחת שהסירוב להציל מחללי שבת עלול לסכן חייהם של יהודים דתיים 

  יצחק ח"ג,כ'(.

 
מהיכן לומדים שגם נכרים שאינם עובדים עבודה זרה יש להציל ולמרות שלא חל על כך  אך

 הלאו של "לא תעמוד על דם רעך" ?
אמרו "מפרנסת עניי נכרים עם עניי ישראל ... מפני דרכי שלום". וכן  )גיטין ס"א ,א'( אבבריית

ם נפש אחת כאילו "לפיכך נברא אדם יחידי ללמדך שכל המקיי )סנהדרין ד',ה'(גם במשנה 
קיים עולם מלא" בדפוסים הראשונים לא נאמר "נפש אחת מישראל" ומכאן לומדים שעצם 

 ישראל ונוכרים. –ההוכחה הזו היא מאדם הראשון שכולנו נוצרנו ממנו 
אסורה בכלל שאין לכך היתר "וחי בהם"  אהצלת נכרים בשבת במלאכה שאסורה מדאוריית

אפשר לתת להם לנסות להציל אך כל זה שייך רק באדם  כאשר יש אחרים שיכולים להציל
אז  )כמו יחידות החילוץ(פרטי שיוצא להציל, אבל במקרה של רופא או מנגנון הצלה מסודר 
 הם חייבים כיום להציל אפילו בשבת גם מי שאינו יהודי משום איבה.

להתיר אפילו  הוסיף ואמר שאם יש באיבה סכנת נפשות אז יש )ח"ב,יו"ד קל"א(והחתם סופר 
 .אמלאכה שאסורה מדאוריית

שבזמנים  )ראה אגרות משה או"ח ד',ע"ט ושו"ת מנחת יצחק ח"א,נג' וח"ג כ',י'(האחרונים הסיקו 
שלנו שאם בא לרופא יהודי בבית חולים חולה נוכרי או כשהוא הרופא שסמוך מאוד למקום 

שאם לא יטפל בו אז  ארייתהאסון אז הוא מוכרח לטפל גם תוך כדי חילול שבת באיסור דאו
ידונו אותו בבית משפט אזרחי כפושע ורוצח ולא יתקבלו שם תירוצים של גמרות ותנאים 

וגם אם לא יחשוש הרופא לפגיעה ישירה בו או בציבור עשויה  )עבודה זרה כו', א'(כגון אביי 
האיבה להתפשט באמצעות התקשורת בכל העולם ומה שנעשה במקום אחד יגרום הסתה 

כל מקום וזה יגדיל את השנאה עד כדי רציחה ולסירוב לטפל בחולים  יהודים וזה כבר ב
 גורם מצב של סכנת נפשות לכל היהודים.
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  :תודות
לרב בעז ולרב ישי על חצי שנה נפלאה שבה למדתי רבות על עולם היהדות ועל הדרך לחיות 

 את החיים על פי דרך התורה ולהתמיד בה.
מלאה לימודים מלווים בשמירה על הכושר ומסעות קשים אבל מהנים לאיתמר על חצי שנה 

 .)ובהצלחה במג"ב!(ובקסמים 
 לנפתלי על חצי שנה מלאה "עקיצות" מבדרות והשכמות "מוקדמות".

לכל אחד מחברי למכינה תודה תודה ותודה  על חצי שנה נפלאה של בידור שמחת חיים 
ה לשרת בצבא והכי חשוב לימודי יהדות בכיף והמון מוטיבצי )אמרתי כבר?(טיולים ומסעות 

 .כל היום-כל יוםושמחה והכי טוב לדעת שיש לי משפחה בקרית מלאכי שאפשר לבוא לבקר 
אז שוב פעם תודה רבה ונשמור על קשר חם של משפחה לשנים הבאות, אני מבטיח לעתיד 

שלי בצומת  בכל עצירה שתהיה למחלקה )למי שהתרגל כבר(לבוא לבקר במכינה או הבית 
 . קסטינה 

 תודה והמשך קריאה מהנה...
 עמית איטח
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 בס"ד 

 

 דביר אלון /קידוש ה' 
 

 קידוש ה'
 

מצוות קידוש ה' היא אחת מתרי"ג מצוות שנאמר: "ולא תחללו את שם קדשי ונקדשתי 
 –ומן הפסוק הזה אנו למדים שני מצוות, מצות עשה  ,)ויקרא כ"ב,ל"ב(בתוך בני ישראל" 

היא  החילול ה', ומשמעותה של המצוו –השניה מצות לא תעשה  הה', והמצוו לקדש את
היא בכך שכל  הלפאר את שמו של הקב"ה בעם ישראל ובעולם בכלל, חשיבותה של המצוו

יהודי צריך להשתדל לקדש את ה' אפילו בדברים הקטנים לעיני אחרים וזה נראה כהרבה 
רה, בתורה לא נכתב לנו מה הם הגבולות בקידוש יותר גדול. מצות קידוש ה' אינה מצווה ברו

ה', האם חייב אדם לחפש דרך כדי לקדש שם  שמים? ורואים אנחנו את רבי עקיבא שאמר: 
"כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה "בכל נפשך" אפילו נוטל את נפשך, אמרתי: מתי יבוא 

כדי לקיים את המצווה לידי ואקיימנו" משתמע לנו מכאן שכל אדם צריך להשתוקק כל יום 
 הזאת. 

 
אנו מצווים לקיים את מצות קידוש ה' בכל מצב ובכל מקום ועצם העניין במצווה הוא שהיא 
מלווה אותנו תמיד, אין אנו מסוגלים להתחמק ממנה, ואף מחויבים אנו לקיימה מאהבה, 

 ומתוך כך שנקיים את המצווה נתקרב ונתחזק ביראת שמים וביראת החטא. 
 

 נפשפיקוח 
 

התורה אמרה "וחי בהם" ולא שימות בהם, מכאן למדו חכמים שפיקוח נפש דוחה את כל 
התורה כולה.  אבל חוץ מן שלוש עבירות שעליהם פסקו לנו התנאים שאדם ימסור את נפשו 

, ובכל מקרה חייב אדם ושפיכות דמים, עבודה זרה, גילוי עריותולא יעבור עליהם והן: 
ירושלמי  ;עבודה זרה כ"ז,ב ;)בסנהדרין ע"ד,א'. ור על עבירות אלולמסור את נפשו ולא לעב

 שביעית פ"ד,פ"ב(.

 .)אגרות הרמב"ם פרק ד' קידוש השם(לגבי קידוש השם  הרמב"םואלו הן הוראות 

"ושאר המצות כלן מלבד אלה השלש אם אנסו עליהן אונס, יביט: אם להנאת עצמו נתכוון  
בין שלא בשעת השמד, בין בסתר בין בפרהסיה, וראיה  יעבר ואל יהרג, בין בשעת השמד –

לדבר זה בפרק "בן סורר ומורה": "והא אסתר פרהסיא הואי? אמרו: אסתר קרקע עולם 
היא. הנאת עצמו שאני דאמר רבא: האי גוי" וכו' וקימא לן: הלכה כרבא. אם כן נתבאר לך: 

 סיא ואפילו בשעת השמד. יעבר ואל יהרג אפילו בפרה –שכל זמן שנתכוון להנאת עצמו 

 

אך אם הגוי מכריח אותו רק כדי להכשילו: בשעת השמד יהרג ואל יעבר בין בצינעא בין 
יהרג ואל יעבור. ועיקר  –בגלוי ואם לא בשעת השמד בסתר יעבור ואל יהרג: בפרהסיא 

דבריהם בעניין: "כי אתא רב דימי, אמר ר' יוחנן": אפילו שלא בשעת השמד לא אמרן אלא 
אפילו מצווה קלה לא יעבור מדרבנן, "מאי מצווה קלה? אמר רבא  –בצינעא, אבל בפרהסיא 

 .)אפילו עד קשירת הנעל( בר רב יצחק: אפילו משנויי ערקתא דמסאנא"
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: אדם אשר יכול למנוע עצמו מן העבירה, האם הוא מחויב לקיים את מצות נשאלת השאלה
וסר נפשו על דבר שאינו מחויב בו הרי הוא שמי שמ ברמב"םקידוש ה'? ובכן רואים אנו 

מתחייב בנפשו למרות שחשב שהוא מקריב עצמו על קידוש ה' הוא נחשב לאדם ש"מאבד 
 .)מתאבד(עצמו על הדעת" 

 

רואים אנו שהנצרות אסרה על היהודים לקיים את מצות "נטילת ידיים", היהודים 
החמיר בהן ואילו על מצות נטילת אלא ל -שהתנצרו טענו, כי הנצרות לא באה להקל במצות 

ידיים הם ויתרו מלכתחילה, ועל שאר המצות שמרו. וזה היה ההבדל היחיד ביניהם לבין 
 הפרושים, רק לאחר מכן ביטלו את יתר המצוות.

 

העלה רעיון מעניין, על הקשר בין הזלזול בנטילת ידיים לעניות, והוא מפרש  - ר' אשר גרונים
ת ידיים בא לידי עניות", וכיוון שהנוצרים באותה תקופה נקראו זאת כך: "המזלזל בנטיל

"אביונים", והם זלזלו בנטילת ידיים בראשונה מזה למדים רמז לעניות, ועוד מוסיף הרב 
פירוש אחר שמסביר את המושג: "המזלזל בנטילת ידיים מנדין אותם", דבר שלא נאמר 

ק ב"נטילת ידיים" אלא במשמעות בהקשר לדברים אחרים נוספים, מכיוון שלא מדובר ר
שנוצרה מתוך כך, זה היווה כסימן של נטייה לנצרות, וכאשר מישהו עושה את המצעד 

 לקראת דתם, כאמור זלזול בנטילת ידיים, הוא חד משמעי "נעקר מן העולם" היהודי. 

 
 חילול ה' 

קידוש השם( )אגרות הרמב"ם פרק ד' מבאר לנו כמה חמורה היא עבירת חילול ה':  הרמב"ם

אין לו חלק  –חילול ה' היא העבירה החמורה בכל התורה והיא מוציאה את האדם מן העולם 
לעולם הבא, ועל חילול ה' נאמר דבר מיוחד: כל העובר על חילול ה' גם בשוגג וגם במזיד 
נענשים בו כאחד משום שהוא עוון גדול מאוד, והורו לנו זאת חכמנו במסכת אבות 

 .)פ"ד,מ"ד(

 

ולא תשובה מכפרין, את כל שאר העבירות, אשר בן  ןחילול ה' לא יום כיפורים ולא ייסורי על
ממתין, נותן לאדם עוד הזדמנות כדי שיחזור בתשובה מן  –אדם עובר עליהן הקב"ה "תולה" 

עבירות האלו, ואילו על חילול ה' אין הקב"ה "תולה" ומשלם שכרו בעולם הזה, ורק מיתה 
 '.מכפרת על חילול ה

וכן כמו שביארנו כמה חמורה היא עברת חילול ה', כך גם חשיבותה של מצות קידוש ה', וכן 
)ויקרא מצווה מן התורה על כל יהודי לעסוק בקידוש ה' ואנו למדים מזאת מפסוק נוסף 

", והפירוש: ה' ם: אני ה' אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהיכ"ה,ל"ח(
 אנו שנקדש את שמו ברבים.הוציאנו ממצרים כדי 

שכר המצווה של קידוש ה' מקביל לעונש על חילול ה', כאמור שכר גדול מאוד "וגומלין לו 
 . )רמב"ם(טובה הרבה מאד" 

יש לו חלק  –וגם אם היה אדם כופר מאוד כל חייו אפילו היה כמו ירבעם בן נבט וחבריו 
פו חז"ל: "מקום שהרוגי מלכות לעולם הבא, וגם אם הוא לא היה תלמיד חכם, וכך הוסי

 לדוגמא: הרוגי לוד. -עומדים אין כל בריה יכולה לעמוד במחיצתם"
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 קידוש השם לאומי

עצם תקומתה של מדינת ישראל הוא קידוש השם שאין כדוגמתו. השימוש במושג "קידוש 
פירושו התגלות שמו של הקב"ה בעולם. יש  –השם" איננו סתם כמליצה חסרת תוכן. השם 

קב"ה שמות רבים. כל שם משמותיו של הקב"ה מבטא סוג אחר של התגלות. לאחר ל
ה, מלחמה לה' בעמלק מדר -: "ויאמר, כי יד על כס י)שמות י"ד,ט"ז(מלחמת עמלק נאמר 

מוסיף רש"י את דברי חז"ל על הפסוק: ..ומהו כס, ולא נאמר כסא, ואף השם נחלק דר". 
ן כיסאו שלם עד שימחה שמו של עמלק כולו, לחציו, נשבע הקב"ה שאין שמו שלם ואי

 וכשימחה שמו יהיה השם שלם והכסא שלם...

 

השם והכסא הם ביטויים של דרך התגלות השם בעולם, להכרת הקב"ה בעולם. כל עוד 
עמלק נמצא בעולם, יש עיכוב בהתגלותו של הקב"ה בעולם באופן המלא, קידוש השם מביא 

מול הפכו הגמור חילול השם שתוצאתו גורמת המעטת  לריבוי התגלותו של הקב"ה בעולם
 התגלות ה' בעולם. 

 
התגלות ה' בעולם במלוא גודלה ושלמותה, מסוגלת להתבצע ע"י פעילות של כלל ישראל, 

זוהי גאולה והופעת שכינה בעם ישראל. לעומתה  –כאשר עם ישראל יושב בארצו כעם ריבוני 
ל כן גלות היא חילול השם וכך מלמדנו הנביא וע –הגלות היא מיעוט הופעת ה' בעולם 

"ויהי דבר ה' אלי לאמר: בן אדם, בית ישראל יושבים על אדמתם י"ט(: -)ל"ו,ט"זיחזקאל 
ויטמאו אותה בדרכם ובעלילותם, כטמאת הנדה היתה דרכם לפני. ואשפך חמתי עליהם, על 

רו בארצות, כדרכם הדם אשר שפכו על הארץ ובגילוליהם טמאוה. ואפיץ אתם בגויים ויז
 וכעלילותם שפטתים". 

 
: שעם ישראל לא נהגו כשורה ולכן הוגלו. וזה מוכיח לנו שגלות נובעת מהתנהגותו של פירוש

הקב"ה מגלה אותם, והגויים מחללים את  –עם ישראל. עם ישראל חוטא וכופר בדרכי ה' 
ויבוא אל הגויים )פסוק כ(: בתי המקדש ואת שמו של הקב"ה ובהמשך ספר יחזקאל נאמר 

  אשר באו שם, ויחללו את שם קדשי, באמר להם עם ה' אלה ומארצו יצאו".
השפילו את כבודי. ומהו חילול? באמור  –לפסוק כ': "יחללו את שם קדשי"  ופירוש רש"י

 אויביהם עליהם: "עם ה' אלה ומארצו יצאו"...
מושפלים זהו חילול השם העובדה שעם ישראל נמצאים בגלות וסובלים ו –זהו חילול השם 

"ואחמול על שם קדשי.. לכן אמר לבית  כ"ג(:-)כ"אהממעט הופעת ה' בעולם, כמו שנאמר 
לשם קדשי אשר  כי אםלהים לא למענכם אני עשה בית ישראל -ישראל כה אמר ה' א

 חיללתם בגויים אשר באתם שם. וקידשתי את שמי הגדול המחלל בגויים..."
 

גלות היא חילול ה', ואילו בגאולה כשלעצמה מתקדש שם השם  כמו שביארנו קודם לכן,
 קיבוץ גלויות. –בעולם, ותחילת קידוש השם שתביא לגאולה זה חזרת עם ישראל לארצו 

ונוסיף עוד פירוש לעניין זה: בפסוק כ' שנאמר: "ויבוא אל הגויים אשר באו שם ויחללו את 
יל בלשון יחיד וממשיך בלשון רבים, שם קדשי" וכו' יש קושי לשוני בפסוק, הפסוק מתח

אמנם ניתן לפרש ש"ויבוא" מתייחס לישראל, אך מדוע הכתוב עובר ללשון רבים? אלא 
ישראל לגלות -הכוונה היא שהקב"ה הלך יחד עם עם בוא אל הגויים"ימסבירים חז"ל כי "ו

 מהן". "בכל מקום שגלו ישראל שכינה גלתה עי)תענית פ"א,ה"א(: ומוסיף לנו הירושלמי 
 

בדר"כ, כשאנו מזכירים ש"בכל מקום שגלו ישראל שכינה גלתה עימהן", אנו מבינים 
שהקב"ה לא עזב את ישראל, אלא לכל מקום שהלכו הלך איתם כדי לשומרם. אבל אין 
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מסוגלים אנו להבין את משמעות האמירה "גלתה שכינה עימהן": גם השכינה בגלות? כן, גם 
 טת את הופעת ה' בעולם וזה כאמור חילול השם.השכינה בגלות! והגלות ממע

 
תפקידם של ישראל הוא לגלות את הקב"ה לכל באי עולם אולם למרות הקדושה והמוסריות 

על מנת  –של עם ישראל הם השפיעו מעט מאוד על הגויים, ויש כלל גדול שחשוב לדעת 
חה אותו אני לא לספוג מאדם כלשהו משהו, עליי להעריך אותו. אדם שאני מזלזל בו ודו

 לומד ממנו ולא סופג ממנו למרות מעלתו.
כאמור, מצבם השפל של עם ישראל בגלות אין הוא מאפשר את תרומתו המיוחדת לכל באי 
עולם, עם ישראל יכול למלא את תפקידו ולהשפיע על העולם רק כאשר העולם מעריך אותו 

 וסרית.ורק כך יוכל להתקיים תהליך של השפעה אמיתית, רוחנית ומ
 

 ההנצרות ביססה את אמונתה על סבלו של עם ישראל בגלות ומתוך כך פיתחה תיאורי
שהיהודים אינם עוד העם הנבחר. הרעיון שפיתחה הנצרות הוא שהיהודים סובלים מפני 

 שהם לא האמינו באותו האיש, והם ימשיכו לסבול עד אשר ירדו מעל במת ההיסטוריה.
 

סולובצ'יק זצ"ל.  )הגאון ר' יוסף דב(ר על שיחתו עם הגרי"ד הרב חיים דרוקמן שליט"א מספ
סיפר לו הרב סולוביצ'יק שבזמן שהשתוללה שואה באירופה, באמריקה סבבו מיסיונרים 

 וייעצו ליהודים להתנצר על מנת להינצל מגזרות השמד של הנצרות.
קומתה של ובארצות השלוות, שרתה סכנה מבחינה רוחנית. ת –באירופה הושמדנו פיזית 

מדינת ישראל הפיחה רוח תקווה בניצולי השואה, ועודדה את רוחם של היהודים מהארצות 
 השלוות.

עצם תקומתה של מדינת ישראל מצביעה על קריסת כל מסכת הטיעונים של הנצרות בעניין 
דחיית ישראל, למרות זאת הוותיקן סירב להכיר במדינת ישראל שנים מרובות וכל זה לא 

, "עם ישראל חי"ם אמונתו אינה מאפשרת לו להכיר בה. אלא שעובדה היא שבמקרה, עצ
 ולא רק זאת אף זכה לתקומה מחודשת.

אין לוותיקן ברירה אחרת, והוא חייב להתחשב במציאות קיומה של מדינת  –היום למעשה 
 ישראל.

 
 חשיבות מדינתנו בקידוש השם 

ותנת לנו את זקיפות הקומה, שדרכה מדינת ישראל היא הבסיס לקידוש השם בעולם, היא הנ
 –תתחיל הערכת העולם כלפינו. מכאן היסוד לתפקיד הגדול שמוטל עלינו למלא בעולם  כולו 

כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים". נקודה חשובה להדגיש, שהגאולה שלנו היא תהליך 
 א"."גאולתם של ישראל קמעא קמע )ברכות פ"א,ה"א(:כמו שנכתב בירושלמי  –

 
 קידוש השם במעשה

 

   כיצד אנו שותפים בתהליך הזה?
תפקידנו לפעול להאיר את החושך חשוב לזכור כדי שלא יהיה חושך אין דרך אחרת מלבד 

 להרבות אור.
ישנם יהודים שרואים את החושך, וזה מובן שזה מכאיב להם, אך דעתם רק לקטרג על 

הגדול, ומבלי לדעת איך להתמודד עם  החושך, הם רואים את החושך מבלי לראות את האור
הצדיקים  )ערפילי טוהר עמ' ל"ט(: החושך ולהתגבר עליו. מרן הרב קוק זצ"ל לימד אותנו

אינם קובלים על הכפירה אלא מוסיפים  ;אינם קובלים על הרשעה, אלא מוסיפים צדק
  אינם קובלים על הבערות, אלא מוסיפים חוכמה. ;אמונה
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צח אותו ניתן רק ע"י ריבוי של אור ומעשים חיוביים, המדינה זקוקה להתגבר על החושך ולנ

לתוספת של הרבה חכמה צדק, ועוד הרבה יותר אמונה, אמונה בה' ובתורתו, ובנסים אשר 
הוא עושה עמנו בימים אלה, והנסים שעשה בדורות האחרונים ולהאמין שכל מה שהיה לנו 

 ת הגאולה.אינו בדרך המקרה, אלא זה מעשה משמים להקרב
 

היום אנו חיים בתקופה מיוחדת וחשוב לדעת שזאת תחילת החזון המשיחי, שאליו התפללנו 
"ושבתי את שבות ישראל, ובנו ערים  ט"ו(:-)ט',י"דבמשך אלפי שנות גלות, בספר עמוס נאמר 

נשמות וישבו, ונטעו כרמים ושתו את יינם, ועשו גנות ואכלו את פריהם. ונטעתים על 
 .להיך"-ינטשו עוד מעל אדמתם אשר נתתי להם, אמר ה' א אדמתם ולא

 
זאת נבואה שמדברת בפירוש על ימינו ומתגשמת, נבואה נוספת שגם היא מתגשמת בימינו 

להים, והשלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא -"הנה ימים באים נאום ה' א )עמוס ח',י"א(:
 צמא למים, אם כי לשמע דבר ה'".

נה ואמיתית על החיים, נבחין שלמרות כל הסיבוכים ולמרות כל אם נסתכל בראיה נכו
הקשיים שעוברת המדינה, ישנו צימאון לדבר ה' ואפילו ניתן לומר שהתופעות השליליות 
עצמן מצביעות על צימאון פנימי שאינו מוצא את ביטויו בצורה אמיתית ולכן בסופו של דבר 

 יוצא בצורה שלילית.
ה, להיות השליחים שמגלים את האמת האדירה הזאת לעם התפקיד שלנו, אנשי האמונ

היהודי כולו בארץ ובחו"ל, אנחנו צריכים לגרום לכך ששם ה' יתקדש על ידינו וליצור אהבת 
 ה' בקרב כל עם ישראל.

 
זה "דוגמא אישית" וברגע )גם בחינוך עם( כידוע, אחת העקרונות החשובים ביותר בחינוך 

, נקיים מצוות מתוך אהבת ה' נגרום לשם שמים להתאהב על שאנחנו נתנהג בצורה אמיתית
 ידינו.

אם נצליח להבין את תפקידנו ואת האחריות הגדולה המוטלת עלינו בהתנהגותנו ובאורח 
חיינו, ודאי שנוכל להשפיע בצורה מהותית בקידום עם ישראל ומדינת ישראל בכיוון 

ת הקשיים שבה מתוך כך להכיר האמיתי, עלינו להכיר את תקופתנו את המיוחד שבה וא
 בקידוש השם שבעצם קיומה של המדינה ובתפקיד החשוב שלנו בהצעדת המדינה קדימה.

 
בעזרת השם שנזכה להאיר באור אמיתי, אור התורה ומצוותיה את עם ישראל ואת מדינת 
ישראל על כל חלקיה ורבדיה. ושנזכה להביא את מדינת ישראל ליעודה השלם, עם תוכן של 

ושה, כשמציון יוצאת תורה ודבר ה' מירושלים. ושנזכה לחזות בביאת גואל צדקנו אמן כן קד
 יהי רצון.

 

 )ישעיהו מ"ג,כ"א("עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו" 

 
 
 
 
 

 בס"ד
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 אברהם אנג'ל חובת הגיוס /
 

 הקדמה
במהלך שנות חיינו חונכנו על האידיאלים של עם ישראל, על כמה היה קשה להקים את 

 דינה על התלאות והמלחמות שעברנו. המ
 

פעם השרות הצבאי היה ערך עליון בשביל כולם, כולם שאפו להגיע גבוה והיה מוטיבציה 
לכולם להתגייס ולשמור על מדינת ישראל. ככל שעברו השנים, הנוער איבד את המוטיבציה 

הם צריכים  להתגייס. כיום, אנו רואים יותר ויותר בני נוער שבכלל אינם יודעים מדוע
 לתרום למדינה ולנו כאנשים דתיים גם עולות השאלות הבאות:

 לשאוף הכי גבוה שאפשר? עמדוע ללכת ולתרום בכלל? ומדו 
 ?האם אנו מקדשים שם שמיים בזה שאנו מחזיקים בארץ ישראל 
      מהו התוקף ההלכתי במלחמתנו כיום? האם כיום זו מלחמת מצווה או רשות? כי אם 

 ות, האם יש בכלל חובה ללכת?זו מלחמת רש
 ?"האם מותר להקריב את נפשנו למען ארץ ישראל הרי כתוב "ונשמרתם לנפשותיכם 
 ?האם מותר לנו ללכת לצבא כשהם מתנגדים לכך 
  מה מבחינת לימוד תורה, הרי זה ביטול תורה כשאנחנו הולכים לצבא, האם מותר לבטל

 תורה כדי ללכת לצבא?
לענות במאמרי ולהציג את צדדיהם השונים על ידי הבאת על שאלות קשות אלה אנסה 

 הוכחות ממקורות ההלכה. 
 

 מדוע ללכת לצבא ולתרום, ומדוע כמה שיותר? -הראשון 
מצוות ההליכה לצבא היא מצווה כללית גדולה ורוממה. ראשית זו מצווה על כל אדם שחברו 

נין לרואה את חברו שהוא נמצא בסכנה להצילו כמו שמובא לנו במסכת סנהדרין ע"ג א. "מ
טובע בנהר או חיה גוררתו או ליסטים באין עליו שהוא חייב להצילו"? לומדים זאת 
מהפסוק: "לא תעמוד על דם רעך", שאדם חייב לעשות כל מה שהוא יכול כדי להציל את 

 חברו. 
 

 לכן אם חייב להציל אדם אחד מישראל, קל וחומר הצלת כל העם היושב בציון שהיא בעצם
 הצלת כלל ישראל ובהליכה לצבא אתה מקיים מצווה זו.

 
מובן מאליו שזו מצווה שנועדה לכל הציבור יחד שאדם לא יכול לקיים מצווה זו לבדו אלא 
יחד עם כלל ישראל, כמו מצוות דומות שמוטלות על הכלל כגון מקדש ומלכות שבהם, היחיד 

ע בציבור, שזה נמשל לעשרה מצטרף לציבור. וברור שמי שמשתמט מהשרות הצבאי פוג
 אנשים שמתפללים שכל אחד עושה את המניין וכל אחד שהולך בלעדיו אין מניין.

 
מובן שאם אדם משתמט מהצבא יוכלו להסתדר בלעדיו אך הוא לא ממלא את חובתו ואת 
חלקו בדבר הגדול הזה שנקרא: הגנה על ארץ ישראל ועל עם ישראל. לפי הרמב"ם זה אחד 

מלחמת מצווה שהיא "עזרת ישראל מייד צר שבא עליהם", חיוב זה מוטל על  מהגדרות של
כל אדם ואדם מישראל,כי זה חיוב של הצלת נפשות והוא חמור מכל חיובי התורה ודוחה 

 אותם, כמובן חוץ משפיכות דמים, גילוי עריות ועבודה זרה.
 

ן מ"ה( במקרה ש"גויים חיזוק לכך אנו רואים )בשולחן ערוך אורך חיים שכ"ט, עפ"י ערובי
שצרו על עריות ישראל אם באו על עסקי ממון אין מחללים עליהם את השבת אבל אם באו 
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על עסקי נפשות ואפילו סתם )בגלל ספק נפשות(, יוצאים עליהם בכלי זיין ומחללים עליהם 
 את השבת", כלומר אם יש רק חשש פיקוח נפש מחללים את השבת כדי להלחם בגויים. 

 
בי יהודה הכהן קוק כתב במאמרו הגדול "למצוות הארץ" עם פרוץ מלחמת השחרור הרב צ

על חובת ההתגייסות לצבא ישראל וכמה שזה חשוב. במאמרו הוא כתב: "הלא לא ימצא מי 
שהוא מזרע אברהם יצחק ויעקב שהוא יכול באיזה מידה להציל נפש מישראל ולא יציל ומי 

 כל ישראל תלויים בצווארו וכמו שופך דמי הכל".שמתרפה ופוחד לצאת למלחמה, אמר, ש
 

הצד השני של מצוות ההליכה לצבא היא מצוות יישוב הארץ שכוללת את חובת הריבונות של 
עם ישראל עליה. כמו שכתב הרמב"ן: "שנצטווינו לרשת את הארץ אשר נתן האל יתעלה 

.אנו רואים שיש לנו לאבותינו לאברהם יצחק וליעקב ולא נעזבה ביד זולתנו מן האומות"
מצווה לרשת את הארץ ולא לעזוב אותה לגויים, חיזוק לכך, אנו רואים )שולחן ערוך אורך 
חיים שכ"ט, עפ"י ערובין מ"ה( בעניין עיר הסמוכה לספר, שאפילו באו רק לגנוב מחללים 
עליהם את השבת שמא ילכדו את העיר ומשם ארץ ישראל תהייה נוחה להיכבש לפניהם. 

 אנו רואים את המעלה של הריבונות שלנו בארץ וכמה חשובה מצוות יישוב הארץ.מכאן 
 

במידה, ואפשר בדרכי שלום, בוודאי ובוודאי שעדיף. אך,אם לא ניתן הדבר, מחויבים אנו 
ב"מלחמת מצווה" כמו "מלחמת יהושע לכבוש" וציווי שלא להשאיר את הארץ בידי הגויים 

אנו  ויד זולתם מן האומות בדור מן הדורות" "שנצטווינ"הארץ לא נניח אותה בידם ולא ב
 לבא לארץ ולכבוש הערים ולהושיב בה שבטינו" הרי נצטווינו בכיבוש בכל הדורות".

 
"היא מצות עשה לדורות מתחייב כל אחד ממנו" )ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה ד' 

שמצדיקה התבטלות להוספות לרמב"ן(, ולכן לא יתכן שנבטל מצווה זו ואין שום סיבה 
 ממצווה רוממה זו, אדרבה יש אפילו ציווי למסור את הנפש על ארץ ישראל.

 
וכמו שכותב הרמב"ם: "כל הנלחם בכל ליבו בלא פחד ותהיה כוונתו לקדש את השם 
בלבד..." שנאמר: "כי עשה יעשה ה' לאדוני בית נאמן כי מלחמות ה' אדוני נלחם ורעה לא 

 נפש אדוני צרורה בצרור החיים את ה' אלוקיך".תמצא בך..." , "והייתה 
 

מכאן אנו רואים שמי שנלחם למען עם ישראל נלחם את מלחמות ה' ומי שמקריב את נפשו 
 למען עם ישראל נשמתו תהיה צרורה בצרור החיים.

 
 עד כאן ראינו:  לסיכום:

  צר".שיש חיוב מהתורה ללכת לצבא מצד "לא תעמוד על דם רעך" "ועזרת ישראל מיד 
 .ראינו שזו מצווה שנועדה לכלל העם וצריך לעשותה יחדיו 
  ,עוד ראינו שיש מצווה ליישב את הארץ ומצוות ההליכה לצבא קשורה למצוות ישוב הארץ

 שחייבים אנו לחזק את ריבונותנו על ארץ ישראל ואנו מצווים בכיבוש בכל הדורות.
 .ואף למסור את נפשנו על ארץ ישראל אם צריך 
 

  היאחזותנו בארץ ישראל וקידוש ה' ע"י כך -השני 
במאמרי אביא מספר דוגמאות על זכותנו על ארץ ישראל וקדושתה וקידוש ה' שאנו עושים 

 בכך שאנו נאחזים בה.
 בחינות: 4 -בסיס זכותנו על ארץ ישראל נובעת מ
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בחינה לאומית: זכותנו לחיות בארצנו כמו כל עם, ויש לנו זכות היסטורית עליה  .5
 ופת דוד ושלמה שמלכו על ארץ ישראל.מתק

בחינה מוסרית: עם ישראל הוא מקור המוסר בעולם בעבר וגם בעתיד, במקום להחזיק  .2
לו טובה על כך, האנושות רדפה, השפילה והשמיצה אותו במשך אלפיים שנה. הגיע הזמן 

 לתקן את העוול הזה.
 לפעול עם אל. בחינה אלוהית: נבואות התנ"ך מתגשמות לעינינו ואנו חייבים .3
 בחינה דתית: יש חובה של ישיבה, ישוב ושליטה על כל ארץ ישראל. .4

 
 האמת הנחרצת, שבלא ארץ הננו חדלים להיות מה שנקראנו להיות.

יש ציווי מחייב ומוחלט "והורשתם את הארץ וישבתם בה" שזו מצוות כיבוש הארץ 
 ויישובה. 

 
 וישיבה. מצווה זו מתחלקת לשלושה חלקים: ריבונות, ישוב

פירושה, שתהא הארץ הזאת שלנו בבעלות גמורה, ושאם יתכן מצב שאי אפשר לנו לרשת את 
 הארץ בדרכי שלום חובה עלינו לשחררה בדרכי מלחמה שזו מלחמת מצווה.

 
נכון שמלחמה היא עניין מסוכן, שבהכרח אנו באים על ידו למצב של פיקוח נפש. אך, יש 

, וזה בשבילנו פיקוח לותר נישאה לא לשחרר את ארץ ישראלישראל אמת עוד יותר גדולה וי
הנפש הגדול ביותר. לוותר מרצון על הארץ הזו, ולחשוב שאנחנו לא צריכים בעלות גמורה 

 עליה זוהי כשלעצמה מיתה משונה ואיבוד לדעת.
 מכאן אנו רואים כמה חשובה האחזותנו בארץ ישראל.

 
על מנת -שתם את הארץ וישבתם בה" והורשתםהרב שלמה אבינר כותב: על "הציווי "והור

כן, על ידי שתהיו מסכנים עצמכם שכיוון שחפץ הקב"ה שתהיה גאולתם של ישראל בדרך 
הטבע, שוב אין לנו אופן אחר לקיים את המצווה אלא בסיכון הנפש למען ארץ ישראל ומכאן 

 ם את רצון ה'."אנו רואים שבסיכון הנפש למען ארץ ישראל אנו מקדשים שם שמיים ועושי
החיוב המוחלט של הציבור למסירות נפש לשחרור ארץ ישראל הוא קל וחומר מכך, שכאשר 
הארץ לא בידינו יש מצווה להלחם עליה ולהוריש אותה, קל וחומר שהיא בידינו יש מצווה 
לשמור עליה ואין רשות להסגיר ולהפקיר איזה חלק ממה שברשותנו. ולא כמו אלה שטוענים 

 וותר על כמה קילומטרים ובלבד שיהיה שלום, שתרחק מעמנו סכנת המלחמה. שכדאי ל
 

 ועל כך יש שתי תשובות:
שביארנו כבר שלא שייך חשבון של פיקוח נפש על ארץ ישראל ומותר לסכן את הנפש האחת 

 למען ארץ ישראל.
י אך שזה נמשל לאדם שבא לרופא ובידו יש מוגלה והרופא אומר לו הטיפול ביד אפשרהשני 

הוא מייגע וארוך, אולי נקטע את היד וזהו?!?! היעלה על הדעת שבגלל שיש מוגלה ביד נקטע 
 את היד?!

 
זו בדיוק אותה הצעה של מסירת שטחים שתהא הארץ קטועה וגידמת. וזה מדגיש פה את 

עם ישראל תמים משיב נפש, ארץ  -חשיבות שלמות הארץ. "תורת ה' תמימה משיבת נפש"
משיבת נפש, שדווקא מתוך העמידה האיתנה נגיע לשלום אמת וביטחון  ישראל תמימה

 אמת.
 

 סיבות המלמדות על בסיס זכותנו הטבעית בארץ ישראל. 3ראינו  :לסיכום
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  דברים  3הציווי על היאחזות בארץ שהוא "והורשתם את הארץ וישבתם בה" הכולל
 שהם ריבונות, ישוב וישיבה.

 נפש בזה שיוצאים למלחמה עליה מבלי להתחשב  שמירה על ארץ ישראל דוחה פיקוח
בסיכון הנפש. ומכיוון שרצון ה' הוא שארץ ישראל תישאר שלמה כך היא גאולתם של 

 ישראל.
     .ראינו גם את הקל וחומר שאם מצווה לכבוש אותה מצווה גם לשמור עליה 
 

 מלחמת מצווה או רשות-התוקף ההלכתי של המלחמה -השלישי 
ישראל להוציא את העם לשתי סוגי מלחמות: מלחמת מצווה ומלחמת  בסמכותו של מלך

לא כולם מחויבים -כל העם מחויב לצאת. אולם במלחמת הרשות -רשות. במלחמת מצווה
 לצאת.

 
 

 הגדרת מלחמת רשות
 )מלחמות בית דוד לרווחה דברי הכל רשות...")סוטה מ"ד" 
  שבעים ואחד." )משנה סנהדרין "ואין מוציאין למלחמת הרשות, אלא על פי בית דין של

 פ"א מ"ה(
  ומלחמת הרשות,היא מלחמת עמון ומואב וישמעאל ודומיהם..." )פרוש הרמב"ם"

 למשנה בסנהדרין פ"א מ"ה(
  אבל במלחמת הרשות, כגון מלחמה בשביל להרחיב את גבול ישראל ולקחת מס..."

לצאת למלחמה מהעמים, או מלך שנילחם כדי לפרסם את גבורתו, אין לכוף את העם 
אלא על פי בית הדין של שבעים ואחד, שכן מוצאים בדוד, שלפני צאתו למלחמה היה 

 נמלך בסנהדרין." )פרוש קהתי על המשנה בסנהדרין פ"א מ"ה(
 

   ההגדרות מלחמת מצוו
  שהיא מלחמת שבעה עממין הנזכרים, ומלחמת עמלק, ומלחמת עזרת ישראל מצר שבא"

 צריך ליטול רשות מבית דין. עליהם, ובמלחמות אלו אינו
ונוהגת מצווה זו בזכרים ונקבות בכל מקום ובכל זמן שיש כח בידיו להרגם. וכתב 
הרמב"ם זכרונו לברכה )בספר המצוות עשה קפז( אולי חושב יחשוב שזו מצווה שאינה 
נוהגת לדורות אחר ששבעה עממין כבר אבדו, וזה אמנם יחשבהו מי שלא יבין." )ספר 

 צוה תכ"ה(.החינוך מ
  שבמובן עמלק לא גזע עמלק בלבד, אלא כל עם שהולך בשיטת עמלק להשמיד את עם..."

ישראל ולאבדם, הם עמלקים ועליהם אמרה התורה: 'מלחמה לה' בעמלק מדור 
 לדור')קול צופיך עמו' קע"ז(

  אבל היוצא לעזרת ישראל מיד צר,סיבת המלחמה היא בעצם פיקוח נפש, ומצווה זו"
כל יחיד מישראל וכאן משמיענו שכל אחד חייב אפילו להסתכן כדי להציל את מחייבת 

 .(1חברו היחיד וכל שכן להציל ציבור מישראל")מלומדי מלחמה,הרב רבינוביץ עמו' 
  אבל מלחמת ישראל עם ערבים נכללות בזה,כאמור, שלוש מלחמות מצווה ובתוכם..."

ה לה' בעמלק מדור לדור' ואפילו גם מלחמת עמלק,שלעולם לא נפסקה המלחמה, 'מלחמ
זה רק -אין היום אורים ותומים, לשיטת הרמב"ן שגם במלחמת בעינן אורים ותומים

לכיבוש הארץ והצר הבא עלינו,אבל למלחמת עמלק שהמלחמה נמשכת מימות משה 
בה כל דיני מלחמת מצווה,ויש כוח לממשלת ישראל לגייס -רבינו עד ביאת הגואל צדק

 בדל בין כהן לוי וישראל." )קול צופיך הרב גרשוני עמו' קפ"ב(  את העם ואין ה
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מצווה לצאת למלחמה כנגד אויב המנסה לתקוף את היושבים בארץ ישראל ולהכריעו, נוסף 
 למצווה להסיר את הסכנה כל אימת שקיימת.

פעולות הלחימה במקרה שכזה מוגדרות כ"מלחמת מצווה" וחלים במלחמה זו חיובים 
 מיוחדים. 

"עזרת ישראל מיד צר" ולכן היא -: הגדרתה של מלחמת מצווה היאלפי דעת הרמב"ם
 כוללת:

. יציאה כנגד אויב שעדיין לא תקף אלא ידוע שבכוונתו לתקוף בעתיד ובהקדמה לתוקפו 5
 תחסוך בנפגעים.

. יציאה כנגד אויב המתקיף את יושבי ה"ספר", אפילו אם מטרת האויב לשדוד רכוש של 2
 או שידוע שבכוונתו לתקוף בעתיד. ישוב אחד

 . שמירה על הביטחון מפני התקפת אויב בגבולות הארץ או בתוכה.3
זרה שבארצנו המנסה לפגוע בביטחוננו ובאחיזתנו  ה. יציאה כנגד אויב מתוך אוכלוסיי4

 בארצנו.  
 . יציאה כנגד אויב המתעתד לתקוף אם לא יקבל שטח מארצנו וכדומה.1
יב המנסה להשיג את מטרותיו ע"י שליחת המחבלים עצמם,חיפוש אחריהם . פעולה נגד או1

 וביטול מעשיהם כגון פירוק מטעני חבלה.
 . מלחמה לשם הגנת ארצנו, אף שהיא נערכת הרחק מן הארץ.3
. פעולה של אדם בודד, לוחם או אזרח, הנשלח לפעולה כחלק מהמאמץ להפר את מזימות 6

 האויבים לסכן את יושבי ארצנו.
. הגנה מפני חטיפות יהודים ושחרור חטופים, אם חטיפתם היא חלק מתוכנית האויב 9

 ואחיזתנו בארץ. ולערער את ביטחוננ
ולדעת הפוסקים כל מלחמה לכיבוש חלקי הארץ כדי להשאירם בידינו זה בגדר מלחמת 
מצווה משום מצוות ישוב ארץ ישראל, אזי כל מלחמת "עזרת ישראל מיד צר" כוללת גם 

 מצוות מלחמה מטעם מצוות ישוב ארץ ישראל.
ויש אומרים, שהצלת יהודי שהותקף בכל מקום בעולם מחמת היותו יהודי זה בגדר מלחמת 

 מצווה.
 

אנו רואים לפי כל הדעות שכיום אנו נמצאים במלחמת מצווה שבכלל זה "עזרת  לסיכום:
 ישראל מיד צר" ואנו מחויבים להגן על המדינה ועל תושביה.

 
 מסירות נפש ו "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם" -רביעי ה

מצוות רבות בתורה מתעסקות בשמירת האדם על נפשו והזהרות מסיכון הנפש כגון 
",מצוות "וחי בהם" ולא שימות בהם, אנו רואים גם שפיקוח ם"ונשמרתם מאוד לנפשותיכ

 נפש דוחה הכל ויש חשיבות גדולה לשמירה על נפש האדם.
 

והגנה על יושביה כרוכה בסיכון נפש וודאי, אם כך לכאורה זה סותר  שמירה על הארץ
עיקרים מהתורה, אנסה לברר את העניין לעומקו. ישנם הטוענים שמלחמה היא דבר מסוכן 
מאוד ויש בה סכנת חיים. והלא כבר אמרה התורה "אלה המצוות אשר יעשה אותם האדם 

ת אותנו לעשות מצוות שלא מסכנות ולא שימות בהם. התורה מחייב-וחי בהם" וחי בהם
אותנו, וכאן המלחמה, מסכנת את חיינו, ואנו רואים שמצוות התורה נדחות מפני פיקוח נפש 
שבעבור תינוק אחד מחויבים מיליוני אנשים, אם צריך לחלל את השבת כדי שתינוק אחד 

ד שיחיה, יחיה. ואם לא מצאו אוכל כשר והתינוק ימות אם לא יאכל, יאכל לא כשר ובלב
 ואנו רואים עוד מקרים רבים שמפרים מצוות מהתורה בשביל פיקוח נפש.
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אי אפשר שאותה תורה שאמרה "וחי בהם", תצוונו מצווה שאדם מכניס עצמו על ידה למצב 
של סכנה ופיקוח נפש שזה לכאורה הפרה של כללי התורה. אלא כאן נכנסת מצוות ישוב ארץ 

צוות ישוב ארץ ישראל כנגד כל המצוות שבתורה )עקב יא'( ישראל. יש לזכור, כי שקולה מ
שמצוות ישוב ארץ ישראל עולה על הכל, ומפרש רש"י שמצוות ישוב הארץ "עושה את כל 
המצוות שתהיינה מצוות" שבלי מצוות ישוב הארץ אין מצוות, שזה עיקר העיקרים שהכל 

חיים ישראלים שלמים, חיי  מתבסס עליו, היא עושה את עם ישראל לעם והיא התנאי לקיום
 כלל ישראל ומתוך כך חייו של כל יחיד ויחיד.

 
נכון שמלחמה זה דבר מסוכן שבהכרח אנו באים על ידו למצב של פיקוח נפש, אך יש לישראל 
אמת יותר גדולה ויותר נישאה לא לוותר על שום שעל מארץ ישראל, הוא לנו הפיקוח נפש 

רץ הזו ולחשוב שאנחנו לא צריכים בעלות גמורה עליה זה הגדול ביותר. לוותר מרצון על הא
בעצם הפרת עיקר שהוא קודם להרבה מאוד עיקרים. וזוהי בעצמה מיתה משונה ואיבוד 
לדעת שאפשר להסתדר בלי ארץ ישראל. בוודאי שכל יחיד מישראל יקר מאוד וכל נפש ונפש 

עולם מלא וכל המקיים  יקרה, שהרי כתוב: "שכל המאבד נפש אחת מישראל כאילו איבד
נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא" ונגזר על היחיד כבר שאסור לו לבא למצב של 
סכנה ולהכניס את עצמו לספק סכנה ואפילו חייו קודמים לחיי חברו, והזהירה התורה הרבה 

 בעניין "ונשמרתם לנפשתוכם".
 

יחיד לחוד ודיני כלל לחוד,  אבל פה מסביר מרן הרב קוק )משפט כהן עמו' שט"ו( שדיני
שמדובר בכלל ישראל זה הופך לגדרים חדשים, שמה שאסור ביחיד מותר ביחס לכלל 
ישראל. שכל ההדרכות שמצאנו בתורה שמצוות נדחות מפני פיקוח נפש, כל המצוות האלה 
נאמרו על היחיד, אבל במצוות שמוטלות על הציבור ולענייננו פה מצוות שחרור הארץ 

מצווה ושמירה על יושביה, שם נדחה פיקוח נפש של היחידים מפני פיקוח נפש של במלחמת 
"עזרת ישראל מיד צר. ברם, כשיש סבירות גבוהה עולה השאלה, האם מותר להכניס -האומה

את הציבור למצב של סכנה בכל מחיר? והתשובה היא לנחול ניצחון אז מותר להגיע למצב 
ף אחת ממלחמותינו בתנ"ך ובזמן בית שני שעם ישראל של סכנה כללית. ואכן לא מצאנו בא

יוותר על ארצו או על חלקים ממנה מפני איומי האויב, ובכל דור ודור מסרו נפשם. ואנו 
רואים גם כשיש מסירות נפש יש גם עזרה משמים "כי הוא לבדו בעל מלחמות, זורע צדקות, 

 מצמיח ישועות".
 

לצאת למלחמה לעולם יהא הדבר כרוך בהכנסת ואפשר לומר בוודאות כי אחרי שהחליטו 
עצמנו למצב שבו יש פיקוח נפש. שכל עיקר של מצוות הציבור הזו כרוכה בפיקוח נפש 
וההבנה העליונה, המוחלט של רצון ה' היא שנוריש את הארץ ונשב בה, ואין לנו אפשרות 

יל את כלל לקיים את מצוות הורשת הארץ אלא רק ע"י סיכון הנפש. והמחרף נפשו להצ
ישראל זהו קיום עולם מלא ממש, מפני שקיום כלל ישראל ונצח ישראל הוא קיומו של עולם 
ממש. עד שאפילו גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה שדינם להיהרג ולא לעבור הנה מתי 
שזה נוגע לכלל האומה נדחה איסור זה מפני מסירות נפש על כלל ישראל וגדולה מסירות נפש 

לל ישראל מן העבירה על שפיכות דמים וגילוי עריות. ואנו רואים את מעלת ההקרבה על כ
 למען כלל ישראל באסתר וביעל.

 
ביעל אשת חבר הקיני שעמדה בפתח האוהל, פיתתה את סיסרא והכניסה אותו לאוהל 
ומחצה את רקתו ומכך נושע כלל ישראל על ידה. ולכאורה זה מעשה לא צנוע ודווקא דבורה 

יאה מעידה על מעלת צניעותה ואמרה עליה: "תבורך מנשים יעל מנשים באוהל תבורך", הנב
 אפילו יותר משרה, רבקה, רחל ולאה.
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ובאסתר, ידוע הסיפור שסיכנה את נפשה למען כלל ישראל ונתנה את חייה ועברה על גילוי 
 עריות, בזה, שהתחתנה עם אחשוורוש והכל למען כלל ישראל.

רואים שאין דבר קודם לכלל ישראל ואין לנו חיים בלא חיי הכלל ואין  מסיפורים אלה אנו
 קיום וחיים לאומה, לכלל ישראל בלי ארץ ישראל.

 
-על רום מעלה זו אנו שומעים בדברי חז"ל, על ציווי הקב"ה את משה)במדבר יא' ט"ז(

 "אספה לי שבעים איש מזקני ישראל אשר ידעת כי הם זקני העם ושטריו" אומר רש"י
במקום: אותם שאתה מכיר, שנתמנו עליהם שוטרים למצרים בעבודת פרך והיו מרחמים 
עליהם ומוכים על ידם שנאמר: "ויכו שוטרי בני ישראל" עתה יתמנו בגבולם, כדרך שנצטערו 

-בצרתן. חז"ל מביאים תוספת בעניין זה: ולפי שמסרו עצמם ללקות על הציבור לפיכך
 שהשוום הקב"ה למשה. "ונשאר איתך במשא העם" ללמדך

 
זוכה לכבוד ולגדולה ולרוח הקודש -מכאן אתה למד, שכל מי שמוסר עצמו על ישראל

)שבמעמד זה זוכים אותם שבעים זקנים לרוח הקודש( וכל זה מכיוון שמסרו נפשם על 
 ישראל.

עוד אנו לומדים בחז"ל: על הרוגי מלכות שאין כל ברייה יכולה לעמוד במחיצתם. ומתברר 
שהזכות היחידה שלהם שמסרו נפשם להצלת ישראל. מכך אנו רואים את מעלת מסירות שם 

 הנפש על ארץ ישראל וכמה יש לה לגיטימציה וחובה מהתורה.
 

ראינו את חובת פיקוח הנפש למען עם ישראל וארץ ישראל וראינו שאפילו שמצוות  לסיכום:
צוות שמירה על עם ישראל פיקוח נפש היא מצווה שהיא מעל כל המצוות, שזה מגיע למ

)"עזרת ישראל מיד צר"( וארץ ישראל, מצווה לסכן את עצמנו למען כלל ישראל ועם ישראל 
 שאפילו על מצוות שפיכות דמים וגילוי עריות למען כלל ישראל מותר לעבור עליהם.

ראינו גם את מעלת ההקרבה למען עם ישראל מסיפורים מהתנ"ך, וראינו הוכחות בדברי 
 על גודל מצוות מסירת הנפש למען ארץ ישראל ועם ישראל.חז"ל 

 
 התנגדות הורים ביחס לגיוס לצבא -כיבוד הורים -החמישי 

כיום יש המון הורים שמתנגדים שהבנים שלהם ילכו לשרת ביחידות מובחרות וקרביות 
וזאת משום שיש בכך סיכון. אם כך קורה הרבה פעמים מצבים שבהם הבנים עומדים 

רכים בקשר לגיוסם בגלל שהם רוצים לכבד את הוריהם ולא לגרום להם צער, ולכן בצומת ד
נשאלת השאלה: האם מותר לעבור על מצוות כיבוד אב ואם,לשם שמירה על ארץ ישראל 

 ועם ישראל?
 

דעת הרמ"א )יו"ד ס"ס ר"מ( היא: "וכן אם האב מוחה בבן לישא איזו אישה שיחפוץ בה הבן 
 ב".אין צריך לשמוע אל הא

הגר"א מביא פירוש על הרמ"א: שכל דבר שאין לאב הנאה ישירה ממנו אין הבן מצווה עליו 
 מדין כיבוד הורים.

 
להלכה למעשה כותב הרב ידידיה זיו: נראה שאי אפשר לחייב בן לשמוע בקול הוריו בדבר 
 שאין להורים הנאה ישירה ממנו. מסקנה זו עולה הן מדברי רוב הראשונים, החולקים על

רש"י, וסוברים שאין חיוב על הבן לכבד את הוריו בדבר שאין להם בו הנאה ישירה, הן 
מדברי הפוסקים דלעיל, הרמ"א והגר"א, מהם משתמע כי אין על הבן חיוב לשמוע לקול 

 הוריו בדבר שאין להם בו הנאה ישירה.
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הגדרות לפיכך בנושא שלנו שההורים רוצים שהבן לא ישרת ביחידה התנדבותית, אין ב
 ההלכתיות של מצות כיבוד הורים חיוב על הבן לשמוע בקול הוריו.

 
 כיצד יש לנהוג למעשה?

בבואנו להשיב על שאלה זו, צריכים אנו לשים מבטינו על מגמת הקב"ה בנתינת התורה 
והמצוות. רבות ומגוונות הן המצוות שבין אדם לחברו, ועליהן אומרת המשנה הראשונה 

 שאין להם שיעור...גמילות חסדים...". וכן במצוות כיבוד אב ואם. באבות: "אלו דברים
 

כלומר, התורה רואה בגמילות חסדים בגופו של האדם דבר שאין לו שיעור, ומוטל על האדם 
לסייע לחברו עד כמה שידו מגעת. פעולה זו של סיוע לאחר אינה דווקא פעולה אקטיבית, 

וד או בקבלת דעתו בניגוד לדעתי, למרות אלא יכולה להיות בייעוץ, בשיחה או בעיד
שהסמכות להכרעה נמצאת אצלי. על אחת כמה וכמה כאשר הדברים אמורים כלפי הוריו. 

 עלינו לחזור ולשנן לעצמנו ולדורות הבאים את דברי רבותינו בנושא.
 

 בדיוננו, צריכים אנו לדון בכל מקרה לגופו בהתייחסות לנתונים הבאים:
 ורים מהתנדבותו של הבן?*עד כמה חוששים הה

*עד כמה חשוב לבן להתגייס ליחידה התנדבותית, והאם רצונו להתנדב נובע משאיפה לעבוד 
 טוב יותר את ה' או שרצונו נובע מדברים חיצוניים? )למשל: מימוש עצמי(.

 
אם אכן הבן מאוד מעונין להתנדב וסיבותיו הינן לשם קיום מצווה יתירה,יתכן ואין לדרוש 

אף לא לפנים משורת הדין,שלא להתנדב ליחידה מובחרת. אדרבא, נראה שאנו נכנסים  ממנו,
לגדר של "אמר לו אביו לעבור על אחת מכל המצות שבתורה", שהבן מחויב שלא לשמוע 

 לקול אביו )בבא מציעא לב ע"א(.
 

לעומת זאת אם סיבותיו של הבן הנן סביבתיות, כגון החברים הולכים וכו', יש להשתדל 
 לשכנעו שלא לגרום להוריו עגמת נפש כה רבה.

דרך אפשרית אחרת לפתרון היא על ידי מציאת שביל הזהב, שיאפשר לבן להתנדב, אך לא 
 ליחידה שהסיכון בה גבוה במיוחד.

 
עוד דבר הוא שמותר לדחות מצוות מורא אב ואם,וה"ה לכל מידת חסידות ומנהג טוב ולכן 

כנת דוחה מורא אב ואם,אך אם ההורים זקוקים מאוד מסתבר שגם ההתנדבות ליחידה מסו
לעזרתו של הבן בגלל היותם זקנים וחולים ולכן הם רוצים שישרת שירות קצר וקרוב לבית, 

 הדבר צריך שיקול דעת אם מותר לו להתנדב.
 

יש להביא שיקול נוסף שהוא מצווה דרבים ובפרט מצווה שיש בה הצלת נפשות לכלל ישראל, 
יתנגד שהבן שלו יתנדב לא נוכל לקיים צבא ולהגן על ההורים עצמם )חוץ  שאם כל הורה

אין -כמובן מהורים זקנים וחולים(, אבל אם ההורים בריאים וחששם היחיד הוא טובת בנם
 צורך להתחשב בדעתם. 

 
 ראינו:  לסיכום:

 מדעת הרמ"א והגר"א שמשתמע כי, אין על הבן חיוב לשמוע בקול הוריו בדבר שאין להם 
 בו הנאה ישירה.

  הלכה למעשה היא שאדם צריך לסייע לחברו עד כמה שידו מגעת שלגמילות חסדים אין
 שיעור וכל שכן מצוות כיבוד הורים.
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  ראינו בנוסף שכל מקרה צריך לבחון לגופו על מידת רצונו של הבן ומאיזה סיבה הוא הולך
 ואת מצבם הבריאותי של הוריו. 

 
 לשם גיוס לצבא ביטול לימוד תורה -השישי 

לימוד תורה הוא מרכז חייו של כל יהודי. נער דתי רציני, שמסיים תיכון הולך ללמוד תורה 
ואז מתחיל את חייו, אנו מצווים לעסוק בתורה יומם ולילה "לא ימוש ספר התורה הזה 
מפיך". אם כך, האם גיוס לצבא הוא ביטול תורה? שהרי בזמן שאנו נמצאים בצבא איננו 

בתורה, וזה לכאורה ביטול תורה, במאמרי אנסה לברר את נושא זה לחיוב או  עוסקים
 לשלילה.

 
*הרמב"ם בסוף הלכות שמיטה ויובל אומר שכל מי שדרכו היא בדרך התורה )"כל איש ואיש 
מכל באי העולם אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להבדל לעמוד לפני ה' לשרתו ולעובדו... 

דשים ויהיה ה' חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים"( אז הוא לא הרי זה נתקדש קדש קו
צריך להלחם כי יברך ה' חיילו, שכמו שבט לוי שהם לא נלחמים גם הוא לא צריך להלחם 
והוא לא יוצא למלחמה, שמי שהוא תלמיד חכם צריך לפרוק מעל צווארו את עול החשבונות 

 הרבים, וה' יהיה חלקו ונחלתו לעולם.
נוספת שאסור לבטל תורה אנו רואים מאברהם אבינו, שהוציא תלמידי חכמים *הוכחה 

מבית המדרש כדי לשחרר את אחיו הגוי לוט, הגמרא אומרת שבגלל זה בני ישראל ירדו 
 שנים. 252למצרים ונשארו שם 

*עוד הוכחה שהקב"ה נלחם בשבילנו,שקורה מקרים שעם ישראל )כמו במלחמת ההתשה 
ים ניצחנו את המלחמה במקום להגיד שהקב"ה נלחם בשבילנו( מנצח שאמרו שברוח הלוחמ

 והם אומרים כוחי ועוצם ידי ואף אחד לא עזר לי .
*אחרי יציאת מצרים כשבני ישראל ניצבים מול ים סוף והמצרים מאחוריהם אז משה אומר 

בילנו "אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם ה' אלוקינו נזכיר", אם כך רואים שה' ילחם בש
 ואנחנו לא צריכים לדאוג. 

שמי שלומד תורה הוא לא צריך שומרים, התורה מגנת עליו מכל  -*"תורה מגנה ומצלה"
 דבר, אז לכאורה לא צריך ללכת צבא שכולם ילמדו תורה והיא תגן עלינו.

*בגמרא במסכת סוטה כתוב: שבזכות לימוד תורה אנו מנצחים במלחמות ולא בזכות 
שערי ירושלים שהיו עוסקים בתורה,  -רם לרגלנו שיעמדו במלחמההחיילים, שמי ג

שהישיבות הם אלה שמנצחים את המלחמות בזכות הלימוד תורה שלהם שזה עוד סיבה 
 שלא צריך ללכת לצבא.

*בגמרא כתוב שאם מצווה יכולה להיעשות על ידי אחרים אתה פטור ממנה שיש הרבה לא 
ם כן מדוע שגם אני יעשה? עדיף לשבת וללמוד דתיים בצבא והם עושים את המצווה, א

 תורה.
*במסכת סוכה כ"ו עמוד א כתוב: העסוק במצווה פטור מן המצווה, שכיוון שאנו עוסקים 

 במצוות לימוד תורה אנו פטורים משמירה על הארץ שזה מצווה אחרת.
ורה *בגמרא מגילה ט"ז עמוד ב' כתוב: גדול לימוד תורה מפיקוח נפש, שגדול לימוד ת

 מהצלת אנשים, אז אם כך צריך ללמוד תורה ולא ללכת לצבא להציל אנשים.
*במשנה כתוב: שתלמידי חכמים פטורים מתשלום שמירה על העיר, כי תלמידי חכמים לא 
צריכים שומרים, יש להם את התורה, ולכן עדיף ללמוד תורה ולהיות תלמיד חכם והתורה 

 תגן עלי.
כאן הקב"ה אוסר עלינו להלחם, שהוא אומר שהוא ילחם  -"*"ה' ילחם לכם ואתם תחרישון
 בשבילנו ואנחנו לא נעשה כלום.
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עד כה ראינו את הדעות שסוברות שלא צריך ללכת לצבא כעת נראה את הדעות שסותרות 
 הגיוס לצבא. בעדאת דעות אלה ושהם 

לא נקבעו  *הרמב"ם בסוף נושא בהלכה "ביד החזקה" כותב דברי הגות ומחשבה, דברים אלו
כהלכה אלא מוסר, פה אין פטירת בני ישיבות מהצבא, כי הרמב"ם רק רצה להדגיש את 
הערך של לימוד תורה, אנו לא באמת כמו בני לוי. כשיש מלחמת מצווה גם בני לוי יוצאים 

 למלחמה וגם הכוהנים, פנחס שהיה כוהן גדול נלחם נגד זמרי וגם נגד כזבי.
בי ה' זה מצווה, הרמב"ם אומר שבני לוי לא כובשים שטחים הרמב"ם אומר שלהילחם באוי

)כי אין להם שטח מיוחד( ואם הם יוצאים למלחמה הם לא נהנים מהשלל והביזה, והרמב"ם 
 דיבר על מלחמת רשות.

הרב צבי יהודה: אין רבים אלא מעטים שעושים ומקיימים את ההגדרה של לימוד תורה לפי 
 ודדים אז בסדר שלא יצאו למלחמה )מלחמת רשות(.הרמב"ם ואם יש כאלו, זה רק ב

שנה  252*אברהם אבינו טעה כי הוא הוציא תלמידים מלימוד תורתם, ולכן נענשו בני ישראל 
במצרים, אבל הטעות שלו הייתה בזה שזו הייתה מלחמת רשות ולא מלחמת מצווה ועוד 

 ברור שחובה לצאת.-להצלת נוכרי, אבל אם זה מלחמת מצווה
אסור, ולמלחמת -וב שאסור להוציא תלמידי חכמים למלחמת מצווה, למלחמת רשותלא כת
 חייב.-מצווה

*תלמידי חכמים פטורים משמירה )תשלום לשמירה ושמירה בכלל( כי הם לומדים תורה?! 
דבר זה אינו נכון בגלל שאין סומכים על הנס, וכי תלמידי ישיבה ותלמידי חכמים לא נרצחו 

 ת לכך. אם כך חובה לשמור ולהביא שמירה.ויש הוכחו -ונהרגו?
שגם לעם  -"דבר אל בני ישראל ויסעו" -פסוק אחר כך-*"ה' ילחם לכם ואתם תחרישון"

ישראל יש תפקיד וחלק במלחמת ה', ה' יעזור לכם אבל אתם צריכים לעשות גם משהוא, 
 צריך לפעול ולהתגונן. שצריך לעשות צעד ואז ה' יעזור.

-ופסוק אחר כך "וזכרת כי ה' אלוקיך הוא הנותן לך כוח לעשות חייל" -*"כוחי ועוצם ידי"
התורה נותנת לגיטימציה לפעול, אבל רק צריך לזכור מהיכן בא הכוח ומי נותן את הכוח 
והניצחונות. ובזכות מי אתה מנצח את המלחמות, אומנם, אנחנו הקמנו את הצבא אבל 

 הקב"ה הוא שנטע בנו את הכוח לנצח.
מצרים שמשה אמר לבני ישראל "אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם ה' אלוקינו  *ביציאת

נזכיר", הוא לא התכוון שהקב"ה ילחם בשבילנו אלא שכל מי שנלחם איתנו לו יש את הרכב 
והסוסים שלו, ולנו יש את הרכב והסוסים, רק שלנו יש את "ההשראה" של הקב"ה על הרכב 

 להשתדל ולהלחם, והקב"ה עוזר לנו.  והסוסים, שמובן שאנחנו צריכים
נאמר על ייסורים ויצר הרע שמציל את תלמידי חכמים מזה, אבל לא  -*"תורה מגנה ומצלה"

 מיתה, שאם ינסו להרוג אותנו צריך להתנגד פיזית כדי שלא יהרגו אותנו.
חתן שעכשיו נכנס לחופתו לא מחוייב בתפילת ערבית  -*העסוק במצווה פטור מן המצווה

יוון שעסוק במצווה גדולה כמו נישואין. אבל אם יש מלחמת מצווה חובה עליו לצאת כ
 מחדרו ולבא להלחם.

שבת הותרה לפיקוח נפש, ובפיקוח נפש והצלת  -*"מצווה שיכולה להיעשות בידי אחרים"
נפשות ביום שבת רבני הדור וגדולי הדור הם אלו דווקא שמחויבים לחלל את השבת כי הם 

מעלת פיקוח הנפש שהיא דוחה את כל התורה כולה, כל אחד שיכול לסייע יודעים את 
בהצלת נפשות מחויב לסייע וקל וחומר שמדובר בכלל ישראל,ושנמצאים בפיקוח נפש כל 

 אחד מחויב לצאת להלחם כדי להציל נפשות רבות.
על מצווה של הגנה על הארץ ושמירה על חיי אחיך לא יכולה להיעשות על ידי אחרים אלא 

 כל אחד החובה לעשותה.
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מי מנצח במלחמה? בזכות אלו שלמדו פעם תורה,  -*"שערי ירושלים שהיו עוסקים בתורה"
הכוונה לאלו של פעם לא אלא של היום, מי שלומד תורה משפיע על כולם, אבל זה לא מה 

 שהורג את המחבל זה מסייע אבל לא מבצע את הפעולה.
 

שלא צריך להתגייס ודחינו אותם בתוקף והראנו  ראינו את הדעות שסוברות לסיכום:
שמחובתנו להתגייס ולהגן על עם ישראל ועל ארץ ישראל. וראינו שההפך הוא הנכון, שבזמן 

שאנו מגנים על עם ישראל ועל ארץ ישראל אנו מבצעים את מה שכתוב בתורה, ואין כאן  
 בכלל עניין של ביטול תורה אלא להפך.

 
מכינות רציתי להתייחס לזאת שברור שמותר ללמוד לפני הצבא תורה לעניין ישיבות הסדר ו

ואפילו רצוי כדי להגיע לצבא מוכן מבחינה רוחנית ואישיותית, וככה השירות יהיה יותר 
 משמעותי וערכי, ומובן שישיבות הסדר ומכינות קדם צבאיות זה דבר מבורך.

 
 סיכום כללי-חובת הגיוס

 
 למה ללכת בכלל לתרום?

 ראינו שחובת הגיוס היא מצווה גדולה ורוממה וכל אחד חייב בה בגלל: מהמאמר
  מצווה להציל את חברו שנמצא בסכנה שנאמר "לא תעמוד על דם רעך" וקל וחומר את

 כלל ישראל.
  כולם מחויבים ללכת לצבא מפני, שהמשתמט פוגע בכלל הציבור, וזו מצווה שכולם

 צריכים לעשותה ביחד.
 ו נמצאים במלחמת מצווה שהיא "עזרת ישראל מיד צר" וזה חיוב לפי הרמב"ם היום אנ

 של הצלת נפשות וחיוב חמור מאוד שדוחה את כל התורה כולה.
 .מצוות ישוב הארץ היא חובה עלינו שארץ ישראל תישאר בריבונותנו ולהתיישב בה 
 בחינות 4 -חובה עלינו להתגייס כדי לממש את בסיס זכותנו על ארץ ישראל שנובעת מ :

 בחינה לאומית, מוסרית, אלוקית ודתית.
  'ציווי להוריש את הארץ ולסכן את נפשנו בשביל ארץ ישראל שע"י כך אנו מקדשים את ה

 ועושים את רצונו.
  ,מצווה לצאת למלחמה כנגד אויב המנסה לתקוף את היושבים בארץ ישראל ולהכריעו

רויים בו כיום הוא מלחמת ובנוסף להסיר את הסכנה כל זמן שהיא קיימת והמצב שאנו ש
 עזרת ישראל מיד צר. ולכן כולם חייבים להתגייס. -מצווה

 .כשמדובר בשמירה על כלל ישראל אין פה בכלל עניין של פיקוח נפש 
  והקב"ה מצווה אותנו למסור את נפשנו על עם ישראל וארץ ישראל וסיכון הנפש למען כלל

 ישראל היא מצווה גדולה מאין כמוה.
 כתית אין כל בעיה לבן להתגייס בגלל שלהוריו אין הנאה ישירה מכך.מבחינה הל 
 .והלכה למעשה היא שאדם צריך לסייע לחברו )כל שכן להוריו( עד כמה שידו מגעת 
 .כשאנו מתגייסים אנו מבצעים את מה שכתוב בתורה ואין זה ביטול תורה חס וחלילה 
 מחויב להציל ואין פטור לאף  וראינו שמצד התורה כל אחד שיכול לסייע בהצלת נפשות

 אחד כיום.
 
 

 "תם ונשלם"
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 : ועכשיו לתודות

 
תודה לכולם על שנה נפלאה, שנה שבא ביטאתי את האני העצמי שבי... אני מרגיש שאני 
יוצא מסופק משנה זו, זו השנה הכי טובה שהייתה לי בחיים... תודה ראשונה היא ליושב 

אי אפשר לתאר במילים את -הזה. תודה לרב בועזבמרומים שהביא אותי למקום המבורך 
הרב הכי תותח -ההערכה ואת התודה שאני מוקיר לך..תודה תודה ושוב תודה... לרב ישי

המדריך שידע להיות לנו לאח ורע תודה... אין -שפגשתי... תודה לך מעומק הלב. לאיתמר
לנו כל השנה... תודה מצב שאני ישכח אותך אי פעם... לנפתלי הבן אדם עם לב הזהב שדאג 

והוקרה עצומה... ליפית שבלעדיה שום דבר לא היה זז פה תודה ענקית... ולכל החברים 
התותחים אוהב אתכם המון המון...אין מצב שאני ישכח אתכם מתישהוא... אתם תלוו אותי 

. כל החיים שלי.... אז שיהיה לכולכם גיוס נעים... ולמי שממשיך להגדיל תורה ולהאדירה...
     חיזקו ואימצו... 

 
 

 אוהב אתכם המון... 
 אבי אנג'ל
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 בס"ד
 

 משה בוחבוטהכניסה לחילונים בלבד / 
 

שנים מדברים פה בארץ הזאת על כפייה דתית. על כך שאנחנו הדתיים כופים את "חוקינו" 
 הדתיים על ציבור חילוני, שאינו מעוניין בזה. 

 
, קולנוע, בשר חזיר, כשרות במסעדות, פתיחת קניונים ומרכזי קניות בשבת, תחבורה בשבת

טיסות אל על בשבת...אלו הם מקצת הנושאים שתמיד עולים בכותרות, כשמדובר בכפייה 
 דתית.

 
גם  בציבור הדתי, יש כאלה "שמבינים" את החילוניים ואת הטענות שלהם, שהרי מדובר 

 במדינה דמוקרטית... 

, מבלי לשים לב, בשם הדמוקרטיה הקדושה אפשר לרמוס כל חלקה טובה! רק שלפעמים
 אפשר לטשטש את זהותנו היהודית בארץ ישראל ולנסות להפוך אותנו כאחד העמים.

 
פירושה: "שלטון העם, משטר מדיני  דמוקרטיהבדיקת המונח דמוקרטיה מלמדת אותנו, ש

והממשלה הנבחרת על ידו,  )הכנסת(שבו ניתן השלטון בידי נבחרי העם באמצעות הפרלמנט 
 .)מילון אבן שושן(ובו מובטחות זכויות האזרח.." 

 אם כן, הדמוקרטיה מבססת את עקרונותיה על חירות ושוויון זכויות של כל בני החברה.
 

 , בניגוד לחירות הדמוקרטית, משמעה הכרח, אילוץ, להכריח מישהו לעשות כרצונך.כפיה
, )=המצב הקיים בחוק(ת ישראל, מלמדת אותנו שהסטטוס קוו בדיקת חוקי היסוד של מדינ

עוסק בענייני   של ממשלת ישראל 52)חוק יסוד  מכיל בתוכו שמירה על זהות יהודית של המדינה
 ."(ממשלה תדאג לשמירת סטטוס קוו בענייני דת ומדינהכתוב: "ה 4דת ומדינה, בסעיף 

ת יהודית  וכל מה שקשור לכשרות ושבת משמע שעל דעת הרוב הדמוקרטי, יש לשמור על זהו
 זו זהות יהודית!

 
ברור שאין אנו יכולים לכפות זהות יהודית על האדם הפרטי, אבל ברמה הלאומית, ציבורית 

 "כפיה" זו מעוגנת בחוקי היסוד.
 

 לכן, בבואנו לדבר על כפיה, אל תגידו "כפיה דתית" אלא "כפיה חילונית"!
 וקי היסוד הדמוקרטיים.כן, כפיה חילונית, שסוטה מח

אחת הדוגמאות היותר כואבות לבני הנוער הדתיים, ובעיקר לבנים, היא כל נושא הכדורגל 
 בשבת.

 
הספורט במדינת ישראל הוא חלק "ממשרד החינוך התרבות והספורט", במלים אחרות, כל 

 קבוצות הספורט בארץ כפופות גם למשרד ממשלתי, ולחוקי היסוד.
 

גים לשחק כדורגל רק בשבת? יש כאן הפרה בוטה של חוקי הדמוקרטיה! מדוע אם כן, נוה
נכון, שבשנים האחרונות, יש קבוצות כדורגל מעטות, שמוכנות לשחק בימי שישי, או בימי 

 שני, אבל הן בטלות בשישים.
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דתי, ש"שרוף" על כדורגל ורוצה ללכת לצפות במשחק, אבל המשחק  –מה קורה לילד יהודי 
 נוע מללכת בשל אמונתו הדתית? בשבת והוא מ

ומה אם אותו ילד הוא גם שחקן כדורגל מוכשר, שבשל אמונתו הדתית, הוא נאלץ לוותר על 
 לשחק כדורגל בליגה לאומית. –חלום חייו 

 
שאלת השאלות היא: האם הילד הדתי מוותר על שאיפותיו בשל דתיותו, או אולי, הכפייה 

 החילונית מאלצת אותו לוותר?? 
ו בנפשכם מצב שבו המשחקים לא היו מתקיימים בשבת, איזה סיכוי נפלא היה הילד שער

 הדתי מקבל. איזו דמוקרטיה נפלאה הייתה מתקיימת כאן.
 

בני הכיפות הסרוגות, חשופים לחיי התרבות הסובבת את עולמם הדתי. כך יוצא שנער דתי, 
וני. אבל, בשונה מהנוער מכיר גם את העולם הדתי וגם את תרבות הפנאי של העולם החיל

החילוני, הנוער הדתי נאלץ להתמודד עם דילמות דתיות שהמציאות הכפולה הזאת מציגה 
 בפניו. ולעיתים נאלץ לוותר על החלום כדי לחיות בשקט עם מצפונו הדתי. 

 במקרים רבים הנער אינו יכול לעמוד בויתור על החלום ובוחר לוותר על אמונתו הדתית.
 

 השאלה:וכאן נשאלת 
האם הנער ויתר על אמונתו הדתית מתוך בחירה, או שמא מתוך אילוץ כפייתי של התרבות 

 החילונית?
 

כדורגל או כל כשרון אחר שטמון בילד הוא דבר מבורך. הקב"ה חנן כל אחד מאיתנו 
בכישרונות שונים ומגוונים. הכישרון הוא מתנה מלמעלה ואין איסור הלכתי לממש את 

להיפך,  חובה עלינו לפתח את הכישרון הטמון בנו ולהגיע להגשמה אישית. כישרונותינו, 
כמובן, שבפן הדתי חייב כל אדם מישראל, לבדוק מה כובד המשקל שהוא מייחס לכישרונו, 

 מול חובותיו כאדם דתי ודבקותו בקיום המצוות ובמימוש אמונתו.
 

בעולמו של הנער הדתי?  ושוב שאלת השאלות היא, האם הכפייה החילונית היא אבן נגף
כשמדובר בכדורגל, או בכל כישרון אחר החבוי בו ושלצורך מימושו הוא צריך לעבור על 

 "שמור את יום השבת לקודשו" התשובה באופן חד משמעי היא כן!!
כל זמן שממשלות ישראל, אינן שומרות על חוק הצביון היהודי של מדינתנו, לא ירחק היום 

 ונהיה ככל העמים.....
 
 

הדברים הנ"ל מאירים את נושא הכפייה מהזווית הדתית. הם מלמדים אותנו כיצד הציבור 
החילוני שקוע בעצמו ובטרדת הכפייה הדתית, אם נשכיל כציבור דתי, להאיר את הכפייה 

בנועם הלשון ואהבת ישראל, אולי נצליח לנהל דיאלוג החילונית באורות הנכונים, 
 אחדות ישראל וחיזוק הצביון היהודי של העם היושב בציון. אנושי,שבראש מעייניו עומדים
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 בס"ד
 

 חביב ביטוןמסע בין הכוכבים / 
 

אסטרונומיה היא המדע העתיק ביותר בעולם. מדע העוסק בעולם הכוכבים ובחוקים 
השולטים בו. מדע החוקר את גרמי השמים השונים, מיקומם, מרחקיהם, תנועותיהם, 

ם, גודלם, את העבר, ההווה ואת העתיד שלהם. מקור השם בא מהשפה הרכבם, המבנה שלה
היוונית, "אסטרו" פירושה כוכבי ו"נומיה" שפירושה מדע. שבטים קדמונים תהו על תופעות 
אסטרונומיות שונות מחוץ לכדור הארץ. תופעות כמו: ליקויי חמה ולבנה, הופעת כוכבי 

ש. לעומת האסטרונומיה, ידוע גם מדע שביט, תזוזת הכוכבים והשפעתם על מערכת השמ
האסטרולוגיה, אשר עוסק בניחוש של מאורעות או עתידות לאדם לפי מצב הכוכבים 

 בשמים, אך אני בחרתי להתמקד באסטרונומיה. 
 

גדולי האסטרונומיה בעת העתיקה היו הבבלים והמצרים. אחריהם, היו אלה היוונים 
דוש החשוב ביותר היה התאוריה הגיאוצנטרית, שפיתחו תורה זו בחידושים מרשימים. החי

פותחה על ידי אריסטו ותלמי. הם טענו כי, כדור הארץ נמצא במרכז מערכת השמש, ושאר 
זו, בזו של  השנה הוחלפה תיאורי 5,422הכוכבים והשמש סובבים סביבו. לאחר כ 

רכז קופרניקוס, השיטה ההליוצנטרית, שאומרת בדיוק ההפך: השמש היא הניצבת במ
המערכת, וכדור הארץ ושאר הכוכבים סובבים סביבה. עם הזמן, תגליות חדשות החליפו 
תיאוריות ישנות. בעולם המודרני, קיומם של טלסקופים, אמצעים משוכללים וכניסת 

 חלליות המחקר, תעלומות רבות ובהם תיאוריות ישנות נפתרות זו אחר זו. 
 

 אסטרונומיה ויהדות
 

 ומיהיחס היהדות לאסטרונ
האסטרונומיה היא אחת מהחכמות החיצוניות, כלומר חכמות שהם מחוץ לתורת ישראל. 

 חכמי ישראל נחלקו בדעותיהם בקשר להתעסקות בחכמות חיצוניות:
  בספר הזוהר חלק ב', עמוד קכד' מובא: "ושם אלוהים אחרים לא תזכירו לא ישמע על

מספר התורה, ואפילו להזכירם  מכאן לומדים שאסור לעסוק בספרים אחרים חוץ -פיך" 
 אסור וכל שכן ללמוד מהם טעמי התורה.

  שאין לך  -מהתורה לא תזוז -אומרת: "ומינה לא תזוע)פרק ו' פסוק ה'( המשנה באבות
ורבינו בחיי פירש: "שבשאר החכמות יתכן ויבוא אדם לפעמים לידי  -מידה טובה ממנה"

סולת, אבל לימוד התורה אין בה כל נטייה מדרך האמת, שאין שום חכמה  שאין בה פ
 פסולת".

  שכל החכמות הן פתחים )בדרשות לפרשת בשלח עמוד קיב', ב'( כתב החת"ם סופר
 ושערים לתורה.

  הרמח"ל, "בדרך החכמה", כתב: "אדם שצריך ללכת בין חכמי הגוים, ראוי לו שילמד
ללמוד חכמות  מה שיכבדוהו בעיניהם, ונמצא שם שמים מתקדש על ידו, וכן יש לאדם

וידיעות כשנצטרך להם לצורך פרנסתו ואומנותו, אבל לא התירו לימוד החכמות שלא 
 לצורך פרנסתו, אלא לשם ידיעת החכמה עצמה, מפני העריבות והנועם שמצא בה".

  כתב המהר"ל: "חכמת הטבע וחכמות כיוצא בה, שהן להכיר מהות וסדר העולם, מותר
ללומדן, כדי שיכיר על ידן את בוראו, וטוב אשר תאחז  , ואף חובה לאדםהללמדן, ומצוו

בזה וגם מזה אל תנח ידך". הוא אף הוסיף: "ולצורך לימוד חכמות אלו יש ללמוד אף 
מחכמי האומות, שגם חכמתם היא משמים, והרואה חכמי אומות העולם אומר: ברוך 
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חכמות  שנתן מחכמתו לבשר ודם". המהר"ל האריך בדבריו וציין שהותרה לימוד
 אחרות, רק אם אין בהן דבר נגד אמונתנו. 

ראינו שיש איסור לעסוק בחכמות חיצוניות, אבל חלק מהחכמים מתירים, במקרה שיש בו 
צריך ידע  וצורך כדוגמת אדם הנמצא בין חכמי הגוים, אדם שלצורך פרנסתו ואומנות

לשם ידיעת החכמה בחכמה חיצונית או לביסוס אמונה. אך לימוד חכמה חיצונית כלשהי, 
עצמה, אסורה לפי חכמינו. אם כך מותר ללמוד את מדע האסטרונומיה בשביל ידיעת 
התקופות וכדו' וחיזוק האמונה בבורא עולם על ידי המחשת גודל העולם והכוכבים שמהם 

 משתקפת עוצמת הבורא יתברך, כל עוד אינם סותרים את דברי תורתנו הקדושה.
 

 אסטרונומיות של חכמינו על פי המקורות:ידיעותיהם ותגליותיהם ה

  הגמרא במסכת הוריות דף י' עמוד א' מספרת סיפור שמשקף את ידיעתו העצומה
של רבי יהושע בן חנינא התנא, במהלכי הכוכבים. ר' יהושע הפליג עם רבן גמליאל 
הנשיא בספינה, ואחרי מספר שבועות נגמרה אספקת המזון של רבן גמליאל. כששאל 

הושע אם יש לו מזון בשבילו, ענה ר' יהושע, שהביא איתו צידה המספיקה לדרך את ר' י
כפולה. שאל אותו רבן גמליאל מדוע הביא עמו הרבה מזון, הרי הדרך הייתה צריכה 
להיות קצרה. האם הוא ידע שהדרך תתארך? השיב ר' יהושע ואמר שצפה את 

שנה  32כוכב שמופיע כל התארכות ההפלגה וזאת משום שהספנים יתעו בדרך, בגלל 
ומתעה את הספנים בדרכם. כנראה כוכב זה הוא כוכב השביט "האלי" שנתגלה לפני 

שנה על ידי ג'ון האלי האנגלי, ונקרא על שמו. רואים אנו שהגיע ר' יהושע לתגלית  322
 זאת לפני אלפיים שנה.

 512ני אלף כוכבים ואילו לפ 3-ידועה הייתה דעתו של אריסטו שבשמים ישנם  כ 
התצפיות העלו  5915אלף כוכבים, ובשנת  22-שנה טענו האסטרונומים שישנם כ

מליון כוכבים. אך כיום ברור לכל שישנם טריליוני כוכבים, וזאת בעזרת  3-שישנם כ
תצפיות של טלסקופים משוכללים. במסכת ברכות דף ל"ב עמוד ב' כתוב: "ותאמר ציון 

הקב"ה בתי, י"ב מזלות בראתי ברקיע ועל כל מזל עזבני ה' וה' שכחני...... אמר לה 
ומזל בראתי לו שלושים חיל ועל כל חיל וחיל בראתי לו שלושים לגיון ועל כל לגיון 
ולגיון בראתי לו שלושים רהטון ועל כל רהטון ורהטון בראתי לו שלושים קרטון ועל כל 

תי בו שלוש קרטון וקרטון בראתי לו שלושים גסטרא ועל כל גסטרא וגסטרא תלי
מאות ושישים וחמישה אלפי ריבוא כוכבים .....". אחרי שמבצעים את פעולת החישוב 

שמראה לנו על  5,214,342,222,222,222,222הזאת מגיעים בקירוב למספר העצום 
מספרם הרב של כוכבי השמים. אל הידיעה הזאת, הגיעו חכמי ישראל לפני כאלפיים 

 שנה. 422 -לפני כשנה, ללא עזרת הטלסקופ שהומצא 

  אחד הדברים המדהימים שגילה האמורא שמואל הוא לגבי צביר  -כימה
הכוכבים כימה. הגמרא במסכת ברכות דף נח' ]הצטברות של מספר רב של כוכבים[ 

)רש"י פירש: כמאה ככבי יש בין  "שאלה: "מאי כימה? אמר שמואל: כמאה ככבי
 1-עין רגילה ניתן לראות בקושי כ. המעניין הוא שבהסתכלות בהכוכבים של כימה(

כוכבים בצביר זה, אך בהסתכלות דרך הטלסקופים הגיעו המדענים למסקנת שמואל 
 כוכבים בצביר כימה. 522כוכבים אלא  1שישנם לא 

 
אלו הם רק דוגמאות מעטות לידיעתם הרבה של חכמינו בחכמת האסטרונומיה. קשה היום 

ל באסטרונומיה, וזאת בגלל שספרים רבים לשער את היקף התעסקותם של חכמי ישרא
 נעלמו עם השנים ועוד כאלה שלא זכו להגיע לדפוס.
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 מערכת השמש וכוכבי הלכת שבה

 
 מערכת השמש

השמש היא מקור האנרגיה של המערכת כולה ועל כן היא נקראת על שמה, "מערכת השמש". 
מערכת שכוללת בתוכה היא מספקת חום ואור לכוכבי הלכת השונים. מערכת השמש היא ה

את השמש, כדור הארץ והירח, שאר כוכבי הלכת וירחיהם, כוכבי שבת, כוכבי שביט 
ואסטרואידים. כיום ידועים לנו תשעה כוכבי לכת במערכת השמש: כוכב חמה הוא הקרוב 
ביותר לשמש, אחריו כוכב הלכת נוגה ואחריו באים כדור הארץ, מאדים, צדק, שבתאי, 

ופלוטו. כוכב הלכת הגדול ביותר במערכת השמש הוא צדק, שביחד עם  אוראנוס, נפטון
שבתאי, אוראנוס ונפטון נקראים ארבעת ענקי הגז. אם נסדר את כוכבי הלכת לפי גודלם, 
צדק יבוא ראשון, אחריו שבתאי, אוראנוס ונפטון, ואחריהם יבואו מאדים, כדור הארץ, 

 נוגה, כוכב חמה והקטן ביותר הוא פלוטו.
 
 שמשה

שמה של השמש הוא חמה וזאת בגלל החמימות שהיא משרה על העולם. השמש היא כדור 
פעם מגודלו של כדור הארץ. רדיוס  5,222,322ענקי המעוטר בגזים לוהטים. גודלה הוא פי 

מעלות בחום, בעטרה החום מגיע ל  1,222ק"מ. החום על השמש מגיע ל  192,211השמש הוא 
מעלות חום. למזלנו הרב,  51,222,222במרכז השמש החום מגיע ל מעלות בחום ו 2,222,222

 רוב החום נבלם בתוך השמש עצמה. השמש משלימה סיבוב עצמי במשך חודש.  
 

 כוכב חמה
כוכב חמה נקרא כך בגלל קרבתו הרבה אל השמש, מה שגורם גם לחום הרב ששורר על פני 

ק"מ ושטחו מכוסה במכתשים  2,442מעלות בחום. הרדיוס של הכוכב הוא  122הכוכב, 
]שנה[ גדולים, נוף מדברי טיפוסי עם הרים וגיאיות ומישורים נרחבים. זמן הקפת השמש 

יום. האטמוספירה של כוכב חמה  16.3אורך ]יום[ יום ואילו זמן סיבוב עצמי  66אורך 
 דלילה מאוד, ולכן אי אפשר לנשום שם.

 
 נוגה

מים,לכן הרבה חושבים שהוא מעין שמש קטנה, כוכב נוגה הוא הכוכב הזוהר ביותר בש
היוצרת אור. אך נוגה כשאר כוכבי הלכת, הוא מחזיר אור מהשמש. כמו כוכב חמה, גם על 

ק"מ, כמעט וזהה  1,222מעלות בחום. רדיוס הכוכב הוא  122נוגה שורר חום אימים שמגיע ל 
ום וזמן  סיבוב עצמי י 224.4לוקחת לנוגה ]שנה[ לזה של כדור הארץ. זמן הקפת השמש 

יום. בעוד ששאר הכוכבים מסתובבים על צירם באותו כיוון שהם מקיפים  243לוקח ]יום[ 
את השמש, נוגה סובב על צירו בכיוון ההפוך מאשר את השמש. האטמוספירה של נוגה 

דו תחמוצת החנקן והעננים מורכבים בעיקר מחומצה גופריתית, מה שמעיד  92%מורכבת מ 
 חיים על פני הכוכב.על חוסר 

 
 כדור הארץ

כדור הארץ הוא הכוכב הכי שונה במערכת השמש, ולא בגלל שאנחנו גרים עליו. 
תחמוצת -דו 2.233%ארגון,  5%חנקן,  36%של חמצן,  22%האטמוספירה שלו מורכבת מ 

היו סובלים תושבי  22%שאר הגזים. אם כמות החמצן הייתה מתחת ל  2.211%הפחמן ו 
, מספיק היה בברק או 22%מבעיות נשימה קשות. אם כמות החמצן הייתה מעל  כדור הארץ

בניצוץ של אש כדי לגרום לדלקות ענק. ופה אנו רואים בבירור את ההשגחה של בורא עולם, 
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שמווסת את מה שביקום ושומר על איזון בטבע. הטמפרטורה הממוצעת על כדור הארץ נעה 
ר חיים על פני הכוכב. שכבת האוזון מגינה עלינו מפני מעלות בחום, מה שמאפש 32 -ל 22בין 

הקרינה של השמש ומפחיתה את עוצמת החום העזה. האטמוספירה שלנו גם שומרת עלינו 
מפני מטאורים: כאשר הם חודרים לאטמוספירה, הם עושים זאת במהירות עצומה, 

ק"מ. זמן  1,622ומההתחככות איתה, חומם עולה והם מותכים ונמסים. רדיוס הכוכב הוא 
 שעות, לכדור הארץ ירח אחד.  24יום וזמן סיבוב עצמי הוא  311הקפת השמש הוא כידוע, 

 
 מאדים

מאדים נקרא כך משום צבעו האדמדם, שנובע מכמויות רבות של ברזל חלוד ומהרי געש 
ק"מ. האטמוספירה שלו דלילה  3,422כבויים. מאדים קטן מכדור הארץ בחצי, רדיוסו הוא 

מעלות מתחת לאפס. זמן הקפתו סביב השמש  32 -22, והטמפרטורה נמוכה, מינוס מאוד
 ירחים. 2דקות. למאדים  33שעות ו  24ימים. זמן סיבוב עצמי אורך  166הוא 

 
 צדק

כוכב הלכת הגדול ביותר במערכת השמש שלנו, גדול מכדור הארץ פי אלף! הכוכב הזוהר 
ק"מ. הטמפרטורה  532,222מזה של כדור הארץ,  55ביותר אחרי נוגה. רדיוס הכוכב הוא פי 

מעלות מתחת לאפס. משערים שכוכב זה עשוי מגזים  522מעלות בחום ל מינוס  22נעה בין 
שנה וסיבוב עצמי  55.61בלבד ושאין לו אפילו קרקע מוצקה. זמן הקפה סביב השמש אורך 

 ירחים. 53שעות. לצדק  52אורך 
 

 שבתאי
ים ביותר מבין כוכבי הלכת וזה בגלל הטבעות המרהיבות שבתאי הוא הכוכב המרש

המקיפות אותו. אסטרונומים משערים שטבעות אלו נוצרו מירח או מספר ירחים שהתקרבו 
לשבתאי יותר מדי והתרסקו סביבו בגלל כוח המשיכה שלו. האטמוספירה של שבתאי 

מעלות מתחת  222מורכבת מעיקר ממימן והליום. הטמפרטורה שלו מגיעה עד למינוס 
ק"מ, לא כולל את הטבעות סביבו. זמן הקפתו  12,222לאפס. רדיוס כוכב הלכת שבתאי הוא 

 ירחים. 24שעות. לשבתאי  52שנים וזמן סיבוב עצמי הוא  29.1סביב השמש אורך 
 

 אוראנוס
 ק"מ.   24,612אוראנוס   הוא  הכוכב  השלישי   בגודלו  במערכת  השמש,   עם רדיוס  של   

מעלות מתח לאפס. זמן הקפת השמש  222הטמפרטורה של אוראנוס מגיעה אף היא למינוס 
 ירחים. 53שעות. לאוראנוס  55שנים וזמן סיבוב עצמי אורך  64אורכת 

 
 נפטון

הכוכב השמיני במערכת השמש והרביעי בגודלו. צבעו כחול בגלל גז המתן שבולע את האור 
ק"מ. זמן הקפת השמש הוא  24,312הכוכב הוא האדום ומפזר את האור הכחול. רדיוס 

 ירחים. 6שעות. לנפטון  51שנים וזמן סיבוב עצמי אורך  514.39
 

 פלוטו
ק"מ. מסלולו  5,122כוכב הלכת האחרון במערכת השמש והקטן ביותר. רדיוס הכוכב הוא 

בצורה אליפסה מוארכת שבנקודה מסוימת, חודר לתוך המסלול של נפטון ויכול להיחשב 
מעלות מתחת  222ככוכב השמיני. צבעו של הכוכב ירקרק, הטמפרטורה שלו מגיעה למינוס 

שנים. מבריאת העולם ועד היום, ה'תשס"ה, פלוטו  249לאפס. משך הקפתו את השמש הוא 
 שעות. לפלוטו ירח אחד.  513.11פעמים. משך סיבוב עצמי הוא  23הקיף את השמש 
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 ידיו מגיד הרקיע..." ]תהילים י"ט["השמים מספרים כבוד אל ומעשה 
 

ב', שמצווה לאהוב ולפחד -הרמב"ם כתב בספרו, "הלכות יסודי תורה", בפרק שני הלכות א'
"את ה' אלוקיך תירא". -מהקב"ה והוא לומד זאת מהפסוקים: "ואהבת את ה' אלוקיך" ו

אים ואיך היא הדרך לאהבתו ויראתו?, "בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפל
הגדולים ויראה מהם חכמתו שאין לה ערך ולא קץ, מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאווה 
תאווה גדולה לידע ה' הגדול, כמו שאמר דוד: "צמאה נפשי לאלוקים, לאל חי", וכשמחשב 
בדברים האלו עצמם מיד הוא נרתע לאחוריו ויפחד, ויודע שהוא בריאה קטנה, שפלה, אפלה, 

וטה לפני תמים דעות". וכן כתב בספרו, "שו"ת פאר הדור", סימן נג': עומדת בדעת קלה מע
"כבר אמר רבי מאיר בברייתא: הסתכל במעשיו שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה 

 העולם".
המסתורי ביותר בעולם. הרצון לגלות את  טמאז בריאת העולם, השמים היו ונשארו האובייק

החל בשבטים קדמונים, דרך תרבויות מפותחות ועד הסודות הטמונים בהם העסיקו רבים, 
ימינו. ראינו שגם חכמינו זיכרונם לברכה חקרו את השמים, אך במטרה להראות את גודל 

 עוצמתו של הקב"ה והשגחתו גם בפרטים הקטנים והשוליים ביותר. 
 

כיום, יותר פשוט לחקור את השמים, עם קיומה של טכנולוגיה מפותחת, המאפשרת 
 גיע עד לכוכבים עצמם!לנו לה

 
 
 

 רציתי להודות לכולם על השנה הנפלאה הזאת:
 היית לנו אבא! מי ייתן ועוד רבים וטובים יזכו לכך.  -לרב בעז
 הצלחה בכל דרך שתלך ותמשיך בעבודה הנפלאה.  -לרב ישי
 ישר כוח על כל מה שעשית השנה ועל מה שעוד תעשה.  -לאיתמר
 . )גיוס כספים, ציוד, משרד(השקעת בנו! תודה על כל ההשקעה ש -לנפתלי

 עשית עבודה נפלאה מתוך המשרד. -ליפית
 גיוונתם לנו את השנה.  -שהיו במשך השנה לרבנים, לאברכים ולכל האורחים

נתי, מנחם, שמרון, אבי, טוביה, יהודה, לביא, ליאור ק, לישי, יניב,  -לכל החבר'הוכמובן 
ישראל, ליאור ומשה לוין, אשגר, אפטמו, דוריאן, חיים, עמית, חן, דביר, אוריאל, מושיקו, 

מיכאל, גיא ע, גיא ו, אריאל, רון, יאיר ויחיאל אתם אנשים מעולים, חכמים ומוכשרים. 
 שתהיה לכם הצלחה במהלך דרככם ותמשיכו להיות מי שאתם.

 
 

 אוהב אתכם,
 חביב ביטון   
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 בס"ד

 
 חמו-חן בןתורה ופסיכולוגיה / 

 

ומים שבהם בולטת ההתנגשות בין החיים המודרניים ובין ההלכה היא אחד התח
הפסיכולוגיה. הרב חיים ליפשיץ העוסק בפסיכולוגיה אומר בראיון: "פלא בעיני שנושא זה 

 לא זכה עדיין למחקר רציני, שלפחות יתאר את המפגש בין שני העולמות על בעיותיו...".
 

לראות את הפסיכולוג כאישיות חיונית שהחברה  כולל בא"י –מקובל היום בחברה המערבית 
זקוקה לשירותיו. יתר על כן, במידה מסיימת הפסיכולוג תופס את מקומו של הרב, כאשר 

 הוא נחשב לרופא הנפש, הופך בה והופך בה עד שמשקמה.
 

 דעת הרבנים על הפסיכולוגיה
רבנים שהם הציבור מתייחס היום לפסיכולוג ברטט של קדושה, מעין רופא נפשות. 

פסיכולוגים המכבדים את מקצוע זה ממליצים להכיר כמה אמיתות פשוטות שמעוררות 
 בעיות הלכה בלתי נודעות. 

 
נקודת המוצא המקובלת כיום על רוב הפסיכולוגים היא שהכוח שמפעיל את האדם הפרטי 

"אינסטינקט השימור העצמי" שהוא המכנה  -הוא אינסטינקט הקיום, ובמילים אחרות 
המשותף לכל בני האדם. מכאן השוויון ביניהם כשכל השינויים ביניהם מוסברים על רקע זה 
של הקמת מנגנונים, כולל נפשיים, כדי להגן על עצמם. ולכן אנו נראה את האדם החזק 
ממציא את הנשק והאדם החלש ימציא את הדת כדי לשמר את עצמו, ולכן אנו נראה את 

בשיטה הקפיטליסטית, והפחות חרוץ לוחם למען  האדם המוכשר בעל היוזמה דוגל
הסוציאליזם. מכאן גם נובע שאינסטינקט הקיום הוא הגורם הקובע, והרוח היא הנתון 

 –המשתנה. ולכן אם ניתן לאדם את צרכיו אם ע"י סיפוק גופני ואם ע"י סיפוק נפשי וחברתי 
 טכניקה במקום אתיקה. הכל יבוא על מקומו בשלום. בגישה זו אין ערכים כי אם אמצעים.

 
היהדות שוללת תפיסת יסוד זה מכל וכל. הכוח האמיתי המניע את האדם הוא כוח היצירה. 
כוח זה מופנה החוצה, מחוץ לאדם, ועומד בכיוון ההפוך לאגו, לאינסטינקט השימור העצמי. 
יש "משהו" מחוץ לאדם, מצב אובייקטיבי מוחלט, המשמש מטרה משותפת לכל. לכל אדם 

לק במוחלט אובייקטיבי זה, כאשר חלק זה הוא בלעדי ומייחד אותו משאר בני האדם. ח
החלק הספציפי הזה שואף להתגלמות ולהתבטאות בעולם האובייקטיבי, ולכך אנו קוראים 
פעולה יצירתית. ואז נראה אדם שאינו יוצר מרגיש חוסר ביטוי לתחושת הקיום שלו, ולכן 

 בעצם.  המקורים באדם, כלומר, זהו גם נראה בעיות ותסביכים נפשי
 

תפקידו של האדם וייעודו בעולם נגזר מיסוד היצירה שבו. כשאיננו ממלא את תפקידו, 
מתעורר תהליך אלטרנטיבי, מכוח יצר הקיום. כשאין האדם יוצר הוא מאבד את ביטחון 

רצונות הקיום שבו, ואז הוא משתמש במנגנוני השימור העצמי שלו כולל מכלול הפחדים וה
הצורך בתחושת  – קנאהשהם מרכיביו. יצר קיום זה מחפש להתבטא בקנאה, תאווה וכבוד. 

שימור עצמי חברתי. וכידוע  – כבודהשימור העצמי הגופני,  –תאווה , )יותר מ..(כבוד ועוצמה 
שלפי אורחותיה של התורה מרכיבים אלו הורסים את האדם ומוציאים את האדם מן העולם 

 בעוד שלפי הפסיכולוגים סיפוקים אלו מבססים את האדם בעולם. 5אבות כנאמר במסכת
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מאידך, בשעה שנותן האדם ביטוי למנגנון היצירתי שלו, נכנס הגוף לתמונה ככלי לביטוי כוח 
היצירה.  ובמילים אחרות הרוח היא בעצם העיקר והגוף הוא רק כלי למילוי תפקידו 

 2כך גם הגוף בריא. וכבר אמר החכם מכל אדם: כשהנפש בריאה –בעולמו. היהדות מפרשת 
 "רוח איש יכלכל מחלהו, ורוח נכאה מי ישאנה..."

 
 בעיות הלכתיות שנוצרו

ישנם בעיות הלכתיות השקפתיות ואתיות רבות המתעוררות לאור השקפת העולם של 
 הפסיכולוגים ובמאמר זה נפנה לטיפול הפסיכולוגי.

 
ין ביותר. איש הישר בעניו יעשה, אם יש בידו תעודה בחולי הנפשות המצב הוא פרוץ ועד

האומרת כי הוא עבר הכשרה במקצוע זה אז כשיר הוא לבצע את עבודתו. לכשרון, לערכים 
ולאישיות של הפסיכולוג אין חשיבות בהשגת דיפלומה זו, הוא אינו נדרש במבחני הלימודים 

ליט אם מתאים הוא. ומכאן אחוז להציג את אישיותו וערכיו בפני אנשי מקצוע שיוכלו להח
ההצלחה נמוך יחסית ואפילו יש ויכוחים שונים בין אנשי מקצוע אם שיטת הפסיכולוגיה או 

 אישיותו של המטפל גרמה להצלחה.
 

כיום בארה"ב ולצערנו גם בארץ ישראל מנסים הכל. תן לגוף צרכיו, מכל הכיוונים, כמה 
עברות מין דאורייתא כדרך טיפול, מחריד אך שיותר, ואפילו ישנם מטפלים הממליצים על 

 אמת. נציג את השיטות השגויות העיקריות במאמר זה:
 

כאן הבעיה היא רפואית בעיקרה. אין הצדקה למשתמש בדרך זו בכל מקרה   -היפנוזה 
ובקלות דעת, וכבר ידוע לכל על אנשים ששקעו בתרדמה היפנוטית ולא קמו ממנה. אני אוכל 

שחל בדימונה על אישה מסוימת שלא חזרה לעצמה אחרי טיפול אצל להעיד על מקרה 
המהפנט חודר . )וזה לא בגלל הכור..(מהפנט, כל חייה הידרדרו והיא סובלת מבעיות נפשיות כיום 

למעמקים של רשות היחיד שאין הוא יכול לצפות מראש את ממדי התערבותו לטווח הקרוב 
רפואת הגוף היא שיטתית ומדויקת ורפואת  והרחוק. רופא הנפשות שונה מרופא הגוף,

הנפשות היא מפוזרת ומסובכת ומשתנה מאדם לאדם ומכאן נובע הסיכון. דבר נוסף הוא 
שנה בלבד ולכן גם  512שרפואת הגוף היא בעלת אלפי שנים לא כן רפואת הנפש שהיא בת 

 יכולת הפיקוח והביקורת של מכשיר זה מוגבלים.
 

ציה גורמת לאדם לברוח מעצמו לקראת חידלון עצמי. האדם כללית, המדיט –מדיטציה 
בורח מעצמו ואינו זוכה להתמודד עם בעיותיו ומקבל בעיות הדחקה רציניות. יש סוגי 
מדיטציה שגובלים באיסור עבודה זרה וידוע פסקו של הרב הראשי, הראשון לציון שאסר 

מין שזו שיטת הטיפול היחידה לעשות מדיטציה. שוב עלי לציין כי אותו פסיכולוג אינו מא
המצילה את נפשו של הפציינט שלפניו, אלא בבלגן של היום הוא מציע דרך זו בקלות ראש, 

 דרך האסורה לפי ההלכה.
 

לדאבון הלב יש וממליצים על עיסוק במין, שיש בו איסורי תורה ממש, כדרך  – גילוי עריות
ותפות, משכב זכר ועוד. ידוע כי פעולות לריפוי, וכולל בגידת אישה בבעלה, אורגיות מין מש

אלא גורמות לבעיות נפשיות הרבה יותר גדולות מאשר הם "עוזרות". נראה שיצר הרע הזה 
פושט צורה ולובש צורה. אם בעידנים קודמים הוא לבש צורה דתית, כיום יש לו הצדקה 

 רפואית.
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 השיטה היחידה להצלת נפשות? –פסיכולוגיה 
הטוענים כי שיטת הטיפול הפסיכולוגית היא היחידה להצלחה, וישנו דיון ישנם פסיכולוגים 

גדול האם יש כאן התנגשות בין ההלכה לפסיכולוגיה. ישנה גישה ראשית האומרת כי אין 
שום סתירה עקרונית. לפסיכולוגיה כשיטה המנסה לתאר מנגנוני התנהגות ולגבש שיטות 

במידה וישנה, נוצרת ע"י דרכי טיפול לא  טיפול יש חשיבות ממדרגה ראשונה. הסתירה,
נכונות שאפילו הפסיכולוגיה בעצמה אוסרת, ישנם פסיכולוגים המנסים את שיטותיהם 
ותיאוריות הטיפול שלהם על הפציינטים הנזקקים להם ללא בקרה או אכפתיות לתוצאות 

, התורה שיגרמו עקב כך. הקב"ה לא נתן לנו את התורה כדי שנתרפא ע"י חילולה. אדרבה
 היא מרפא לחולי הנפש.

 
 אובייקטיבית?   –הפסיכולוגיה! 

ישנה טענה בפי הפסיכולוגים האומרת שהם אובייקטיבים וכלל אינם מייצגים השקפת עולם 
הסותרת כלשהי, האמנם? עלינו לנפץ שקר מוסכם, כאילו הפסיכולוג הוא אובייקטיבי 

אדם שאין לו השקפת עולם אין יינט. שאיננו מתערב בהשקפת עולמו ומסכת ערכיו של הפצ
משלו. חוסר הערכים גם הוא השקפת עולם, והפסיכולוג, ביודעין או שלא ביודעין, כופה או 

 מאציל מהשקפת עולמו על הפציינט.
 

זאת ועוד, בכל טיפול יש לקחת בחשבון את תופעות הלוואי, יש פסיכולוג החושב כי טוב לו 
ינו רואה את תופעת הרס הבית לנגד עניו והוא אינו מבין לפציינט לעזוב את ביתו כשהוא א

כמה חשובה היא, לעומת זאת פסיכולוג אחר היה שולל טיפול זה כי מבין הוא כמה חשובה 
אחדות המשפחה ומכאן נובע חוסר אובייקטיביות משווע. דוגמא נוספת היא שיש פסיכולוג 

ד כשהחלטתו מושפעת מהתייחסותו המייעץ לבחור צעיר ומתוסבך שיפסיק ללמוד ויצא לעבו
האישית לערך הלימוד. ואם פסיכולוג אומר לעבריין צעיר שיתרחק ממקום הפשע ע"י זה 
שישכח ממנו הרי שמגמתו היא רק לשחרר את הפציינט מרגשי האשמה, ולא להביאו לידי 

 חרטה ולתיקון מעשהו הנוראי.
 הישגי הפסיכולוגיה

עיקר בחברה המערבית המורכבת בימינו, שיש בה שפע הפסיכולוגיה באה למלא חלל ריק, ב
ועושר מול עוני ומחסור, חופש וזמן פנוי מול הפקרות עד כדי אלימות ופשע. לאדם המודרני 
יש בעיות נפשיות ויש להכירן, ומבחינה זו לפסיכולוגיה מקום חשוב. הייתי מוסיף כי 

הן טובות, לא כן לגבי בפסיכולוגיה בדומה לשטחים אחרים, ניתוח המצב והשאלות 
התשובות, וביתר שאת בעולם פוסט מודרניסטי שהאמת נעדרת ואין איש יודע מה האמת 

 לאמיתה. 
 

וביתר דיוק, הישגי הפסיכולוגיה הם בעיקר בפיתוח מספר שיטות טיפול וטכניקות, שביד 
פיה אמונה הן עשויות להיות ברכה, אך בתנאי שתהיה הפרדה בין הטכניקה ובין הפילוסו

שמאחוריה. ברור שלא כל טכניקה ניתנת להפרדה כזו. הכוונה היא לכמה מהשיטות 
האנליטיות, העשויות להיות לעזר רב. היהדות מתקשה לקבל אף אחת מהשיטות אלו 
כמקשה אחת, ועל כולן צריך להוסיף יסודות מרכזיים מאוצר היהדות מבחינת חשיבותם 

ראיית הצרכים הרוחניים יצירתיים כנתון קבוע  הפסיכולוגית ולא רק הפילוסופית, כגון
 לעומת הצרכים הגופניים שאינם עומדים בהפרדה עצמאית בזכות עצמם אלא מותנים.

 
 האם המחנה הדתי צריך לעסוק בנושא זה יותר?!

הפסיכולוג תופס היום במידה ידועה את מקומו של הרב. רצוי ונחוץ שרבנים ודיינים ילמדו 
די שיכירו את בעיותיהם של הפונים אליהם. ישנם רבנים בעלי רגישות קצת פסיכולוגיה, כ
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אנושית הטבעית להם להבנת הזולת, רגישות שהתחזקה והתפתחה ע"י עיסוק בתורה 
ומצוות. לעומת זאת ישנם אחרים שידיעת נפש האדם אצלם איננה רחבה וחסרה להם 

       ושיות.הכשרה והדרכה כדי לדעת כיצד ליישם את ההלכה על בעיות אנ
   

 טוב או רע? –האדם 

ישנה מחלוקת גדולה בין התורה לפסיכולוגיה האם האדם טבעו הוא רע ותוקפני או טוב 
 גישות אלו: 2ורגוע. במאמר זה יוצגו 

 
 התורה:

רוח האדם במצבו הטבעי הינו טוב וטהור עקב עטיפתו ע"י הנשמה הטהורה שהיא  – האני
, ברא והשתיל יצר רע שיש בו תכונות רעות והעניק לו כוח חלק אלוקי. אולם הבורא המציא

שבאמצעותו מנסה לפתות את האדם לרע, בנוסף לחומריות הטבעית שיש באדם המושכת 
לגשמיות ורוצה רק במילוי תאוותיו. לכן האדם תמיד נמצא במצב שעליו לבחור בין טוב ורע 

בסוגיה הנידונה, האם האדם  כשמשקל שני הכוחות שווה. לפי הסתכלות זו עמדת היהדות
מורכבת. האדם ביסודו טוב, אלא מכיוון שעיקרון של שכר ועונש  –טוב, רע, ניטרלי 

מתאפשר רק אם קיימת בחירה חופשית טוטאלית, מוכרח אפוא שיוענק כוח ואפשרות של 
 השפעה לכוח רוחני המכונה יצר הרע במטרה לאזן את נטייתו הטבעית של האדם לטוב.

 
 לוגיה:הפסיכו

פרויד ושאר מפתחי תיאוריות תורת הנפש רואים ב"אני של האדם" יצור תאוותני, כעסני 
ותוקפני. הוא גם שונה מבחינה תיאורטית מאלה הטוענים שהאדם הוא טוב ורע, שלפי 

הרוח,  –האני  –יש טוב ורע. לפי המוצע, האדם  –האני  –תפיסה זו משתמע שבאדם עצמו 
, נכון שחלקים אחרים של האישיות נוטים לצד זה או אחר כמתואר אין בו לא טוב ולא רע

לעיל, ועל האני לבחור באיזו דרך ללכת אבל האדם מבחינת החושים והרגשות, האני 
שייענש אך בו לא מעלה ולא חיסרון. ואולי  –המרגיש והבוחר, האני שיזכה לשבח או הפוך 

אבות שכותב: "אי אפשר שיוולד  , הקדמתו לפירושו של מסכת3זהו עומק דברי הרמב"ם
האדם מתחילת עניינו בטבע בעל מלאכה ולא בעל חיסרון כמו שאי אפשר שיולד האדם 
בטבע בעל מלאכה מן המלאכות אבל אפשר שיולד בטבע מוכן לעילה או חיסרון, בהיות 

 פעולה אחת מהן יותר קלות עליו מהפעולות האחרות..."
 

 תרפיית הבחירה החופשית
ים רבים סבורים שהתהליך הטיפולי מבוסס על ההנחה שכבוד האדם נשמר רק אם פסיכולוג

מתאפשר לו לבחור במה שרוצה בצורה חופשית מתוך אפשרויות שונות. גישה זו מצביעה על 
עיקרון הבחירה החופשית ומייחדת אותה כליבה של הטיפול הנפשי. מטרתה של תרפיה זו 

דם ממגבלות בלתי רציונליות הכובלות אותו הוא להעניק הרגשת חופש, לשחרר את הא
ומכניסות אותו למסגרת צרה ומצומצמת. הסרת המניעות, התרת התסבוכות יחזירו לו את 

 חופש הפעולה ושוב ירגיש כבן אדם ובעל ערך, ובכך הכבוד המגיע לו כבן אדם יוחזר לו.

 

גם בדתות  עיקרון ה"בחירה החופשית", מרכיב חיוני ומרכזי במסורת היהדות וכך
המערביות. היהדות רואה את המפגש בין האלוקים והאדם כברית שנכרתה בין שני הצדדים 
מרצונם החופשי.עיקרו ה"בחירה החופשית" הינו יסוד של שכר ועונש ומבחינה תיאולוגית 

 מהווה יסוד להבנת כוונת הבריאה.
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ם היא לשחרר את ניתוח זה מאפשר בניית תשתית משותפת לדת ולפסיכולוגיה. מטרת האד
האדם מנטייתו לשקוע בגשמיות, לפנות את הדרך ממכשולים המעכבים אותו מעיסוק 
ברוחניות. מטרת התרפיה דומה למטרת הדת, גם היא שואפת לשחרר את האדם, להתירו 

 מסבך הקונפליקטים והעיוותים הנפשיים שבהם נמצא. 
 

רואים את ייעודם ביצירת תנאים שניהם, הדת והפסיכולוגיה מדגישים את חשיבות החופש, 
שהוא מושג  –נאותים שיחזירו לאדם את האפשרות לבחור. גישה זו רואה בחופש הבחירה 

 אתי, בסיס ויסוד משותף לדת ולתרפיה.
 

 לסיכום:

ובכן, ראינו במאמר חלק מההבדלים שיש בין התורה לפסיכולוגיה, הצגנו את הראשיים ואף 
בין אם זה עיקרון הבחירה החופשית או הרצון להטיב עם הבאנו עניינים המשותפים להם, 

האדם. אך מהי האמיתות שבדבר למה שואפים אנו, מה בנינו בכתיבה זו... בנינו את הרצון 
המשותף לחקור לפתח ולפתוח את עינינו לעוד נושא הקשור לשירות ה' יתברך לעובדו 

בחיים יש הרבה ניסיונות  ולרצותו. בין אם זה בתורת הנפש ובין אם זה בתורת הכלל.
 ובעזרת ה' שנמשיך להתנגד ליצר הרע המאזן אותנו.  

 ולכן נמשיך אנו לחקור, לרצות ולַרצות. 
 

 מסקנה 
 ה' אחד...
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 ס"דב
 

 אן ברוךידור/ למחשבה  ומרח
 

 ות בלב איש ועצת ה' היא תקום".שבבות מח"ר
 
האדם  שלרת שבלבו/ראשו ומלהתחיל את מאמרי וזאת רק בשל פתיחתו הא תיחלטהך כ

והמון. אין לאדם רגע בו הוא חי ולא חושב ויש גאוני עולם שאמרו תמיד ימצאו מחשבות 
 .טו(סארי)י קיים" אנ עמשמ -שעצם החיות היא החשיבה: "אני חושב 

 
)הגר"א משלי  וחריאשכל דרכי האדם נמשכים  -הם העילאיים ביותר באדם: הרצון ותכוח ניש

הרוח הוא בכח ו וףהגבין שר בגוף האדם. הקשר א ןהעליו חושהיא הכ -שבהחוהמ, ט"ז,ב'(
ת מרוממומשום שזוהי סגולתה, היא זו ה. ות האדםחהמיוחדת שבכל כו איהמחשבה, ובזה ה

אנושי. הדבר היותר מיוחד בכח המחשבה הוא -בהמי להווי הרוחני-הגופניוי וההמם דאת הא
שהיא לעולם לא מפסיקה אין כזה דבר: "אני לא חושב כלום" כי אין מצב כזה שניקרא 

תנסה לא לחשוב על כלום, אין זה אפשרי. הרי אתה מך ום אם תתפוס את עצ, גבהשיסר חחו
 ב...ולא לחש לב עשבעצם חושב, אתה חו

 
דבר רציני בהחלט ויכולות לקבוע המון באדם עצמו, במעשיו ואף בתכונותיו. ן ות הבשמח
ר דבל עט בכין כי מחשבותינו יוצרות את המציאות. ובמה דברים אמורים? כמאמינו להעל

 מעל הטבע. ם השגותנגות בטבע, כשם שיששה . ישנםונוחאפשרי העולה על ר
בים יוצרים מציאות אך לא בדבר של בחירה, ם רישנאי כוד בדבר, קולש וב טובן טיבש להי

ועל כן נראה כי המציאות נוצרת עבורם, בכך שנדמה לאנשים רבים כי המחשבות הן דבר 
ימי, יוכלו להכיר נפ ל היבטשה אבה אינה אלא תוצחשהמי ינו כפנימי ותו לא.אולם כאשר יב

תהיה היא  לפניהם נתמדזמההמציאות , יהםתיקפידו היטב על מחשבו רותר. כאשיעצמם 
 הרצויה, על פי מחשבותיהם. ועל כן, הזכרתי את מציאות המחשבות.

 שר אנואת נושא המחשבות בעצמך, תוכל לדון ולשקוד במעשה המחשבה. כא גלשתתר לככ
לית, והיא כמחשבה ש, ב להבדיל בין שני ההיבטים שלה. האחדום על מחשבה, חשרידבמ

ו כיצור מדעי ואינו רואה את השגותיו שב עצמוח םדאהאחד, מאחר ו ספרמגורם מעכב 
כהשגות שהגיעו דרך בורא כל העולמות על כן תחושת עליונותו וגאווה ממשיכים תדיר 

ויותר על  רתאדם יוה מךית. ועל כן נסבתחשמ סתימה להציף מחשבות שכליות עד כדי
 מחשבות בינה ולא תובנה.

ומר מחשבה אלוקית, היינו מחשבה זו ם ליטונו נת, או כפי שאישכל מחשבה על היא, ההשניי
ברואה לה ומקושרת ישירות ובאופן מדויק על פי תוכנית הנשמה ועל כן מטרתה של מחשבה 

לבין מחשבות  תות סתמיובחש. חשוב לדעת להבדיל בין מזו לסייע והפוטנציאל הגלום בה
במחשבותיו ולא  דימת ןאדם  להתבונ ללכ יל עולם. על כן ראושברומו  ןבעלמא, אשר מקור

כי , ת ישרים פרק ב'(למסי)יצרם" מגלים לנו בים לשוכ"מ רק במעשיו. חכמינו ז"ל הידועים לנו 
ן, ובזה חשבואת המחשבה והק חזל-צר הואשל רוחניות ולהתגבר על הי םלס לעונכידרך להה

 םת גם את העולשרמקההיא ו"בונה" האדם את עצמו. המחשבה היא המקשרת גוף ורוח, 
בה וחשבון? "שמהלך אחר שיחה נאה". ך של מחשהעולם הבא בעבור האדם. ומה ההפו הזה

 כל: שגי שכלם שני סונשיש ך חיים" אבות א' י"ז(רב"ד)יש להבין זאת לפי חידושו של המהר"ל 
 תי הדיבור קשור גם כן במחשבה וזו יכולה להיות מחשבה שטחירה ל עיון.ש ל דיבור ושכלש
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ל אין כאן יותר מפטפוטים. אדם שאוהב לדבר מדבר על הא ועל בא, רבדמד. גם תינוק ומא
דא, אבל אינו אוהב לחשוב. השכל העיוני מביא למחשבה מסודרת ומעמיקה שאין דמיונות 

עם בעל שכל עיוני ניכר הבדל גדול  האנשיחה  ראח ים אדם המהלךוומשר ה. כאשמעורבים ב
תם. בן עליה הוא רק מי שמחשב וחושב ואולי על כן נאמר: ופתחתביניהם בהתנהגותם ובה
 "סייג לחוכמה שתיקה".

נה לגבי ממד המחשבות אך לא ברמת ישנה הב חות רוחנית אנו חיים במצב שבופתן התדיבע
אדיר אך אין אנו יודעים כמה חזק כח  חכמובן  בלתיבה ישנו כח חשלמש ים אנוהיישום יודע

מציאותם ע"י מחשבה ולכן  אתור יצילק ידובמר יודעים שם איזה. אכן ישנם לא מעט
ו ותחושותיו פתח רצונקרואים בפינו אנשי רוח נעלים.יש להבין כי זכות זו ניתנה לכל אדם ל

ן" ואת הקשר בין הרצון וצהרהעומד בפני ר דבן רי "איבמדויק על פי תוכנית הבריאה, שה
 למחשבה הזכרתי בתחילת המאמר.

 
 בות על הגוףשהמח עולתפ תוצמע

ההתנהגות, אשר הם  יוק במדעיר דה, או ליתים לעסוק בתחום הפסיכיאטרייחילמת רשכא
ים את הגישה ההתנהגותית, נשאלה השאלה האם ים ומאמצהם הפסיכולוגיה, לדעת הגורס

כלשהו מעבר לחשיבה עצמה? על כך ניסו  חוכמחשבות ל נרגיה? האם ישא ישת מחשבול
 מרי שיער...סמ םייובאמצעות ניס בהשילחוקרי ההתנהגויות 

נמצא קשר בין חשיבה לפעילות שרירית: בעת  ןייקובסו"קר שערך אדוארד גמח, בםאומנ
שמליים ח יםוישינ שו לחשוב על הרמת חפץ כבד בידם השמאלית, נרשמוקים נתבקשנבד

 רוע השמאלית שלהם: כאשר נתבקשו על ידי החוקר לדמיין משהו, נתגלתהי הזבשריר
 רירים שסביב לעיניים. שב תרבגות חשמלית מולפעי

ורת אילמים, שלמדו לקיים תקש-ס, הניח כי אצל חרשיםקליאמס מיואיס ו, לאחר רקוח
אלא , ורבהקשורים בדיה הפי שרירת ידיהם, תופיע בעת החשיבה פעילות שרירית לא בבעזר

 העת שחלמו, הופיעו בלצא, כי בעת שניסו לפתור בעיה ואפימ אוה ןאכרי הידיים. וירשב
 ות חשמלית מוגברת בשרירי ידיהם.ליעפ
ם באותם ם השריריובסון ומקס הוכיחו אפוא, כי בשעת חשיבה מופעליקל ג"יישויים סינה

צמה ע הכי החשיב יתן להסיק מכך,נ , האםלםאו אברי הגוף הקשורים למושא החשיבה.
, רשפא, פעילות שרירית אאל האם החשיבה אינ, ההאלהש לעאינה אלא פעילות שרירית?  

כל כל אפשרות לפעילות שרירית: וה אם תסרמרבה הצער, להשיב רק בדרך עקיפה: מה יקל
 כאלה?בתנאים  האם תיתכן חשיבה

ובדה, כי ניסויים העעיד אולי ת ותויתנהגל סקרנותם המדעית של חוקרי ההש ומקהע על
 קדבנכ רופא מרדים לשמש נדבהת חד מהםבאמסמרי שיער מעין אלה נערכו אכן נערכו. 

ולפתור בעיה במצב שאינו מאפשר כל תנועה שרירית. בהסכמתו הוזרק לגופו סם משתק, 
. ם המוטוריים שבגוף ואת מערכת העצבים המרכזיתאת העצביק ר ם משתקהסקוררה. 

 לפותרה. ףאוהבעיה את  ח לקלוטהצליק הנבד
, מידה של יוסינה ותק כולו למשך זמןשוא הף, מאוחר יותר, הוצגה למתנדב, שגם וסוי נסינב

ל כמובן הנבדק להשיב על השאלות, אך מיד והיה יכ אל וית הניסבעבעיות היסק פשוטות. 
ים . ניסויוייסהנבעת  עת הסם, השיב עליהן. משמע, הוא הצליח לחשובחלפה השפלאחר ש

. מאידך השיבחלה הפריכו את ההנחה, כי הפעילות השרירית הינה גורם הכרחי לקיום הא
ות המחשבתית יוצרת אנרגיה המפעילה את השרירים כל עוד אינם כי הפעילהוכיחו, 

 יש כוח אנרגטי היכול להשפיע על הגוף הפיסי. הבשחמלוצאת ההוכחה שי ןאכמ. משותקים
 

את דברי הגמרא בקידושין מ"ט,ע"ב: "המקדש את האישה  ןיהיה יותר קל להבי ילשיו אועכ
הר תשובה בדעתו." והרי רשע גמור רה אמש לו רשע גמור מקודשתי, אפקעל מנת שאני צדי
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מהותו  אכן כן, הרהור אחד משנה את -תושבה הוא כבר בבחינת צדיק?בק הרהר רהוא? ואם 
אים את הרהורי צומאנו  , לכןהקצה אלה קצדם מן הל האדם... הרהור אחד משפיע על האש

ה זו אינה ליפנ ןיה כשיצרו תוקפו ועדירעביבאדם יכול להיכשל  -עבירה קשים מעבירה ממש
מעידה על מהותו, עדיין אין אנחנו יכולים להעיד על אותו אדם שיצרו רשע, אכזר, מזלזל 

זו שבה י שמחהרו ב שמהרהר בכבוד הבריות או כל דבר אחר, אבל מה שאדם חושב ואף מה
בר למלך: חי הרופכת להיות חלק ממנו ממש. וכבר מצינו  בספר הכוזרי, בדבה העצמ

 "החסיד הוא מי המושל בחושיו וכוחותיו הנפשיים והגופניים".
 

 בה על גוף האדםחשפעת המהש
הכל מתגלה רק לבעל  -רוחב העולם, עומק האדם , ו התורהיאירה לאדם. זמ מחשבה כל

 חשבה.המ
 ם, למחשבה ולכוונה יש כוחות רבים, כשם שהדבר פועל על אחרים כך גםקוד ינתשציי יפכ

ים ולהשפיע, הוא פועל יוצא של שידור וקליטה אל ומתוך עפשומ תפועל על גופנו להיו רהדב
וללא סייג כי אנו לא ביצענו שום  טפן מוחלוהתת מודע שלנו, נניח לרגע שאנו מאמינים בא

במכונת הפוליגרף על מעשה שלא ביצענו  םיע נבדקכרג ואנו ונותא מיםאשימעשה, בו מ
המיוחס לנו באופן כזה, שהמכשיר  השעמה תופנו כי לא ביצענו אגר לדהמיוחס לנו, אנו נש

המתוכנן למדוד את מוליכות העור, את השינוי בדופק שלנו, את לחץ הדם ואת כל 
 .ניו משקרפאדם שלשהע ידמכשיר המרכיבים האחרים, יקבל את התוצאה שמפעיל ה

 
 חשים שאנו אשמים במה ואנ ךנניח שאנו לא ביצענו את המעשה המיוחס לנו, את, אז תומעל
ל אף שלא ביצענו בפועל את המעשה, הרי שבמקרה כזה יקשה יותר על מפעיל ע, הרקש

את  לגם ההסתייגות לקב ןמכא)כי לא ביצענו את המעשה,  משמעית דהמכשיר לקבל תוצאה ח

 על יר, מחשבותינו ואמונותינו משפיעות באופן מיידמכלו. איה בבתי משפט(ף כרליגרפוה מכשיר
כל העת מהמחשבות שלנו, ומהאמונות שלנו. אנו מושפעים כל  םיעפשוגופינו. מכאן שאנו מ

העת מהסובב אותנו, אם מדעות של אנשים שונים אותם אנו שומעים, אם מהפחדים 
, ובכלל מכל המתרחש סביבנו. אנו עדוללא מ מודעין הב נושלניסיון הדמועים בתוכנו , מה

ל כן הידע שלנו בדבר עובדות רבות משפיע עלינו, כגון נושא ערה, ילא חיים בבועה שאינה חד
ההזדקנות, הפחד מפניו כאשר אנו מתבגרים, הפחד מהיציאה לפנסיה, העובדה שכאשר 

ם דאלזקן,  לאדםמעבר מאדם מבוגר  אדם יוצא לפנסיה מבחינתו במקרים רבים היא
שלחברה כבר אין בו צורך, יש החשים כי הם מהווים נטל על החברה, משפחה, סובבים 
אותם וכו'. המחשבות הללו הן מושפעות ומשפיעות על גופם, על תפקודם, על הרגשתם. 

לאי", פתאום הם בין לילה הפכו לזקנים. הם משדרים זאת בדבריהם "אני פנסיונר", "אני גמ
מעגל העבודה הפרודוקטיבי, כיום אני לא פרודוקטיבי. אני לא עושה כלום, מ כלומר יצאתי

 אני מתקיים מקצבה אותה אני מקבל...
כי אנשים היוצאים לפנסיה ויוצאים ממעגל העבודה, חשים הערכה עצמית  מדחקר מלמה

את  ם לאבדם בתחושת דכדוך עד לכדי דיכאון. הם מתחילייקרים רבמנמוכה, חיים ב
כל  אין וחשים כי אין להם עוד צורך בו. שהרי מבחינה נוירולוגית רחאאט, מ ן אטרוהזיכ

היציאה לפנסיה, פשוט במקרים רבים גם הוא יוצא "לחופשה  םע דריסיבה מדוע הזיכרון 
 ארוכה ללא תשלום."

 
מבעוד ר שמחים לצאת, משום תוכניות רבות שהכינו שנסיה ואפם היוצאים לשיך, אנדימא

את היציאה לפנסיה בזרועות פתוחות, ירגישו כי הם נמצאים בירח דבש בלים מק, העדומ
אווה על כך שהם סיימו ותרמו את חלקם לחברה במעגל גב ושוחחושו מצוין, יחייכו, ייני, ש

העבודה, ועתה הם יוצאים בזכות לפנסיה, המגיעה להם על פי חוק. הם יחושו מצוין, לעיתים 
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העשרה רוחנית. הם יהיו הראשונים במסלולי לו ללימודיםי נוהפם מננצל את זאף יחליטו ל
פצו, הזיכרון שלהם לא ייחלש כלל, נהפוך הוא, הוא אפילו יתעצם, חשי םהלימודים השוני

משום הצורך שלהם בלזכור יותר פרטים חשובים ומעניינים לעומת התקופה הקודמת בה 
 עבדו.

קר נפלא, גם אם הוא וב , איזההיום ףייכ זהישה של אבוקר מלאי מרץ, בתחוב ומויק םה
פתאום הם . םהילא הנעורים הנפשיים חוזריםורץ מקצת סגרירי ומעונן. הם יחושו כיצד ה

יגלו שיש גם נשים או גברים מעניינים. הם לא יבינו כלל, כיצד יתכן שחברם לעבודה נמצא 
 ... כך חיכו בדיכאון משום שיצא לפנסיה. הרי ליציאה לפנסיה הם כל

מרת תוה המודעות חיובית חדשה, הרי שהגוף יגיב בהתאם על ידי יציר רוצינ ר, אםמולכ
 ים וביולוגים אותם הגוף מבין ולפיהן פועל.ימיכ םיאנרגיה שנשדר, לחומר

המידע עד כדי יצירת  יולשינו הינוי הקל ביותר במודעות, גורם לייצור אנרגיהששר גם כא
 דפוסים חדשים.

 
ברים אלו בסגולות המחשבה, שיש ביכולתה להפוך גשמיות לד חיהה כחוה יםמוצא ואנ

מסילת ישרים". שם נאמר " רפסב המתבאר באריכות בפרק הקדוש זה רלרוחניות. דב
מיד תבפשטות, כי זוהי מדרגת התלמיד חכם, כי הוא בכוח תורתו בודאי בעל מחשבה ההוגה 

אל לאכול לחם רשיני זק כלו ןוק: "ויבא אהרוה וחכמה. הוא אשר אמרו עליו את הפסרבתו
 וליאכ שתלמידי חכמים מסובין בה העודסמכאן שהנהנה מ  -עם חותן משה לפני האלוקים

נהנה מזיו השכינה" )ברכות כד, ע"א ורש"י יתרו סוף ראשון(.הרי בוודאי שתלמידי חכמים 
 ישמג כייא הדבר העוסקים בדברי תורה וחכמה בעת סעודתם ומכוח כך נהפכת האכילה שה

  וחניות עד להנאה מזיו שכינה.ר ללמדרגה ש
מותנית. במודעות  תועדומ , מקורו לדעתי, בעיקר בשלםנייסים הישנים וההרגלום ההרקי

ם כל יהמותנית כוונתי היא לעובדה, כי מיום שהתחלנו להבין מה קורה סביבנו, אנו חשופ
, אנו ער וב ומהשל מה ט ותרסומ, מהפלסובב אותנו, אנו מושפעים מהאנשים סביבנו תהע

 האאנו לומדים כי עם הגיל ב, גילהשומעים ולומדים כי ההזדקנות היא דבר שבא תמיד עם 
ה, עמה בא השכחה, הסניליות, חוסר יכולת לתפקד ומחלות נוספות ואחרות, אנו נקזה

לגסיסה לומדים כי הגיל "עושה את שלו"... משום כך, מודעות מותנית היא מלה נרדפת 
             ת.טיאי
פוסים הישנים, דת הצידי הגברת המודעות, הבאתה להתמקדות חדשה ופרי עלשני,  דמצ

הזדקנות. דוגמה מבריקה לכך הביאו הפסיכולוגית אלן לאנגר ועמיתיה ה תא תואפשר לשנ
 נויל כמה גברים זקנים, על ידי שישיולוגי במהרו וארד, שהצליחו לשנות ביעילות את גילם ה

או למעלה מזה ובמצב  31, כולם בני 5939 -הנבדקים בניסוי, שנערך בם. להות שדעבמו
וחה במלון מחוץ לעיר. נאמר להם מלכתחילה, נמ לש עטוב, נתבקשו לצאת לשבו תיאורב

שיצטרכו לעבור סידרה של בדיקות גופניות ומנטאליות, אבל נוסף על כך הוטל עליהם איסור 
ת, ספרים או תמונות של בני ע ים, כתבתוניעים אתא שו להביבלתי רגיל: הם לא הור

 . 5919משפחה, שראו אור אחרי שנת  
המלון נערך לשחזר את החיים כפי שהיו  -המוזרה הזו נתבררה להם כשהגיעו שהבקת המטר

יונות של לריאה גיקהיו על שולחנות ה 5939י עת משנת כתב וםבמק שנה קודם לכן. 22
, 22בת  השהושמעה היית הדיחיה סיקה. המו5919 -יבנינג פוסט" מ"לייף" ו"סאטרדי א

. כל השיחות היו אמורות 5919נהג כאילו השנה היא תלה םאם, נתבקשו כל הגבריתובה
וץ לעיר כוון כך, שכל ע מחבותו שלהתייחס לאירועים ולאנשים של אותה שנה. כל פרט באו

 לחייו. 12 -ה אדם ירגיש, ייראה, ידבר ויתנהג כאילו הוא בשנות
. םה, ערכו לאנגר וצוותה מדידות של גילם הביולוגי של האנשיזה עבולך השמהב

גיל הביולוגי, לכל נבדק רת הגדת להונטולוגים טרם הצליחו לקבוע אמות מידה מדויקורהג
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 ןורכיזה, רפישה, הכתהוכן פרופיל כללי שבו השתמשו באמות מידה של כוח פיסי, יציבה, 
                                                                       ם.מיעה, ראייה וטעקצר טווח, סף ש

                    
ר, שבו ראו את עצמם אותם אנשים. הנחת הניסוי ההקשת ות אוארד רצה לשנ רות מהווהצ

ו. כדי ההזדקנות עצמ ךילהת לעצמך כזקן או צעיר משפיעה ישירות ע , שראייתהשלהם היית
י נמלפ וי נושאי תמונותהטיסי זיר, נתנו להם הבוחנים כ5919לו לחזור לשנת יוכ שהנבדקים

לא על פי ההופעה בהווה. הורו תמונות ושנה, והקבוצה למדה לזהות זה את זה בעזרת ה 22
בחירות ל ןוסקיין אם הנשיא אייזנהאור ילך עם נימענ)" 5919להם לדבר אך ורק בזמן הווה על 

שנה. אף על פי שרוב  22 -חסו כאילו הם צעירים יותר בייתהילדים הו הנשים לם אג."( הבאות
ן נמשכת במלוא ייעדא רשו כבר מעבודתם, הם דיברו על הקריירה שלהם כאילו היפים רהגב

חזות הזו היו מרשימות. בהשוואה לקבוצת ביקורת, שיצאה גם היא התצאות התוהקיטור. 
ו הזיכרון שתפר" התחזיםמ"בוצת הצל ק, א5939עולם של לנופש אבל המשיכה לחיות ב

ם ועצמאיים יותר בעניינים כמו הגשה עצמית של המזון יעילפהיו  דיים. הםיוזריזות ה
מהם כבר היו תלויים בבני משפחה  כמה) 31ולא כבני  11החדרים, והתנהגו כבני  יוקינו בארוחות

  צעירים שביצעו משימות יומיומיות בשבילם(.
 יתבל םשופטי ה קשור להיבטי הזקנה, שנחשבו בלתי הפיכים.ר הישים ביותמרוי הניהש

ם, שנתבקשו לבדוק תמונות של הגברים לפני ואחרי הניסוי, גילו שפניהם נראו צעירות ילוית
ביעו ל, הצגיעם היותר בשלוש שנים בממוצע. מדידות של אורך האצבעות, שנוטות להתקצר 

יציבה נעשתה זקופה כמו ה, םגמישי נעשומפרקים קשוחים  על כך שאצבעותיהם התארכו.
, כפי שנמדד בלחיצת יד, השתפר, וכמוהו השתפרו גם םירישרה חוכ בשנים הקודמות.

הראייה והשמיעה. גם אצל קבוצת הביקורת התגלו כמה שיפורים )לאנגר הסבירה שעקב 
ת הביקורת נפלה ו גם הם צעירים יותר(. אבל קבוצישרגה הנסיעה והטיפול המיוחד,

נטליגנציה נחשבת י. האתבהרבה תחומים, כמו זריזות ידיים ואורך האצבעו יוסצת הנימקבו
לדבר קבוע אצל בוגרים, ובכל זאת אצל מחצית מקבוצת הניסוי נרשמה עלייה 

, ואילו אצל רבע מחברי קבוצת 5919באינטליגנציה בחמשת הימים שבהם חזרו לשנת 
                                                   .משכלעל ירידה במנת ההביקורת הצביעו התוצאות 

                                                
אותם סימני הזדקנות, בלתי הפיכים  וכיח כיהפרופסור לאנגר היה ציון דרך שה ה שלרקמח

את ההצלחה הזו ת התערבות מחשבתית. היא ייחסה מצעובאנות כביכול, יכולים להשת
 :םשה גורמישלל

 .רתוי םם נתבקשו להתנהג כאילו הם צעירייאנשה .5

וד לצורה שבה גבני)לו כאילו הם אינטליגנטים ועצמאיים כאנשים צעירים פוט םה .2

 .( התייחסו אליהם בבית, בדרך כלל. לדוגמה, התייחסו לדעותיהם בכבוד והקשיבו להן

                    ת שלהם.יומישגרה הבקשו למלא הוראות מסובכות בעניין התהם נ .3
טוחה בסופו של דבר איזה בלאנגר  הושת הגורמים חופפים זה את זה, לא הייתשליוון שמכ

היה יכול לקרות  תההזדקנו ל תהליךמהם הוא החשוב ביותר. היא שיערה שהיפוך דומה ש
רדי הציב מו למשל לחבר אופרה, מטלה שווכ, ךד מסובתפקיאילו ניתן לנבדקים לבצע 

                                                                     חרות לחייו.והמא 32-ות הנשב ומצלע
            

ן סובייקטיבי, כפי שהוא נרשם זמ, על ב, בעצםבר אובייקטיבי, אבל הגוף מגיד מן הואהז
י. הם מינפה ןרים בזמיתי ותאלה להיהפנימיים. לאנגר אפשרה לאנשים ות הבזיכרון וברגש

 שנה אחורה מבחינה פסיכולוגית, וגופם הלך אחריהם. 22נסעו 
ומיום באופנים שונים, כאשר אנו מתלבשים ויוצאים לעבודה, בחיי הי זאת גם ותתן לראינ

מכנסים  ושבנולוגי, הם ילורכה םלתאם לגיהם ביפלוס, מתלבש 42מרבית האנשים בגילאי 
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א ילכו עם ג'ינס וחולצת טריקו לעבודה, אחרת בת הזוג / האימא לילם, הם גהתואמים את 
שמונה עשרה". כמו כן,  בןר וחבר לא בתעיר להם מיד "משה איך אתה מתלבש, אתה כ

 הקצת נעש הגב ההליכה לעבודה לרוב מלווה באיטיות, בחוסר חשק הגורם למין אפטיות,
מסיבת מחזור של הכיתה, אשר כבר ודה... אולם כאשר אנו הולכים לרי יה קצתאנרגה, ףופש

שנים רבות שלא התראינו עם החברים מהעבר, פתאום כולם נעשים "פנתרים", הגב 
יזות שלנו חוזרת לעצמה, אנו נעשים חסרי סבלנות כמו בנערותנו, פתאום אנו זר, השרמתיי

                                                                                      ן.ובטחומלאי מרץ חשק 
                

ושלושים שנה. ם רישעשלפני  סך הכל קרה? אנו למעשה חוזרים בזיכרון לזמןב ועל מהבפ 
נים פת. החאנו חשים באדרנלין הזורם בעורקנו, פתאום נעשינו צעירים בשלושים שנה בבת א

שדרים אנרגיה נערית, כוח חיות תע קיימת מין קרינה מוזרה בפנים, אנו מת, לפונתשמ ונשל
ה ת/ו. כל מי שרואה אותנו פולט "אק לניהענכל לווויטליות, ששום טיפול פסיכולוגי לא י

 אה צעיר/ה בלפחות עשר שנים...את/ה נראה/ית מצוין... . נר
חת תשומת הלב, אה ת השתנו:נימות תועדומ כך? ובכן, בפועל שני היבטים שלל הסברה מה

אנו למעשה א ב ורכלומר, תשומת הלב ממקדת את המודעות למסיבת המחזוהשניה הכוונה. 
, םהתאבשנים רבות לאחור, עת היינו צעירים. עובדה הגורמת לגוף להגיב  ןבזיכרו םחוזרי

יה נרגאה, היצבפתאום השלנו מעל עצמנו עשרות שנים במחי יד, הזריזות חוזרת, המוטי
   גיל הנעורים, המחוללת שינוי.ם הכוונה, ההתאהבות מחדש כמו בג ךעוד. כו
הם ולמקם לב שלומת השת תאלכוון  הנבדקים גמא: בניסוי של לאנגר, נתבקשודולמו כ

ח לשטף של מידע ביולוגי, מכיוון תפ הז י. הפעלת הזיכרון כזמן הווה, שינו5919אותה בשנת 
היו עשרים י שכפק יוומר להתכוון להיות בדלכ כוונה,עיל שלכל מה שראו, היה עליהם להפ

 לכן.ים קודם שנ
מחסום הזמן. מצד אחד אין זה לת, מעבר ודעומה יונהולך בעקבות שי ףהגו: יאוצאה ההת

קומו בעלות ערך רב:  הןת נואפשרי וגם לא מעשי לנסות לחיות בעבר, אבל מצד שני המסק
 להעיב על ייםלישו טוב, אל תתפסו לדברים שורגקר עם מחשבות חיוביות, כל היום תבבו

                 בנפש... םיריעצהרגשתכם, תשדרו טוב, תרגישו צעירים תתנהגו צעירים, ותהיו 

  
  

כך? אם ת יולחאים כרגע, יחשבו לעצמם, מה הוא כבר מבלבל במוח, איך אפשר ורמהק םירב
 הפוי לי לעבור בתקופצ דה עוי, ומה היה יודע מה עברתי, כמה קשה לויות האלמחבר השט

מה  לכ יכ יוא לא היה כותב את הדברים הללו, ובכן קוראים יקרים, האמינו לובה, הרהק
לא יודע, הוא כאין וכאפס לעומת אחרים, אשר עברו ועוברים  ים שאניבשעברתם ואתם חוש

ק לרחם על עצמכם, הרחמים העצמיים רהפסיקו  ה משלכם. על כןרבבהם מצבים קשי
רמים לכם לנזקים ולמחלות, קחו את עצמכם רק גו םמייצרידו אתכם שאולה, הרחמים העיו

מולו כמו דבילים ואמרו לעצמכם, "טוב לי, אני מרגיש/ה  וכייח, יבידיים, עמדו מול הרא
קר עם מחשבה איזה יום של כייף, עם כל בול כ מצוין, מהיום אני אחייך לכולם, אני אקום

לה או החוויה אינה ב שהמטוה טמתמיד אהיה מרוצה, כ רוי לעבשעל מטלה או חוויה קשה
של האדמו"ר  בתגלית וקשה יותר והיא רק זאת..." ואם דבר זה קשה מידי עבורכם היאחז

 מחשבה: "עמי מה עשיתי לך ומה הלאיתיך, ענה בי,  ואמרו חז"ל: הקדוש ברוךה דוסב ע"נ
הוא  להכל. שנתן לך הבית וכו' ירחביקש ממך ליצור יש מאין, חייבך על מזוזה רק אהוא לא 

ולות הכי נשגבות כיה, תונשכל מה שנדרש מהאדם, כל מה שחייבו הקב"ה המעלות הכי עליו
 הטביעם כבר הקב"ה בכוחותיו הטבעיים ובכוחות נפשו של האדם". 

ותשומת  נותוטטתי, אנו רואים שאיכות החיים של האדם מותנית באיכות הכוציקר שחממה
אין גבול לסוגי . םכייחבשוב יותר שו לו תשומת לב מוגברת, יעשה חידקר שת. הדבהלב
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  השינויים שהמודעות יכולה לחולל בכל גיל.
 

רים, יועילו יצע תרים, המורחים קרמים שונים על הפנים כדי להיראובנה גם גחרוולא םינש
, ישדרו עצמםיחייכו ל םרקה תלעצמם הרבה יותר, אם בזמן היקיצה בבוקר ובזמן מריח

ר דבהיום, ינהגו בסלחנות ובאדיבות ללא עצבים ורוגז, המחשבות חיוביות לעצמם ולהמשך 
 א פחות מהקרם המרוח על הפנים. ם יעיל לחסכוני וג גם

 
רת שלנו פנימה והחוצה באופן לא ודשתה םרים ויוצרים אנרגיה פנימית, כך גשדנו מא כך

 זהי נובהלו אם תבצעו שיית ו. אלאותנמודע משתנה ומשפיעה עלינו ועל הסובבים 
אתכם בתחילה יסובבו את האצבע כאילו משהו אצלכם השתבש  הסובבים שתכם,בתפי

אר תקועים היכן שהם נמצאים, עם הרחמים העצמיים שלהם, עם שלהי בראש, תנו להם
שבחיים ועוד. עם הזמן אולי בעזרתכם גם הם יפתחו ויחול בהם השינוי של  סופספהתחושת 

                                                                                                 .שדלד מחהיוול
   

אמת ב ההקושי בחשיבה והשלטת הדמיון על החשיבה, קשה להגיע למצב בו אתע , ידוןונכ
 ו: כלבמאה אחוז על דבר אחד ומתמקד בו, אולם ידיעה אחת נחוצה להתלמדות ז בשוח

אלא דווקא בקלות עד כדי הרגשת  ות וקושיאמצבהת שובלחן יאהמחשבה הזהירו  ילגדו
גון בכינור. זה כלל גדול במלאכת ילנ אאינה דומה לחטיבת עצים אל הבשחמ נעימות.

 המחשבה.
 
לדמיין דברים  תר היכולותן לנו הקב"ה אם כן, המחשבה, היכולת ליצמאוד נ הלנה גדותמ

 ילעב ?ונארוב לעבוד אתגם כשאינם לפנינו. אם כן מדוע לא נשתמש במתנה זו גם כדי 
תוספות סוברים ש"סתם תלמיד חכם" הוא תלמיד שאין עת שאין הוא עוסק בתורה ואיך ה

ידים שעושים כן. רוב האנשים הם התלמ םימעטוהוא עושה זאת? רק ע"י המחשבה... 
לימוד. לא כך  תוערבע שרי אמפסיקים ללמוד ברגע שסגרו את הגמרא או החומש גם אח

בצבא יהגה במוחו תורה. אז נכון זה קשה, לכן  הרימש מיד, אשר גם בשעתהמת כםח ידתלמ
א רק לות קגם לא ביקשו מאתנו לעשות את זה במשך כל השמירה אך אני חושב שחמש ד

 םצשהם בע ישזה אפשרי ולא מייגע זה גם סוג של כייף, הינה אני יכול לשלוט על מחשבותי
ארצה וכמו שנאמר בקריאת שמע: "ודברת  אשר כלף לוצום שממנו אוכל לשע ער מידמאג

 בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך".
 וזיכר 522%-יא חוט דק אשר כל משב רוח קליל יכול להזיזו, קשה יהיה להגיע לבה השהמח

                                                                     במחשבה, אך הדבר שווה את המאמץ.
                      

 !!!מוחהאדם... ממשקל ה 2% -זה רק ב וכל... יזו עוצמהוא חכ היזא

 

 זה...ל ו עחשבת
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 בס"ד

 
 יניב גבאי תוקפם ההלכתי / -מלחמות ישראל

 

נוראות המלחמה וזוועותיה, והעובדה שהיא חלק בלתי נפרד מההיסטוריה, הביאה חוקרים 
רים לתופעה זו. האם המלחמה היא צורך ביולוגי שנובע רבים למצוא ולחקור את ההסב

 מהרצון לשרוד? או אולי היא באה לשם סיפוק יצרים ברבריים של האדם?

 

פסיכולוגים מודרניים עמדו על יצר התוקפנות שבאדם וביצר זה האדם נוטה להשתלט על 
 את הרצון לנצח.זולתו, ולאו דווקא בגלל שהוא  צריך להתקיים, אלא בגלל שיש לו כל הזמן 

ובטבע החזק שורד, וידוע שמלחמת קיום היא בין שני מינים שבו החזק מכניע את החלש כדי 
שיוכל לחיות. וגם באדם, היצר מתבטא באותו האופן, גם כאן ניתן לראות אותו הטעם 

 שהיסוד הוא במלחמת קיום.
ש בחברה התפיסה הסוציאליסטית הסבירה את הבסיס של המלחמה, מתוך ההבדלים שי

 האנושית.
 

 במאמר זה החלטתי להתמקד בנקודת מבטה של היהדות בנושא המלחמה.
 

 המלחמה באספקלריית היהדות

 
 המלחמות במבט התנ"ך

את הראיה התנכי"ת למלחמות אפשר לרשום במשפט אחד שנאמר על ידי דוד לגֹּלָית: 
ה ונתן אתכם "וידעו כל הקהל הזה כי לא בחרב ולא בחנית יושיע ה' כי לה' המלחמ

בידינו". זאת אומרת שהמאמץ האנושי להגיע לנשק הוא לא יותר טוב מזה שהאויב 
יתן את ההכרעה הסופית אלא יש את הגורמים העל טבעיים והם קובעים מי ינצח. זה 
מה שמשה עשה כשהרים את ידיו, על מנת שישראל יעבדו את ה'. האדם משתדל לא 

 ה'.לסמוך על הנס ורק אז העזרה באה מ
 

 המלחמות במבט חז"ל

חז"ל מראים לנו שהקב"ה קובע מי ינצח במלחמה, "ה' איש מלחמה", גם בתכנון המלחמה. 
בין הקב"ה והעמים כתוב: "לעתיד לבוא מביא הקב"ה ספר תורה ומניחו בחיקו ואומר: כל 
מי שעסק בה יבוא וייטול שכרו מיד מתקבצים ובאין עובדי כוכבים בערבוביא". אחרי 

כות רומי נדחית אומרת מלכות פרס: "הרבה גשרים החרבנו, הרבה כרכים כבשנו, שמל
הרבה מלחמות עשינו וכל זה רק בשביל ישראל שילמדו תורה". טענת האומות לא מובנת, 

 מה זאת אומרת שכל מה שעשו היה בשביל ישראל? 
 

יע חלק בשכר אבל הכוונה היא, בגלל שישראל נהנים מהשכלולים התרבותיים אז גם להם מג
 הרוחני, ולכן זה נורמלי שהם דורשים שכר.

 
 המלחמה כאתחלתא דגאולתא

המלחמות מובילות לבוא המשיח ומהבחינה הזו המלחמות שייכות לקב"ה. זה פתרון 
הברכות בתפילת שמונה עשרה. את המושג  56שחכמינו אמרו בנושא הסברת הסדר של 
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דווקא למלחמה. חכמינו ראו שהמלחמה  "אתחלתא דגאולתא" אנחנו מוצאים שהוא קשור
היא אחת הסימנים לבוא המשיח. כדי שהמשיח יבוא דרושים מלחמות וסבל ובלי כל זה אין 

 סיכוי שהוא יגיע.
 

 המלחמה להכרתת הרשעים

המטרות של המלחמה הן להעניש את הרשעים, המלחמות קיימות בשביל שהרוע בעולם 
שם שלו מתגדל בעולם, ובגלל זה כתוב: "באיבוד יחלוף. כשהקב"ה ממית את הרשעים אז ה

רשעים רינה", כי רק אז ההשגחה האלוקית מתגלית. לתת לעם את העונש שהם צריכים 
 לקבל ומצד שני, אחרי השמדת הרשעים עולה קרן הצדיקים.

 
 מיטת צדיקים מכפרת

 בתלמוד הירושלמי יש שלוש השוואות לגבי מיתת הצדיקים:
סן הם מתו. ולמה הוא מזכיר את זה שהם מתו ביום באחד בני -בני אהרון .א

הכיפורים? התשובה היא כדי ללמד אותך שכמו שיום הכיפורים מכפר על ישראל, 
 ככה מותם של צדיקים מכפרת על ישראל.

למה סמך הכתוב מיתת מרים לפרשת פרה? ללמדך שכשם שאפר הפרה מכפר על  .ב
 ישראל, כך מיתתן של צדיקים מכפרת על ישראל.

מה סמך הכתוב מיתת אהרון לשיבור הלוחות? ללמדך שמיתתן של צדיקים קשה ל .ג
 לפני הקב"ה כשיבור הלוחות.

 
 כנראה השוואה זו מלמדת אותנו על דברים מסוימים על המוות של הצדיקים. 

 
 במעגלי קדושים

כדי שדרך האדם תושלם, דרושים הרבה שלבים. מי שמקיים את הדין והמצוות נקרא צדיק. 
לעלות גבוה בקודש, צריך הרבה להתאמץ, למרות שאנחנו יודעים שיש דילוגים במעלות כדי 

הקודש. "בעלי תשובה" נמצאים למעלה בקודש, ברמה גבוהה, עד כדי כך שנוצר מצב 
שאפילו צדיקים גמורים לא מגיעים לרמה שלהם. על הרוגי מלכות יש תיאור דומה ויותר 

ם רחוק מבחינה רוחנית, הם נמצאים במקום מסוים עד קיצוני. בעלי תשובה הם אלו שמגיעי
כדי כך, שאף אדם לא יכול להגיע אליהם, זו מעלה ממש גבוהה שהיא שווה לאנשים 

 שיודעים הכל בתורה. 
 

 חלקם בחיים -הרוגי מלכות

בתודעת האדם יש גישה שמתי שהנשמה נפרדת מהעולם הזה, אז כל הקשרים אליה 
ל המת הוא להשתכח מהלב. ואם האדם ייזכר זה יהיה מתנתקים מאתנו.וגם הסוף ש

בבחינת עבר, רק הזיכרונות ולא הווה ועתיד. צריך לומר שההשפעה של הנשמה על העולם 
הארצי נשארת וממשיכה את החיים והפעולות שלה. את האדם הראשון שנהרג על קידוש ה', 

יך ממשיכה הקרינה שלו אפשר למצוא בדמות של חור שרצה לבטל את עשיית העגל. נבדוק א
 בעולם. 

 
המדרש אומר: "חור נתן את נפשו על הקב"ה, אמר: חייך כחיי הבנים היוצאים ממך, אני 
מגדלם שם טוב בעולם, שנאמר: ראה קראתי בשם". לכן, נבין למה התורה הדגישה שלושה 

רין על דורות בצלאל בן אורי בן חור, כדי ללמד אותנו שמסירות הנפש של חור ממשיכה להק
 ילדיו, והיא מתגלית במסירות הנפש של בצלאל, שהוא מסר את נפשו בשביל להקים אותו.
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 והקץ המגולה -לישועה ההציפיי

אם בכל מלחמה יש כוח של משיח, אז אנחנו צריכים להבין מזה שהמשיח צריך לבוא. 
ה בתקופת "הקץ המגולה כשאור הישועה נמצאת בירושלים, אז יש משמעות יותר ברור

 לתפקיד המלחמות כ"אתחלתא דגאולתא". 
 

 התפילה כהשקפת עולם

סוף הקטע בתפילת יוצר היא לא רק בקשה מהקב"ה לגאולה או בקשת נחמה בנוסח 
המגידים והדרשנים, אלא שכאן נפרשת לפנינו השקפת עולם על מטרת  המלחמה. אנחנו 

 תפילה. חייבים להסתכל בסדר ולראות איך האירועים מתפתחים לפי סדר ה
 
 

 לסיכום:

ראינו שמלחמות הם חלק מאוד חשוב בהיסטוריה ויש להם כל מיני גורמים. הבנו גם 
שמלחמות לא באות סתם ככה, אלא שיש את הקב"ה שגורם להם להיווצר. וכנ"ל גם 
לגבי הניצחון במלחמה, שלקב"ה יש חלק גדול בזה, מי שהוא חושב שצריך לנצח אז 

כל מיני מטרות, ואחת מהן היא ביאת המשיח, והמלחמה הוא מנצח. למלחמה יש גם 
 היא בעצם סבל וקושי, שאלו בעצם הסימנים לביאת המשיח הכרוכה בהרבה קושי. 

 
נהניתי לכתוב את המאמר שלי ונורא הזדהיתי אתו, כי יש בו דברים ממש נכונים. אני רוצה 

אנשים, והלוואי שהקב"ה להגיד שמלחמות הם לדעתי דבר נורא ומזעזע, שנהרגים בו הרבה 
 לא יעשה יותר מלחמות בעולם, כי הם גם מביאים להרבה אסונות.
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 בס"ד

 

 הולץ)מנדי( / מנחם כיבוד הורים 
 

 הקדמה
מצוות כיבוד הורים היא בין המצוות הכי חשובות בתורה שכן היא מופיע בעשרת הדיברות 

אריכות ימים. בחרתי דווקא את  ומובטח למי שמקיים אותה"כבד את אביך ואת אמך..." 
הנושא הזה בגלל שבתחילת השנה לא היה לי כיבוד הורים רציני ולא הבנתי את המצווה כל 
כך, והמכינה עזרה לי בזה שנתנה לי את האפשרות לעשות מאמר זה שנתן לי להעמיק 
במצווה. במאמרי אפרט את טעם המצווה וחשיבותה, ואת גבולותיה של המצווה על ידי 

 יטוטים מסיפורי חז"ל ומהלכות.צ
 

מסופר על נוכרי באשקלון ושמו דמא בן נתינה.לאותו נוכרי היו אבנים יקרות המתאימות 
לאפוד, שמעו חכמים על האבנים ובאו לנוכרי כדי לקנות אותם. האבנים היו נעולות והמפתח 

שישים ריבוא היה תחת ראשו של אביו שבדיוק ישן. הנוכרי לא העיר את אביו ובכך הפסיד 
שכר.שנה לאחר מכן נתן הקב"ה פרה אדומה בעדרו של אותו נוכרי, הפרה שהיתה נדירה 
ביותר היתה שווה כל כסף שבעולם. באו אליו חכמים לקנות את הפרה, אמר להם הנוכרי 
"אני יודע שתתנו לי כל שכר שבעולם בשביל פרה זו, ובכל זאת אני מבקש רק את הכסף 

עושה, אז  -שנה שעברה" בא רבי חנינא ואמר אם מי שאינו מצווהשהפסדתי מהאבנים ב
 )מס' קידושין לא'(ברור שמי שמצווה חייב במצווה. 

 
למה כתוב בתורה את מצוות כיבוד הורים? הרי היא ברורה לכל,  -מכאן נשאלת השאלה

 אפילו לנוכרי מאשקלון! מה החידוש כאן?

 ים.במאמר זה אעסוק ביסודות שבמצוות כיבוד הור
 

 טעם המצווה וחשיבותה
מצוות כיבוד הורים היא יסוד התורה כולה,שהרי התורה ניתנה לישראל במעמד  טעם א':

אחד ובה היו כל האומה יחדיו. מאז אותו מראה שכולם ראו, ואין עליו ויכוח, כי כולם היו 
לת שם ולא היו עוד מראות כאלה, ואיך אנחנו יודעים את כל סיפורי יציאת מצרים וקב

רק הישמר לך ושמור נפשך מאוד פן תשכח את התורה? הרי זה בגלל שהתורה כתבה: "
הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך והודעתם לבינך,יום אשר עמדת 

כלומר זאת "והגדת לבינך" או במילים קצרות יותר ט( -)דברים דלפני ה' אלוקיך..." 
היה בקבלת התורה וביציאת מצרים לבנו, ולספר לו מחובתו של כל אב לספר את מה ש

ששמע סיפורים אלה מאביו, ואביו מאביו, עד דור יוצאי מצרים שקיבלו תורה זו ומצוות 
 אלו. 

 
לכן, אומר הרמב"ן שזאת מצוות עשה מין התורה כי בינך יאמין לכל אשר תספר לו, ולכן 

ומכאן מבינים למה בן סורר ומורה  מחובת כל אב לספר לבנו על יציאת מצרים וקבל התורה.
נידון לעונש חמור כל כך שהרי הוא הורס את הקשר שיש בין אב לבן בנוגע לסיפורי יציאת 
מצרים ובכך גורם לזה שבניו לא ידעו את הסיפורים שהם הנשמה החיה של האומה ומקור 

סים אילו חיותה וקיומה, וניתן לומר, שכל יסוד התורה תלוי ביחסים ביו אב לבן, שיח
 מתחזקים על ידי קיום מצוות כיבוד אב ואם.

 
 ומהו כבוד?"כבד את אביך ואת אמך..." אדם צריך לכבד אביו ואמו שכתוב:  טעם ב':
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אדם מטבעו צריך "מאכיל, משקה, מלביש, מכסה וכו'..." כתוב ברמב"ם הלכות ממרים: 
ובה, והרי אלו הם אביו לעשות דברים אלו כדי להכיר טובה ולגמול חסד למי שעשה עמו ט

ואמו, שהם סיבת היותו בעולם. ואם לא יכיר להם טובה הרי הוא נבל, ומתנכר וכפוי טובה 
לאנשים שהביאו אותו לעלם.ואלה הם מידות רעות אצל בני האדם. וגם אם בהיות האדם 

 צעיר, היו הוריו צועקים עליו, צריך לסלוח להם ולזכור שבזכותם הוא בעולם.
 

 בוד הורים עד היכן?מצוות כי
עד עכשיו הבנו את טעמי המצווה ואת חשיבותה, כעת נסביר עד כמה רחוק צריך אדם ללכת 

 בשביל לכבד את אביו ואמו. ניתן שני דוגמאות הראשונה כיבוד והשניה מורא.
 

כתוב ברמב"ם: "אב אשר זרק את זהב בנו למים, לא יכלים אביו ולא יצער   עד היכן כבוד?
יכעס כנגדו אלא יקבל הגזירה וישתוק" כאן רואים שאפילו אם אביך זרק את  בפניו ולא

 ממונך למים אתה עדיין חייב בכבודו. 
 

שאם היה הבן יושב בראש פני הקהל לבוש יפה ובאו אמו ואביו וקרעו בגדיו  ועד היכן מורא?
"איש וק וירקו בפניו, לא יכלימם! אלא ישתוק ויירא ויפחד מהקב"ה שצווה אותו כך בפס

 אמו ואביו תיראו..."
עד כה הבנו מקרים בהם צריך אדם לכבד אביו ואמו, אל אף הדברים אשר הם עושים לו. 

 כעת נביא מקרים בהם האדם אינו רשאי לכבד את אביו ואמו או להקשיב להם.
 

 גבולות הכבוד
ו לו להדליק )דוגמא: אדם אשר אביו או אמו אמראדם אשר אביו אומר לו לעבור על דברי תורה 

שבת ויראה מהקב"ה, "ואת שבתותי תשמורו" אסור לבן לשמוע לו, שנאמר: אור בשבת( 
 גדולים מכיבוד הורים.

 המגיד מדובנא הסביר זאת על ידי משל:
והחליטו שלושתם לנסוע כל אחד למדינה שונה כדי ללמוד , בעיר אחת היו שלושה אחים

, האחד סיפר שלמד להכין מראה שיוכלו חכמה ותבונה. לאחר שנה חזרו שלושתם לביתם
השני סיפר שלמד לעשות עגלה ומרכבה )כעין טלוויזיה(, לראות על ידה למרחקים עצומים 

והשלישי סיפר שלמד )כעין מטוס(,  שיוכלו לנסוע עמה למרחקים עצומים בדקות אחדות
 י מחלות.רפואה יקרה לעשות רוקח מרקחת מתפוח להריח בו, והוא מסוגל לרפאות כל מינ

והנה ביום מן הימים האח בעל המראה צופה ומביט בה, והנה רואה הוא כי בעיר המלוכה 
קיימת צווחה גדולה בחוצות, וכולם מבוהלים על בת המלך שחלתה במחלה אנושה 
והרופאים נלאו למצוא תרופה, ניגש הוא מיד לאחיו בעל העגלה ובעל התפוח כדי לנסוע לעיר 

 את בת המלך על ידי התפוח.המלוכה בעגלה ולרפא 
כאשר הגיעו לעיר המלוכה, ניגש בעל התפוח אל המלך בבגדי רופא ואמר למלך שבידו לרפא 
את בתו. לאחר מספר ימים שבה הבת לאיתנה ורבה השמחה, אמר להם המלך: הוסכם 
בדעתי להשיא את בתי לאחד מכם כיוון שעל ידכם באה ישועתי, כששמעו האחים דברים 

וכחו בניהם, בעל המראה טען לולא המראה לא היה נודע הדבר על דבר מחלת בת אלה, התו
המלך, בעל העגלה טען לולא הגעלה לא היינו מגיעים לכאן בזמן לרפאותה ובעל התפוח טען 

 לולא התפוח לא הייתה מתרפאת בת המלך.
ה: כששמע המלך את דבריהם אמר: ההחלטה תהיה ביד בתי, ואז פתחה פיה בחוכמה ואמר

"אמנם בקשר למה שעבר כולכם צודקים שעל ידי כולכם נתרפאתי, אבל באשר לעתיד אם 
 חס וחלילה אחלה שוב, רק התפוח יוכל לעזור לי ועל כן אני בוחרת בבעל התפוח..."
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: רבותינו אומרים: שלושה שותפים לאדם: הקב"ה, אביו ואמו. ואמנם לולא אחד והנמשל
ם, אולם כל זה לגבי העבר, אבל לגבי העתיד, אין לו עוד מהשותפים לא היינו באים לעול

צורך כל כך באב ואם, כי החי נושא את עצמו, אמנם לשותף השלישי שהוא הקב"ה, אליו 
זקוק האדם בכל רגע ורגע וכמו שאמרו רבותינו: על כל נשמה ונשימה צריך להודות לקב"ה, 

רשאי לשמוע להם, אלא עליו לשמוע ולכן אם אומרים לו הוריו לעבור על ציווי ה', אינו 
 לשותף השלישי שאליו זקוק האדם בכל עת.

 
וכעת אחרי שהסברנו את טעם המצווה וחשיבותה וראינו עד כמה רחוק צריך האדם ללכת 

 כדי לכבד את אביו ואמו, אנו חוזרים לשאלה הגדולה:
 

 חידוש?למה נכתבה מצוות כיבוד הורים בתורה בכלל ובעשרת הדברות בפרט? מה ה
)כמו חובת הבנים בכבוד הוריהם הוא הכרחי ומחייב, ולא משום הצד האנושי מוסרי בלבד 

כי הרי סיבות אלה  שאמרנו שצריך להכיר תודה ולגמול חסד למי שעשה עמו טובה שהביאו לעולם(
לתורה הייתה סיבות )כמו סיפור הנכרי באשקלון( מחייבות כל נברא בעולם לכבד את אביו ואמו 

 ר עמוקות לכתוב את מצוות כיבוד הורים, והם:יות
  בלעדי כבוד ההורים אין תקווה שהאדם יקבל מהוריו את אמונת קבלת התורה, ובזה הוא

מנתק את שרשרת מסורת האמונה. ובגלל זה עונשו של בן סורר ומורה הוא חמור ביותר, 
לת התורה ובזה כי הוא הורס את ההמשכיות. ולכן דור המכבד הוריו גורם להמשכיות קב

"למען יאריכון ימיך על האדמה אשר ה' מתחזקת התורה וגורמת לאותה ברכה לאומית 
למען יאריכון ימיך, לא נאמר על ימיך שלך דווקא, אלא מדובר על ימי אלוקיך נותן לך" 

 האומה כולה באדמה הזאת.
 יש על הוריו עוד חידוש הוא חיוב הכבוד גם לאחר פטירת אביו ואמו. אדם מחויב לומר קד

לאחר פטירתם וגם אחרי תקופת הקדיש כל פעם שמזכיר אחד מהוריו צריך לומר 
 "זיכרונם לברכה".

  כמו סיפור אפילו במקום שאביו ואמו משפילים ומבזים אותו, יש לאדם לכבד את הוריו(
 .הרמב"ם שהאב זרק זהב בנו למים(

 הותיים וחשובים מכיבוד אב ישנם ערכים גדולים שעומדים ביסודו של עולם שהם יותר מ
 ואם, והכל מתוך שגם האב והאם  חייבים בו.

 
 לסיכום:

ראינו שמצוות כיבוד אב ואם ממש חשובה ושיש סיבה למה היא כתובה בתורה, הרי היא 
 אחת מעיקרי חיינו. והלוואי שנזכה לקיים מצווה זו בשלמותה ולא ניתקל בקשיים בדרך! 

הזאת, שלא האמנתי שבכלל התחלתי אותה, מגיע הזמן  עכשיו אחרי שסיימתי את העבודה
תודה לך על כל ההקשבה והקדשת הזמן. ותודה על כל העזרה בהכנת  לרב בעזלכמה תודות. 

שנתן לי את הזכות להיות מצטיין באחד  לאיתמרשידע מתי לזרוק מילה.  לרב ישיהמאמר. 
 ליפיתשבאמת עזר הרבה השנה  ילנפתל)וגם נתן לי לישון בכמה מהם...על האלונקה( המסעות 

 על העזרה במאמר. ולאבישנתנה את החיוך בזמן שהיה צריך אותו 
 חוץ מזה, אני רוצה להודות להורי שנתנו לי את השנה הזאת עם הרבה סבלנות והקשבה.

 שנתנו לי להרגיש כמו חלק מהמשפחה במשך כל השנה.  -ולכל החבר'ה כאן 
 

 ק בימים טובים!!אוהב אתכם ומקווה לראות אתכם ר
 

 הולץ)מנדי( שלכם תמיד,  מנחם 
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 בס"ד
 

 יהודה היילההתפתחות החיים / 
 

 הקדמה
לאחר בריאת העולם על ידי הקדוש ברוך הוא, קמו טענות רבות שאינן מתייחסות לגישה זו 

 המפץ הגדול. -ואף שוללות את הרעיון, וטוענות שיש גורם אחר שאחראי לבריאה 
ורה משתלבים ביחד בשלמות ולא במקרה, מה זו אבולוציה, איך דבר נשאל כיצד המדע והת

 גרר דבר ואיך נוצר עולם דינמי שממשיך להתפתח עם השנים.
 

 ספר בראשית פרק א'
 פסוק כ':

 "ויאמר אלוהים ישרצו המים שרץ נפש חיה, ועוף יעופף על הארץ על פני רקיע השמים".
 פסוק כ"ב:

 ורבו ומלאו את  המים בימים והעוף ירב בארץ"."ויברך אותם אלוהים לאמור פרו 
 

 אבולוציה
בבסיסה של תיאוריית דרווין, מונח הרעיון שהאבולוציה מתרחשת באמצעות שינויים 
קטנים, המצטברים בפרקי זמן ארוכים עד אשר מינים פרימיטיביים נעשים בהדרגה למינים 

כונה, היה עלינו למצוא מורכבים, המתאימים יותר לסביבתם. אילו הייתה טענה זו נ
במאובנים גם את צורת שלבי הביניים במעבר בין המין הקדום למין הנוכחי אולם מעולם לא 
נמצאו מאובנים של צורות בייניים משוערות אלו. דרווין עצמו היה ער לקושי הזה, והוא 

בייניים וכך כתב שם: "מדוע אפוא, לא נמצאו אותן צורות ]פרק י'[  ייחד לו פרק שלם בספרו
בשום שכבה גיאולוגית? אולי זוהי הטענה הבולטת והחמורה ביותר שאפשר להעלות נגד 
התיאוריה שלי" וכך השיב דרווין על קושייה זו: "אני מאמין שההסבר טמון בעובדה שעדיין 

 לא התגלו רוב רובם של הממצאים הגיאולוגים."
 

. במאה 5993בוודאי לא לשנת , אבל 5619ייתכן שתשובתו של דרווין הייתה יפה לשנת 
השנים האחרונות הושגה התקדמות עצומה בגילוי מאובנים וברישומים, וכיום אפשר לקבוע 

 בוודאות שאותם מאובנים של צורות הביניים אינם קיימים.
פרופסור סטיפן גולד מאוניברסיטת הרווארד, מגלה כי "העובדה שצורות הביניים לא נמצאו 

שמרת כסוד מקצועי בקרב חוקרי המאובנים". גולד מוסיף ואומר: בין ממצאי המאובנים נ
"אין כל ראיה במאובנים לציורי העצים האבולוציוניים המעטרים את ספרי הלימוד שלנו.... 
הם לא נצפו מעולם בשכבות הסלע". גם פרופסור ניילס אלדריג, אוצר מוזיאון הטבע 

ל כי "קבוצות גדולות, כגון סדרות האמריקני, מציין כי ממצאי המאובנים מראים בעלי
מופיעות בממצאי המאובנים באופן פתאומי שאינו ]מכרסמים, טורפים וכדומה[ היונקים 

 מאפשר לטעון שהם מהווים נדבך סיום של התפתחות הדרגתית".
בנימה דומה קובע פרופסור סטיבן סטנלי, מאוניברסיטת ג'ונס הופקינס," כי ממצאי 

כוללים את צורות הביניים במעבר מקבוצת בעלי חיים עיקרית  המאובנים שנתגלו אינם
 אחת לאחרת". 

 
 "התפתחות האדם"

גם כאן סותרים הממצאים את התפיסה הדרוויניסטית של התפתחות הדרגתית. האדם 
המודרני הופיע לפתע "ומאז ימינו אנו, לא חל בו שום שינוי". כלומר, האדם המודרני לא 
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לשהו. המין הקרוב ביותר לאדם המודרני הוא האדם הקדמון שנכחד עבר שינוי אבולוציוני כ
שנה. האם אפשר למצוא סימנים של שינוי אבולוציוני כלשהו  42,222 -לפתע פתאום לפני כ

באדם הקדמון? פרופ' סטנלי מציין כי "במשך כל זמן קיומו של האדם הקדמון לא חלו בו 
קשר כלשהו בין האדם המודרני לאדם שינויים כלשהם" לבסוף נשאלת השאלה, האם יש 

הקדמון? סטנלי מדגיש שהאדם המודרני הופיע "כאילו מאין.... והוא כבר בעל מאפיינים 
 ייחודים, שהיו בלתי צפויים לחלוטין בהתבסס על היצורים שקדמו לו".

 
 "הבריאה"

ין בריאת העולם התקבלה כעובדה מדעית מוגמרת. את העמדה המדעית המקובלת היום בעני
בריאה סיכם פרופסור פאול דירק חתן פרס נובל מאוניברסיטת קיימברידג': "ההתקדמות 
בתחום הרדיו אסטרונומיה בשנים האחרונות הרחיבה במידה ניכרת את הידע שלנו על 
האזורים המורחקים בחלל... אין עוד ספק שהבריאה אכן אירעה בזמן מסוים בעבר". היום 

תאימות, ולקבל הוכחות חותכות המעידות שהיקום אכן יכול כל מדען לבצע מדידות מ
נברא.מאלף לצטט כמה קוסמולוגיים מן השורה הראשונה. פרופסור סטיפן הוקינג, 
מאוניברסיטת קיימברידג', כותב: "הבריאה נמצאת מחוץ לתחום חוקי הפיסיקה הידועים". 

ה נותר בלי הסבר". הפרופסורים אלן גות מאוניברסיטת פנסילבניה, כותבים: "רגע הבריא
שני ספרים מדעיים העוסקים בקוסמולוגיה שיצאו לאור לאחרונה נקראים הבריאה ורגע 
הבריאה, וכן למאמר שהתפרסם באחד מכתבי העת החשובים ניתנה הכותרת: "בריאת 

 היקום, יש מאין".
 

 מציטוטים אלו עולה בעליל כי המונח "בריאה" יצא מחזקתם הבלעדית של פרשני התורה,
וחדר ללקסיקון המדענים. למעשה אין עוד אפשרות לקיים דיון מדעי בעל ערך על 

 קוסמולוגיה בלי שהבריאה תתפוס בו מקום מרכזי.
 

נקודה נוספת: מכל האמור יוצא, אפוא, כי התפתחות שוב אינה עומדת בסתירה לבריאה, 
אם נסתכל עליה אלא הינה תהליך בלבד ,שעל ידו באו לעולם כל הדברים הצפויים מראש. 

בדרך זו. אין בשיטה האבולוציונית משהו אשר מנגד את יסוד תורת ישראל והעשוי לשמש 
עילה להתנגדות מסוימת של המאמין בזו האחרונה: להפך, רעיון האבולוציה מפליא 
בהתאמתו לתפיסה היהודית בדבר הבריאה כתהליך המוביל לקידום חיים ולהעלות אותם 

וכפי שזה נראה גם לקראת התגשמות של יעוד ארצי, שהוא תכלית לרמות גבוהות יותר, 
הטוב והשלמות. כדברי הרב קוק ז"ל: "אין כל ישן תחת השמש. הכל פורח, הכל מתעלה, 
הכל מוסיף תמיד אור וחיים". היהדות, אם כן, לא זו בלבד שאינה רואה בשיטת האבולוציה 

עליה תוכל להצביע בכל מקום ברית -אויבה המושבע אלא יכולה אפילו לקדמה כבת
 בתולדות המחשבה האנושית.

 
 ]א י'ד["יהי מאורות ברקיע השמיים... ולמועדים ולימים ולשנים ".  

 
 זמן

ימים, כן ידוע לכל כי מחט המצפן פונה צפונה,  311 –שעות, ובשנה  24ידוע לכל כי ביממה יש 
בחודש יוני. אולם, לא תמיד  –הכדור הצפוני מתחיל החורף בחודש דצמבר והקיץ -וכי בחצי

 היו כך פני הדברים .
שעות, ובשנה היו  25ממצאים גיאולוגיים מורים כי באמצע עידן הקרח היה אורך היממה 

משקע  -ימים. כמו כן, ממחקרים שנעשו לאחרונה על תכונותיהם של סלעי  422-יותר מ
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נה הצביעה מחט המצפן מגנטיים הנמצאים בקרקעית האוקיינוס, התברר כי לפני מליון ש
 הכדור הצפוני החל בעבר בדצמבר, ואילו החורף החל ביוני.-דרומה.  ולבסוף, הקיץ בחצי

 
אילו הייתה מערכת השמש מורכבת אך ורק מן השמש ומכדור הארץ,לא היו אורך היממה 
ומספר הימים בשנה משתנים לעולם, וחודש יוני היה תמיד מבשר את תחילת הקיץ. אולם 

כן אין תנועתו של -, ועל]כוח המשיכה של כוכבי הלכת הוא שולי[הארץ נתון גם להשפעת  -כדור
הארץ מצטמצמת בהקפת השמש ובסיבוב על צירו. כוח המשיכה של הירח גורם -כדור

הארץ. ודווקא תנועות משניות מורכבות אלו, הן הסיבה -לתנועות משניות חשובות של כדור
 נה וסדר העונות.לשינויים שחלו באורך היממה והש

חשיבות -הארץ, הנגרמים בשל הירח, נראים חסרי-השינויים ההדרגתיים בתנועות כדור
וחסרי תוצאות מעשיות. אולם לא כך הוא. לא נחטא לאמת אם נאמר כי גולו של המין 
באנושי השתנה לחלוטין בעקבות השינויים הזעירים, חסרי המשמעות כביכול, שגרם הירח 

 רץ. הא-לתנועות כדור
 

 האבולוציה -דת ומדע
אין כל פסול בהצגת רעיונות והשערות, גם כאלה הנוגדים, לכאורה, עקרונות דתיים, אך, יש 
להציגם כמות שהם ולא בלבוש מדעי. עלינו לדעת ,שלא ייתכן ניגוד בין עקרונות דתיים 

יתכנו אמיתיים לבין יסודות מדעיים אמיתיים, לבין מסקנות מדעיות נכונות. כמו כן י
ניגודים בין עקרונות דתיים, לבין "השערות מדעיות", שלא הוכחו, אך מוצגות כמסקנות 
מדעיות. ברגע שבודקים את ההיבטים המדעיים בעין ביקורתית ומבדילים ביו יסודות 
מדעיים אמפיריים לבין ההשערות, יתברר מהרה שאין כל ניגוד בין דת אמיתית לבין מדע 

 אמיתי.
 

ת שאחזה בכולנו בהיוודע דבר נחיתת האדם על הירח. לא עצם המבצע הכביר זכורה התרגשו
את הנחיתה תמהו  המעניין אותנו כרגע, אלא מה שגילתה נחיתה זו. אלו שראו בטלוויזי

משום מה חוברה החללית לכן רגליים גבוהות, דבר שהקשה על השילוח, על הנחיתה, על 
ור הארץ. מתברר שכל זה נעשה עקב השערה הירידה ממנה ועל העלייה לקראת החזרה לכד

מדעית, שהירח מכוסה אבק בגובה של למעלה ממטר והחללית או בני האדם יטבעו בחול. 
כדי למנוע סכנה זו  תוכננה החללית כפי שתוכננה. בהגיעם לירח התברר  להם שהאבק מגיע 

כזה, אולם, בקושי לעובי של מילימטר אחד. על מתכנני החללית היה להתחשב גם בחשש 
האפשר לכנות את הרעיון כ"מדעי"? כל הרעיונות המוזרים הנאמרים בקוסמולוגיה מקבלים 

-משום מה גושפנקה מדעית והם לעולם לא ירדו מן הפרק, כי לא ניתן להכחישם. ברם, אי
אפשרות להכחיש אינו הופך את הרעיון לאמיתי. רעיון שלא הוכח ניסיונית ישירות או 

אוי לכנותו בשם "מדע". אם נלך הדרך זו, ולא נקדש רעיונות זרים שחדרו גם בעקיפין אינו ר
לספרים של גדולי ישראל, כמו ארבעה יסודות, ארבע מורות וכו' לא תתעוררנה בעיות  של 

 ניגודים בין דת למדע .
 

נקודה נוספת: "אמר הכוזרי: אם כן אני רואה שהתעונו אלה המדענים החמרנים בשם זה 
ת ושומנו על ידו משתפים עיקר אחר עם הבורא, באומרנו כי ההתפתחות חכמה של התפתחו

ופועלת מעצמה. ואפשר שכך נבוא לומר בורא על התפתחות" . אמר החבר : כן הוא, אבל יש 
לתאים החיים כוחות הסתגלות, השתנות והתחלפות, מבלי שנייחס להם חכמה רק עבודה, 

-יש בו חכמה לכוונה לא יתייחס כי אם לחכם ולכלאבל הארגון, הניהול והפיתוח וכל אשר 
יכול. ומי שקורא לכוח המארגן את התא החי על ידי הסתגלות, השתנות וברירה בשם 

 התפתחות לא יזיק, כשמרחיק ממנו החכמה.... וזהו שורש האמונה ושורש המרי "
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ק מהשאלות. : אבולוציה הוא נושא די רחב, ולכן אני מקווה שענינו לפחות על חללסיכום
בריאת העולם עד היום נשארה כחידה ואף אדם לא יוכל להסביר את הלא מובן איך נראו 

ששת ימי בריאה איך חומר תפס חומר אחר והביא לדבר חי ונושם שאלוהים קורא לו האדם.  
דעתי האישית היא שבריאת העולם היא התפיסה הכי אמיתית והכי הגיונית שיש יוצר 

עבר לזה שאפילו האדם הכי חכם עלי אדמות לא יוכל להסביר זאת. עצם עולמות ויש עולם מ
המחשבה הזאת גורמת לאנשים לתהות מהו הכוח העליון הזה שאיתו  אנו חיים ודרכו אנו 
נושמים ולרבים מאתנו זה משאיר שאלות לא פתורות, אולי מכיוון שאלוהים חסם לנו את 

יפה, ולמה. אני שמח שבחרתי בנושא הזה כי האפשרות להבין אותו ולחח לו לקבוע, מתי, א
 הוא אחד המרתקים בעיניי, גם למדתי דבר או שתיים .......

 
: אני רוצה להודות לרב בועז על שנה נפלאה והתעמקות באמונה החדיר בי כוח יותר תודות

מאי פעם למדתי והשכלתי, לרב ישי, לאיתמר הצדיק אתם גדולים מהחיים, וכל החברים 
 אן מת עליכם שיהיה לכם כל טוב.... שרכשתי כ

 
 

 אוהב אתכם,

 

 יהודה היילה
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 בס"ד
 

 גיא וקנין תוקפו של הגיור הרפורמי /
 

הגיור הרפורמי שונה במהותו ובחלק המעשי שבו מהגיור האורתודוקסי, המקובל עפ"י 
ההלכה. במאמר זה אפרט את שלביו, הקשיים שבו ואת משמעויותיו הלאומיות כאשר 

 לות הבהרה. אפתח בשא
 

"ומודיעין אותו מקצת מצוות קלות ומקצת מצוות חמורות... ומודיעין אותו עונשן של 
 .)יבמות מ"ז,א'(מצוות" 

ההנחה הפשוטה עפ"י הפשט הכתוב בגמרא הוא, כי מהות הגיור היא קבלת התורה 
 והמצוות, אך האם כך הדבר?

 
 אך האם די בכך ? ם()הקזת דומילה  טבילה*הדרך בה נהוג להתגייר היא ע"י 

 *האם אין צורך בקבלת עול התורה ? עול מצוות ?
אכן   שאין בו דרישה לקבלת עול מצוותהאם הגיור הרפורמי -על סמך שאלה זו עולה השאלה

 גיור?
 

קיימים מקורות רבים העוסקים בשאלות הנ"ל. מספר מקורות מראים כי אין צורך בקבלת 
גש על עניין קבלת עול מצוות כהצטרפות לכלל מצוות בעוד שמקורות אחרים שמים ד

 ישראל.
 

 מקורות שנראה מהם שאין צורך בקבלת מצוות
שמטבילים אותו  קטןמדבר על עניין גיור  -)כתובות י"א, א'/ שבת סח'(. הריטב"א 5

  דין ע"מ להתגייר.-ע"י דעת בית
דבר שווה הקטן אינו יודע על קיומן של המצוות אך אין זה מעכב את גיורו, אך ה

לעניין גר שנתגייר בין הנוכרים, שהוא מבחינת הכלל נחשב שאינו יודע כלל מתורה 
 ומצוות ובכל זאת הוא נחשב לישראל בר מצוות.

דן בשאלה הנ"ל. דבריו לכאורה  )הל' איסו"ב הל' ד' פרק י'ד,ב'(. גם הרמב"ם 2
וען שיש סותרים, במקום אחד הוא אומר שדי בטבילה כהצטרפות ובמקום אחר ט

 צורך בקבלת עול מצוות.
 
בבסיס הסתירה הזאת קיימת ההנחה כי לא ייתכן גיור ללא קבלת תורה ומצוות. דבר זה  

מוסכם על הכל, השאלה היא: האם יש צורך בקבלה מפורשת של תורה ומצוות או שדי 
 בהסכמה כללית? 

 
ומצוות. די לנו  דן בגר הקטן שאינו מסוגל לקבל על עצמו מרצון עול תורה -הריטב"א

להסתפק בהשערה כי אין הוא מתנגד לקבל עול מצוות, וייתכן שהוא אף מסכים.  מי 
שהתגייר בין הנוכרים וקיבל עליו עול מצוות, לפי מה שמקובל בחברתם, הרי הסכים לקבל 
מצוות באופן עקרוני, למרות שבפועל יש לו מספר מועט של מצוות )כמו נזיר(. לפיכך אינו 

ל לכל מה שתואר לעיל, הרי בגיור רפורמי אין בכלל דרישה לקיום מצוות, ההפך דומה כל
הוא הנכון, כל מהותה של הרפורמה היא להקל את עול המצוות מהאדם. הגיור הרפורמי 

 מתנגד למה שנאמר בהר סיני, לכן אינו גיור כלל.
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שהוא יידע את  גם אם מדובר בחוסר ידיעתו של הגר את המצוות, אין זה משנה כלל כי גם
 המצוות הוא לא ישנה את יחסו אליהם, הוא יישאר בגיור הרפורמי.

 
 שלבי הגיור 

 בכל גיור יש שני שלבים: 
 יציאה מהנוכריות  .א
 כניסה לכלל ישראל .ב

 
כדי לצאת מהנוכריות די בבית דין של הדיוטות ואף ללא קבלת מצוות מפורשות, הוא יוצא 

, עליו להתגייר בבית דין הנחשב כאחד מכלל ישראלק, מכלל נוכריות, אך כדי להיות גר צד
של מומחים, כיוון שבמקרי הגיור הוא לשם שמיים ולשם קבלת מצוות. על מנת להיות גר 

 גמור יש צורך להתגייר בבית דין של מומחים.
 

היציאה מן הנוכריות תהיה מוחלטת אך ורק אם תהיה נכונות מצד הגר לקיים מצוות. ראוי 
היא זו המכניסה את הגר לבריתו  המילהל פי הגדרתו של בעל זכר יצחק סי' ל', לציין כי ע

 של אברהם אבינו ע"ה, והטבילה היא זו המכניסה אותו לכלל תורה ומצוות!!! 
 

השאלה שעולה היא, מה גורם למה: קבלת עול מצוות היא גורמת להשתייכות כלל ישראל 
 לת מצוות?או להפך, הכניסה לכלל ישראל היא גורמת לקב

 
טבילה היא עיקר הגיור והכניסה לכלל ישראל וקבלת המצוות הם פועל  -הרמב"ם, הרי"ף

יוצא מכך, לכן אין צורך בבי"ד. מתוך כך אפשר להסיק כי גיור רפורמי יש בו משום 
 הצטרפות לעמ"י והגיור תקף.

 
מהווה את בית הדין צריך להיות בקבלת המצוות ולא בטבילה, כי קבלת המצוות  -התו"ס

 "כרטיס הכניסה" שלו לעם ישראל. כך יוצא כי אין משמעות לגיור הרפורמי.
כבר קודם דימינו את הגר לנזיר שבפועל מקיים מספר מועט של מצוות. נראה כי ההשוואה 

. כאשר אדם מקבל על עצמו נזירות, בעל אין נזירות לחצאים -לנזיר מלמדת אותנו את ההפך
 לימה.כורחו התחייב לנזירות ש

 

אולם, מהו הדין לגבי נזיר שטוען שנזירותו נובעת לא מסיבות רפואיות )מתנזר מיין( ולאו 
 ה'? שבמקרה אין הוא נזיר כלל !!!-דווקא מתוך רצון להיות נזיר ל

 
נראה כי "הגיור" הרפורמי דומה לנזירות כזאת, גם אם יש בה קבלת מצוות מסוימות הרי 

את משה בתורתו. אדם המתגייר גיור כזה יודע מראש שאין הן נתפסות כמצוות שה' ציווה 
הוא מקבל על עצמו תורה מסיני. אין כאן אפילו תחילת כניסה לכלל ישראל, כי ע"מ להיות 
חלק מישראל יש צורך בקבלת מצוות שקיבל עם ישראל בהר סיני. מי שאינו מכיר במעמד 

ת הגיור כשיטת רנב"י, שההצטרפות לעם ישראל, גם אם נגדיר א סהר סיני אינו יכול להיכנ
להיות הכרה במעמד הר סיני כמחייב כל אחד  חייבתלכלל ישראל היא המחייבת במצוות, 

 מישראל לקיום תורה ומצוות.
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 בית הדין
אנחנו מוצאים עוד סיבה שלא להכיר בגיור הרפורמי והיא שלבית הדין הרפורמי אין סמכות. 

 דין".-עצמם את השם "ביתלא כל שלושה ישראלים יכולים לתת ל
 :לבית הדין הרפורמי יש שלושה חסרונות

א. בית דין רפורמי לא רואה את עצמו כשלוחה של בתי דין שיש להם סמכות, שהרי 
הרפורמה כשמה היא, היא לא רואה את עצמה כהמשך כלשהו לתורה של ישראל, שהיא לנו 

 מורשה ממשה רבנו.
 

תי הדין הרפורמי חלק ממשי מהם, משום שהם שולחים ב. בתי הדין הסמוכים לא רואים בב
 אותם לתקן דברים ולא לעוות אותם ובתי הדין הרפורמי מעוותים את הדברים.

 
, בוודאי שאסור שהוא יהיה )אנשים פשוטים(ג. גם אם מותר שבית הדין יהיה של הדיוטות 

 ע"י אנשים מחללי שבת שהם בכלל פסולים מלדון.
 

כתוב: "כל הכשר לדון כשר להעיד ויש שכשר להעיד ואינו כשר לדון",  '()מ"ט, בבמסכת נידה 
כאן אנחנו רואים שמי שפסול להעיד, הוא גם פסול לדון ובוודאי שמי שאינו שומר תורה 

 ומצוות ואינו מכיר בתורת משה מסיני, הוא פסול מלהעיד בענייני גיור וגיורו אינו גיור כלל.
 

 בהלכות חציצה במקווה טבילה אצל אנשים שלא בקיאים

טבילה שנעשית לעיני בי"ד רפורמי אינה נחשבת, משום שהם לא עושים אותה כהלכה. 
הטובלת צריכה לבדוק את עצמה לפני הטבילה, שאין עליה כל מיני דברים שיכולים להוות 
חציצה בעת הטבילה ואנחנו יודעים שבית הדין הרפורמי כלל לא מקפיד על הלכה זו ולכן 

 אינה נחשבת. הטבילה
 

גם אם יש באשה מיעוט של משהו שיכול להיות שיעשה חציצה, אבל היא אינה מקפידה עליו 
ביום יום, בהלכות טהרה זה לא פוסל את הטבילה. אבל לעומת זאת בהלכות גיור היא 
חייבת להיות נקייה לגמרי, גם אם יש בה מיעוט והיא לא מקפידה, זה פוסל את הטבילה 

)טבילה לשם בול שוב. והרמב"ם משווה את הלכות הגר להלכות טהרות והיא חייבת לט
 .טהרה(

 
 טיעונים כלליים-מדוע לא ניתן לקבל את הגיור הרפורמי

הרפורמים הם אנשים אשר המציאו לעצמם דת חדשה, דת מודרנית, והם מקיימים אותה א. 
הדת שהם  על פי הדרך שלהם ולא על פי הדת המסורתית שאנחנו כולנו מכירים. את

ההבנה שלהם ולא איך שכתוב, בדת האמיתית ובתורה  מקיימים הם עושים אותה לפי
 שקבלנו על ידי משה בסיני.

 
 בגיור ישנם שלושה תהליכים :ב. 

 שהוא לימוד הערכים וההשקפה למצוות של היהדות. -נפשי
 שהוא הטבילה והמילה. -מעשי
 בית הדין. -פורום

 לים ברורים לקיום של כל התנאים האלה.ואין לקהילה הרפורמית שום כל
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ישראל וזוהי מטרתו. וכלל עם ישראל חושב שהרפורמים -עצם הגיור הוא הצטרפות לעםג. 
הם כלל לא יהודים וככה יש בעיה עם ההצטרפות שלהם לעם, כי הם מצטרפים לקבוצה 

ש שתי כלשהי. גיורים שלא מקובלים על רוב העם גורמים לפילוג בעם וגורמים לכך שי
 קבוצות.  

 

 

 ועכשיו לתודות... 

 

 בראש ובראשונה אני רוצה להודות לכל צוות המכינה:

תודה על שנה נפלאה ועל כל הסבלנות שלך כלפינו, על החינוך המדהים שנתת לנו  -לרב בעז
 .אין עליךועל כל ההשקעה במשך כל השנה, 

 !!!   52שלך, אתה תודה על החינוך הנכון ועל כל הסיפורים המרתקים  -לרב ישי

 על כל ההשקעה שנתת לנו, ועל הפיצות שהיו תמיד בזמן.  -לנפתלי

על ההשקעה ועל המאמצים שם בתוך המשרד ועל הסבלנות כלפינו בזמן ששיגענו  -ליפית
 אותך לפעמים.

תודה על שנה נפלאה ועל כל הכיף והצחוקים שהיו לי ולכל  -לאיתמר המדריך התותח
 לנו גם כמדריך וגם כחבר. החבר'ה איתך, שימשת

 
  ) :שהביאוני עד הלום   להורייתודה 

 
אני רוצה להודות לכל החברים הנפלאים שזכיתי להכיר כאן, זאת השנה  ואחרונים חביבים

    הכי מדהימה שהייתה לי בחיים. 
 

 אתם אנשים מדהימים !!! 
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 בס"ד
 

 אוריאל חדד טוב למות בעד ארצנו? /
 

 מבוא

ר את הנפש עבור א"י? האם עלינו להיאחז בארץ למרות הסכנות ששרויות עד כמה יש למסו
בה, ובכל מחיר? האם ערכן של אדמות גדול יותר מערך החיים? האם נכון ה"קל וחומר"? 

 אם פיקוח שבת דוחה שבת, קל וחומר שהוא דוחה מצוות יישוב בא"י?
 

 מסירות נפש על ישוב בארץ

לא בהדרגה, כך גאולתנו קמעה קמעה. יש מצבי כפי שהשמש אינה בוקעת בבת אחת, א
ביניים שאור וחושך משמשים בערבוביה, אנו מתפללים "קרב אשר הוא לא יום ולא לילה, 

 והיה לעת ערב יהיה אור".
 

כלומר לא עת צרה כצרת שעבוד גלויות, כמובן שישועת ה' הרף עין. ה' יכול להצילנו בנס או 
 ר לסמוך על הנס למרות שהוא קיים.בצורה טבעית. אך ברור לנו, שאסו

 
הסיבה לפי הרמב"ן היא שנצטווינו כמה פעמים על מפדים במדבר: "כל יוצא צבא בישראל", 
כדי להיות מוכנים למצב של מלחמה. ודאי שאנו מאמינים בניסים אך ה' אינו מחויב לעשות 

 לנו נס, ולא הבטיח שלא היו נגעים מצדנו.
 

טע כרם או נשא אישה,לא יצא למלחמה שמא ימות. לכן, הוכחה לכך היא שאדם אשר נ
במקום לסמוך על הנס יש צורך במסירות נפש וידוע ממלחמות העבר שמי שמסר נפשו על 

 מנת לזכות בנס, הרי זה לא נחשב למסירות נפש. 
 

א"י נקנתה בייסורים רבים. בכל הדורות היהודים  חיו בצער של רעב ועוני, סכנות ורדיפת על 
לישב בה וליישבה. השיא של מסירות הנפש היא בזמן מלחמה ובכל תופעות הלוואי מנת 

שלה. ואפילו על כך נצטווינו כדי לשחרר את ארצנו. שמא ישאל אדם "הרי על שלש עבירות 
 מצווים על מסירות נפש... ולא על יישוב א"י?".)ש"ד,ע"ז,ג"ע( חמורות 

 
די מלחמה שייכת באופן המהותי למלחמה, תשובה לכך, נותן מרן הרב קוק, שסכנה תוך כ

וכיוון שריבנו של עולם ציווה על המלחמה, הורה הוא, שהיא דוחה פיקוח נפש של יחידים, 
ועוד. מצווה עלינו להיכנס לכתחילה למצבים של סכנה בשביל ישוב הארץ. אין להיות נאיבי 

 ולחשוב שאפשר לקיים מדינה בלי  המלחמות והסכנות.
 

 ה את הלכותיו המלכותיות בשם "הלכות מלכים ומלחמותיהם".הרמב"ם, כינ
תפיסה זו אין מקומה בספר בלבד, אלא היא ספוגה במשך כל הדורות בלבבות עם ישראל, גם 
אלה שאינם יודעי ספר ומסרו נפשם כדי לגור בארץ, גם גויים יודעים היטב שלמען חיי 

 האומה יש למסור חיי היחידים.
 

לאחוז בארץ בכל מחיר?, משיב הרב צבי יהודה: "שיש להיזהר מכל  בנוגע לשאלה האם יש
כיוון שאנו נמצאים בצו של מלחמה ויש )התנתקות, החזרת שטחים וכו..(, הסגנונות האלה 
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איסור מהתורה "ולא יומס לבב אחיו כלבבו", ע"י התנסחויות שגורמות לרפיון יש לחדול 
 , כדי לעמוד במלחמה יש צורך בגבורה.ממחקרים על נסיגות, אלא להוסיף גבורה ועוז

 
 

עוד בעניין: יש רבנים הטוענים שאין להיבהל מנסיגות מכיוון שדבר זה הוא עראי לחלוטין,  
ואנו לא יכולים לדעת מדוע הקב"ה עושה את זה אבל צריך להבין שזה חלק מהמהלכים שלו 

לנים, אנו בתקופת  שאנו כבני האדם קטנים ופשוטים לא נוכל להבינם. צריך להיות סב
 גאולה וסבלנות אינה חולשה אלא גבורה.

 
 נסיעה במקומות מסוכנים

האם הנני צריך לגור במקומות מסוכנים כמו ההתיישבות ביש"ע, ערי גבול וכדו', שבמהלך 
הנסיעה היום יומי יש חשש שאני מסכן את חיי ולבטח את חיי משפחתי? האם הביטוי 

 תקף כאן? "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם" לא
 

בספר "מסילת ישרים" דן הרב משה חיים לוצאטו על הפחד. הוא טובען, שפחד הוא דבר 
 שלילי, בחיים שיש תמיד תקלות וסכנות, אך אין זו סיבה לפחד.

 
אין לאדם להימנע מלעשות את מה שצריכים לעשות, מפני "רוב הפחד וגודל המורא מן הזמן 

החום ופעם מפגעים ומן החטאים ופעם מן הרוח".  ותולדותיו. כי פעם יירא מהקור או מ
בגלל הפחד, האדם שוקע באי עשייה. אמר עצל אחד: "שחל בדרך בין ארי ובין החורבות, 

 וכבר גינו חכמים המידה הזאת וייחוסה אל החטאים".
 

מעשה באחד מן הגדולים שראה שתלמידו מפחד. אמר לו: "פחדו בציון חטאים, אחזה רעדה 
דם צריך לקבל את המציאות כמו שהיא, "יסתפק בכל ענייני העולם במה א -באנשים"

 שהזדמן לו, ויהיה נכן לבטוח בה', ולא יירא מתולדות הזמן ופגעיו".
 

לעומת זאת הזהירות היא דבר חשוב, "חייבו חכמים בכל מקום שישמור אדם על עצמו 
תייבשות, אין זה בהכרח שמירה מעולה, ולא ישים עצמו בסכנות".  אם חטפת הצטננות או ה

גזירת המלך, אלא האשמה היא בך שפשעת, ולא נזהרת ומקרא מפורש: "ונשמרתם מאוד 
 לנפשותיכם".

 
 סוגים של יראה: יראה ראויה ויראה שוטה. 2יש 

 מבוססת על שכל והגיון. -יראה ראויה 
 שאדם רוצה להוסיף שמירה על שמירות ויראה על יראה, עד שבסוף לא  -יראה שוטה

 יעשה שום דבר טוב ומועיל בחיים, אך איך נדע להבחין בין השנייה?
 

 חכמים מסרו לנו קריטריון: במקום שנזק שכיח זה שונה.
כי מקום שהנזק מצוי ונודע יש להישמר, אך מקום שאין הנזק נודע אין לירא, אין לשקוע 

 בדמיונות ולהמציא סכנות שבכלל לא קיימות וזהו יראה  שוטה.
 

נמשיך לחיות כמו בני אדם מן המניין, וכמו אחינו החיים בבטחה יחסית במרכז  לכן, אנו
ובשאר רחבי הגלובוס. ניסע לכל מקום ונעשה הכל, אבל אסור לשכוח שתמיד צריך לחיות 

 על פי כללי הביטחון וכללי הזהירות.
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 לסיכום:
 

ה, שכן כדי  לקבל אנו הוכחנו שהמונח "טוב למות בעד ארצנו" לא צריך להיות בסימן שאל
חזקה על הארץ ולהשאירה בידי העם הנבחר  צריך להילחם מכיוון שזה צורך קיומי, וגם אם 

 זה במחיר של הקרבת חיים. 
 

אבל אסור שזה ייתן לנו עילה להתאבד ולעשות דברים חסרי הגיון, תמיד צריך להשתמש  
 בזהירות יתרה מחשש לפגיעה בנו.

 
 

 באהבה,
 

 עובדים..." "עובדים אוריאל  



 99 

 בס"ד

 
 לישי טלקרמסירת חבלי ארץ מא"י לעם זר / 

 
 האם מותר לתת לגויים לשבת בא"י?

הקב"ה אומר למשה: "והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם ואבדתם את כל משכיותם ואת 
כי לכם נתתי את הארץ" … והורשתם את הארץ… כל צלמי מסכותם ואת כל במותם

 נ"ג(-)במדבר ל"ג, נ"ב
 

אומר שזוהי מצווה החלה עלינו בכל דור ודור ואנו חייבים לפעול ולקיימה,      מב"ןהר
אומר שזוהי הבטחה אלוקית שזה יקרה אבל בפסוקים אלו מדובר על גירוש גויים מן  ורש"י

הארץ בהקשר של עבודה זרה, על מנת שלא יחטיאו את ישראל. אנו מצווים לגרש את שבעת 
והכיתם … הגירגשי והאמורי והכנעני והפריזי והחיווי והיבוסיהעמים מן הארץ: "החיתי ו

כי אם כה תעשו להם מזבחותיהם תתוצו" כלומר, שגם כאן מדובר … והחרם תחרים אותם
 על גויים שעובדים ע"ז וזהי הסיבה שצריך לגרשם. 

 
הברייתא בגיטין מה' א' מוסיפה שהאיסור להושיב גויים בא"י הוא כדי שהם לא יחטיאו 

אומר על  הראב"דתנו בעבודה זרה:" ולא יישבו בארצך פן יחטיאו אותך לי.."מה גם שאו
שמדובר שם רק על גויים משבעת העמים )שמות כ"ג,ל"ג(. הפסוק " ולא ישבו בארצך..." 

וכיוון שבימינו אין יותר זכר לשבעת העמים אז לאיסור זה אין תוקף יותר, אלא שהנצי"ב 
וי זה ואומר שצריך לגרש גם גויים שבאים עלינו למלחמה וזה העמק דבר בספרו מרחיב ציו

אומר שאנו צריכים לגרש גם גויים שהם לא משבעת העמים אבל הם יוצאים נגדנו למלחמה. 
מצוות בני נח וגם הישמעאלים  3אומר שגוי שלא עובד ע"ז וגוי שקיבל על עצמו  הרמב"ן

 הם לשבת בא"י.אלו מותר לתת ל 3 -ל)שהם אינם בגדר עובדי ע"ז( 
 

 כיבוש הארץ
 האם מותר או צריך לכבוש את הארץ מידי הגויים שיושבים עליה?

 
אומר שאין מצווה כזאת כלומר זו לא נקראת מלחמת מצווה, הרמב"ם כשמנה את  הרמב"ם

אומר: "מלחמת שבעת עממים ומלחמת עמלק ועזרת )בהל' מלכים ה',א'( מלחמות המצווה 
" כלומר מלחמה לכיבוש הארץ לא נקראת מלחמת מצווה, אלא ישראל מיד צר שבא עליהם

אם הוא בא עלינו למלחמה שאז אנו מצווים להילחם איתו ולכבוש את השטח שלו, לדעת 
הרמב"ם מלחמה שהיא לא לצורך כמו למטרת כיבוש או להרתעה היא לא מלחמת מצווה. 

שמעו" של המלך היא מוסיף ה"לחם משנה" שמלחמה שבאה להרתיע ו "להרבות בגדולתו ו
בבחינת "הבא להרגך השכם להרגו" אבל בכל זאת היא בגדר מלחמת רשות, מאידך גיסא 

חולק על הרמב"ם ואומר: "נצטווינו לרשת הארץ... וזו היא שחכמים קורין אותה  הרמב"ן
 מלחמת מצווה... נצטווינו בכיבוש בכל הדורות".

 
ר נמצא בידינו אז זה לא שאלה בכלל האם פרופ' אליאב שוחטמן אומר שבימינו כשהשטח כב

צריך לכבוש או לא אלא זאת חובה אפילו במקרה הצורך להילחם על שטחי א"י כי זו מצווה 
 מדאורייתא ואסור לנו למסור שטחים מא"י. 
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 בעד ונגד מסירת חבלי ארץ

 
 בעד

עדיף לנו כשאנו נמצאים ביו"ש ובעזה אנו שולטים על אוכלוסייה עוינת ומהרבה בחינות 
להתנתק מהם, כמו למשל מבחינה תועלתית  אם נתנתק מהם אז זה יגרום לחיסכון של כסף 
על הפעילות של הצבא שהיא לא ממש זולה, גם מבחינה מוסרית אנו ניתפס מעתה בעולם 
כיותר צודקים ודעת הקהל בעולם תשתנה כלפינו ויותר יתחילו להאשים את הפלשתינים על 

מבחינת ההרג ושפיכות הדמים -נגדנו. מעוד בחינה  עדיף לנו שנצא הטרור שהם מפעילים
אנו חיים במציאות יומיומית שנהרגים חיילים ואזרחים ואם נתנתק אז שפיכות  -כלפינו 

 הדמים תרד לפחות בטווח הקרוב.
 

 נגד
עד עכשיו דיברנו האם מותר לתת לגויים לשבת בארץ אבל זה שמותר לתת להם לשבת בארץ 

ומר שמותר למכור או אף למסור להם אדמות מא"י, וההיתר שניתן למכירת אדמות זה לא א
לערבים בשנת השמיטה הוא בא במטרה לאפשר עבודה על אדמה זו ושלא יהיה הפסד לאותו 
יהודי, מה עוד שהתכלית של התורה בסופו של דבר היא  שיגורו בארץ רק יהודים או אפילו 

י התורה מצווה אותנו לגרש את שבעת העמים מהארץ עם מיעוט קטן מאוד של גויים שהר
וכל גוי שעובד ע"ז וגם גויים שבאים עלינו למלחמה כך שבסוף אם אנחנו מוסרים שטחים 

 אנו מביאים לתוצאה הפוכה ממה שהתורה רצתה.
 

אומר: "אם יש בידינו להשיג כל א"י... הדבר פשוט שאין לנו רשות לוותר על  הרב צ.פ פראנק
דמה אחת למוסרה לידי זרים דאמר קרא "לא תחנם" לא תעשה מן התורה דאסור אף שעל א

למכור להם ואפילו אילן אחד " )איתמר ורהפטינג, עמדת הרבנים בפולמוס חלוקת הארץ 
מביא עוד עניין חשוב ואומר:  אליאב שוחטמן(. פרופ' 231-233תחומין ט' עמ' )תרצ"ז( 

ד ישראל...אחת היא: השמדת מדינת "מטרתם של ארגוני המחבלים הפועלים נג
ישראל,מטרה זו אינה תורה שבעל פה אלא היא רשומה בחוקת ארגון זה שלא שונתה ולא 
תוקנה עד עצם היום הזה...חתימתם על "הסכמי אוסלו" לא נועדה אלא להשיג מישראל 
ויתור על חלק משטחי א"י וזאת במסגרת מדיניות ה"חיסול בשלבים"" לנו זה לא סוד 

טרתם המוצהרת היא השמדת מדינת ישראל ולכן זה אבסורד לנסות לנהל תהליך שלום שמ
ומסירת שטחים לעם שעם היד האחת לוחץ לך את היד ו"עם היד השנייה ידקור אותך בגב", 
מוסיף ואומר פרופ' שוחטמן: "כשאומה חורתת על דגלה "לכו ונכחידם מגוי ולא ייזכר שם 

ולכן למלחמה שלנו נגד ארגוני המחבלים יש טעם וזוהי ישראל עוד" היא הופכת עמלק" 
 מלחמת מצווה.

 
מצוות יישוב הארץ מצווה אותנו לכבוש את הארץ שנאמר: "והורשתם את הארץ וישבתם 

ועוד נאמר: "כי אתם עוברים את )במדבר ל"ג, נ"ג( בה כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה" 
 נותן לכם וירשתם את הארץ וישבתם בה".הירדן לבוא לרשת את הארץ אשר ה' אלוהיכם 

שמצווה זו קיימת בכל הזמנים. ואם אנו מצווים לכבוש את הארץ אז קל  הרמב"ןועוד אמר 
 וחומר שאסור לנו לוותר על חלקים מא"י.

אסור לנו לוותר לאויב גם משום שאם נוותר אז ירד כח ההרתעה שלנו והוא כבר לא יפחד 
לחלל שבת בשביל שלא לבוא למצב של הרג יותר גדול כאשר ולכן אנו חייבים ללחום ואף 

 האויב כבר לא יפחד מאתנו ויילחם ויגבה מאתנו יותר קורבנות.
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 )ויקרא כ"ה,כ"ג(נאמר בתורה: "והארץ לא תימכר לצמיתות" 
שאין למכור שום קרקעות מא"י לידי הגויים וקל וחומר שאין לתת שום  הרמב"ןואומר 

 חבלי ארץ במתנה.
 

יגה מא"י שהיא נעשית במדרגת הכלל יש בה חילול ה' גדול מאוד שכן כל גוי יודע נס
שהקב"ה הבטיח לעם ישראל את א"י וכאשר הוא רואה שעם ישראל מוותר מעצמו על 
חלקים מא"י אז הוא רואה שלכאורה ההבטחה האלוקית לא מתקיימת ואין חילול ה' גדול 

 מזה.
 

ת להתקבל אם הן נוגדות את התורה שהרי למשל אם החלטות הממשלה או הכנסת לא יכולו
מלך אומר לבטל מצווה מסוימת אין שומעים לו משום שדברי הקב"ה קודמים לכל וכך פסק 

ואם מלך שנבחר ע"י נביא או סנהדרין וכל ישראל קיבלו אותו )בהלכות מלכים ג',ט'(  הרמב"ן
חלטותיה נוגדות את התורה עליהם הוא לא יכול לבטל מצווה אז קל וחומר הממשלה אם ה

 אין לקבל את ההחלטה ועם ישראל צריך להתנגד להחלטה כזו בתוקף.
 

 האם ההכרעה צריכה להינתן בידי העם?
שבהעדרו של מלך חוזר שרביט השלטון : ")במשפט כהן סי' קמד של"ז א'( הראי"ה קוקאומר 

לגביה נחוץ סנהדרין  לידי האומה כולה הדבר נכון גם לגבי מלחמת רשות, שלצורך ההחלטה
וממילא בהעדר סנהדרין ממלא הקול של הרוב היהודי בישראל את מקומו" והרב שלמה 
ריסקין מפרט שבמצב כזה דעת העם יכולה להיקבע בהצבעה של כל בעלי זכות הבחירה 
ובנושא זה שהוא חשוב ומגיע עד סכנה שיכולה להיגרם לעם ישראל אז העם צריך לקבוע 

רה על ידו שהיא הכנסת או הממשלה או הראש ממשלה שהרי בזמן ולא הרשות שנבח
שהציבור בחר בהם הוא לא הביע דעה בקשר למסירת שטחים ולא נתן להם את קולו 
שישתמשו בו גם בעניין זה ולכן ההחלטה צריכה להיות בידי הציבור, מנגד אומר פרופ' 

ל לשנות עניין  והוא שוחטמן שהתפיסה ההלכתית היא שבמקרה של איסור הרוב לא יכו
והוא מביא את תשובתו )סנהדרין סו' א'( מביא כלל תלמודי: "קשר רשעים אינו מן המניין" 

: "כלום יש בידי הקהל לתקן תקנה שתשלול את )שו"ת סי' סא'(של הריב"ש על שאלה שנשאל 
סמכותו של תלמיד חכם לנדות בלא שהסכימו לכך אנשים ידועים?" תשובתו היא: "אין 

ולת בידי הקהל להסכים שלא יהיה נידויו נידוי ושלא יהיה המנודה נוהג בדברים יכ
שהמנודה חייב לנהוג בהם וכל שכן אם כוונתם בהסכמה ההיא מפני שעינם צרה בכבוד 

 .)הקהל(תלמידי חכמים  כי אלו 
 

אין הסכמתם ומניינם כלום כי קשר רשעים הוא זה וקשר רשעים אינו מן המניין" וכמו 
הקהל לא יכולים לשנות את האיסורים שהטיל התלמיד חכם אז גם הקהל בישראל  שכאן

, מוסיף פרופ' שוחטמן )מסירת שטחים מא"י(לא יכולים לפסוק בעניין האיסור הגדול הזה 
ואומר דבר נכון שכשם שלרוב אין זכות לפגוע בזכויות הפרט כך קל וחומר אין לרוב זכות 

בתיהם ואדמותיהם בניגוד לרצונם ואף בלי לשאול אותם לפגוע בהרבה פרטים ולמסור את 
שזה כשלעצמו לא מוסרי, זאת ועוד מוסיף פרופ' שוחטמן שגם מבחינה הלכתית שאם זה 
מלך, רשות שלטונית ואפילו אם כל העם החליט, בכל זאת אין לנו זכות לוותר על חלקים 

)בעמדת יהושוע קניאל  מא"י שניתנו לנו מהקב"ה לעולם והוא מביא את דבריו של הרב
: "אין כל זכות למי שהוא יחיד או (239הרבנים בפולמוס חלוקת הארץ תרצ"ז תחומין ט'עמוד 

רבים לוותר על זכותו של העם היהודי בא"י לכל גבולותיה כי נציגי האומה אם אפילו ייבחרו 
רופוס ע"י כל חלקי העם בכל תפוצותינו כוחם לגבי כל הדורות שיבואו לא עדיף מאפוט

שמינוהו בית דין שאיננו יכול למכור מעות יתומים... כיוון דסתם הפקעה רעה היא... ואיך 
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יוכלו להפקיע מהדורות שעברו ומהדורות העתידיים לבוא את זכותם על הארץ לכל 
 גבולותיה"

 
 

 דעתי האישית
ו זה בצורה "בכל דור ודור באים עלינו לכלותינו..." אנו רואים את זה בכל דור ודור ובדורנ

גלויה מאוד, מחוץ לא"י ובתוך א"י מבחוץ יש אנטישמיות ומבפנים יש את הפלשתינים 
שמנסים בכל הזדמנות לפגוע בנו בצורה גלויה ובאמירה גלויה ובלי שום מנגנון שיעצור את 

הוא שלנו )אם בכלל( זה. אני מסכים עם הרב ריסקין שאומר שתנאי הכרחי למסירת שטחים 
מלא כמו זרימת מודיעין שוטפת לישראל, כניסה חופשית של צה"ל בסמיכות  יהיה ביטחון

לכל אירוע ביטחוני, ומיגור של הטרור מצד הפלשתינאים וזה ברור מאליו שחייב להתקיים 
התנאי הזה, אני חושב שמהתחלה זה מעשה לא מוסרי וללא שום הצדקה נכונה להוציא 

ם טעם וריח" ואני מסכים עם פרופ' שוחטמן אנשים מבתיהם, זוהי החלטה לטעמי "ללא שו
שאין לנו זכות למסור שטחים מא"י לעם זר ומכאן שמשאל עם הוא בכלל לא רלוונטי ולא 
נכון, כי אני השתכנעתי שבאמת לעם אין זכות לפסוק ולמסור חלקים מא"י בניגוד להחלטה 

נוכל לדעת אם  אלוקית לתת לנו את הארץ מה גם שלדעתי אם יהיה משאל עם אז אנו לא
המארגנים של המשאל לא יטו את התוצאות לטובתם ולאינטרסים שלהם וזה באמת עלול 

 לקרות....   
 
 

 אני מקווה שבזכות הקב"ה יהיה לנו רק טוב!!
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 בס"ד 
 

 / אפטמו יוסףאדם ואדמה 
  

כידוע לנו הטבע מחולק לשרשרת המזון, המתחלק בתוכו ל: דומם, צומח, חי, ואדם. 
נחשוב שהאדם, הגבוה בשרשרת המזון, הוא השולט בטבע בכלל, אז יש לי כמה לכאורה 

 דברים להגיד בנושא שמסבירים את תכולה של כל מרכיב ומרכיב משרשרת המזון.
 הנראים הדברים הפשוטים בטבע.)שהיא גם צומח( אבן, חול, עפר, אדמה  -דומם 
 צות התלויות בארץ חרישה )על ידה עושים את המפרחים, עצים, שתילים, אדמה  -צומח

 .שתילה וזריעה(
 דגים.)אדם בתוכם( חרקים , זוחלים, יונקים  -חי 

בסופו של דבר האדם נחשב לשולט בשרשרת המזון בטבע. החידוש הוא, שבעצם האדמה 
מתוך הצומח והדומם היא השולטת בטבע, שבלעדיה אי אפשר להתקיים. אני אסביר את 

 דבריי:
 

 ק שלישי כך:נאמר בתפארת ישראל פר
"...אך האדם הוא הדבר בכוח היוצא אל הפועל, ויראה שמו מורה על הדבר העצמי, שהוא 
המיוחד בו האדם מכל, וזה הנקרא אדם על שהוא עפר האדמה, ועתה יש לשאול וכי כל שאר 

בשם בשם אדם על שם שנברא מן  דהנמצאים אינם מן האדמה שיקרא האדם בייחו
 האדמה".

 
)התשובה  האדם שהוא השורש של האדמה במה זכה להיקרא על שמה?נשאלת השאלה: 

 בהמשך המאמר( 
 

"...וזה כי האדמה היא מיוחדת בזה שהיא בכוח ויש בה יציאה לפועל וכל הדברים אשר 
לכל זה וזה הוא עניין האדם  חיוצאים ממנה, צמחים אילנות ושאר כל הדברים והיא בכו

ולפיכך שמו ראוי לו שיהיה משתתף עם האדמה שהיא שיוצא שלמותו אל הפועל  חשהוא בכו
אל הפועל בפירות וצמחים וכל אשר שייך אליה וכן הוא האדם יוצא  חמיוחדת לצאת מן הכו

 כוחו אל הפועל".
 

ההסבר להנ"ל הוא כמה שהאדמה והאדם שונים, ודומים בכך ששניהם מוציאים לפועל 
יהם, והאדם מוציא לפועל בכך שגם הוא דברים. האדמה מוציאה לפועל אילנות צמחים למינ

 מייצר "פירות", בנים ונכדים והמשך שושלתו.
 ויכולנו להגיד שהאדם יכול להסתדר בלי האדמה, והאם אפשר?

שהאדם תלוי באדמה, כי היא זאת שמניבה את הצרכים הפיזיים של  ןלא ניראה לי, מכיוו
 רהחמצן שהצמחים פולטים לאוויהאדם כגון: חיטה ושעורה, פירות וירקות למיניהם וגם 

 שהוא בחמצן שאנו נושמים.  
 

  ()דברים כ'. יט'"כי האדם עץ השדה..." 
את הפסוק מסביר האבן עזרא פשוטו כמשמעו ואומר שממנו תאכל ואותו לא תכרות 

 ונשאלת השאלה ולמה?
 כי האדם עץ השדה, וחיי בן האדם הוא כמו חיי עץ השדה.

אדם, רק מותר לאכול ממנו. אסור לך להשחית אותו -חיים לבן"ולא תשחית עץ פרי שהוא 
 כדי שתבוא העיר מפניך במצור, ותשחית רק עצי סרק".
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רציתי להמחיש את הקרבה או האי שוני בין האדם לאדמה ע"י שיר שכתבתי לפני חצי שנה 
 בטיול בשטח, והלך ככה:

 
 עולם ומלאו של שקט המשתרע לכל הכוונים.

 בלתי צפוי שיצאתי לסיבוב, פגשתי אותו באופן
 הוא הראה לי מהי שלווה ונחת רוח.

 כל כולו נטול מדאגות, וממחשבות מיותרות.
 הוא פשוט אופטימי.

 הוא דיבר בלי מילים, אבל אמר הרבה,
 שמשאיר בך חשק לפגוש בו שוב.

 כל כך הרבה אוהבים אותך, בזכותך הבנתי מהי אהבה הדדית.
 י אורח שפוגעים בך מבלי לשים לב.לאט לאט אתה נעלם בגלל עובר

 אל דאגה אני אגן עליך כמו שהגנת עלי שישנתי אצלך.
 אם זה היה ביכולתי, הייתי מפיח בך רוח חיים, שתוכל להגן על עצמך.

 חבל שאת שמך איני יודע, חבל שאינך מדבר"
  

 מהשיר הנ"ל אפשר ללמוד הרבה דברים, ובמיוחד מידות שונות.
 וון:אסביר למה אני מתכ

 
כך שגם האדם צריך  -מידת החסידות ונחת רוח -"הוא גרם לי להבין מהי שלווה ונחת רוח"

 לדעת להיות שליו וסובלני.
 

מידת הטהרה ותיקון  -"כל כולו נטול מדאגות, וממחשבות מיותרות, הוא פשוט אופטימי"
תקן את כך שגם האדם צריך להיות טהור וריק ממחשבות מיותרות ואסורות ול -המחשבות

 הלב.
 

 -מידת הענווה -"הוא דיבר בלי מילים, אבל אמר הרבה, שמשאיר בך חשק לפגוש בו שוב"
 כך האדם צריך ללמוד להיות עניו ולא להתבלט יותר מידי,  ככה כולם יאהבו  אותך.

 
לתת מבלי לצפות לתמורה, לאהוב  -אהבה הדדית -"...בזכותך הבנתי  מהי אהבה הדדית"

 א.כל אדם באשר הו
 

הרצון לתת  -הקרבה עצמית -"אל דאגה אני אגן עליך, כמו שהגנת עלי שישנתי אצלך"
 .)גמ"ח(ולתת 

 
בכלליות אנו למדים מין השיר שכמה שאנחנו חושבים שהאדמה היא רק חול ואבנים, אפשר 

 ללמוד ממנה הרבה על דרך ארץ והנתינה לזולת.
 

 יש מדרש תנחומא, קדושים ח' שמספר:
נוס המלך שהיה יוצא למלחמה, והולך עם הצבא שלו להילחם במדינה אחת מעשה באדריא

שמרדה בו. בדרך מצא זקן אחד שעומד וטורח ונוטע תאנים, שאל אותו אדריאנוס: אתה 
זקן עומד כאן וטורח לאחרים, והשיב לו הזקן: אני נוטע, אם אזכה אוכל מפירות נטיעותיי, 

 ואם לאו, יאכלו בניי. 



 015 

, חזר המלך מהמלחמה ומצא את אותו זקן באותו מקום. מה עשה הזקן, לאחר שלוש שנים
נטל סלסלה ומלא אותה בביכורי תאנים יפות ונתן לאדריאנוס. ואמר לו: אדוני המלך קבל 
את זה מעבדך שאמרת לי מה אני מתייגע לאחרים, ברוך השם זכיתי לאכול מפירות 

ומילא אותה בדינרי זהב, הזקן  הסלסלזו לכבודך. אדריאנוס לקח את ה הנטיעותיי והסלסל
 הלך לביתו וסיפר את המעשה לאישתו...".

 
כך -ומהמדרש אנו למדים שהזקן עשה זאת לטובת הזולת, לבניו שיזכו לאכול מפרי עמלו ועל

שיבח אותו המלך, וכך האדמה כמו שהיא מניבה מפירות ודרכה אנו מקיימים את המצוות 
 ב דורות שימשיכו את דרכו.התלויות בארץ, כך גם האדם מני

 
 ואיך הטבע קושר את האדם לגאולה?

"ואמר רבי אבא: אין לך קץ מגולה מה שנאמר 'ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם 
 )סנהדרין צח, ע'א(תשאו לעמי ישראל..." 

 
מה באה להגיד לנו התורה הגמרא שמתי שא"י תהיי פורייה בעין יפה ומשגשגת בפרותיה 

, וכך עם ישראל ישגשג בתורה ויקיימו את המצוות התלויות בארץ, יהיה קץ ועציה יפים
 לגולה ויהיה קיבוץ גלויות ותקרב הגאולה במהרה.

 
ויש את הסיפור במגדל השרון, נתכבד הרב קוק בנטיעה הראשונה, כשקם והלך לנטוע 

ופף ובידיו התרגש ועיניו זלגו דמעות ופניו כלפיד אש. שהגישו לו מעדר סירב לקחתו, התכ
טיפל בשתיל שבאדמה ונטע אותו תוך כדי רעדת קודש. ששאלו את הרב למה כל כך התרגש, 
השיב הרב: נטיעת עץ פרי בארץ ישראל אין זו סתם פעולה חקלאית רגילה, זוהי התדבקות 

 במידותיו של הקב"ה.
 

דרגות של ושוב אנו רואים שע"י האדמה, שהיא לכאורה נראית משהו פשוט, מגיעים דרכה  ל
קדושה, "והתדבקות במידותיו של הקב"ה", כפי שאמר הרב קוק ומחזקים את הקשר 

 להקב"ה.
 

 לסיכום...
 ואדם קשורים אחד לשני, חוץ מהשורש הלשוני.)טבע( היו לנו תהיות איך וכיצד האדמה 

 וראינו שהם קשורים אחד בשני מאוד בכך: שאדם בא מעפר האדמה, וחוזר לשם.
 .)ענווה, שלווה, אהבה הדדית...(תנו כל כך הרבה מידות שלא מודעים אליהם שהטבע מלמד או

וע"י המצוות התלויות בארץ אנו יכולים לקרב את הגאולה, כמו שהאדמה מניבה פירות, כך 
גם האדם מניב דורות שלמים ובלי שניהם ביחד לא יכולים להתקיים בארץ, כי אם האדם 

ה לאכול, ואם לא ינטעו באדמה ויטפחו אותה היא לא ינטע זרעים באדמה לא יהיה לו מ
 תהיה שוממה.

 
 ובעזרת השם שנזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן!!

 
 

 אני רוצה להגיד כמה מילים....
שקלט אותי לפה, וגם שרציתי לעזוב באמצע שנה, שיחה  לרב בועזרציתי להודות קודם 

 קצרה, ושיניתי את דעתי בנושא והכול השתלם בסוף.
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ולשעות הנוספות שנתן לנו מקרב לב, נישאר עד השעות הקטנות של הלילה כדי לבדוק מה 
שלום החבר'ה, או סתם להגיד לילה טוב. וכל בוקר לבוא ולא להתייאש בלנסות להעיר 

 שעות בלילה.  4-אותנו, שהוא בעצמו לא ישן יותר מ
רוגע והסביר לנו את הדרך והסובלנות והרוגע הנפשי שגם כשהיה צריך להתרגז, לקח הכול ב

 הנכונה והראה לנו את הטעות בדרך עקיפה והלכתית ולא פוגעת.
 והיה יותר עם משפחתו המכינתית מאשר משפחתו המשפחתית.

 תודה רבה. הלוואי ולכולם היה את הרוגע והשקט הנפשי כמו שיש לך הרב בועז.
ונות, הסיפורים מאוקראינה, , תודה רבה על החינוך הנכון שהבאת לנו, העקיצות הבלרב ישי

 תודה רבה.והשעות הרבות שנתת לנו.  
למרות שלא יצא לי ללמוד אתך, למדתי ממך איך לשלב תורה ועבודה  ,לנפתלי הצדיק

 תודה רבה. וכל הזמן שתרמת לנו, ונסיעות הרבות שטרחת בשבילנו.)עסקים( 
א, תרמת הרבה "האגוזניק", חוץ מהתפקיד שלך לאמן ולהכין אותנו לצבלאיתמר 

שהתרוצצת מפה לשם להשיג לנו כניסה לפה ולשם ודרכיך באשר היו. והשגת ציוד, ושיחות 
אישיות עם כל אחד ואחד. זמן ההשקעה וההקרבה עצמית יותר מן הצריך למרות שיש לך 

 תודה רבה. עכשיו תינוקת בבית.
גיוס, מדור  , שסבלה אותנו שהטרדתנו אותה בשעות לא שעות בטלפונים, לשכתליפית

 תודה רבה.סיירות וכו'. על ההקשבה ועל הסובלנות.  
ואיך לקשר את זה למאמר, כמו שנוטעים זרעים ומשקים אותם ומטפחים, כך גם אתם צוות 
המכינה זרעתם והשקתם אותנו בחינוך הנכון, וטיפחתם אותנו כדי שנצמח ויהיה עצים 

ה היה לכם את הכוחות הנפשיים חוץ גדולים ויפים עם הרבה פירות. אני לא יודע מאיפ
 .תודה רבהמהפיזיים שכל כך השקעתם בנו, שוב פעם  

 
 לתלמידי המכינה...

תודה רבה לכם על שנה מדהימה, למדתי מכם הרבה גם שלא שמתם לב, לימדתם אותי 
דברים שאני לא ידעתי והארתם את עיניי, מכל אחד למדתי קצת, חבל שזה נגמר, אבל כמו 

אמר: "אין למכינה בוגרים", תמיד אנחנו במכינה בתור משפחה אחת חזקה  שהרב בועז
ותומכת. ואין דבר כזה לפספס שנה. גם שלא שמים לב משתנים לטובה ולומדים הרבה 

ותכונות חדשות  םדברים, ואני אישית למדתי הרבה מהצוות ומהחבר'ה, ערכים ואידיאליי
 ם בהפסד מידי פעם וכו'(.)הרצון לתת, וותרנות,להכיר גשגיליתי בתוכי 

 
 

 בקיצור, תודה רבה לכל מי שהיה חלק בדבר הזה שנקרא:
 
 

 

 המכינה הקדם צבאית בקריית מלאכי!
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 בס"ד

 

 לביא כהן/ צניעות 
 

 "ה' שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך" 

 "יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי" 

רדים" או ה"דתיים", מרקינים את ראשם בטח לפעמים שאלתם את עצמכם מדוע ה"ח
בעיר, בישוב, באוטובוס וכו'. מאמר זה בא לתת לכם את  -כשהם הולכים או יושבים

התשובה לכך ואך איך להימנע מהבעיה שהיא: חוסר הצניעות בדורנו זה ולכן החלטתי 
 לכתוב בנושא הצניעות שנושא זה נראה לכאורה לא כל כך חשוב אך הוא לא פחות חשוב

 מכמה דברים ביהדות כמו שנבאר בהמשך.

 

 צניעות מהי? 

לפי פירושו של אברהם אבן שושן הצניעות היא ענוותנות, תום דרך חוסר יהירות טהרת 
 המוסר פרישות מדבר עברה, והחכמים משבחים אותה.

 
הצניעות לא נמנית עם תרי"ג המצוות כמצווה ייחודית, אלא הלכות צניעות מצויות 

ם בש"ס ובפוסקים. הרב קוק זצ"ל בספרו מידות הראי"ה ערך הצניעות כותב: במקומות רבי
"הצניעות היא מצע כללי למצוות כולן, היא עמדה כללית לעולם, היא תנאי לכל המצוות 
ואינה מצווה ייחודית מוגדרת לעצמה.." ומוסיף הראי"ה זצ"ל: הצניעות היא קיומו של 

בות רבות בעולם לכן היא כה חשובה לחיי היחיד העולם הרוחני והחומרי, והיא גורמת טו
והציבור, הצניעות שומרת על האדם מ"ליפול לתהום החטא והפריצות". בגמרא במסכת 
חגיגה )י"א, ע"ב( נאמר: "אין דורשים בעריות בשלשה ולא במעשה בראשית בשניים ולא 

ת ומעשה במרכבה ביחיד אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו" מההשוואה למעשה בראשי
מרכבה אפשר לראות שהצניעות ערך גדול בחיים והיא בעלת עומק ולמרות זאת מזה שנים 
סובלת הצניעות מ"תדמית" המנמיכה את קומתה ומעלתה תדמית אשר חוטאת לעניינה 
הפסוק המפורסם ביותר אשר מוזכרת בו הצניעות הוא "ומה ה' דורש ממך כי אם עשות 

אלוהיך" )מיכה ו' ח'( ברור שפסוק זה אינו מדבר רק על משפט ואהבת חסד הצנע לכת עם 
לבוש האדם ואף לא על "התחום הנשי" כי אם אל כל אדם בכל הלכות חייו הרד"ק מבאר 
את הפסוק ומציע הסבר: "ואמר והצנע כי הדבר הזה מסור ללב והוא דבר הצניעות". עניינה 

שאלת היחס בין הפנים -יותרשל הצניעות הוא בכלל בשאלת החיים היסודית והמורכבת ב
 לחוץ ובין העיקר לטפל.

 
כלומר הדרישה ל"הצנע לכת" מכוונת את האדם לבחון, להכריע ולפעול בחיים עפ"י האמת 
הפנימית הצנועה. מה שמסור ללבו של האדם הוא מה שצריך לעבוד בבסיס חיינו למשל 

מגרה את החושים נובעת מן הדאגה ללבוש נכון, דהיינו, לא מהודר או מושך עין ולא חשוף ו
הרצון להשליט בחיינו את האמת הפנימית ולא לגרום לנו להתרשם ולהתפעל מהמראה 
החיצוני על מנת ליצור חיים נכונים שבהם ברור היחס בין עיקר לטפל ובין מהות לגילוי, 

 צריכים אנו לפעול בשלושה מישורים:
איזה הוא גיבור הכובש את לדאוג שהחיצוניות לא תתפשט מעבר לגבולה באמצעות " .א

יצרו". אם הראיה החיצונית וכלי השיפוט החיצוניים ינחו את חיינו, עלולים אנו 
 לפספס את חיינו ולהיגרר אחר דברים לא לנו.



 018 

לאפשר לאמת הפנימית שלנו להתגלות. לשם כך אנו זקוקים לכיסוי עולמנו החיצוני,  .ב
 יינו.כדי שנוכל להיות פנויים להתבונן פנימה לעומק ח

ללמוד לחיות תוך השלמה והתאמה בין החוץ לפנים. מצד האמת לא זרים הם החוץ  .ג
 והפנים, הגוף והרוח, אדרבה, אחים הם ואי אפשר לאחד בלי השני.

 
אומנם לא נכון  הוא ששניהם ישלטו באותה מידה, שהרי יש עיקר ויש טפל, יש מנהיג ויש 

ביטוי לשני הכוחות. העולם הפנימי והעולם מונהג, אבל כל אחד צריך להבין כי עליו לתת 
החיצוני גם יחד, צריכים לדעת כי אי אפשר להם זה בלא זה, אך תפקידו של העולם החיצוני, 

 הוא להיות כלי ביטוי ולא מלך כמו שביארתי לעיל וכמו שנבאר בהמשך.
 

נשאלת השאלה, האם הצניעות היא עוד תכונה מהתכונות האנושיות באישה היהודיה 
 ? )חוץ מהגבר(ספציפית 

תשובה: הצניעות היא יותר מזה, היא קו אופי מרכזי באישיותה, נתון בסיסי הקיים בה 
מששת ימי הבריאה. ישנו מדרש בבראשית רבה י"ח, ג' שמביא רבי יהושע דסכנין בשם רבי 

 -התבונן מאין לבראתה. אמר: לא אברא אותה מן הראש -לוי: "ויבן אלוקים את הצלע"
שלא תהא  -שלא תהא סקרנית. ולא מן האוזן -תהא מקלת ראשה. ולא מן העיןשלא 

 -שלא תהא קנאתנית. ולא מן היד -שלא תהא פטפטנית. ולא מן הלב -צטטנית. ולא מן הפה
ממקום שהוא צנוע  -שלא תהא פרסנית. אלא מן הצלע -שלא תהא משמשנית. ולא מן הרגל

היה אומר לה תהי אישה צנועה. על בריאת  באדם, ועל כל איבר ואיבר שהיה בורא בה,
האדם לא מצאתי מדרש חופף, מכאן שמצוות הצניעות ייחודית לאישה דווקא ומלווה את 
כל ישותה מלבוש והופעה חיצונית, "דרכה של אישה להיות יושבת בתוך ביתה ודרכו של 

אלא לישב והרמב"ם מדגיש: "שאין יופי לאישה ]בראשית רבה י"ח א'[ איש יוצא לשוק" 
 בזוית ביתה שכך כתוב: "כל כבודה בת מלך פנימה".

 
, נאמר ]תהילים מ"ה, י"ד[על הפסוק: "כל כבודה בת מלך פנימה ממשבצות זהב לבושה" 

במסכת יומא, מ"ז ע"א, ברש"י: "איזה צנועה ראויה לצאת ממנה כהן גדול הלבוש משבצות 
בן כהן גדול. מדברי חז"ל אנו  דה ייוולזהב",ערך הצניעות כ"כ חשוב עד שראוי שלאישה צנוע

מבינים שהצניעות היא מידה חשובה, וחכמים מפליגים בערכה. מכאן נשאלת השאלה, מה 
הקשר בין הצניעות לבין כהונה? מדוע ראו חז"ל לקשור בין אישה המצנעת עצמה לבין 

ים לא כוהנים גדולים? עונה המהר"ל במידות הצניעות: מידה כנגד מידה, כשם שהכוהנ
נכנסים למקום צנוע כך גם הצנועה. וכן גם חז"ל עונים לנו על שאלה זו נאמר בירושלמי 
יומא פרק א' הלכה א' ובבלי שם: רש"י מ"ז א': "שבעה בנים היו לה לקמחית וכולם שמשו 
בכהונה גדולה. שלחו חכמים ואמרו לה: מה מעשיך טובים בידך? אמרה להם: "...יבוא עלי 

ביתי שערות ראשי ואמרת חלוקי מימי", אם כן, מהו הקשר המהותי בין אם ראו קירות 
צניעות לכהונה ומה הוא בא ללמדנו? לכוהנים תפקיד חשוב ומוביל בחייו של עם ישראל: בני 
אהרון הם העוסקים בחיי היום יום בעבודת הקודש בבית המקדש כשלחיה של האומה כולה 

עבודה זו מוצנעת  ב"ם עבודת יום הכיפורים פ"א,ה"ז()מסכת יומא,י"ח,ע"א, המשנה שם וכן הרמ
מעיני ההמון, אולם גם בה מעגלים חיצונים ופנימיים,שהרי "עשר קדושות זו לפנים מזו", עד 
למעגל הפנימי ביותר קדושת התמצית של קודש הקודשים. שם, במרכז הקדושות ניצב הכהן 

בבית קודש הקודשים. המפגש עם -הגדול הנכנס אחת בשנה " להקטיר קטורת לפני ולפנים"
הקשר בין צניעות לכהונה גדולה, מלמד אותנו על מהותה של הצניעות.צניעות היא היכולת 
להיות שייך במלוא האישיות אל הפנימיות, הצניעות מחנכת את האדם לחיות את הפנימי, 

הפנימי המוצנע הצפון הרזי והנסתר שבו. הצניעות היא בחינת המציאות עפ"י הקריטריון 
ציפיותיו של החוץ לכן למדונו חז"ל שמי שנכנס לפני ולפנים, חייב לינוק  -ולא על פי תגובותיו
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בחלב אמו את טבע הצניעות הלאומי, ומשום כך ראו חז"ל את הכהן הגדול כמי שחייב 
להתגדל בתוך בית שהצניעות מובהקת בו עד הקורות שבתקרתו. רק אדם שכל כולו 

המפגש הפנימי ביותר עם רשב"ע . כשליחו של שבט אנשי הפנים ושל עם מסוגל אל  -פנימיות
זו היא עבודת  )זבחים פ"ח, ע"א(ישראל כולו. כהן גדול שתכלית עבודתו היא "דבר שבחשאי" 

. )עולת ראי"ה א' עמוד כלו'(הקטורת שסגולתה היא פנימיות ולא ניתנה להתגלות בפנימיותה 
חייב להיות אדם פנימי, ממוקד בפנימיות ולכן  -יים הםואשר אופן הכנתה כמו פעולתה חבו

הצניעות היא כוחה של האם המגדלת בן שיזכה להיכנס "לפני ולפנים" על כן אנחנו למדים, 
כי מה שמכוסה ראוי שיהיה רק מכוסה ולא נעדר והכיסוי יוליד את המטרה הדרושה לשכלל 

צניעות באה  ין אי"ה שבת נ"ג, ע"ב()עהוד המצייר והמתבונן, זאת היא מגמתה של הצניעות 
להצניע, לכסות על דברים מסוימים אך נראה שמטרת ההצנעה לגלות את הדבר הפנימי 
יותר, הנסתר יותר. בהעדרה של צניעות נראה שהעולם בחיצוניותו, עלול לטעות כי זה כל 

רה עולמו של הבורא. אולם בעת שמכסים את הצד של מטרת הצניעות נציין דוגמא הקשו
 בנושא הצניעות.

 
 צניעות האישה

שנאמר: )ברכות ס"א, ע"א( עם הארץ היה" )אביו של שמשון הגיבור( חז"ל אומרים לנו: "מנוח 
ובהמשך הגמרא שם, אמר רב אשי לפי שהיה )שופטים י"ג, י"א( "וילך מנוח אחרי אישתו" 

)שס פיסקה  "עם הארץ": אפילו מקרא בבית הספר לא קרא מסביר הרב זצ"ל בעין אי"ה
לפי רגישות לבבו ולא לפי תעודת שיכלו". דכתיב: -ארצות שבו-"מנוח הולך עם עמר"ה(: 

)בראשית כ"ד, ס"א( "ותיקח רבקה ונערותיה ותרכבנה על הגמלים ותלכנה אחרי האיש" 
"אחרי האיש" ולא "לפני האיש". העולם חושב שמתן זכות קדימה לאישה, ללכת ראשונה 

. זה אות הוכרה וזכות לאישה, אך באמת ההפך הוא ”ladys first“כמו שנאמר בימנו, 
הנכון. רבקה הבינה שבהקדימה את האיש עלול הוא לתור עיניו בה, ולראות בעיניו 
השטחיות, רק את צורתה החיצונית ואת פנימיות החסד שבה לא יביט עוד, על כן זכותה של 

 האישה שהאיש יקדימה בהליכה.
 

. ס"ה(-)בראשית כ"ד, ס"דיה ותרא את יצחק...ותיקח הצעיף ותתכס" "ותישא רבקה את עינ
המפגש הראשון בין יצחק לרבקה הוא בדרך של כיסוי, בדרך הטבעית של רבקה הצנועה. 
מאז ועד היום מכסה הכלה את פניה בכניסתה לחופה. פני האדם הם בצד הנגלה כמו שנאמר 

ם לאדם" ועוד בהמשך משלי ט"ו, י"ג: "לב במשלי כ"ז, י"ט: "כמים הפנים לפנים כן לב האד
שמח טוב פנים". חתן צריך להכיר את ארוסתו מעבר לפנים להדגיש סיוע לכך יעשה בדרך 
של כיסוי הצד הנגלה, על מנת לחשוף את הצד הפנימי שבה. נאמר עוד במסכת קידושין מ"א, 

ה ותתגנא עליו" ע"א: "אסור לאדם שיקדש את האישה עד שיראנה שמה יראה בה דבר מגונ
מכלל הן נשמע גם הלאו בעוד שהראיה מאמתת מציאות ומבררת אותה הראיה עלולה 
להוריד את רמת הקשר והחיבור לצדדים של צרכים ירודים. ומכאן נשאלת השאלה האם 
עיקר האישה הוא גופה או אישיותה? אישה השמה דגש בחייה על מראיה החיצוני ומקדישה 

רוק וכדו', ומצד שני גבר המסתכל ובוחן את האישה על פי מראיה את רוב זמנה לאיפור סי
גם הוא וגם היא אינם עסוקים באדם אשר הוא אדם, אלא, בסממנים חיצוניים.  –החיצוני 

אין ז"א כמובן שהאישה לא תטפח פרטים חיצוניים, שהרי אף לוחשים הגופניים תפקיד 
ה טפל, כמה משקל היא מייחסת בעלמא הדין, אלא כפי שאמרנו יש לדעת מה עיקר ומ

 לעניינים החשובים באמת, למעשים טובים, למידות וכיו"ב.
 

גבר ואישה מפחיתים מערך האדם כאשר הסתכלותם היא חיצונית בלבד. זה הסתכלות לא 
אנושית, אלא חושנית חייתית כמו שנאמר: "שקר החן והבל היופי". ולכן, ככל שנשים 
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בזות את עצמן, את אישיותן ואת הצלם הרוחני שלהן. הן לובשות פחות ופחות צנוע הן מ
מושכות את תשומת לב הגברים וגורמות להם להביט אל גופן ולא להתייחס אליהן כאל 

מי  -אישיות בפני עצמה. מלבד האיסור של: "לפני עיוור לא תיתן מכשול", מתעוררת בעיה
ת לו את מבוקשו?! למעשה אשם, הגבר המחפש במבטו אחר האישה? או האישה המספק

תשובה: שניהם גם יחד. המציאות הזו של החברה המערבית הקוראת לעצמה "מתקדמת" 
הרי היא מפגרת בנושא זה! היא נסוגה אחורה משום שהתקדמות אמיתית נמדדת בקנה 
מידה תרבותי. ככל שהחברה האנושית עוסקת יותר בחוץ ופחות בפנים היא מתירנית יותר 

כמה אנרגיה מבוזבזת על העניינים החיצוניים ופחות בעניינים ומתקדמת פחות. אכן 
הפנימיים, אילו היו משקיעים יותר בתרבות האמיתית, גם במדע, אך יותר בחברה, במעשים 
של חסד, לא מתוך ביטול וזלזול בצד החיצוני, אלא תוך העמדתו על מקומו הנכון, וכן אם 

אישי של האדם,  –ר בתחום האנושי עיקר תשומת הלב הכסף והזמן היו מושקעים יות
הייתה החברה שלנו מתקדמת באמת אומר הרב יעקב אריאלי. אילו כך עשו, היו פחות עניים 
ורעבים ופחות אנאלפבתים והרבה יותר אנשים מאושרים אבל אם ראשי מדינות עוסקים 

אלו ואין בענייני נשים וכל העולם סובב סביב מנהיג או שופט או ספורטאי החשוד במעשים כ
זה משנה כלל אם הוא אשם או לא, העובדה שזה מעסיק את הציבור, מצערת מאד. זה הפך 
לעיסוק ה"תרבותי" וגורם לכך שכל החברה התרבותית נעצרת ושוקעת בבוץ בהלכות 

היהדות מוחה נגד גישה זו!!! היהדות דורשת כמה שפחות ערבוב בין המינים והכוונה -צניעות
מה שיותר צנועים ושתהיה בושה ביניהם אין רצונה של התורה להביא היא שהיחסים יהיו כ

למצב של הפרדה מוחלטת חלילה, שהרי התורה מדברת על המפגש בין הגבר לאישה 
ומעודדת אותו אך הכל במסגרת של צניעות ולא בפרהסיא שהגילוי בה הוא בעצם זלזול 

והגים בצניעות נאמר בכבוד האדם. הפוסקים אומרים שאיש ואישה נשואים שאינם נ
כבהמות חסרות צניעות. בהמות אינן מתביישות ומי  -"ארור שוכב עם בהמה" -עליהם

וכל עידון זה  –שעושה כך פוגע בכבוד האנושי, בנפש האנושית תרבות הצניעות דורשת עידון 
 מכניס יותר רוחניות.   

 
י, כיעור, פחות או יותר יש לו לאדם לראות לא רק את החיצוניות של המין השני כגון: יופ

יפה אלא גם לראות את הצד הפנימי שבמין השני, כלומר את האופי, הלכות החיים, המוסר, 
האהבה שבה, המידות. מעבר לחיצוניות דיברנו על הלכות החיים וחלק מהלכות החיים הם 

 הצניעות מכאן יש לשאול האם הצניעות היא דבר טבעי שבא לידיי ביטוי בחיינו אלה?! 
 

הצניעות היא אכן דבר טבעי לאדם, אבל מההתנהגות של הבריות בימנו אפשר היה לחשוב 
שצניעות וכיסוי ראש עומדים בסתירה לטבע האדם. במסכת ערובין ק, ע"ב אמרו חז"ל: 
"אלמלא לא ניתנה תורה היינו לומדים צניעות מחתול, גזל מנמלה, עריות מיונה ודרך ארץ 

מן הטבע האמיתי של החי כמו שביראנו לעיל ונבאר )אם כן( פוא מתרנגול. הצניעות נובעת א
בהמשך ואין כוונתה להרחיק או לנדות את האישה מבחינה חברתית. צניעות היא לא מה 
שחשבת! שזהו דבר שלילי, הפוגם במערכת החברתית מבחינה חיצונית, כגון: אם הג'ינס לא 

ו חברייך או לסביבה בכלל, אלא בדיוק קרוע זה לא "אין", כך אמרת לעצמך או לחברותיך א
 ההפך למנוע את הפיכתה לאמצעי, שעשוע, לחומר מגרה שזו הסתירה לטבע. 

 
"היונה שומרת על התא המשפחתי ללא  :)באישה וחינוכה(כותב הרב עוזי קלכהיים ז"ל 

הדרכה ולימוד מבחוץ, החתול מכסה את צואתו אף שלא למד דבר על איכות הסביבה, בורא 
ם הכתיב דיני צניעות בטבע והכתיבם בתורה, השאיפה לצניעות אינה אם כן ממניעים עול

חברתיים בלבד אלא היא חלק מצרכיי נפש עמוקים, משאלות החקוקות ברוחניותו של 
האדם וקיום הנהגות הצניעות הן בעצם שיבה אל עצמיותו. דיני צניעות לא נועדו רק 
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אתנו ומשם הבושה. בזמן החטא של אדם וחווה זכו הם טבועים בנו מברי -להיגיינה מוסרית
הם לראות במבט אחד את החוץ והפנים גם יחד. ההתמודדות עם שאלת האייכה ותפירת 

 העלים לבגדים העידו על כך. 
 

"לא ככל הגויים בית  -אך למרות ששאיפת הצניעות היא הכרח לנפש האדם, גם בתחום הזה
א שבזמן שאתה, אני, אנחנו רואים את תרבות הגויים ישראל". ההבדל בנינו לבין הגויים הו

בסרט לדוגמא, אני מדמה שאני יכול לרכוש דבר מועיל וטוב מתוך התרבות )הסרט לצורך 
העניין(, הספרות אז מייד נדבקת בי מטומאת הלכות זנות במחשבה, בדיבור, בלבוש ובמעשה 

דה איזנברג. כי כן כל או מתרחק אני מצניעותם וקדושתם של ישראל, כך מבאר הרב יהו
חלק מתרבותם, ספרותם, שירתם, הגותם ומחשבות ליבם ונשמתם של הגויים הרהורם 
ועיסוקם אינם אלא לגרות אנשים בנשים ונשים באנשים כשהם מלבישים אותה מלבוש של 

 גירוי, פריצות וזימה ורוקמים בתוכה רקמה של גבר ואישה ביחסים של זנות וגילוי עריות.
 

ה בה אנו חיים כיום קיבלה את השפעתה מהתרבות המערבית: ספרות, קולנוע, הרגלי החבר
 -לבוש והתנהגות, כל אלא הם העתקים מהתנהגות זרה, על כן חייב אדם לבחון דרכו היטב

אחריהם. ומכאן נשאלת  רכדי שלא ייגר -לברור את הספרים שהוא קורא, לבחור בגדיו
 ר טהרה? השאלה האם חוסר צניעות גורם לחוס

 
אז ככה: הצניעות מתבטאת גם בדמותו החיצונית של האדם וגם בלבושו, אותם אברים 
הצנועים באדם הם בעלי שרירים לא רצוניים ולא ניתן להפעילם כמו שמפעילים את 
השרירים הרצוניים הגוף בנוי כך שכדי להיות צנוע לא צריכים להתאמץ ולעשות מעשים 

 ד את התלבושת. מיוחדים ולתכנן באופן מיוח
 

הצניעות קשורה לטהרה, היא חלק בלתי נפרד ממנה כמו שנאמר" ולא תתורו אחרי לבבכם 
הצניעות מתבטאת )ברכות י"ב, ב'(. ואחרי עינכם" אחרי לבבכם זו מינות ואחרי עינכם זו זנות 

בהופעה החיצונית הנגלית למראה עניים תרות. וחוסר הצניעות אכן גורם להפסד הטהרה. 
רת העניים מבחינת הסתכלות ומבחינת הופעה והצגת מראה קשורה לטהרת הלב ומובן טה

שגם הצניעות, כמו הטהרה, שייכת לתכונת אופיים של ישראל. ישראל נקראים מצוינים 
בלבושיהם )כל בו הגדה של פסח( שאע"פ שהיו במ"ט שערי טומאה מהותם זו של ציון לבוש 

נאמר שבזכות נשים צדקניות עם צניעותם נגאלו עם גרמה להצלתם וגאולתם ממצרים שכן 
ישראל משעבוד. במבט קטן בהסתכלות מצמצמת, במיעוט הכנה נראות הצניעות והטהרה 
כמנוגדות אך בשכלול המציאות במלא החוסן והתוקף, העוז והגבורה, במובנן הגדול והשלם 

ת השלמה והקיימת הרי דווקא כמו שהן בסיסי הקדושה והכנתה. קדושה היא הרי המציאו
בגלויה, כמו כן הן גם בסיסי החוסן והגבורה והחיל, דווקא הן שמירת חוקי התורה מועילה 
היא הן מבחינת שמירת הגוף והן מבחינת שמירת הנפש כעדות הרופאים בימינו. הדקדוקים 
שדורשת הטהרה בישראל שבלעדיהם אין טהרה כלל, הם אחראים לקיום דורות ישראל 

 ובריאות ושלמות הגוף והנפש. אבות ובנים
 

תקופת הטהרה והצניעות בימינו אלה תגלה את פרצופו האמיתי והשלם של האדם בפרטים 
ובכלל, האישי והציבורי של ישראל הנגאל הקיים שחי בארץ נחלתו, תגלה שגם עוזו וגם 

שוע אמיתת גבורתו וענוות צדקתו תביא אותנו למעמד גבוה של נשגבים כמו שנאמר ע"פ יהו
 "בעוז ה' היא אוצרו". מכאן ניתן לראות שלצניעות יש קשר הדוק לטהרה.      )ל"ג, ו'( 
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הבנת האדם גודלת בהתאם לצניעותו, בלא צניעות, נאחזת הבנת האדם בצדדים השטחיים, 
, בעוד שההבנה עמוקה, חכמת האדם כפי שנחקקה מהבורא יתברך, תתגלה על ידי םההישגיי
 צניעות. 

 
 לסיכום:

אמרו על רבי אליעזר: "שהיה מגלה תפח ומכסה טפחיים כשהיה נכנס לבית הכיסא", על 
דרוש זה ניתן לומר בשונה מהפרשנות הרגילה והמובנת שהכיסוי הוא הגילוי, כשאר הגילוי, 
המעשה, נשאר מכוסה במחשבות זרות, שטחיות, חיצוניות אז באמת גילוי יש כאן "והצנע 

 ',ח'(.)מיכה ו לכת עם אלוקיך"
 

גם בעולם של מצוות ותורה, הכרה ודעת ה', יש ללכת בצניעות. כאשר חסרה צניעות אין דעת 
ה'. מכירים אנו נקודות קטנות בגילוי כשלעצמו ולא כגילוי לדבר ה' הגדול. ודרשו חכמים: 

אזי עם אלוקיך, שהרי ההולך בצניעות בכל מהלכיו מרגיש את אלוקיו  -ו"הצנע לכת"
 הוא בבחינת "עם אלוקיך". שבקרבו, הרי

 
מכאן אפשר לעבור לנושא של צניעות ותלמוד תורה. יסוד זה של צניעות נבנה באומה גם 

לומדי תורה שבכל דור. מעלת הצניעות היא מן הדברים שזוכה להם  -מכוחם של מנהיגיה
העוסק בתורה לשמה, כהגדרתה של המשנה במסכת אבות ו', א': "כל העוסק בתורה לשמה 

כה לדברים הרבה ולא עוד אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לו נקרא ריע אהוב אוהב... זו
והוא  צנוע". ומסביר המהר"ל ב"דרך חיים" עמוד רפ"ה: "הצניעות ראויה לתורה וגם 

העולם העליון, לכן הלומד תורה לשמה הוא נסתר  -שהתורה מגיעה היא ממקום צנוע ונסתר
 גילוי כמו העולם העליון".וצנוע בכל מעשיו שלאינו בעל 

 
במהותה הפנימי של האומה, מתמלא במעמד נפש זה, שכן גם נאמר  -האדם העוסק בתורה

בירושלמי ב"ברכות פ"ה, ה"א בדיברי חז"ל: "ברית כרותה היא היגע בתלמודו בצנעה ולא 
במהרה הוא משכח", מה הטעם? "ואת צנועים חכמה" כמו שנאמר במשלי. אדם העוסק 

תורה מתוך חיבור אל פנימיות הדברים, מופנים התכנים להיות חלק ממנו שלא בלימוד 
ישכחם וממילא אינם משתכחים. לכן חכמה הנובעת ממקור אין סוף היא מנת חלקם של 

 "אנשי הפנים דווקא".  -הצנועים
 

 לסיכום יסודות אותם למדנו מתוך מאמר זה:
מהיסוד, מהבית  -חייםיניקת המושגים הפנימיים הנוגעים למרכז ולעיקר ה .א

 ומהילדות.
ההתגלות בתוך אטמוספירה של הצניעות, רק היא המסוגלת לבנות אדם בעל שיעור  .ב

 קומה פנימי.
היא הגיית השם המפורש, כן הכניסה  -המפגש עם  פנימיות החיים של עם ישראל .ג

מתקיימים רק מתוך הצנעה והסתרה של העשייה  -לעבודת החשאי "לפני ולפנים"
 עצמם. והגילוי

הופעה חיצונית מכסה את הפנים היקר הראוי לשומרו מכל משמר, והיא היוצרת  .ד
 כבוד ותפארת.

 הצניעות אינה באה להחליש את היופי והחיים אלא להעצימם מפנימיותם. .ה

  .ו
בקיצור, אם חשבת שהצניעות היא מערכת של חוקי לבוש לנשים שנועדה להגן על רוחניותם 

א דבר הרבה יותר עמוק, הצניעות היא ראיית עצמך באור ! הצניעות היטעית-של הגברים
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שונה. היא מיועדת לנשים ולגברים כאחד, מטרתה היא לחולל שינוי מהותי בחייך על ידי 
איחוד הבשר והרוח, מה שזכו אדם וחווה לראות לראשונה גם את הפנימיות וגם את 

, )משלי ל"א ל'(יא תתהלל" החיצוניות כאחד ולסיום "שקר החן והבל היופי אישה יראת ה' ה
-5, אך אם נציב 2, לא כן המספר 333333בכל מספר, ככל שנוסיף לו ספרה ערכו יגדל, כגון: 

יקבל משמעות. כך גם הביטוי החיצוני הרי הוא בבחינת אפס,אך אם  2אחד לפני הכל, כל 
לכל יופי יש נציב לפני הכל "אישה יראת ה'", והיופי יבטא את היופי הפנימי, אזי לכל חן ו

מתוך הכיסוי שזהו הגילוי של )בראשית כ"ז י"ז(. ערך, "ורחל הייתה יפת תואר ויפת מראה" 
 אמן!!!   –היופי הפנימי נזכה אנו לביאת גואל צדק במהרה בימינו 

 
 

 : ומכאן אני רוצה לנצל מאמר זה ולהודות
נתנו את לצוות היקר הנפלא, המקסים והמשפחתי אשר דאגו הם לכל צרכי השנה, 

 לכל בוגר ובוגר.  522%-המקסימום של ה
בפרט ובכלל, לרב בעז, לרב ישי, לנפתלי, לאיתמר, וכמובן ליפית על שנה של הדרכה לחיים 

 בדרך "שביל היהדות", וכן על העזרה והתמיכה בכל זמן נתון. 
 אין לי מספיק מילים לתאר וגם אין מקום בדפים לתאר את המתנה החווייתית ה... 

וט  אין מילים בפי.... מאחל: כל טוב, הצלחה בכל לכל, בריאות אושר ועושר כל הימים. פש
 וכן מאחל זאת גם לחבריי למכינה ומחוץ לה. 

 להוריי היקרים לי מאוד. )כמו שהזכרתי לעיל( וכמובן עם הודאה ואיחולים לבביים 
 ו'. וכן לבורא העולמות תודה על הכוון הנכון בחיים ללכת למכינה זו וכ

 
 ועל כל נשימה ונשימה בי!!!   
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 בס"ד
 

 טוביה לוישיער לגברים גידולו ותספורתו / 
 

 הקדמה
האחרון בדור שלנו יש בעיות עם הדת כגון: פירסינג, קעקועים ובנות שלא מתלבשות  ןבזמ

צנוע )לובשות מכנסים וכדומה(מעשנים מגדלים שיער ואני רציתי דווקא להתמקד בגידול 
את הבעייתיות שיש בגידול שיער והצדדים ההלכתיים השונים כשהמדובר רק  שיער ולהציג
 בשיער בנים.

 
  גידול בלורית

אין הולכין בחוקות העובדי כוכבים ולא מדמין להם לא  )בספרו היד החזקה(כתב הרמ"בם 
 במלבוש ולא בשיער וכיוצא בזה שנאמר "ולא תלכו בחוקות הגויים".

 
דברי הרמ"בם סובר שיכול האדם לגדל שיער אלא אם כן לא מרן הבית יוסף בפרושו על 

מתכון לעשות את מה שהוא עושה כמו הגויים ושיהיה מובדל מהם זאת אומרת שלא יעשה 
דברים שהגויים עושים וידע את הגבול שבינו לבינם וגם יהיה מובדל מהגווים במדעו ודעותיו 

ולא  )של הגווים(ראשו כציצית ראשם  כגון: לא ילבש לבוש שמיוחד לגויים ולא יגדל ציצית
)וזה הוא הנקרא יגלח צדי ראשו וישאיר קצת שיער באמצע כמו שהגויים נוהגים לעשות 

 וכל מי שעושה דברים אלו שנכתבו לא לעשותם לוקה במלקות. בלורית(
 

אבל לפי הרב ב"ח שחלק על מרן הב"י בהבנת דברי הרמ"בם כתב ששלושה דברים אסר 
כציצית ראשם של הגווים, הוא  )לעשות מדרגה(ולא יגדל ציצית ראשו  הרמ"בם כשכתב

שמגדלים את השיער לנוי ויופי כמו הנשים שזה שחץ וגאווה בשבילן ולא לשם עבודה זרה 
דווקא, והט"ז הסכים כפירוש הב"ח, וגם הש"כ הסכים בנושא זה גם שכן ואסר גידול 

 כן כך. השיער לנוי וליופי, וגם הגר"א נראה שסובר גם
 

ולעומתם רבים מגדולי הפוסקים הסכימו כדעת מרן הב"י בהבנת דברי הרמב"ם להתיר 
ועושה כן לנוי ויופי ולא לצורך עבודה  כשאינו מגלח מן הצדדיםשגידול שיער מותר כלפי פניו 

זרה כמו הגווים ואף של מרן החיד"א ניראה כי אין זה פשוט, כל כך להתיר גידול שיער ליופי 
שנוהגים הבחורים שכך כתוב "ולא יגדל ציצית ראשו" ולכן אסור לגדל ציצית ראשו כדרך 

כדרך שבעלי המלחמות היו נוהגים לעשות בכמה מדינות ודוגלים את השיטה הזאת, והרבה 
ויש להראות  )השיער(טועים ונכשלים בנושא זה או בדבר זה  )ישראל(בחורים בארץ הקודש 

מדרכם ומדרך חשיבה שלילית זו והלא ישרה כול כך אבל סתם ולהוכיחם אולי יחזרו וישובו 
גידול של שיער לנוי גם מרן החיד"א אולי לא אסר שכן אם אסר היה כותב בפשטות שכל 

 שגידול שיער כנגד פניו ליופי אסור.
 

בספר שמות כתוב "לא ילבש גבר בגדי אישה", השאלה הנשאלת היא: האם האיסור מדבר 
 בדברים אחרים נוספים  ובכללם שיער ארוך? בבגדים בלבד או שגם

 

 נביא את טענות הפוסקים, וננסה להסבירם: 

משלושה צדדים יש להסתכל על עניין זה לגבי שני הצדדים הראשונים יש מקום לדון, אבל 
 לגבי הצד השלישי הדבר ברור ומוחלט לאסור והם:
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התפילין לבשרו"  : בשולחן ערוך למדנו ש"לא יהא דבר חוצץ ביןחציצה בתפילין .א
וכתב על זה "מחצית השקל": "ורע עלי המעשה של אותם האנשים שמגדלים 
בלוריותיהן, מלבד כי הוא דרך שחץ וגאווה יש בו איסור בהנחת התפילין" ומובאים 

 הדברים בקיצור שולחן ערוך ובמשנה ברורה עצמה.

וך ושיהיו והמשנה הברורה טוען שאי אפשר להדק את התפילין לראש עם שיער אר
בדיוק באמצע הראש ולא מקום אחר. אבל בשולחן ערוך כתוב להקל, בתנאי  
 .)קוצים(ולא להפך שכול השיער הפוך  )מלמעלה למטה(שהשיער מסודר טבעי  

בסיכומו של דבר, ראינו שיש מגדולי הפוסקים שאוסרים גידול שיער לבנים אבל  יש 
 ת שיער. מהפוסקים הגדולים שגם מקלים בנושא של הארכ

אבל כל הנושא של השיער מדובר אך ורק אם השערות קצרות ואינן ארוכות כל כך 
בצורה ממש גדולה ומוגזמת שלא תאפשר לך להניח את התפילין של הראש במקומם 

 הנכון והמדויק.

 
: הרמב"ם כתב בספרו: "אין הולכים בחוקות עובדי כוכבים ומזלות חוקות הגויים .ב

ש ולא בשיער וכיוצא בהן, שנאמר" ולא תלכו בחוקות ולא מדמין להם לא בלבו
הגווים" ונאמר: ובחוקותיהם לא תלכו", נאמר הישמר לך פן תנקש אחרי הגויים", 

: שלא ידמה להם שלא יהיו )אלוהים(הכול נאמר כמובן בעניין אחד הוא מזהיר 
מה כמוהם ויעשה כדרך הגויים אלא שיהיה ישראלי נורמלי ומובדל מהגויים וידע 

ללבוש ומה לא ללבוש ובשאר מעשיו גם כמו שהוא מובדל מהם בדעתו שלו 
ובמודעות וכן הוא אומר: "ואבדיל אתכם מן העמים" לא ילבש כמלבוש מיוחד להם 
זאת אומרת לא ילבש משהו שמיוחד לגויים ולא יגדל ציצית ראשו כמו שהגויים 

ך לדעת את גדר הגבול מגדלים את ציצית ראשם וזה נקרא: "בלורית". אלא, שצרי
של חוקות הגויים ושל עצמו למשל לא נראה שיאסרו עלינו להרכיב משקפיים רק 
מפני שהגויים מרכיבים משקפיים גם כן כי זה דרך העולם להרכיב משקפי ראייה 

 כמובן למי שאינו רואה היטב כל כך.
 

 : מלבוש האדם הישראלי .ג
וידוע  )מהגויים(דל מהם דברי הרמב"ם המובאים לעיל "יהיה הישראלי מוב

מדגישים שגם המראה החיצוני של הבן אדם צריך להיראות ולהיות -במלבושו"
מותאם לאופי הפנימי של הישראלי באופן בו האדם מתלבש הוא מבטא את רוח 
האומה". המדרש מתייחס למציאות בה עם ישראל היו במצרים, נאמר עליהם 

אלים מצוינים שם בלבושיהם" הצניעות מלמד שהיו ישר -בתורה: "ויהי שם לגוי" 
המתגלית גם בדמותו החיצונית של האדם וגופו וגם במה שהוא לובש, הקשורה 

 לטהרה הרי היא כמוה שייכת לתכונת אופיים של כול עם ישראל בכללם.  
  
 :  -לסיכום-

כמובן  ראוי לכל יהודי ללכת כדרכי אבותיו,, גם במלבושו, גם בדיבורו וגם באופי הליכותיו.
שיש להתחשב בזמנים המשתנים, אך אל לו ליהודי למכור את אופיו ומסורתו לאופנות 

 מזדמנות המתחלפות השכם והערב.
 

יש מקרים בהם ההלכה תתיר גידול שיער, אך מוכח לעיל כי "רוח ההלכה" אינה נוחה.  מכך, 
מלבושו.  האדם עושה את –בעולםם שיקרי המלבוש עושה את האדם , אך בעולם אמיתי 

אל נבגוד בעצמנו, אלא נהיה אנחנו עצמנו  –מלשון בבגידה  בגדיםלכך נקראו כיסויי האדם 
 במלבוש, דיבור,  מחשבה ומעשה.
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 בס"ד
 

 ליאור לויןניצול הזמן / 

 
בפרקי אבות, פרק שני משנה ט"ו, כתוב: "היום קצר והמלאכה מרובה". את זה אמרו חכמנו 

עושה הרבה ודורש מעט, לנצל כל רגע ללימוד, לעבודה, למי שמנצל את הזמן למלאכה, 
ולעזרה. אבל יש זמנים שחובה בהם לאכול, לנוח, ואפילו לצאת החוצה להתפרק וזה חשוב 

, אבל ח"ו מאודלנפשותיכם". לא סתם הדגישה התורה  מאודמאוד שנאמר: "ונשמרתם 
צריך להיזהר ולשים לב שנהפוך את החיים והמציאות למשהו סתמי וטפל ודאי שלא צריך, ו

 לכך. 
 

אלוקים נתן לנו במתנה חיים, אך הם לא לנצח, אלא לזמן מאוד מוגבל ואדם צריך להתמודד 
עם חיים אלו, ולכך ראוי לנצלם כמה שיוכל. ולביטוי "כמה שיוכל", אתייחס בהמשך. באדם 

ולבזבז את  יצר הטוב ויצר הרע. אחת מהמגמות של היצר הרע להכשילנו -ניתנו שני יצרים
זמננו לריק, והדבר שמסלק את היצר הרע זו היא התורה שנאמר: "בראתי לו יצר הרע 
בראתי לו תורה תבלין", וחשוב מאוד לנצל את הזמן ולעסוק בתורה. אך גם בזה יש גבול 

 שלא לשכוח מהמשפחה, מהעבודה, ומהמנוחה. אתן כמה דוגמאות על בזבוז הזמן:
 

אחה"צ ואז יושבים בכורסה ומעיינים בעיתון,  1-1מגיעים בשעה יש כמה סוגי אנשים, יש ש
ומיד לאחר "העיון" מסיבים אל מול הטלוויזיה ומשקיעים את ראשם ונפשם במרקע 
שלפניהם, ואפילו חברים יקרים וותיקים שלא התראו איתם זמן רב, אינם מתקבלים באותה 

, מה שלומך? בוא הצטרף אליי קבלת פנים כפי שנהגו בעבר. ובמקומה שומע האורח "שלום
ותראה מה יש בטלוויזיה", האורח נפגע קצת ומשיב: "תשמע, לא באתי לראות טלוויזיה, גם 
לי יש, ואפילו טובה יותר משלך. באתי לבקר אותך, לראות איך אתה מרגיש ולשבת ביחד". 

א יותר בעל הבית חושב באותו רגע בלבו: "מה, דווקא עכשיו הוא בא, הוא לא יכול לבו
מאוחר? או ביום אחר?...", והוא מחזיר לו: "כדאי לך לראות איתי את הסרט, זה משהו 
נפלא פשוט..." וכך נמשך הסיפור. או לפעמים הוא חוזר עייף ותשוש מהעבודה ובמקום 
לשבת עם כולם ולשוחח עימם, הוא יושב ורואה סרט ומבקש מאשתו שתביא לו את האוכל 

לא רואה את האוכל שהוא מכניס לפה, אלא צופה ואוכל עד שנרדם לסלון, ואז הוא אפילו 
 עם האוכל באמצע הסרט. 

 
אמנם צריך להעביר את הזמן ולשרוף אותו בצורה כל שהיא. זו בדיוק הטעות, שלא צריך 
לשרוף את הזמן אלא לנצל אותו ולא בצפייה מרובה בטלוויזיה ולשקוע בעיתונות, שאם 

וצלת. אם תבקר בישיבות אפילו בחצות, תיווכח לדעת שישנם תרצה הרי כל דקה תהיה מנ
רבים היושבים ולומדים תורה אל תוך הלילה. הם לא מחפשים דרך "לשרוף את הזמן", אלא 

 עושים הכל בצורה היעילה ביותר. 
 

אברהם בבוקר...", ו"אצל  וישכםכך ראינו אצל אברהם אבינו שנצטווה לשחוט את בנו: "
אין זמן מצוייר באיחור, כמו אצל רוב בני אדם. ומתוך כך, אין ענייני  המשיגים הגדולים,

 עולם הזה, אפילו היותר חשובים שבהם, תופסים אצלם מקום...". 
 

משל לסוחר שהיה עסוק במסחר כל ימיו, ובגיל מבוגר נוכח לפתע לדעת שכל חייו היו 
רי התפילה ללמוד תורה, גשמיים וחסרי כל תוכן רוחני, והחליט כל יום במשך שעתיים אח

ורק כשיגמור את הלימוד יחזור לעסקיו. הוא לא הודיע על כך לאיש, וכך קרה, כשבאו 
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הסוחרים וראו את העסק נעול המתינו לו עד שחזר. הוא תירץ את האיחור בעיכוב שהיה לו 
בדרך. למחרת, שוב חזר על עצמו העיכוב וסבלנות הסוחרים פגה כבר. אשתו החליטה לבדוק 
מה ארע לבעלה, כשראתה אותו לומד, התחילה לצעוק עליו: "כולם ממתינים לך ואתה יושב 
בשלווה ולומד להנאתך". השיב לה בנחת: "תארי לך שאני באמצע עם הסוחרים ומלאך 
המוות בא לקחת את נשמתי, לא אוכל לעצור אותו, וכמה שהם ינסו ומה יחשבו לעשות לא 

מוד, כשאני מנצל את זמני ללימוד אני כאילו מת ושוכח את יעצור אותו. בדיוק כך אני בלי
כל העולם הזה", ואם תרצו לדעת עד היכן אפשר להגיע בלימוד, עיינו מעט במובאות 

 האחרונות ותלמדו על צורת החשיבה של גדולי ישראל. 
 

תיראו, במיכל החיים שלנו יש כמות קצובה של זמן, ואין שום דרך לסתום את הנקב 
 12המיכל שלנו. אם תרצו או לא הזמן זורם ויוצא ממיכל החיים הפרטי שלך, כל  שבתחתית

שעות מת יום, יום אחרי יום, שנה אחרי שנה. מי שיש לו שכל  24שניות מתה דקה, וכל 
משתדל לנצל את הזמן וליהנות ממנו, ולא לתת לו סתם ללכת לאיבוד. אי ניצולו של הזמן 

וג של רצח עצמי. אפיקורס, כך מפרשים, הוא מלשון הפקר. הוא סוג אלגנטי של התאבדות, ס
הוא משים עצמו כהפקר ולא חס על נפשו. הוא נותן לחיים לזרום ללא מחשבה רצינית, וללא 
תכנון מקיף. אדם שיש לו פנאי חייב לשאול את עצמו מה לא בסדר איתו, הרי ברור שהקב"ה 

יו לבצע כאן בעולם הזה. ברור נותן לאדם אמצעים בהתאם לתפקידים שהוא מטיל על
שאמצעי  כה מרכזי ובעל חשיבות כמו הזמן שהוא עצם החיים, והוא לא יינתן לאדם סתם 
ככה בלי חשבון. עודף הזמן מעיד על הזנחה ואי ביצוע תפקיד שעבורו ניתן לו הזמן, ואילו 

יית כל הוא מבזבז זמן זה לריק. וחבל שנבזבז את הנוזל היקר שלנו, נוזל הזמן בהשק
 4הצמחים המלאכותיים העשויים פלסטיק ששום דבר לא יצמח מהם, גם אם נשקה אותם 

שעות ביום. ואילו העציץ היחיד בו נטוע עץ החיים שלנו, ואשר משווע להשקיה, ורק הוא 
 יכול להניב פרי, אותו משאירים יבש ונובל ...

 
 * קח את זה לתשומת לבך!!! *
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 בעזרתו  ובהשתדלותנו                      בס"ד 
 

 משה לויןיחיד, אדם וחברה / 
 

 נושאים:
 ? מהי חברה 
 ? האם חברה היא נטל או נכס 
 ? מה קודם, הכלל או הפרט 
 ? לחץ חברתי שלילי או חיובי 
 ... השפעת החברה על האדם הפרטי 
 ... הפחד לאבד חברה 
 ? איך אנחנו מקדמים את הצד החברתי לטובתנו,ולטובת החברה 

 
 חברה ? מהי

זה מושג לכלל היצורים האנושיים שמחוברים ביניהם /מקושרים  קשר מסוים.  –חברה 
עולם, ארץ, וכן אזור מסוים כמו עיר, ישוב, שכונה, או אפילו מספר  -חברה יכולה להיות

מצומצם של חברים. ואפילו זה יכול להגיע למצב שהשכן שלי הוא "הֶחֽבַרה" שלי, שאני 
או במילה אחרת מקושרים קשר מסוים בין אחד לשני, והקשר  חוברים(,)מוהשכן מתואמים 

 הזה יכול להיות אפילו שאיפה או רצון כלשהו להתקדם הלאה. 
 

 האם החברה היא נטל או נכס ?
האדם חי בחמישה מעגלים הסובבים אותו. המעגל העולמי, לאומי, משפחתי, אישי, וכולם 

 ן וממלא כל עלמין".מוקפים  במעגל האלוהי "הסובב כל עלמי
הסביבה מטילה האדם לא חי בחלל ריק, הוא נמצא בתוך משפחה, חברה, אומה ואנושות. 

, "לא תוהו בראה לשבת יצרה", וככל שהאדם עליו אחריות ומצפה ממנו לדאוג להשלמתה
 נמצא במעגל יותר מצומצם יש לו יותר אחריות. 

עגל לאומי ששומר על מדינתו, הוא : חייל משרת בצבא והוא יודע שהוא חלק ממלדוגמא
ישרת יותר טוב מאשר שיידע שהוא חלק קטן  ממעגל עולמי, זאת אומרת, שככל שהאדם 
מתקרב למעגל היותר פנימי הוא ירגיש יותר אחריות ומוטל עליו פחות לחץ חיצוני ויותר 

 הסכמה וקבלה.
לשלם מסים למען  אם כן, מדוע האדם צריך לדאוג לכל המעגלים הסובבים אותו? למשל,

 הכלל? אולי עדיף שידאג לעצמו? 
אך מאידך, אולי נאמר שאדם חייב חברה, מכיוון שהֶחברה משלימה אותו. היא דואגת לו 

 להשלמת צרכיו בהמון תחומים שהוא מוגבל בהם, כי האדם אינו מושלם.
האדם חייב : האדם אינו יכול להיות סנדלר, נגר, אופה, מורה וכו'...  בו זמנית. לדוגמא

חברה שמכילה בתוכה אנשים שעוסקים בשלל מקצועות וככה כל אחד מקיים את רצון חברו 
 וע"י עזרה הדדית וגיבוש נוצרת החברה. 

 אם כך החברה היא נטל או נכס? מה קודם, הכלל או הפרט ?
 

 נשאלת השאלה, את מי צריכים לקדם ראשון את עצמנו או את החברה ?
צריכים לקדם ראשון ואת מי אחר כך, כי אם נבחר בכלל אז נזניח אי אפשר לשאול את מי 

 את הפרט. ואם נבחר בפרט, אנו נזניח את הכלל.
הטבעי והנכון לאדם זה הקשרים החברתיים והתרומה לזולת, גם ובמיוחד ההליכה בדרך ה', 

לי היא עשיית החסד לזולת. כדברי חז"ל: "אחרי ה' אלוהיך תלכו, וכי האדם יכול ללכת ב
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תורה )שכינה(. והלא כבר נאמר: כי ה' אלוהיך אש אכלה הוא". אלא, מוטל על האדם ללכת 
אחר דרכיו ומידותיו של הקב"ה ורק כך לקדם את החברה, מה הוא מלביש ערומים... אף 
אתה הלבש ערומים, מה הוא ביקר חולים... אף אתה בקר חולים, הקב"ה ניחם אבלים... אף 

 א'(. –ה יד' )סוטאתה נחם אבלים" 
 

האדם צריך להקריב מעצמו למען החברה גם אם מדובר בויתורים על ההתקדמות האישית 
שלו. אם לדוגמא אדם לומד למבחן, בחזרות הוא יכול לשבת עם החברה, ללמוד איתם 

מתוך  62%זה לא בסדר.  אבל אם הוא הוציא  522%מתוך  12%ולעזור להם.  אם הוא יוציא 
 האחוזים הוא נתן למען החברה, זה בסדר. ואת העשרים  522%

 
, כתוב שאין רצון ה' שהאדם ילך פרוש )בגודל מעלת הפרישות ובדידות(בספר "חובת הלבבות" 

מהחברה או מה' וילך למדבריות ויערות ויראה את מעשה ה' כי נורא הוא "כי לא תוהו 
אתם, ומתוך כך  בראה לשבת יצרה" רצון ה' שהאדם יהיה עם הבריות,ילמד אתם, יהיה

 ידבוק בה'.
 

כשאדם מתגייס לצבא מתוך הכרה, באהבה, ובשמחה, הוא יודע שהוא שובר את  לדוגמא:
השגרה שלו ויהיה לו יותר קשה מאשר באזרחות, בנכונותו זו הוא מאפשר לשאר תושבי 
המדינה לחיות את חייהם הממוצעים בבטחה ובשלווה. וכבר ביארנו שלא צריך לגרום 

א"ר -לצד החברתי תבוא על חשבון הצד הפרטי האישי של האדם ועוד ראינו בגמראשהעזרה 
 "גדול הקורא קריאת שמע בעונתה יותר מהעוסק בתורה".

 
בזמנה, יותר גדול מהעוסק בתורה,והרבה -איך יכול להיות שהקורא קריאת שמע בעונתה

-כלייםשהלומד תורה הוא עוסק בצרכיו הש-קוק מתמקד על השאלה הזאת ומסביר
-הפרטיים והקורא קריאת שמע בזמנה,בציבור הוא עוסק בצרכיו השכליים הכלליים, ז"א

ק"ש או לימוד תורה, אלא -אנחנו לא באים להתמקד פה על מה יותר חשוב,מה יותר עדיף
לימוד תורה אלא שלימוד תורה זו  )זה(אנחנו באים להבהיר את הנקודה שאמנם שתיהן 

בציבור זו מצווה כללית שכל ישראל קוראים ביחד, ובשביל מצווה פרטית, וק"ש בזמנה 
 להדגיש את הכלל הבאנו את הלימוד הזה.

 
 לחץ חברתי שלילי או חיובי

לטוב או לרע. -או אפילו שכל דבר בחברה נוגע בלחץ חברתי-יש לחץ חברתי מסוים על האדם
וגורמת לו  דוגמא לצד הרע: אם האדם לא מקלל,לא מעשן,ומתפלל והחברה גוררת אותו

 לעשות את דברים שהם לא באופי שלו, זה לחץ חברתי לצד הרע.
וכן ההפך זה לחץ חברתי לצד הטוב. אז אם כך כל הרעיון של שלילי או חיובי תלוי בנו בתור 
חברה ובטח שתלוי בנו בתור יחידים. וכאשר אנחנו פרט אנחנו צריכים להיזהר ולשים לב 

 טוב ללחץ החברתי שמוטל עלינו.
 

 השפעה חברתית מול לחץ חברתי
השפעת החברה על הפרט היא לא רק כוללת בתוכה את הלחץ החברתי, אלא קצת יותר 
כללית. ההבדל בין השפעת החברה על הפרט לבין לחץ חברתי הוא שבהשפעת החברה על 
הפרט מחייב היכרות של דפוסי התנהגות בין הפרט לחברה ודווקא מתוך כך המשיכה 

 אליהם.
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זאת בלחץ חברתי החברה אינה חייבת להכיר את הפרט מלפני כן, אלא זה כמין כפיה  לעומת
על הפרט בצורה מסוימת,לדוגמא: אדם חדש בחברה חדשה שמקבלת לתוכה אדם חדש 

 זה לחץ חברתי. )הם לא הכירו מלפני כן(ומשפיעה עליו בצורה מסוימת, 
 

 הפחד לאבד חברה
ת רבה מחברה שקרובה אליו. אחרי שראינו שהאדם בדרך כלל האדם יושפע מאוד, ובמהירו

צריך חברה,לחברה יש כוח מסוים חוץ מלקבל אדם חדש לתוכה או להשפיע או ללחוץ עליו 
הכוח הנוסף שיש לחברה שלא דיברנו עליו היא הקאת האדם/הפרט מהחברה  בצורה מסוימת.

פעמים יושפע  כי ידוע שהחברה דרושה לפרט, ולכן האדם הרבה מאוד )כאשר ירצו,(
 מהחברה, ולא פעם זה יהיה בגלל הפחד לאבד את החברה.

 
 נקודות מוצא

 רגישות חברתית
ישנן נקודות תורפה באדם ואנו צריכים להיזהר שלא ללחוץ עליהן ומאידך, לעזור לאדם 

 הנפגע באותן נקודות.
 ו. *האדם הוא יצור חברתי מטבעו ולכן צריך תשומת לב מיום היוולדו ועד יום מות

*האדם צריך כבוד והרגשה ולכן ראוי לומר לו דברים טובים. דוגמא: אדם שחוזר אחרי 
 שבת חופשה חשוב לשאול בשלומו.

*האדם זקוק לחברה וככל שהאדם יותר קרוב לחברו הוא יספר דברים יותר אישיים,אם 
אדם מדוכא והוא מנסה להסתיר זאת שמים לב לזה,ואם חסר לו תשומת לב והוא מנסה 

 להראות זאת גם שמים לב לזה.
הזה שיספרו לו הכל, לעזור לחלש לדבר איתו לשים החבר אם כן אנו צריכים לשאוף להיות 

 לב לזה ולקדם אותו הלאה.
 
: כאשר אני החבר שלו והוא שלי מדבר איתו על הכל על הדברים האישיים נקודה למחשבה*

ים האישיים שלי ומתוך כך שרציתי שלו שמפריעים לו תוך כדי כך אני מדבר איתו על הדבר
להוציא את הדבר המכביד עליו כבר הוצאתי עליו את שלי ואחר כך  כבר יותר נוח לי כך גם 
הקשר יותר מתחזק בנינו תוך כדי כך ועל ידי כך החברה תהיה מיוצבת יותר  ובכלל החיים 

 החברתיים יהיו יותר איכותיים.
 

אלא  כמותלא משנה כמה  חברהבני אדם מושג  במאמר ראינו שמוטבע בנו בתור סיכום:
וגם מה באפשרותנו לעשות, מהי חברה, איכות. ראינו את הצדדים הפרטיים והחברתיים, 

וכמה אנו צריכים ליטול חלק בהתקדמות הפרט והכלל,לחץ חברתי חיובי או שלילי, וכן 
 הלאה.

יהיה בודד ושיהיה לו נפש" שלא יהיה מצב שהוא ירגיש/-ראינו שחשוב שלאדם יהיה "חברי
 למי להיפתח,לדבר, לתקשר,להעביר חוויות אישיות טובות לפעמים גם פחות טובות.

בקיצור האדם צריך "מענה אנושי", מישהו שיאזין לו ויתמוך בו ברגעים טובים ופחות 
זה ישוחח עם ישיחנה טובים, כמו שנאמר "דאגה בלב איש ישיחנה" אחד ההסברים: ש

 חבר.
 

 צאנז אמר:הרב חיים מ
פעם ניסיתי לתקן את העולם ולא הצלחתי, אחרי זה ניסיתי לתקן את האומה ולא הצלחתי, 

 חשבתי לתקן את המשפחה וגם לא הצלחתי, עד שהבנתי ש:
 קודם מוטל עלי לתקן את עצמי ומתוך כך אני מתקן את העולם!
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 בס"ד
 

 אשגרה מנשהנס וטבע / 
 

 הקדמה
ברים שאין להם ערך: דברים טפלים שאין בהם איזון בין בעולם מקרי היינו מצפים לראות ד

אין הדברים כן. אפילו אנשי המדע מחפשים  -דבר לדבר, ובין איבר אחד לשני. אך בעולמנו
בכל דבר, את תפקידו ואת מטרתו. בכל צמח ובכל בעלי החיים, בכל איבר באדם, בכל נימי 

לפתור את החכמה באמירה כי מחפשים הם את תפקידם ותועלתם לאדם. הניסיון  -הדם
אין בה לא להוסיף ולא לגרוע, משום שהשאלה היא: מהו טבע? האם הוא  -"הכל זה הטבע"

אם כן זו רק  -אפשר לומר: זהו הבורא. ואם אין לייחס חכמה לטבע -בעל חכמה? אם כן
 מילה שבאה במקום: "מקריות". במאמר זה אנו ננסה לענות על השאלות הנ"ל.

 
 מעשה פלא ,דבר שלמעלה מן הטבע. )לפי אבן שושן( -נס הגדרה: מהו

 
 מתי יש צורך בנס?

מתנהג ומתקיים על פי חוקי הטבע הקבועים,  )בראשית(אם העולם מאז ששת ימי המעשה 
 מדוע יש צורך בנסים? 

 
הצורך בנס הוא בגלל שישנם מצבים המזדמנים לכלל האומה ולפעמים לפרט, לאדם עצמו, 

יא כה גדולה עד שאין ביכולתו של האדם להיוושע בכוחות עצמו, שבהם הצרה שלו ה
ובמקום שהיכולות האנושיות מוגבלות, שם אנו זקוקים לישועה שתבוא על ידי הנס. ארץ 
מצרים ששמה מורה על המצר שהוא גבול, הרומזת לגבול היכולות האנושיות להיוושע, שם 

עזרה שמימית מחכמת ההנהגה  החלו להתגלות הנסים שנעשו בפני ההמון, נסים שהם
האלוקית להוציא את האדם מהמצב שהוא נמצא בו. והנהגת הנס פועלת במקום שהאדם עם 
כל כוחותיו הגופניים והנפשיים אינו יכול להושיע את עצמו, מצב שמביא את האדם להכרת 

 אפסותו ותלותו באלוקים, בשל כך צריך האדם להקפיד על הנהגתו המוסרית.
 

א את האנושות להכרה שהכוח המוסרי, הוא החזק ביותר מכל יתר כוחות הנפש כל זה מבי
האנושית. לכן ההלל שאנו קוראים בפסח קרוי "הלל המצרי", מפני שהוא נקבע להודות לאל 
על הנסים שהשימוש בהם הוא בהיות האדם בשעת צרה, שבה הוא אינו יכול להושיע את 

קצרה ידו מלהושיע את עצמו מהצרה שהוא נוכח עצמו, אז הוא זקוק לעזרה ניסית משום ש
בה, כך קידוש שם השם בעולם מתגלה מיד ה' על ידי עבדיו. אולם התפיסה היותר נכונה היא 
כשהאדם מכיר את הקב"ה. כאשר הוא עצמו מספק את צרכיו בדברים טבעיים,והוא זוכה 

את עצמו בחכמה  בהם לאחר השתדלות ועבודה קשה מצדו, אם איש עובד ה' יודע להנהיג
ובכוחות הנפש  שניתנו לו כדי למצות את יכולתו האישית בכוחות הגוף והנפש. וכאשר הוא 
יודע שה' צועד איתו בכל צעד אשר יפסע בעולם הזה והוא בעל ידיעה שכל צעד בהתקדמות 
שלו ה' עמו, ויש ביכולתו לדאוג לעצמו ולמשפחתו, אז דווקא בדרך הזו שנקראת "נסיך 

ום" יתקרב האדם יותר לשלמותו, מאשר אילו היה נס חד פעמי להמציא לו את שבכל י
 מחסורו.

 
"ועל נסיך שבכל יום עימנו" אנו תוהים איזה נסים קוראים לנו ואנו לא שמים לב אליהם? 

)הלכות יסודי התורה, אלא מדובר על סדרי עולם המתנהלים בקביעות ובזמן, שנאמר ברמב"ם 
על הדעת שהוא אינו מצוי, אין דבר יכול להמצאות". באותו הספר  "ואם יעלה בסעיף ב'(:
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: "אי אפשר שיסוב בלי מסובב", כלומר בשתי הסעיפים אנו רואים את )בסעיף ה'(בהמשך 
השגחתו של הקב"ה עמנו כל יום, וזה רק בהסתכלות על השמש והירח אשר מתחלפים 

הפוך הולך ונשנה. כדומה לכך גם בעתם. מאין לו לירח שהגיע זמנו להחליף את השמש וכך 
בנפלאות הגוף שלנו. אותם אנו חווים זאת כל בוקר כאשר אנו פוקחים את עיננו ורואים את 
מה שיש מחוץ לחלון אנו יודעים שזהו נס בהתגלמותו, כאשר יש אנשים שחושבים שעצם 

ישנם הקימה שלהם זהו דבר שבשגרה ולכן לא מייחסים לזה חשיבות של נס בפני עצמו. 
הרבה מקרים בהם אדם הולך לישון ומשם לא חוזר לחיים. אבל אנחנו דווקא מתייחסים 
למערכות הגוף שלנו שנראה לכאורה שהם משהו פשוט גס וללא חשיבות, אך אנו יכולים 
לראות שיש בכל מערכת הגוף חשיבה אלוקית מדויקת להפליא, ואנו יכולים לראות זאת 

רגל. הרגל שמבצעת פעולה פשוטה הנראית לעין בלבד, אך בחלק התחתון של הגוף, שזה ה
איננו יודעים שתוך כדי הליכה בלבד, הגוף משתף בפעולה זו הרבה פעולות אחרות בגוף 
האדם, אשר אינם נראות לבן אדם בשר ודם אשר רואה זאת מבחוץ. אפשר לראות דבר כזה 

 רק מי שברא דבר כזה מופלא. 
 

ות שעשה הבורא דווקא בשיניים. מה קורה בשעת אכילה בתוך אנו יכולים לראות את הנפלא
הפה, השיניים טוחנות את האוכל, והלשון מתרוצצת בסכנת נפשות בין המתלעות ובודקת 
איזה אוכל ניתן כבר לבליעה, ואותו היא מובילה מיד לבית הבליעה. ואיזה הוא דורש לעיסה 

, במקום שתוך חלקיק שניה יורד עליו נוספת ואותו היא מניחה על גבי השיניים התחתונות
מכבש השיניים העליונות, וכל זה נעשה במהירות וביעילות רבה וללא תקלות מבלי שאנו 
מקדישים לכך אפילו שנייה אחת של מחשבה טהורה במובן של נס יום יומי. אכן חסדי ה' 

זה חלק שברא כך את האדם. ועל כך נאמר: "אשר יצר האדם בחכמה...ומפליא לעשות", ש
מהתפילה שאנו אומרים כאשר אנחנו מסיימים את צרכנו בשירותים, להראות עד כמה אנו 

 צריכים לכוון בברכה זו באמת, על כך שמערכת הגוף עובדת בתקינות וללא תקלות.
 

ואם זה אינו מספיק לכם אז קחו את נפלאות העיניים והראיה. על ראיה תלת מימדית, על 
ים משתנים, על התגלות העין לעוצמות הראות הקיצוניות  התאמת העין לראיה למרחק

ביותר, ועל השילוב המתוחכם והמסובך ביותר של תאים קולטי אור, חד צבעים המאפשרים 
מיליון תאים רגישים לאור המהווים את  522ראיה בצבעים. ואת הסדר והתפקוד של 

ית העין שלנו מועבר אל הרשתית של כל העין. כאשר כל המידע החזותי שנראה על ידי רשת
המוח, ומעובד שם כבהרף עין לתמונות ראיה רצופות ,כמיליון סיבי עצם המוליכים את 
המידע מכל יחידות הקליטה הרגישות, לאור שברשתית העין ואל המוח. הסיבים עצמם 

עוברים דרך אזור מסוים ברשתית, אל אחורי העין ומשם בדרכם אל המוח. החוקרים עצמם  
ומגלים את נפלאותיו וחסדיו של ה', וממשיכים בחקר אין סופי כדי לגלות את  ממשיכים

הצפון בחכמה אין קיצית זאת. החוקרים עצמם יודעים שגם כיום טרם הגיעו לפענוח מלא 
. ועל זה נאמר "בכל יום (5חלק  19)בעין יהודית, הכתם העיוור עמ' של כל ההתרחשויות בעין 

אנו להודות לה' על כל דבר שפועל היום כפי שפעל אתמול  תמיד מעשה בראשית". חייבים
ועל כל מה שתקין ברגע זה כפי שהיה ברגע הקודם. מרוב הרגל הדבר נראה לנו טבעי כל כך, 
ומובן מאליו ומחויב המציאות, עד שכאשר משהו משתבש אנו באים בתמיהה ובתרעומת על 

 דבר זה.
 

 חיובי או שלילי -ההסתמכות על הנס
 )שם נד א(."חומות יריחו שנבלעה... צריך שיתן הודעה ושבח לפני המקום" כתוב: 

ההסתמכות על הנס במצב של חוסר ברירה הוא חיובי, ויש בו ביטוי של בטחון באמונה בצור 
ישענו. אבל ההסתמכות במקום שאפשר להגיע לאותה מטרה בגבורה אנושית וחריצות 
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ולהסתמך על הנס, מפני שהיא מביאה למורך  גיבורי מלחמה, וחלילה במקרה כזה להתרפות
לב, עצלות ושקיעת רוח הגבורה, שכל אילו הם חיסרון לאומי גדול מאוד. על כן אילו היה 
כיבושה של יריחו נעשה על ידי נס של נפילת החומה, פעולה שיכולה להיעשות גם על ידי 

לא הייתה צורת הנס  חריצות וגבורה אנושית, גם אם לא בפתאומיות אלא בזמן מתמשך, אז
מלמדת אותנו מתי יש להשתמש בנסים בתקומה הלאומית. אבל לאחר שהחומה נבלעה, 
פעולה נסית שאינה יכולה להיעשות בידי בני אדם אלא רק בנס הבא מן השמיים, מזה למדנו 
מתי הוא השימוש הראוי בנסים, שעלינו לקוות להם רק במקום שיד האדם קצרה 

 הלאומית אינן יכולות להושיע. וההשתדלות והחריצות
 

נס הוא כל דבר הקורה בטבע או בהיסטוריה, שלא לפי הסיבתיות הרגילה שבעולמנו. אנו                                             
חושבים כדעת הרמב"ם, שאפילו הצטברות של מיעוט "מקרים" כאלה, ועל אחת כמה וכמה 

י עיוורים עד שיראו את היד הגדולה אשר עשה ה' עמנו של כולם ביחד, צריכים לפקוח עינ
בנסיו ובנפלאותיו. בכוונה השתמשנו בדוגמא שהיא כל כך קרובה עלינו, היינו יכולים גם 
להזכיר דברים מן העולם הגדול. אנחנו נדבר גם על מלחמת העולם השנייה והמקרים שהיו 

להוסיף את הדברים הגדולים בה, והמקרים "שנעשו" כדי שהיטלר ימ"ש ייפול. וכדאי 
 שקצין אמריקאי סיפר על ההתרחשויות בימי המלחמה.

 
, אחרי נפילת  המבצר החשוב והאחרון שהגיע על אלכסנדריה. על מצרים 5942ביולי  4ביום 

לבין חילות בריטים. כמו בקרבות, הייתה  רומלועל הדרך לארץ ישראל, פרץ קרב עז בין צבא 
ינצחו. והנה הגרמנים הרימו את ידיהם ונכנעו לצבא הבריטי  סכנה גדולה שכוחות השטן

באותה מערכה. איש לא הבין את פשר הדבר  עד שנפתרה החידה. הכוחות הגרמנים התקדמו 
עד לצינורות המים של הבריטים, צמאים בחום הלוהט במדבר, ניקבו את הצינורות ושתו 

מלוחים, כי הצינורות היו חדשים, לרוויה. משגמעו מהמים במלוא לועם הרגישו ששתו מים 
)כדי שלא יתבזבזו מים וכדי לבדוק אם הם עומדים בלחץ, הובילו בהם הבריטים את מי הים 

. השתייה השורפת הזאת שברה את כוח הגדוד ושמה קץ לקרב. מתוקים בניסיונות שלהם(
הקצין המספר את המעשה אומר שזה היה הקרב המכריע, שהציל את אלכסנדריה, את 
מצרים ואת הדרך לארץ ישראל. אפילו אם המערכה הזאת מוגזמת בעיננו, מי לא יראה 

 "במקרה" זה נס מן השמיים, אצבע אלוקים.
 

מקריעת ים סוף עד המכבים ומן הקרב האווירי על לונדון ועד מלחמת השחרור שלנו, נוכחנו 
יש במה להרהר בזמן  לדעת כי הוא, ב"ה, נתן "גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים". אכן

שאנו מודים "על הנסים שבכל יום עמנו". נוכל למצוא אותם בטבע ונוכל למצוא אותם 
בהיסטוריה. אשרינו שזכינו לראותם נגד עינינו בדורנו, בדברי ימינו אנו. ןלא היה זה הנס 
 היחיד אשר עינינו ראו בדברי תחיית העם. במשך כל התקופות הגולה לא חדלו העליות לארץ

 ישראל, דבר זה כשלעצמו הנו ללא תקדים בסיבתיות ההיסטורית.
 

 חוקיות הטבע והנס 
נשארת הבעיה של היחס בין הנס ובין החוקיות שטבע הבורא בטבע. האם ויתר בזה על 
התערבותו בענייני העולם? האם הטבע פועל רק לפי החוקים הקבועים, ולא לפי הוראות 

ר להסביר את שני הדברים, זה על יד זה את חוקיות מיוחדות של ה'? ואם לא, איך אפש
 שטבע ואת התערבותו של הקב"ה? 

 
משתי השאלות הנ"ל קל לענות בשלילה על הראשונה. ספר הספרים משיב עליה תשובה 
ברורה: "מרובות הדוגמאות של פעולות הבורא בענייני הטבע .כל יום אנו משננים, והיה אם 
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כם בעתו יורה ומלקוש... הישמרו לכם פן יפתה לבבכם... שמוע תשמעו... ונתתי מטר ארצ
. וכל העם ראה י"ג י"ז(-)דברים י"אוחרה אף ה' בכם ועצר את השמיים ולא יהיה מטר וגו'" 

פעמים רבות  את אשר עשה ה', מעשר המכות עד קריעת ים סוף ועד קריעת הירדן. כל 
לוי, ומן הרמב"ם עד משה מנדלסון פילוסופי היהדות, מרבנו סעדיה הגאון עד רבי יהודה ה

 מדגישים שבניגוד לסיפורי אומנות אחרים, נעשו בעמנו כל הנסים היסודיים .
 

הסטטיסטיקה יכולה לקבוע בכמה הרוגים בערך, יסתכם קציר הדמים בתאונות הדרכים 
במשך חודש או שנה. אולם איש אינו מסוגל להצביע על פלוני אלמוני היוצא לדרך, אם יחזור 
לביתו בריא ושלם. הסטטיסטיקה אף אינה מסוגלת להצביע מתי יקרו האסונות הללו. היא 
יכולה להצביע על ממוצע שבועי או חודשי, אך ישנה שעה שלא קורה בה שום תאונה. כאן 
טמון יסוד ההשגחה וכאן מתרחשים ניסים סמויים, שהאדם אינו יודע עליהם. רעיון זה 

: "הקב"ה קוצב לבריות כמה גשמים יורדים מראש השנה מובא בפשטות בתנחומא, שנאמר
כשישראל זוכין יורדין על הצמחים ועל האילנות וכשהן חוטאין, יורדין   -ועד סוף השנה

 בימים ובנהרות".
 

 השתלבות הנס בתוך הטבע
גם הפלא שבנס נובע מהשתלבותו במסגרת חוקי הטבע. מכאן שלמרות הכלל שייעלם, 

פשר למעט בנס יש למעט. רואים אנו שההשגחה עדיפה על פני נס פלאי. כמנהגו נוהג וככל שא
תפיסה זו משתקפת בסיפורי המקרא ובאגדות חז"ל. נביא כמה דוגמאות ואשר לאורם נבין 

 את סיפורי המקרא ואגדות חז"ל.
 

תנו רבנן: "מעשה באחד שמתה אישתו והניחה בן לינוק ולא היה לו שכר מניקה ליתן, ונעשה 
ונפתחו לו צדין כשתי שדי אישה והניק את בנו". מסיפור קצר זה אנו למדים שלא היה  לו נס,

חוסר במניקות ולא הייתה כל מניעה אחרת להשאיר את התינוק בחיים. הוצג מפורשות 
ש"לא היה לו שכר מניקה", נשאלת פה שאלה, האם לא קל ופשוט להמציא לאדם זה מקור 

הדגישו את עובדה זו: "בוא וראה כמה קשים מזונותיו  הכנסה לשכור מינקת? חכמי התלמוד
של אדם, שנשתנו עליו סדרי בראשית, אמר ר' נחמן: תדע דמתרחיש ניסא ולא איברא 

 מזוני". 
 

אנו גם נבוא ונוכיח מפיהם של פילוסופים והוגים שונים, את דעתם על הנס והגדרתם למילה 
שית וללא תכלית. אך "כשיעלה לפניו הרצון זו. אפלטון הודה כי ה' הוא בלתי גשמי, ללא רא

לברוא את העולם השכין בו נפש המכילה שכל המנהיג אותה לפי חוקים מסוימים שאין 
שינוי נופל בהם". פילון שמיזג את התרבות היוונית ואת האמונה הישראלית, הרחיב את 

קרב אותם אל הדיבור על מהותו של נס. הוא ניסה להסביר את הנסים המוזכרים במקרא, ול
חוקי הטבע, אולם הוא לא רצה להכחיש בכך את הנסים. הוא מצביע כיצד ניתן להשקיף על 
"נס" המוזכר במקרא, במבט דו משמעי "נס", הוא כמו שאמרנו מקודם הוא חריגה מהטבע. 
אנו רואים זאת בנס שקרה בימי משה בהכאת הסלע. לפי כל כללי ההגיון הם היו עשויים 

וסר מים במדבר. האם מי מהם העלה בדעתו שבתוך הסלע אגורים מים? למות בצבא מח
האם יגרעו כוחו של הנס לאור העובדה שמים אלה נוצרו מחדש באותה עת שהיו זקוקים 

 להם? תכנון מושלם כזה יכול לקרות רק על ידי הקב"ה ותו לא.
 

 :לסיכום
בו מחדש הוא בכל יום בברכת שמע ישראל אנו אומרים שה' יוצר אור ומאיר לארץ, שבטו

תמיד מעשה בראשית. קביעה זו נזכרת פעמיים, כדי להשריש בלבנו ובשכלנו את ההכרה שה' 
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הוא המחזיק את קיומו של העולם כולו מידי רגע ברגע. כל הכוח הפועל בעולם יונק את 
קיומו ואת פעילותו מה' שהוא היחיד שמציאותו אינה תלויה בזולתו. באמירת פס' "שמע 

אל", אנו באים להזכיר לעצמנו ולהזהיר על כך בפינו כי ה' שהוא אלוקינו, הוא אחד ישר
 ויחיד בעולם כולו, בשמים ובארץ. המחשבה כי קיים כוח עצמאי כביכול זה הוא חוקי הטבע.

תפקידינו כמאמינים בה' היא לשנן ולחזור ולשנן שה' הוא הכוח היחיד השולט לבדו באופן 
את המסר שקלט אדם למראה עשרת המכות ויציאת מצרים, מאפשר מוחלט בבריאה כולה. 

לנו המדע לתפוס בצורה מעמיקה ומבוססת יותר. "דור לדור ישתבח מעשיך", ומדור לדור 
הלך והתרחב, הלך והעמיק אפשרות האדם להבין את מעשי ה', ולהשיג יותר את גדולת 

 בוראו ואת כל יכולתו. 
 

ת הנפלא של המכינה על ההשקעה שלהם מזמנם הפרטי. תודה רבה לה' יתברך ולכל הצוו
 ולכל החבר'ה הנהדרים, אוהב אתכם!
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 ישראל עדריאתיקה רפואית / 
 
  "אתיקה"

 שושן: -הגדרה לפי מילון אבן 
מוסר, תורת המדות: התורה המתארת את הטוב שיבר לו האדם ואת הרע שעליו 

)ברפואה במשטים לי המקצוע להתרחק ממנו. אתיקה מקצועית, התנהגות לפי כל
 אתי מוסרי". וכדומה(

 עברי עמיחי:-הגדרה לפי מילון לועזי 
 אתיקה, המדע על המידות הטובות, ערכי המוסר, התנהגות רצויה של האדם.

אתיקה רפואית היא מוסר ומקצועיות העבודה ברפואה, ישנם הרבה כללים ברפואה שאנו 
לא יזלזל ולו במעט במטופל או בכל טיפול רפואי  לא יודעים. אך, דוגמא בסיסית היא שרופא

ואפילו הקטן ביותר. ברפואה, ישנו מושג שנקרא שבועת הרופאים", הם נשבעים שישמרו על 
 כללי האתיקה ועל המוסר הרפואי."

 
 כפיית חולה לקבל טיפול רפואי כנגד רצונו

 
 הצגת הבעיה

ו?  מה מבחינה מוסרית עלינו חולה שמסרב לקבל טיפול רפואי האם ועד כמה יש לטפל ב
 לעשות?   מה אומרת ההלכה? 

באחד המקרים שסוקרו בהרחבה בכלי התקשורת, היה מקרה של חולה שסבלה ברגלה 
והרופא האחראי החליט לכרות את רגלה על מנת להציל את חייה אך היא סירבה בתוקף. 

ע דיון זה להחלטה בתוך היו חילוקי דעות בין משפחתה ואף בין הרופאים עצמם. לבסוף, הגי
כותלי בית המשפט. ישנם עוד מקרים רבים של חולים, כדוגמת החולה הזאת שמסרבת 

 לקבל טיפול רפואי והסוגייה מגיעה עד בית המשפט.
ההתלבטות במקרה כזה היא על אוטונומיה וכפייה ואף על חיים ומוות, מתי צריך לכפות על 

 חולה לקבל טיפול?
ת הזולת ולעשות את רצונו ומצד שני יש את ערך החיים ומצווה מצד אחד צריך לכבד א

להציל את נפשו של אותו אדם.כלומר מצד אחד ראוי לעזור לזולת לקיים את רצונו ומצד שני 
 אסור לאפשר לו לעשות מעשה איסור, כמו לסייע לו לפגוע בעצמו עד מותו ואף להתאבד.

 
 לכפות או לחדול?

 
לכפות על החולה טיפול? האם יש מקרים שצריך לעשות את  האם צריך באיזה שהוא מקרה

)יש רצון החולה ולא לתת לו טיפול מאותם הסיבות שבגללם חולים מסרבים לקבל טיפול? 
 דוגמאות: לציין שבכל המקרים מדובר על מצב של חולה שיש בו סכנה(

 חולה שמסרב לקבל טיפול מסיבות דתיות כמו חולה שלא רוצה שיחללו עליו את .5
 השבת הרי זה חסיד שוטה ואין שומעים לו.

חולה המתנגד לקבל טיפול משום שהוא מפקפק בטיב הטיפול שיקבל במקרה כזה,  .2
גם אם יש רופא שמסכים אתו וגם אם לא, לא כופים עליו במקרה שהוא סובר 

 שהטיפול יזיק לו. וגם אם הוא סובר שהטיפול לא יועיל לו בכל מקרה אין לכפותו.

ב לקבל טיפול משום שחושש מיסורין יש לכפותו לקבל את הטיפול בעל חולה המסר .3
 כורחו.
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"? )איוב ז', בספר איוב, איוב אומר לקב"ה: "למה שמתני למפגע לך והיה עלי למשא .4
ולבסוף חזר בו )ז', כ"א(  והוא מבקש מהקב"ה: " כי לעפר אשכח ושחרתני ואינני"כ'( 

פי אחת דיברתי ולא -? ידי שמתי למואיוב ואמר לקב"ה: "היו כלותי מה אשיבך
איוב מודה שאי אפשר לעמוד על דעת הקב"ה ה'(  -)מ',גאענה ושתים לא אוסיף" 

והוא גם מודה שאין הצדקה כבקשת גאולה מייסורים גם במחיר החיים עצמם. ולכן, 
חולה שמסרב לקבל טיפול מסיבה שלא להוות לנטל על אחרים לא שומעים לו. צריך 

א לא מהווה נטל על אחרים ואם בכל זאת הוא מסרב דינו כמו שאינו לשכנעו שהו
רוצה עוד בחיי ייסורים . בשניהם יש לטפל בעל כורחו, שהרי אין הבדל בין ייסורים 

 נפשיים לייסורים גופניים.

חולה שמסרב לקבל טיפול משום הסכנה הכרוכה בטיפול אי אפשר לחייבו לקבל את  .1
זצ"ל, ואם יש ברפואה עצמה סכנה אבל הרופאים  הטיפול. פסק הר"מ פינשטיין

נוהגים ליתן רפואה זו לחולה שיש לו מחלה, מסוכנת שמידת סכנה של הרפואה 
 פחותה מסכנת המחלה, אין ליתן בעל כורכה בכל אופן.

חולה שלא מסביר את התנגדותו לקבלת הטיפול אז אולי השתבשה עליו דעתו או  .1
)יומא מעים לו. לכן כופים עליו את הטיפול. בש"ס שיש לו בעיה נפשית ולכן אין שו

מביא מקרה על חולה שמסרב לאכול ביום כיפור ומנגד אומר הרופא שלו פ"ג סימן א'( 
שהוא חייב לאכול במקרה כזה אין שומעים לחולה וכופים עליו את הטיפול. שואלת 

 –ונבא הגמרא: "מאי טעמא" ומתרצת: "תונבא הוא דקן קיט ליה" רש"י פירש: "ת
שטות, אשטורדיטויין מחמת חוליו" גם חולה שלא ביום הכיפורים שאינו מספק 
הסבר להתנגדותו לטיפול, סביר להניח ששורה עליו רוח שטות ואין לראות בכך 
התנגדות אמיתית. לכן חולה, חלה עליו חובת הצלת נפשות ויש לתת לו את הטיפול 

 בעל כורכו.

להסתכל לגופה של הבעיה יכול להיות שיהיה מצב שבו בכל מקרה מהמקרים שהבאתי צריך 
לא יכפו את החולה לקבל את הטיפול. מבחינת ההלכה אדם שנמנע מלעשות למען ברפואתו 
הרי הוא שופך דמים ועובר על איסור.הרדב"ז אומר שאדם שנמנע מלקבל טיפול בשבת אם 

י הוא חסיד שוטה ויש הרופא אומר שהוא צריך לקבל את הטיפול והוא מחמיר על עצמו הר
במעשיו איבוד נשמה "על כך מלעיטין אותו בעל כורכו או כופין אותו לעשות מה שאמדהו 
והשואל הרי זה שופך דמים ופושע הוא" והביא ראיה מדברי הר"ן ביומא שאמר שחולה 
שמסרב לקבל טיפול הרי הוא שופך דמים ולכן כופין עליו שלא ישפוך דם עצמו אלא יחלל 

עסוק ברפואתו. וכך כל אדם שרוצה להחמיר על עצמו ולא לעבור על האיסור אלא שבת וי
 שהוא קיבל היתר לרפא הרי הוא כשופך דמים וכופין אותו להירפא.

 
 

 שנהיה רק בריאים!!!
 תודות:

תודה רבה לצוות הנפלא שליווה אותנו במהלך השנה הזאת: לרב בעז, לרב ישי, לאיתמר, 
 לנפתלי וכמובן ליפית. 

 תודה לכל מי שעזר לי בכתיבת המאמר.
 תודה לכל החברים הנהדרים שהכרתי, מחזור ג'. 

 תודה להורים שלי ולמשפחתי היקרה.
 והכי חשוב, תודה לקדוש ברוך הוא.

 שלכם באהבה,        
 ישראל          
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 גיא עזרא /"מעמד האשה ביהדות" 
 

 זדמנויות בחברה הישראלית.מעמד האישה  זהו נושא שעולה על הפרק בהמון ה
זהו נושא רחב המקיף נושאים רבים בקשר למעמדה של האישה, החל בתפקיד הייחודי של 

 האישה, ועד למגבלות המוטלות עליה כדי שתחיה בצניעות.
 

במאמר זה ננסה לבאר את מעמדה של האישה בשני תחומים רלוונטיים לימינו, תוך כדי 
 קודמים.הבאת דבריהם של גדולי הדורות ה

 
 "האישה ולימוד תורה"

 "ולמדתם אותם את בניכם"... 32בפרשת ק"ש נאמר:ט'( -)יא'בספר דברים 
על פסוק זה חז"ל דורשים שצריך אדם ללמד את בניו ולא את בנותיו, שהרי כבר מצינו 

"שאין אחרים מצווים ללמדה", ורש"י מפרש: "אחרים" זה  33בגמרא במסכת קידושין:
 האב.

: שמדובר כאן אך ורק בלימוד תורה שהוא לצורך המצווה, 34ן ערוך מסבירהרמ"א בשולח
שהרי ידוע שאצל הגברים עצם הלימוד הוא קיום המצווה, אבל לימוד לצורך למידת ההלכה, 

 בוודאי שנשים חייבות.
 

 ברכות התורה לנשים
ה, אז אם נשים חייבות רק על לימוד שהוא לצורך מעשה, ולא מחויבות על עצם לימוד התור

 מה הטעם שהן מברכות בכל בוקר את ברכות התורה?
 

 על שאלה זו יש מס' תשובות
: מכיוון שהנשים מחויבות ללמוד כדי לדעת לקיים, הן מברכות ברכות תשובה ראשונה

בסופו של )ולא על עצם הלימוד הן מברכות(  התורה. על אף שהלימוד שלהם הוא לצורך מעשה
 מוד.עניין, גם לימוד כזה הוא לי

: "הקהל את העם  האנשים, הנשים והטף". 35תשובה זו נלמדת ממצות "הקהל", שנאמר בה
ללמוד. כלומר, שהלימוד של -על פסוק זה מביאה הגמרא את ההבנה הבאה: "אנשים"

 הגברים יהיה לשם הלימוד.
לשמוע, כדי שתוכלנה לקיים את דבר ה'.כלומר, הגברים מצווים על עצם  -"והנשים"

 ואילו הנשים מצוות על מטרת הלימוד,שהיא ההלכה למעשה.הלימוד, 
 

שנשים מברכות את ברכות התורה מכיוון  36: מובאת ע"י הראי"ה קוק, שאומרתשובה שנייה
( לא נקבעו על עצם לימוד התורה, אלא על הטובה הגדולה שהקב"ה עשה עמנו  )הברכותשהן 

ה, וגם הן נכחו במעמד הר סיני, בעצם נתינת התורה, וכמובן שגם הנשים קיבלו את התור
ולא רק שהן נכחו במעמד זה וקבלת  התורה הייתה מופנית גם אליהן, אלא שפנייתו של 

                                                 
32

 דברים י"א, ט'.   
33

 קידושין כט' ע"ב 
34

 יו"ד, רמ"ו, ו' הגה. 
35

 דברים לא', יב' 
36

 אורח משפט, סימן יא' 
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"כה תאמר לבית יעקב, ותגיד לבני  37הקב"ה לנשים, קדמה לפנייתו לגברים. כמו שכתוב:
 הגברים. -ישראל"  -הנשים.    "בני -ישראל".  "בית יעקב"

 מבריסק. וכן כתב גם ר' חיים38
 

מתשובה זו של הרב קוק אנו למדים שהנשים אינן חייבות בלימוד תורה במובן של העמל 
השכלי, כלומר לעצם הלימוד, אך ודאי שהן שייכות לא פחות מהגברים ואף יותר, לאורה של 

 כך הן מברכות.-תורה, ועל
   

 ללמד נשים תורה, אפשר או אסור?   
ם ללמדה", אנו מבינים שאין חיוב ללמד את הבנות "שאין אחרים מצווי :מלשון הגמרא

 תורה. אך צצה השאלה: האם זה אפשרי או שזה איסור מוחלט?
 

 לשאלה זו יש מס' גישות
בהסתכלות ראשונית בדברי חז"ל, נראה לנו שזהו איסור מוחלט שהרי נאמר כבר  :גישה א'
" אני  40במשלי נאמר:"כל המלמד את ביתו תורה כאילו מלמדה תפלות", ואילו  39בגמרא:

 חכמה, שכנתי ערמה", ז"א, שככל שהאדם רוכש יותר חכמה, הוא נעשה יותר ערמומי".
 " כיוון שנכנסה חכמה באדם, נכנסה עמו ערמומית". 41במסכת סוטה נאמר:

 
רש"י מפרש ומעיר: שמתוך כך שהאישה נחשפת לדברי תורה, היא תעשה את דבריה בהצנע. 

 איסור.\כל מיני תחבולות כדי לעקוף את החוקכלומר, היא תחפש לעצמה 
 

"הן מוציאות דברי תורה לדברי הבאי". ז"א, שהן לוקחות את הרעיון 42הרמב"ם מוסיף: 
 הכללי של הלימוד, ושמות את התפל לעיקר ואת העיקר לתפל.

 
"נשים דעתן קלה", וכן במסכת מנחות 43במסכת שבת מובאת אמרה מאוד מפורסמת: 

ן מיושבת עליהן". ז"א, שהנשים אין ביכולתן להעמיק ולחקור, ולרדת "אין דעת44כתוב: 
 לפרטי פרטיו של הלימוד, ותכונה זו עלולה להפיק מהלימוד קלקול, יותר מאשר תועלת.

 
בעל ה"תורה תמימה" מקשה על הנאמר במסכת שבת ואומר, שלא ייתכן שנשים לא יילמדו 

נתן הקב"ה בינה יתרה באישה  45אמר: "תורה מכיוון ש"דעתן קלה", הרי במסכת נידה נ
, אך )בהבנה ראשונית נראה שהאמרה הזאת סותרת את מה שנאמר לעיל(יותר מבאיש"? 

מתרצים: שבינה אינה דעת, הבינה היא כביכול תלויה בדעת, וכאשר אין דעת או שהדעת 
 קלה כמו שנאמר לעיל על הנשים, אז קשה להביא את הבינה לידי ביטוי שלם.
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נמצאנו למדים שחל על האנשים ללמד את הנשים תורה מכל מיני סיבות, כגון: "נשים  עד כה
דעתן קלה", "אין דעתן מיושבת עליהן", "והן מוציאות דברי תורה לדברי הבאי". אך יש גם 

 דעות שמצודדות בכך שנשים ילמדו תורה אם הן חפצות בכך, אך ודאי שאין עליהן חיוב.
 

שהפטור הינו  46מתייחס לפטור של האישה מלימוד תורה ואומרהמהר"ל מפראג  :גישה ב'
מעין מחמאה לאישה, מכיוון שהפטור אינו נובע מאיזשהו חיסרון שקיים אצלה, אלא 
אדרבא, זוהי מעלה שהיא אינה צריכה ללמוד תורה, משום שהתורה היא חלק מהטבע שלה. 

אינה צריכה זמן ללימוד כמו שבן אדם אינו צריך ללמוד אכילה ונשימה, כך גם האישה 
)ומכיוון שהתורה היא טבעית לאישה, היא אינה התורה. אדם אינו צריך ללמוד דבר שטבוע בו. 

. אבל, אם קיימת אישה אשר רוצה ללמוד ומרגישה צורך להתעלות במעלות חייבת ללמוד(
 התורה, היא יכולה ללמוד, אך ודאי שהיא אינה חייבת.

 
סור על האישה ללמוד תורה, ואם היא רוצה ללמוד היא גם הרמב"ם טוען שאין זה אי

רשאית. הרמב"ם מדגיש זאת בפירושו לאמרה :"כל המלמד את ביתו תורה, כאילו מלמדה 
תפלות". מלכתחילה היינו חושבים שיש איסור בדבר אך הרמב"ם מדייק ואומר שהפירוש 

אז אפשר ואפילו מצווה הוא: שאסור לאדם לכפות על ביתו ללמוד תורה, אך אם זהו רצונה 
ללמוד, ולכן אמרו: "כל המלמד את ביתו תורה, כאילו מלמדה תפלות", ולא נאמר: "כל 
הלומדת תורה לומדת תפלות".  מדיוק זה מלמדנו הרמב"ם שאם זהו רצונה מותר ללמדה, 

 והאיסור חל כאמור, על לימוד בכפייה.
 

אין להן איסור בנושא זה, הטענה של אלה שאומרים שנשים רשאיות ללמוד תורה, ו
 מתבססת על העובדה שבעבר הבת הייתה יונקת את כל תורתה מהבית.

 
הבת לא הייתה צריכה ללמוד הלכות כשרות, אלא היה מספיק לה לראות את אמה במטבח, 
לא היה לה צורך בלימוד הלכות לשון הרע, מכיוון שבני ביתה היו שומרים על לשונם, הבת 

 תי פורמלי.למדה תורה באופן בל
 

בימינו, כאשר המצב שונה והמציאות השתנתה, כאשר בעולמנו שוררת רוח לא של "מורה 
נבוכים" ולא של "שולחן ערוך", התורה כבר אינה טבעית אצל האישה, ולכן היא צריכה 
ללמוד תורה, כדי להשיג חיי תורה, מכיוון שטבעיות התורה נפגעה. אך אם יש בתוכנו אישה 

מוד תורה נרחב וחושקת להרבות תורה, הרי זוהי זכותה המלאה ואשריה אשר חפצה בלי
 ומה טוב חלקה.

 
 : אם בימינו יש אישה שהיא בת לת"ח האם אסור לה ללמוד תורה?  נשאלת השאלה

: גם אישה שגדלה בביתו של ת"ח חייבת ללמוד ואל לה לסמוך על טבע התורה שהרי תשובה
 ולכן חשוב שגם היא תלמד.ראינו לעיל שטבע זה עשוי להתקלקל 

 
 לימוד גמרא לנשים, וסוג הלימוד המתאים להן

נשים אינן צריכות ללמוד גמרא, מכיוון שלימוד זה אינו מוסיף להן יראת שמיים, אלא 
להפך, הוא מחליש אותן וגורם להן "להוציא דברי תורה לדברי הבאי", ז"א לאבד מן הערך 

שים אינן צריכות ללמוד גמרא היא מכיוון "שנשים האמיתי של התורה. סיבה נוספת לכך שנ
 דעתן קלה", כלומר, דעתן ענייה כדי להבין את עומק הגמרא.
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המלך והאידיאל הוא שהנשים יילמדו דברי הלכה כדי שיידעו כיצד לנהוג עם -ולכן, דרך 
עצמן ועם משפחתן, והרי אם הן לא יידעו הלכות, הן לא יוכלו לשמור שבת, ולהשגיח על 

 שרות הבית.כ
הנשים חייבות ללמוד הלכות שהן צריכות כדי לדעת איך לנהג. כגון: נידה  :כללו של דבר

 וטבילה, מליחה, איסור ייחוד וכו'...
 

אמנם, נשים אשר חפצות ללמוד גמרא, אין צורך שהן יילמדו מן הבוקר עד הערב כמו גברים. 
ישה ולכן היא צריכה ללמוד שהרי כבר הסברנו את דברי המהר"ל שהתורה היא בטבע הא

ולעמול פחות, ובמעט עמל ויגיעה, היא מגיעה לרמה שגברים מגיעים אליה לאחר עבודה 
קשה ומאמץ רב, והסיבה לכך היא: שהנשים משתוקקות לתורה יותר מגברים, ולכן הקב"ה 

 -הקדים את הנשים במעמד הר סיני. כמו שנאמר: "כה תאמר לבית יעקב, ותגיד לבני
 הגברים. -הנשים.     בני ישראל-.   בית יעקבישראל"

 
כאמור, גם הנשים שרוצות ללמוד גמרא אינן צריכות ללמוד בצורת הלמידה של הגברים, כי 

 יכולת הספיגה שלהן גדולה פי כמה מיכולת הספיגה של הגברים
        

  : לסיכום
רשאית, ואפילו  אין שום איסור ללמד את האישה תורה, ואם היא רוצה ללמוד אזי היא

 חייבת בנושאי הלימוד החשובים והשייכים לחייה. 
 

 האישה כמנהיגה רוחנית וכפוסקת הלכות
 

כידוע, התנאי העיקרי בפסיקת הלכה, הוא ידיעת ההלכה, ואישור רבותיו של האדם שהוא 
רשאי לפסוק. ולכן אם קיימת אישה אשר ידעת הלכה ועומדת בתנאים הנ"ל אין שום בעיה 

מדבורה הנביאה שהייתה מלמדת את הדיינים שהיו 47תפסוק. לימוד זה אנו למדים שהיא 
 צריכים לפסוק לעם.

 
 מוסיף ואומר :שאם יש אישה שהיא ממש חכמה היא רשאית לפסוק הלכה. אהחיד"

לאורך הדורות היו הרבה נשים שפסקו הלכה, כגון: מרים אשתו של רבנו תם, ועוד מספר 
 נשים.

 
יכולה לפסוק הלכות היא גם רשאית לשמש/לכהן כראש ישיבה, אך  בנוסף לכך שאישה

 בתנאי שהיא תשגיח על כללי הצניעות ולא תכשיל את הת"ח ח"ו.
המון נשים שימשו בעבר כראש ישיבה. בתו של רבי שמואל בן עלי שימשה כראש ישיבה, 

 באישה. בהסתכלות ווהייתה מעבירה את שיעוריה מאחורי וילון כדי שתלמידה לא ייכשל
מעבר לפוסקת ולראש ישיבה יש לאישה את הסמכות לשמש כמנהיגה רוחנית, אך כמובן 

 שבשביל זה היא צריכה להיות "תלמידה חכמה". 
 

נשים רבות שימשו בתור מנהיגות רוחניות, כגון: מירוש' ביתו של רבי אליעזר מליז'נסק, 
כה. פייג'ה, נכדתו של שגדולי הדור היו באים לשמוע תורה ממנה ומקבלים ממנה בר

הבעש"ט ואימו של ר' נחמן מאומן, הייתה בעלת רוח הקודש והשפיעה על הדור כולו.  
 כאמור, כל הנשים הנ"ל, הן יוצאות מן הכלל ואינן דמות לחיקוי. 
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הנשים אינן צריכות להיות כמו דבורה, אסתר או יעל, אלא הן צריכה להדמות לשרה, רבקה, 

על עם ישראל הייתה עצומה ללא שום מעמד רשמי, אלא מתוך האמת רחל, ולאה, שהשפעתן 
 הפנימית שלהן.

 
  :לסיכום

אישה יכולה לשמש/לכהן כפוסקת וכמנהיגה רוחנית, ואף לכהן כראש ישיבה, אך הכל 
בתנאי שהיא תעמוד בכללים שההלכה מציבה, ותהיה תלמידה חכמה, ובעלת מעמד גבוה 

 המאפיין דמות רוחנית.
 

 ות לצבאגיוס בנ
 

בימינו, תהליך הגיוס של הבנות לצבא, הוא תהליך מאוד נפוץ. בעקבות כך קיימות הרבה 
מחלוקות ודעות בנושא זה, אך אין איזושהי החלטה/מסקנה סופית שתכריע בנושא זה. 

 בהמשך המאמר ננסה להבין ולהכיר את כל הדעות, האיסורים והבעיות הכרוכות בכך.
 

 או  איסור? גיוס נשים לצבא! מצווה
"אין דרכה של אישה לעשות מלחמה", ומאמרה זו למדים  48במסכת קידושין נאמר:

שלכאורה אסור לבנות להתגייס לצבא, אז נשאלת השאלה: והרי גם לאיש אין אידיאל 
לעשות מלחמה? ועונים: שהכוונה באמרה זו היא שאישה אינה מוכשרת לעשות מלחמה כמו 

 ור לאופייה של האישה, ואין ללמוד מכך איסור הלכתי. איש, אך כמובן שזהו דבר שקש
בכל הגמרא, אין שום מקום שאוסר את הליכתה של בת לצבא, אלא אדרבא, יש לה אפילו 

 תפקיד בעת מלחמה והוא הספקת מים ומזון.
 

 באיזה מלחמות נשים חייבות ליטול חלק?  
רו וכלה מחופתה". משפט "הכל יוצאים, אפילו חתן מחד 49בהלכות מלכים, אומר הרמב"ם:

זה נאמר בהקשר למלחמת מצווה, ונשתמע ממנו שגם אישה חייבת להשתתף במלחמת 
, )שמטרתה להרחיב את שיטחה של ארץ ישראל(המצווה, מה שאין כן בעניין מלחמת רשות 

שאינה כל כך חשובה ולכן אין בה צורך בנשים. במלחמת רשות ניתן פטור גם לאדם שנטע 
, או אירס אישה, מה שאין במלחמת מצווה, שבה אין מתחשבים במצבם של כרם, בנה בית

 האיש או האישה, והם מצווים לצאת אפילו בזמן החתונה. 
 

ואומר: איך ייתכן שכלה מצווה )רבי דוד בן זימרה( על דברים אלו של הרמב"ם מקשה רדב"ז 
כבודה בת מלך  לצאת למלחמת מצווה, הרי זה סותר את מה שנאמר בהלכות מלכים: "כל

פנימה", ו"אין דרכה של אישה לעשות מלחמה", ועוד יותר מזה, בגלל אמרה זו פוטרים את 
האישה מלהופיע בב"ד, ואם יש טענות נגדה והיא אינה רוצה לצאת מפאת צניעותה, אז 

 באים לחקור אותה בביתה, אז איך ייתכן שהיא מצווה לצאת למלחמה?
 ירוצים!על שאלה זו מביא הרדב"ז שני ת

 
מכיוון שחתן יוצא מחדרו, אז גם כלה יוצאת מחופתה, אך בסיום של ספר המצוות הרמב"ם 

המצווה  -מונה את הדברים שנשים פטורות מהן, ומכיוון שהוא לא מונה את מלחמת 
 כ"פטור", אז אנו מבינים שהאישה חייבת להשתתף במלחמת מצווה.
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אינו להלחם , אלא לספק מים ומזון. רדב"ז מציין שתפקידם של הנשים במלחמה הוא 
הרדב"ז גם מוסיף שמפאת הצניעות הנשים מספקות מים ומזון רק לבעליהן, שהרי זה לא 

 צנוע שהן יגישו מים ומזון לאנשים אחרים.
 

כאשר הרמב"ם אומר שמוציאים אפילו "חתן מחדרו, וכלה מחופתה", הוא לא עושה חילוק 
ומדבריו משתמע שהנשים חייבות לצאת למלחמת בין תפקידיהן של הנשים והגברים, 

מצווה, ונראה שמעסיקים אותה רק לפי כשרונותיה ויכולותיה.  דעתו של הרמב"ם בסופו של 
 עניין היא שנשים חייבות במלחמת מצווה, ופטורות ממלחמת רשות.

 
: שהאישה פטורה גם ממלחמת מצווה שהרי 50שאומר)רבי סעדיה גאון(  לא כך חושב הרס"ג

 אמר: "יוצא צבא כל זכר", ולכן, מכיוון שהחיוב הוא על הגברים אז הנשים פטורות.נ
דעת בעל  ספר החינוך במצווה תכ"ה  בעניין זה היא: שבמלחמת שבעת העממים האישה 
יוצאת להילחם, אך: במלחמות אחרות יש לה פטור. אך הרמב"ם הוא הפוסק העיקרי 

י בענייני מלכות, והא גם היחיד שערך וסידר את כל בענייני צבא, מכיוון שהוא הפוסק היחיד
 ההלכות בנושא זה. ולכן, נשים חייבות במלחמת מצווה, ופטורות ממלחמת רשות.

 
 מלחמת שבעת העממים

במצווה תכ"ה, ספר החינוך אומר שנשים וגברים חייבים לצאת למלחמה נגד שבעת 
חייבות לצאת למלחמה, ובמצווה העממים. במצוות הקודמות למצווה זו כתוב שהנשים אינן 

 זו מחייבים את הנשים לצאת!.
 

שמלחמת שבעת העממים היא חלק מיישוב הארץ, אך אין זה תהליך  51הרמב"ן מעיר ואומר
 הכרחי לאחיזתנו בארץ.

המלחמה בשבעת העממים צריכה להתקיים אם הם מהווים סכנה ממשית לאחיזתנו בארץ, 
דווקא, מלחמה  בשבעה עממים, אך  –ים בארץ. לאו והיא תיעשה נגד מספר העמים היושב

היא תיקרא מלחמת שבעת העממים, כי אז היא נערכה נגד שבעה עמים. הנשים מצוות 
לצאת למלחמה זו רק מכיוון שזו מלחמה על יישוב הארץ, כי ידוע שנשים מחוייבות על קיום 

 ישראל...  -מצוות יישוב ארץ
 

 חובת הנשים ביישוב א"י 
כמו שנאמר לעיל, נשים חייבות ביישוב א"י. דבר זה אנו למדים מהמצב שבו אדם כאמור, 

הוא יכול לכפות עליה, ואם המצב הפוך, ז"א,  –רוצה לעלות לארץ, אך אישתו אינה רוצה 
שהאישה רוצה ובעלה לא אז גם היא רשאית לכפות עליו, ואין ביניהם הבדל, מכיוון שגם 

 היא מצווה ביישוב א"י.
 

נאמר שהאישה חייבת ביישוב הארץ, זה אומר שהיא מחויבת בכל התחומים כאשר 
הדרושים לשם כך, החל בחקלאות ועד מלחמה בשעת הצורך, מכיוון שיישוב הארץ מצריך 
לפעמים גם מלחמה. לפי לימוד זה אנו רואים את ההבחנה של ספר החינוך: נשים פטורות 

אך הן מצוות על מלחמת שבעת ממלחמת עמלק, שהיא אינה מלחמה על הקרקעות, 
העממים, שלשם יישוב הארץ, צריך להילחם בהם, שכמובן המלחמה נגדם היא על 
הקרקעות, ורק כאשר נגאל מידם את הקרקעות נוכל ליישב את א"י, שזוהי מצווה שגם 

 הנשים וגם הגברים מצווים עליה.
                                                 

50
 תשובות הגאונים קכ' 

51
 השגות הרמב"ן על ספר המצוות לרמב"ם מצוות עשה ד' 
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שות וממלחמת גם הרמב"ם עושה את החילוק הזה ואומר: שנשים פטורות ממלחמת ר

 עמלק, ומחוייבות להלחם בשבעת העממים, ובמלחמת מצווה שהיא לצורך יישוב הארץ. 
 

 הבעיות ההלכתיות בגיוס בנות לצבא!
כאמור, לא מצינו בשום מקור איסור שאוסר על הבנות להתגייס לצבא, אך יש איסור בזה 

שירותן בצבא הבנות  שנובע ממצב הצניעות בצבא, שהוא אינו מתאים לבחורות בכלל. ברוב
נתונות תחת פיקודן של הבנים, שזהו דבר שהוא אסור שהרי מותר לאישה להיות תחת 
פיקודו של אביה, או של בעלה כאשר היא נשואה,  ועלולים להיווצר מצבים קשים, 

 שמתנגשים עם ההלכה. לעיתים מוטלים עליהן תפקידים שלא מאפיינים את רוח ההלכה.
 

מקום מתאים לבנות, והוא עלול לגרום לנזקים, אך זה לא אומר שהן בגדול, הצבא אינו 
פטורות, שהרי חל עליהן החיוב לעסוק במלחמת מצווה וביישוב הארץ, אבל ערך הצניעות 

 דוחה אותה.
 

שצריך לשחרר את כל הבנות מצה"ל ולהעסיקן  52הרב שלמה אבינר בספרו "בת מלך" אומר 
אוג שצניעותן לא תיפגע, ולנסות לשים אותן תמיד במסגרת של "אזרח עובד צה"ל", ולד

 תחת פיקודן של נשים.
 

איסור הצניעות אינו תקף רק לבנות הדתיות, אלא ידוע שגם המון בנות לא דתיות סובלות 
 .בצבא עקב חוסר הצניעות ולא במובן ההלכתי אלא במובן המוסרי

 
 מקווה שנהנתם

 
 אוהבכם,

                  גיא עזרא
 
 
 
 
  

       

                                                 
52

 219מלך", עמוד  -"בת 
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 בס"ד       
 

 שמרון עזרא/  השגחה אלוקית
 

 ההשגחה האלוקית, הינה נושא רחב ועמוק מאוד.
 בנושא זה, השקפות שונות ורבות, היבטים נרחבים ודעות חלוקות, אשר פתרונים להן, המון.

במאמר זה, ננסה להאיר את נושא ההשגחה, ונביא לכתב את דעות הרמב"ם, הכוזרי, 
חז"ל ומקורות נוספים שיעזרו לנו להבין את הנושא, להאירו ולענות על  הרמח"ל, דברי

 שאלותינו.
 

 ההשגחה, מהי?

השימוש במילה "השגחה", הינו חדש יחסית, שכן הופיע לראשונה בספר חיצוני "חכמת 
, שחי 54, שתורגם לראשונה בתקופת ימי הביניים. מונח זה נזכר גם בכתבי הרס"ג53שלמה"

 בתקופת הגאונים.

אל  השגיחמונח זה אינו נזכר במקורותינו, מלבד פעם אחת, בספר תהילים: "ממכון שבתו 
. משמעות ההשגחה, אינה חדשה כלל וכן מוזכרת פעמים רבות, ומעולם לא 55כל הארץ"

 הוטל ספק בקיומה של ההשגחה בעולם.

 

 תהילים ל"ג

 י"ד:-פס' י"ג

 :בני  האדםל  ה'  ראה  את  כ   הביט   משמים"                 

 

 

 :"יושבי  הארץאל  כל    השגיח  ממכון  שבתו                   

 

-ו )פס' י"ג(פסוקים אלה, הינם פסוקים מקבילים "הקבלה כיאסטית", שכן המילים "הביט" 
 , הנן מילים מקבילות לפי נוסח הפסוקים.)פס' י"ד("השגיח" 

 למילה "השגיח" שבפסוק י"ד, מס' פרושים:

י טוען כי המילה "השגיח" היא מלשון "הביט", כמוהו גם הרד"ק. וכן מצודת ציון רש"
"מלשון השגחה בהתבוננות רב". מילון אבן שושן מסביר את המילה  -מסביר המילה

 "השגחה" באופן הבא:

 פיקוח, שימת עין. .5

 כינוי לאלוקים המשגיח על העולם. .2

                                                 
53

 יד', ג'; שם, י"ז, ב'.  
54

 תש"ב.  -רבנו סעדיה ב"ר יוסף גאון. תרנ"ב 
55

 תהילים, ל"ג, י"ד.  
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האחד הינו "השגחה עליונה" והשני הינו  -המילון מבדיל בין שני מושגים, אך לא מפרט אותם
 "השגחה פרטית".

 .עין אלוקים הצופה ומשגיחה על כל פרט ופרט בעולם 

 
 ההשגחה על הבריאה:

ההשגחה עצמה מחויבת מעצם הבריאה. לפי שעלה הרצון מלפני הקב"ה לברוא את העולם, 
כדי שהעולם  תהא הסיבה לכך אשר תהא, מחייב ההיגיון את הצורך בהשגחתו על העולם,

 לא ייהרס וייחרב.

ההרמוניה העצומה השולטת בבריאה מצביעה על היד המכוונת אותה. השקפת ה"מקריות" 
התערערה מזמן, רק מי שרוצה במתכוון להתעלם מן האמת הברורה לכל, ממשיך לדגול 

 ב"מקריות".

 ה" ,   שכן יודעים אנו כי גם אותיות המילה        "מ        ק         ר       

  

 

                                                      

 הנן:

 

 

 

 "!56וכי "אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה

 "!57ו"הצלחת האדם תלויה רק בידי שמים

, מביא משל בנושא זה ואומר: אם ישפך לאדם דיו פתאום על נייר חלק, שאי 58רבנו בחיי
ר שיצטייר ממנו עליו כתב מסודר ושיטות נקראות, כמו שיהיה בקולמוס. ואילו הביא אפש

אדם לפנינו כתב מסודר ממה שאי אפשר להיות, מבלי מיצוע קולמוס ואומר כי נשפך הדיו 
על הנייר ונעשתה צורת הכתב עליו מעצמה, היינו ממהרים להכזיבו על פניו, שאיננו נמלט 

 ואל רבנו בחיי הכיצד יוכל אדם לומר כי לעולמנו אין בורא ויוצר?!מכוונת מכוון. ולפיכך, ש

 הרי הוא מדויק ומדוקדק אלפי מונים מדיוקו של דף כתוב!    
 

 השגחה פרטית וכללית עפ"י הרמב"ם:

 -, מסווג הרמב"ם את מידת השגחתו ית' בברואיו 59בפתח דבריו, בספר מורה הנבוכים
"ם קושר קשר ברור ונחרץ בין מידת השכל בנברא, האדם, בעה"ח ושאר יצירותיו. הרמב

 למידת ההשגחה האלוקית של השי"ת באותו יצור נברא.

                                                 
56

 ולין פ'.גמרא, ח  
57

 גמרא, קידושין פ"ב.  
58

 חובות הלבבות, רבנו בחיי הדין הספרדי ברבי יוסף זצ"ל, שער הייחוד, פרק ו'.   
59

 רמב"ם, מורה נבוכים ח"ג, פ' י"ח.  
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לפי קביעה זו, טוען הרמב"ם כי לא מצויה השגחה אלוקית בבעה"ח, ולעומת זאת מצויה אך 
ורק באדם. גם באדם, ישנם רמות שונות של השגחה שכן מסתמך הרמב"ם, בין היתר, על 

. עפ"י פס' זה, 60חסידיו ישמור ורשעים בחושך ידמו, כי לא בכוח יגבר איש" הפס': "רגלי
טוען הרמב"ם, כי כל איש, לפי מידת חסידותו וגדולתו, כך מידת השגחתו ית' עליו, שכן רמת 

 ההשגחה עולה ויורדת במקביל לרמת השכל.
 

 מה יש בשכל שאותו קושר הרמב"ם לקטליזטור להשגחת הבורא? 
האדם נבדל מכל היצירה האלוקית בשכל. ועצם היבדלות זו, היא היא  -היא התשובה פשוטה

ולהמלכתו על כל הבריאה. באם ישתמש האדם בשכלו, שהוא  ושמביאה אותו להגשמת ייעוד
הצד הרוחני שבאדם, יגיע לקרבת אלוקים. אך אם ישתמש ביצריו,  והחומר יהא שאיפתו, כי 

 אז יאבד עולמו.
 

ולפי העיון הזה מתחייב בהחלט השגחתו יתעלה בנביאים גדולה יותר וכן אומר הרמב"ם: "
וכפי מעלותיהם בנבואה, ותהא השגחתו בחסידים ובצדיקים, כפי חסידותם וצדקתם, כי 
אותו הערך משפע השכל האלוקי הוא אשר ניבא את הנביאים, וישר מעשי הצדיקים, והביא 

 לשלמות מעשי החסידים במה שידעו".
 

אלא הרצון והכמיהה לידיעת    IQ-השכל המדובר אצל הרמב"ם, אינו רמת המכאן נבין ש
: "יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע שיש שם מצוי ראשון. 61השי"ת. וכמו שאומר הרמב"ם

והוא ממציא כל נמצא. וכל הנמצאים משמים וארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא מאמיתת 
 הימצאו". 

 
קוטביות בין החסידים לרשעים וכן את יחס הקב"ה אליהם הפסוק המובא לעיל, מציג את ה

בהשגחתו. לפי מידת חסידותם, נאמר כי: "רשעים בחושך ידמו". הרמב"ם טוען כי מרוב 
שמידת הרשעים נמוכה, כך מידת ההשגחה האלוקית עליהם נמוכה ופחותה. וכן מוסיף 

"ה לא משגיח עליהם ואומר כי היא מקבילה להשגחתו ית' על בעה"ח, שכן נאמר כי הקב
כלל. לאופן ההשגחה, מצטט הרמב"ם מקורות מהמקרא. הוא מצטט את דברי הקב"ה 

", ליעקב: "והנה אנוכי עמך 63", ליצחק: "ואהיה עימך ואברכך62לאברהם: "אנכי מגן לך
 ".65", וליהושע: "כאשר הייתי עם משה כך אהיה עמך64ושמרתיך בכל אשר תלך

 
חה הפרטית, מדבר על כך שהקב"ה משגיח רק על בני האדם לסיכום, הרמב"ם, בנושא ההשג

ולא על בעה"ח, וכן על האדם הוא משגיח לפי שכלו שכן על הצדיקים והחסידים, מידת 
השגחתו גדולה וכן על השכלים והרשעים, מידת השגחתו דומה למידת השגחתו על בעה"ח, 

 שכן אינו משגיח עליהם, כאמור לעיל.
 

ההשגחה הפרטית, לבין  -הרמב"ם, הבדיל בין ההשגחה על האדם בנושא ההשגחה הכללית,
ההשגחה הכללית על הבריאה והעולם כולו. על האדם ההשגחה היא פרטית על כל יחיד 

 ויחיד, ואילו על בעה"ח, היא על המין כולו, שלא ייכחד, וכן גם על הצומח.

                                                 
60

 "תפילת חנה", שמואל א'   ב', ט'.  
61

 רמב"ם, ספר המדע, הלכות יסודי התורה, פרק ראשון, בפתח דבריו.  
62

 .בראשית ט"ו, א'  
63

 שם כ"ו, ג'.  
64

 שם כ"ח, ט"ו.  
65

 יהושוע א', ה'.  



 038 

 
 רבי יהודה הלוי.-ההשגחה האלוקית עפ"י שיטת הכוזרי

י חולקת על דברי הרמב"ם ועל קביעתו כי ההשגחה האלוקית מתחלקת שיטת הכוזר
להשגחה פרטית על בני האדם, המתייחסת לכל פרט ופרט, ולהשגחה כללית , המתייחסת 
לבעה"ח ולצומח כמין שיש לשמרו, ולא על השגחה פרטית המתייחסת לכל פרט ופרט גם 

השגחות פרטיות ומעשי אלוקים בבריאה שאיננה האדם. שיטת הכוזרי טוענת כי לאדם יש 
פועלים בו ופעלו בו תמיד. ריה"ל מציב שאלות בנאליות, אשר לאדם אין תשובות מעשיות 
עליהן בטענה כי בהסתכלו באברים, מוצא הוא את כולם ערוכים בחכמה, בהנהגה, בסדר 

וא ובשיעור וכן רואה הוא אותם נשמעים לרצונו גם בשעה שכלל אינו יודע מי מהם צריך ה
להניע וכיצד. "למשל, כשרוצה הוא לקום מוצא את כל האברים כעוזרים מצייתים שהספיקו 
להקים את גופו ולא שהרגישו בהם, והוא הדין ברצותו לשבת או ללכת או להימצא באחד 

: 'אתה ידעת שבתי וקומי...", וכן מביא ריה"ל 66ולזה רמז דוד באומרו –משאר המצבים 
 . 67דוגמאות רבות

 
ן, טענת הכוזרי אומרת כי הקב"ה מעורב בכל פרט ולו הקטן ביותר בכל מעשי האדם, בעקרו

ואפילו בפעולה הכי שגרתית, טבעית ובנאלית של האדם, מעורבים בה הרבה מעשי אלוקים 
והשגחה קפדנית ודקדקנית, אשר בלעדיה, אף לרגע אחד, אין אדם יכול לעמוד ולהתקיים 

 בו.
 

שמקדים הכוזרי לחידוש העצום שלו, ולמחלוקתו על הרמב"ם  כל זה, הינה מעין הקדמה,
 בדבר ההשגחה ה"פרטית" כביכול על בעלי החיים. 

 
 : 68כך אומר ריה"ל ובזו הלשון

"מידת צדקו של הבורא בכל בעה"ח, אותם הוא מכלכל ומנהיג בחכמה שדעת אנוש משיגה 
וקנת יצירת בעה"ח ומה לא את פרטיה, כי אם את כללה, עד כמה שאנו רואים עד כמה מת

נשגבות הפלאות הכלולות בה, המורות על כוונת חכם רוצה יודע ויכול, כי לקטן ולגדול 
שבהם התקין הבורא כל מה שהיינו זקוקים לו בחושים פנימיים וחיצוניים ובמזגי רוחות 
החיים ובאברים, בעשותו להם כלים מכוונים מתאימים למזגי הרוחות...  הרי שאם ייחשב 

דם בבריאת האברים ותועלתם וביחסם למזגי הרוחות ימצא בהם איזון צודק וסדר מחוכם א
שלא ישאירו בלבו ספק כלשהו בצדקו של הבורא...  הרי אני רואה שהחכם הצדיק המנהיג 
נתן לאריה גבורה ויכולת, והתקין לו כלי הצייד, שיניים וציפורניים, ולכן שם בעכביש את 

את אריגתו כלבוש בלי שלמד זאת העכביש למען ייארג ברשתות רוח התחבולה לעשות לו 
מה  –הזבוב, ועשה לו כלים הראויים למלאכה זו וזימן לו את הזבוב למחייה ולכלכלה...  

אומר אפוא אם לא כל זה בא מחכמה שאין אני משיג אותה? אין לי כי אם להצדיק את מי 
 ."69שנקרא 'הצור תמים פעלו
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וכה מהרמב"ם, וכן משווה במידת מה, בין ההשגחה האלוקית באדם, הכוזרי טוען טענה הפ

החיים. ובכך טוען ריה"ל להשגחה עד לפרטים הקטנים  -ובין ההשגחה האלוקית בבעלי
"והשוליים",לכאורה, שבהם משגיח הקב"ה. ובעלי החיים, ובוודאי בני האדם, מושגחים על 

 כל פרטיהם ולכל סוגיהם, עד לפרט האחרון.
 

 ה עפ"י הרמח"לההשגח
הרמח"ל טוען כי אם אמנם כל הנמצאות בעולם, מלבד מהאדם, אינם בעלי בחירה, וממילא 
אינם בגדר שכר ועונש, מכל מקום גם הקורות אותם אינם תוצאה של מקרה מכני עיור. כל 
הנמצאות הגשמיים שבעולמנו, יש להם קשר עם הכוחות העליונים שמהם הם משתלשלים 

. וכוחות עליונים אלה, מצדם תלויים ועומדים במעשים הבחיריים של ובהם הם תלויים
: "ונמצאו בעולם שתי תנועות הפכיות: האחת טבעית מוכרחת, והשניה בחירית, 70האדם

האחת מלמעלה למטה והשנייה מלמטה למעלה". "ואמנם אחר התנועה הבחירית תמשך 
מצד האדם, הנה יחזרו וינענעו  בכח תנועה מוכרחת, כי כיוון שהתנועעו הכוחות העליונים

 בתנועה הטבעית את השפלים המשתלשלים מהם".
ראוי לציין כי, השקפת הרמח"ל היא ההשקפה הרווחת ביהדות. הכח העצום הנתון לבחירתו 
הטבעית של האדם ולהחלטותיו,  לשכלול העולם והאדרתו וכן ירידת העולם ושפלותו, מוצא 

 יכה העכשווית בהשקפתו.לו סימוכין בדברי חז"ל ולכן התמ
 

 )השואה כדוגמא(האם הקב"ה משגיח על עמ"י בזמן הסתר פנים או עוזבנו ביד המקרה? 
בזמן מלחמת העולם השנייה, היא תקופת השואה, עמד עם ישראל באחת מנקודות הציון 

 החשובות והמכריעות בהיסטוריה שלו, אם לא החשובה מכולן.
ת עצומות עם משטרים עצמאיים, צבאות חזקים ועמים בתקופה זו עמד עולם שלם, אימפריו

גדולים, לכלותינו והתאחד כמעט כולו למען המטרה "הנעלה והעצומה" לטענתם, והיא 
 לעמוד עלינו לכלותינו ולהשמידנו ואת זרע זרעינו עד יסוד ולחרב.

 
נשים  בתקופה זו נרצחו, נשרפו, נקברו והושפלו עד עפר שישה מליון יהודים, בהם ילדים,

זקנים וגברים. חילונים, דתיים, צדיקים גמורים, רבנים, אדמו"רים ויהודים חשובים ורמי 
מנת שלא יישאר זכר לעם ולגזע -מעלה רבים. תכנית צרינו, הייתה להשמידנו עד יסוד על

היהודי. אין ספק, כי תקופה זו הייתה אחת התקופות הקשות, אם לא הקשה ביותר שחווה 
במצב זה, כאשר רואים אנו את אויבינו קמים עלינו לכלותינו, ובני תורה עם ישראל כעם. 

אנו, מה אמורים אנו לחשוב? היכן אלוקים?!? האם אינו משגיח עלינו כפי שהבטיח?!? אינו 
 שומר עלינו?!?

: "אדריאנוס הקיסר אמר לר' יהושע: 'גדולה הכבשה 71על מצב מעין זה נכתב במדרש
 -' אמר לו: 'גדול הוא הרועה שמצילה ושומרה ושוברם לפניה!'  העומדת בין שבעים זאבים!

 ". הוי: כל כלי יוצר עליך לא יוצלח
 

אדריאנוס מדמה את ישראל לכבשה התמימה, העומדת בין שבעים עמי ארצות הבאים 
לכלותה ולהשמידה, אשר אותם מדמה המדרש לשבעים זאבים, כאשר כל זאב רוצה לאכול 

, ללא צורך בשאר הזאבים ומצב זה גורם לקושי גדול על הכבשה על את הכבשה לבד  כידוע
הישרדותה והישארותה בין החיים. בא אדריאנוס לר' יהושוע ומפאר ומשבח את הכבשה 
וגדולתה, אשר מצליחה להסתדר ולהישאר בחיים כאשר עורגים לטורפה שבעים זאבים, וכל 
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תאים לו ועומד לגרום להשמדתה. אחד לוקח את הנתח שלו, כל אחד נושך בצד הכבשה המ
אדריאנוס זוקף את הישרדות הכבשה והצלחתה והישארותה בחיים, לזכותה ולכח עמידתה 
העצמי. לעומתו, טוען ר' יהושוע נחרצות, וסותר בתוקף את דברי אדריאנוס באומרו כי לא 

עה, הכבשה היא הגיבורה. היא הייתה נטרפת מזמן אם הייתה לבדה בסיטואציה, אלא הרו
הוא הוא הגדול והחכם במקרה זה, אלמלא הוא שמצילה ושומרה ושוברם לפניה, הייתה 

 עליה.  והשגיחעליה  שמרנאכלת ומושמדת מזמן! הוא, אשר כיוון אותה, הדריך אותה, 
הרועה מייצג לנו את הקב"ה ומעשיו גם בזמן השואה המובא לפנינו וגם בכל השתלשלות 

ות שחווה העם היהודי טרם התיישבותו בארץ ישראל האירועים, המלחמות והניצחונ
 ולאחריה בדורות האחרונים ולכל אורך ההיסטוריה היהודית.

 
לכאורה, נראה כאילו עזבנו הקב"ה ביד המקרה, והותירנו "להסתדר" בעצמנו, אך לא כך 

באומרו: "וכן גזר עמנו בוראנו  72הדבר. מבאר ומגדיר לנו את משמעות המצב, הרמב"ם
חנו מעולם ועד עולם, שכל זמן וזמן שיעמוד על שונאיהם של ישראל שמד או שיתחדש והבטי

עליהם שום רגז, שהוא עתיד לסלקו ולהסירו". אומר הרמב"ם שבשום מצב לא יעזוב 
הקב"ה את ישראל לבדם וישאירם ביד המקרה. וכן מבטיח הקב"ה עובדה זו ומתחייב לה 

ו יעמוד העולם להשמידנו או שיתחדש על עם בתוקף, ומבטיח הרמב"ם שאם יהיה מצב ב
 ישראל איזה שהוא רוגז, הקב"ה עתיד לסלקו ולהסירו. 

 
וכן ממשיך הרמב"ם באיגרת תימן ואומר: "שכן אמר דוד ברוח הקודש, מספר בלשון 
האומה שמתרעמת מתוקף יד האומות בנו ופשוט מלכותם עלינו מתחילתנו ואעפי"כ אין 

מחות שמנו ואע"פ שרודפים אותנו מנגעים אותנו בגזרות ושמדות. בהם יכולת להאבידנו ול
: 'רבת צררוני מנעורי יאמר נא ישראל, רבת צררוני מנעורי גם לא יכלו 73שכן אמר דוד ע"ה

 לי'."
 

הטעונה בירור היא מה יקרה במצב בו עם ישראל חוטא ולא שב בתשובה.  שאלה נוספת
מקרה, כמו שעושה באדם פרטי, ואז יתכן מצב האם במקרה זה הקב"ה יעזוב את העם ביד ה

.  רמב"ם זה, דוחה שאלה כזו מכל וכל. שכן הרמב"ם )עפ"י הרמב"ם(של שואה טוטאלית? 
ישראל כמקשה אחת וכן לא חשוב מהי התנהגותו -חוזר ואומר כי הקב"ה מתנהג עם עם

לא לעזבנו ומידת חסידותו של עם ישראל. עצם העובדה שהוא עם ישראל, מספיקה לקב"ה 
ולהשגיח עלינו באופן רציף ובלתי ניתן להפסקה, ולא מותיר אף מקום למצב בו יחשוב עם 
ישראל כי נשאר ביד המקרה ונעזב מידי השי"ת. שכן בחירת עם ישראל אינה מתוקף כמות 

באברם והוצאתו מאור  בחרתאו איכות, אלא מתוקף מהות, שנאמר: "אתה האלוקים אשר 
. בחירת הקב"ה באברהם, 74נאמן לפניך"  ומצאת את לבבוברהם כשדים ושמת שמו א

שמסמלת את בחירתו בעם ישראל, קודמת לאמונת אברהם בו ית', שכן השגחתו ית' אינה 
 . 75תלויה במעשינו! "האל הנאמן בבריתו והקיים במאמרו"

 76"כי לא ייטוש ה' עמו ונחלתו לא יעזוב..."

 מוקירכם ואוהבכם,

 שמרון עזרא  
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 בס"ד
 

 ליאור קמריגאולה / 
 
 –למען דעת -

את המאמר הזה כתבתי בגלל שמחר המשיח בא ומחר אנו נגאלים לכן זה ממש חשוב שנדע 
את הנושא הזה. אז מהר רוצו לקנות חולצה לבנה, מלאו דלק וסעו לעיר הקודש ונתחיל 

 בחגיגות...
 

 חישוב הקץ
כל מי שמחשב  -מחשבי קיצין" בגמרא במסכת סנהדרין דף צז' ע"ב כתוב: "תיפח עצמן של

את זמן הגאולה, מקולל. מדוע? מכיוון שאם המשיח לא יבוא בתאריך ובזמן  -את הקץ
שחישבו מכיוון שהגאולה מתעכבת, אז עם ישראל לא יאמינו שהגאולה צריכה לבוא בכלל 

חכה לו, תאמין שבכל  -העיקרים של הרמב"ם. אלא, אם יתמהמה 53 -וזה כפירה באחד מ
צריך לבוא והסיבה שהוא לא בא, בגלל שמידת הדין מעכבת ואיננו ראויים לגאולה. גם רגע 

 קנג כותב לא לחשב הקיצין: "וכן לא יחשב הקיצין".-הרמב"ם באגרת תימן בעמוד קנב
 

בגלל המצב הקשה שהיו נתונים בו,  5532באגרת תימן ששלח הרמב"ם ליהודי תימן, בשנת 
הקץ ואין איש שידע אותו. אבל בעמוד קעד הוא  שב אתהוא כותב ומזכיר שאי אפשר לח

בעצמו מחשב את הקץ וכך כתוב: "...לפי ההקש הזה תחזור הנבואה לישראל בשנת ארבעת 
אלפים תשע מאות שבעים ושש ליצירה. ואין ספק שחזרת הנבואה היא הקדמת המשיח". גם 

 רבי סעדיה גאון חישב את הקץ. אז נשאלו כמה שאלות:
 "ם אומר שאסור לחשב והוא מחשב?איך הרמב

 למה רס"ג גם מחשב אם כתוב בגמרא לא לחשב?
 

 תשובות: 
באותו הזמן, הופיע בתימן אדם שטען שהוא המשיח מה שהתברר בסוף שהיה משיח שקר 

בהם אמונה והרמב"ם ידע שאם הם  הוכן היהודים סבלו מרדיפות של האיסלאם, ולא היית
באלוקים וימירו את דתם. ולכן לקח על עצמו את הסיכון לא יצפו לגאולה אז הם יכפרו 

צריכה  הלספר להם על הקץ המחושב לפי ספר  דניאל. הרמב"ם הסתמך על כך שהשעה היית
במקום שיש הצדקת הרבים, אין ראוי לפחד "עת לעשות הפרו תורתך",וכן על המאמר " -לכך

י תימן ופקח את עיניהם בעניין מן הסכנה".הרמב"ם הציל ועודד את רוחם של יהוד
והוא רצה להוכיח לכל המתנבאים למינהם שהם נביאי שקר ולכל רואי הכוכבים  םהאיסלא

שהם טועים ולא יודעים מתי תבוא הגאולה. כנראה שהתאריך שנקב הרמב"ם באמת היה 
צריך להיות תאריך הגאולה אך מכיוון שעם ישראל לא זכו באותו זמן, ה' העביר מעליהם 

 את התאריך הזה.
 

רבי סעדיה גאון ידע שהתורה הייתה נאבדת, אם לא היה מגלה להם את זמן הקץ, כי היו 
 מסיתים ועוד נבואות רבות ששיקרו על זמן הגאולה.

 
הרמב"ם אומר שמותר וצריך לפי התורה לעסוק בענייני הגאולה ומשיח אבל לחקור את 

 הזמן עצמו והתאריך המדויק זה אסור.
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 סית או טבעית?גאולה נ
יש מי שאומר: אין לנו להישען אלא על אבינו שבשמים. יש מי שמוסר את  -גאולה נסית

ענייני הגאולה לקב"ה וסבור שהוא פטור מלפעול בעניינים אלו. גישה זו גרמה לרבים, 
להישאר בגלות ולהמתין שהקב"ה יוליך אותם בדרך של נס והנהגה אלוקית אל ארץ ישראל. 

 ס, איש כבר אינו מאמין בישועה שתבוא בידי האדם.העם מצפה לנ
 

לעומת הגאולה הניסית, הגאולה הטבעית מופיעה דרך האדם. כשמגמתה  -גאולה טבעית
העיקרית היא שיבה של המציאות כולה אל צורתה המקורית, ולפיכך הדברים צריכים 

ה, לא בהתערבות לצמוח בטבעיות. הגאולה צריכה להופיע דרך הבחירה החופשית, ולא בכפיי
חיצונית, כי אם בזה שהאדם ייטב את דרכו ויתגבר על המכשולים. כשהאדם והאומה 

הקב"ה מסייע בידם. הגבורה זה לא לעוות את המציאות, לא לשבש  -הולכים בדרך הישרה
אותה ואז לבנותה מחדש. אלא, כי אם להוביל את המציאות עצמה, מתוכה אל שלמותה, 

 ובדרך זו מתבטא גם הביטחון בגאולה. זוהי הגבורה האמיתית
 

איזו גאולה גדולה יותר, טבעית או נסית? התשובה הפשטנית תאמר, מן הסתם, שהגאולה 
הניסית גדולה יותר. ואכן מבחינת ההתערבות האלוהית בטבע יש בגאולה זו גילוי כה גדול 

שים גדולים יותר. אולם מבחינת האנשים, שלהם נעשה הנס, יש מקום לגישה הפוכה. אנ
אינם זקוקים לניסים גדולים. ככל שהרמה נמוכה, כך הנס צריך להיות גדול, מרשים ומשכנע 
יותר. ככל שהרמה גבוהה יותר, כן הנס יכול להיות "טבעי" יותר, פשוט יותר.כך ראינו 

 מט' שערי טומאה. –ביציאת מצרים ניסים גלויים לעם שנמצא ב 
 

קוק ועוד רבנים גדולים, קובעים כי הגאולה תבוא בדרך  הרמב"ם, הגאון מוילנה, מרן הרב
הטבע, דרך האדם. בגאולה של ניסים גלויים, הפעילות האנושית מצטמצמת יותר ואילו 

 בגאולה של ניסים נסתרים, הפעילות האנושית גדולה יותר, האדם נעשה שותף לקב"ה.
מצד האדם, אין זו גאולה  כשהאדם פסיבי והגאולה נעשית רק על ידי ה', ללא שיתוף פעולה

 שינוי האדם.  -שלמה ואמיתית. העיקר חסר בה 
 

הגאולה הטבעית הנעשית על ידי אדם, מעצבת אדם אחר, רוחני יותר, מוסרי יותר, טוב יותר 
ופעיל יותר למלא את המשימות שהוטלו עליו בעולם. אדם כזה הוא לא רק נגאל, הוא גם 

 גואל.
 

תגיע מהר יותר.  -בזמנה, אחישנה -י ה', בעיתה אחישנה". בעיתהבישעיהו פרק ס' כתוב: "אנ
" זמן -בגמרא במסכת סנהדרין דף צח' ע"א כתוב: "זכו אחישנה, לא זכו בעיתה. יש קץ קבוע

 גג" לגאולה, היא תבוא מתישהו. השאלה מתי?! 
 שתבוא לפני הזמן וזאת אם נלך בדרכי ה' כמו שנאמר: "היום, אם בקולו -ויש אחישנה

 תשמעו". 
 

הגאולה תבוא בדרך הטבע, בדרך האדם, בדרך השלימה והמיוחדת וזאת ונלך אם נתנהג 
נלמד תורה , נעלה לארץ ישראל, יישוב הארץ, חקלאות מעשים טובים, מדינה עם  -בדרכי ה'

 ריבונות שלנו וכו'.
 

ישראל מרן הרב קוק כותב בספר "מדבר שור" שהגאולה תהיה טבעית וכשהיא תהיה על ידי 
אז יזדככו כל ענייני החומריות לגמרי והשפע יהיה רק מצד המעלה האנושית שהיא מעלה 

 קדושה.
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בספר שמות פרק יד פס' יד, כשבני ישראל עומדים מול הים ומאחוריהם המצרים שרוצים 
להרגם, אומר להם משה: "ה' ילחם לכם ואתם תחרישון", ופסוק אחר כך,כשמשה מתפלל 

תשובה: "מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו". הקב"ה אומר שצריך אל ה' הוא נענה ב
שתיהיה את מידת הביטחון בקב"ה אבל עדיין אנו חייבים לפעול, לעשות משהו, אנחנו 

 נתחיל לפעול וה' יעזור לנו! 
 

 סימני הגאולה!
גדל סמני הגאולה רבים הם, ככתוב במסכת מגילה דף יז' ע"ב: בדור שבן דוד בא: החוצפה ת

עד כדי שנערים יבישו וילבינו פני זקנים וזקנים יעמדו בפני נערים. בת מחרפת ומביישת את 
ביתו  יאימא וכן כלה את חמותה. הדור יהיה דומה לכלב בהתנהגותם. אויבי האיש יהיו בנ

והבן לא יתבייש מאביו. היוקר יעלה, יהיה שפע של גפן אבל היין יעלה יקר. הממלכה כולה 
נות ואף אחד לא יוכל להגיד לה כלום. יהיו משטינים על תלמידי חכמים, תהיה תהפוך למי

רדיפת הדת בעידוד ממשלת החוק. מתח שורר בעולם בין האומות. דור שצרות רבות באות 
 יחכה למשיח. -עליו כנהר

 
רבי ישראל הכהן מראדין הידוע בכינויו החפץ חיים התבונן בדורו וראה כי נתקיימו הרבה 

ים האלו ולכן הסיק שבקרוב יתגלה קץ הישועה ושלח מכתב לבנו שבו כתוב שאנו מהסימנ
 בזמן גאולה וצריך להתעורר ולעשות קיבוץ גלויות.

 
מכל הסימנים המוזכרים לעיל הסימן המובהק ביותר של חז"ל לגאולתן של ישראל הוא 

ך קץ מגולה ל ןפריחתה של ארץ ישראל כמבואר בסנהדרין צח' ע"א: "ואמר רבי אבא: אי
"ואתם הרי ישראל ענפיכם תיתנו ופריכם יתנו תישאו לעמי  )יחזקאל לו' ח'(מזה שנאמר 

ישראל כי קרב הוא לבוא" ופירש רש"י: "כשתיתן א"י פריה בעין יפה אז יקרב הקץ ואין לך 
 קץ מגולה מזה".

 
 הולא הייתכיום אנו במצב של פיתוח הארץ. לפני ששלטנו על הארץ היו פה כל מני מעצמות 

את הארץ ולפתח בה חקלאות לא  בשנות גלות כל מי שניסה לייש 2222שליטה שלנו.במשך 
הצליח ורק כשאנו באנו פתאום הארץ נותנת פירות ומזה אנו מבינים שאנו בזמן גאולה. יותר 

ר' יהושוע  -מכך רבנים רבים סברו שאנו בתהליך של גאולה כמו "בעל הישועות מלכו"
יבוץ גלויות הוא אתחלתא דגאולה. ר' אליהו גוטמאכר מזכיר: "שאם מקוטנא כתב שק

משפחות זאת תהיה התחלת הגאולה גם אם לא  532התחילו לעבוד עבודת הקודש בא"י בסך 
 יהיו ראויים לכך. וכן מרן הרב קוק "כן, אתחלתא דגאולה הולכת ומופיעה לפנינו".

 
 גאולה ותשובה

ו בה מאז חורבן הבית: א"י שלנו, יש לנו ריבונות בארץ, כיום אנו נמצאים בתקופה שלא היינ
 קיבוץ גלויות, לימוד תורה ועוד.

 
אבל על כל הדברים האלו מעיבה עננה. מצבו הרוחני של העם בארצו אינו גורם רוב נחת, 
קיים פער גדול בין חיי היום יום של עמנו לחזון אחרית הימים. אחרי מסע גלותי ארוך שבו 

שנה להשמיד אותנו חזרנו הביתה אבל לא כולם נשארו עם אמונה בקב"ה,  2222ניסו במשך 
 בתורה ובמצוות.
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אם כך איך קבעו גדולי הדור כי תקופתנו היא "אתחלתא דגאולה" ו "ראשית צמיחת 
גאולתנו"? האם עם ישראל צריך להיות כולו צדיק והאם צריך ולחזור בתשובה כדי 

 שהגאולה תבוא? 
 

הדרין דף צז' ע"ב יש מחלוקת על כך. ר' יהושע ור' אליעזר נחלקו אם בגמרא במסכת סנ
הגאולה תלויה בתשובה. ר' יהושע סובר כי הגאולה לא תלויה בתשובה ואילו ר' אליעזר 
סובר כי הגאולה כן תלויה בתשובה. לאחר כל המהלך רבי אליעזר מקבל את דבריו של ר' 

" מזה מבינה הגמרא שהגאולה לא תלויה יהושוע וכך מסיימת הגמרא" ושתק ר' אליעזר
 בתשובה. 

בספר "זהר חדש" מובאת מחלוקת ר' אליעזר ור' עקיבא בעניין תלות הגאולה בתשובה. ר' 
עקיבא סובר כי הגאולה לא תלויה בתשובה ואילו ר' אליעזר סובר כי הגאולה כן תלויה 

ל העם יחזרו בתשובה בתשובה. מסביר ר' אליעזר ואומר כי הכוונה של תשובה זה לא שכ
 אלא רק ראשי הקהילה או קהילה אחת אז בזכותם יתקבצו כל הגולים בחו"ל לא"י .

 
הרמ"בם בהלכות מלכים כותב כי הדור אל צריך להיות צדיק כולו ודוגמא לכך הדור של בר 

 כוכבא שר' עקיבא חשב שהוא המשיח למרות שדורו לא היה ראוי לכך.
 

שובה פרק יא' הלכה א' אומר כי "אין ישראל נגאלים אלה הרמב"ם ביד החזקה הלכות ת
בתשובה". אלא הרמב"ם התכוון לקיבוץ גלויות. זה שעזבנו את ארץ בירידת מצרים זה 

 חילול ה' והתשובה על זה זה קיבוץ גלויות. לפי הרמב"ם:  תשובה= קיבוץ גלויות.
 

כמו: ר' עקיבא, ר' יש עוד אמוראים ותנאים הסוברים שהגאולה אינה תלויה תשובה 
 אליעזר, ר' שמעון בר יוחאי, שמואל, ר' יהושע בן לוי ועוד.

 
כך גם רבותינו הראשונים והאחרונים: הרמ"בם, ר' סעדיה גאון, רש"י , רמב"ן, רבינו בחיי, 
רמח"ל, רד"ק, המהרש"א, מצודת דוד, המהר"ל מפראג, הגאון מוילנה, אור החיים הקדוש, 

 שלמה אליישיב, מרן הרב קוק ועוד רבים.ניתן לדוגמא כמה מהם:החפץ חיים, הגאון ר' 
 הרמח"ל : "...והנה אפילו אם לא יהיה זכות לישראל.."-5
 אור החיים: "...אפילו יהיו ישראל רשעים גמורים"-2
 "...ואע"פ שאין עושים תשובה נגאלים" -רמב"ן-3

 ולה.אם כן אנו רואים שגאולה תבוא גם אם הדור לא יהיה זכאי לגא
 

 תכונות משיח
הרמב"ם הגדיר את המשיח בהלכות מלכים לרמב"ם בפרק יא' הלכה א' כך: "המלך המשיח 
עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות בית דוד לישנה הממשלה הישנה".הגדרתו מתייחסת למשיח 

. במקום )אין להסיק מכך שהמשיח אינו נביא(כאל מלך ולא כאל גדול בתורה, נביא או כהן 
רמב"ם בפירוש כי המשיח יהיה במדרגה קרובה למשה רבינו, וכן יהיה חכם גדול אחר כתב ה

אבל אין תפקידו ללמד תורה או להיות נביא, תפקידו להיות מלך. מלך הוא אדם מרכזי 
באומה כולה ועליו להיות מצויד בכל הכשרונות, המעלות וכוחות הקדושה שבאומה. ודאי 

כמו משה רבינו, אבל מכיוון שלעולם לא תהיה  שהמשיח צריך להיות תלמיד חכם ונביא
 קיימת מעלה מעל משה רבינו, אז המשיח יהיה קרוב לדרגת משה רבינו.

 
מרן הרב קוק מסביר כי תפקידו של עם ישראל אינו רק קידוש ה' של הפרט אלא קידוש ה' 

לם, אבל ישנם צדיקי וחסידי אומות העו -של הכלל. קידוש ה' של הפרט קיים גם אצל הגויים
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זו דרגה של קידוש ה' בפרט זה לא כמו קידוש ה' של עם שלם המקדש את ה' בכל אורחות 
חייו במשפט, פוליטיקה, צבא, חקלאות. כדי שיהיה קידוש ה' של העם, העומד בראשו צריך 

 שיהיה אדם קדוש.
 

, אלא )שהוא המלך האידיאלי(הרמב"ם אומר שלא מספיק שהמשיח ילך בדרכי דוד המלך 
ובה שיהיה מצאצאי דוד המלך, שהרי כתוב במפורש: "לא יסור שבט מיהודה". המשיח ח

צריך להיות מבית דוד, הוגה בתורה, עוסק במצוות כדוד אביו, יאמין בתורה שבכתב ובתורה 
שבע"פ ויכוף כל ישראל לילך בתורה ולחזקה ויילחם מלחמות ה'. עד פה זה משיח בספק, 

, אבל אם ניצח את כל האומות שסביבו ובנה מקדש וקיבץ יתכן שהוא המשיח ויתכן שלא
 נדחי ישראל, זה המשיח.

 
 סדר הגאולה

 מעיון בגמרא וברמב"ם, לכאורה נראה שהם מסדרים בצורה שונה את סדר הגאולה.
בהלכות מלכים ומלחמות, פרק י"א הלכה א': "המלך המשיח עתיד לעמוד  -הרמב"ם

 לה החדשה בונה מקדש ומקבץ נדחי ישראל".ולהחזיר מלכות בית דוד לישנה הממש
 

שתהיה שליטה  -לפי הרמב"ם, השלב הראשון בגאולה הוא שהמשיח יחזיר מלכות בית דוד
יהודית ריבונית בארץ ישראל. המלך המשיח ינצח את אומות העולם ולאחר מכן יבנה את 

 בית המקדש.
 

 את המשיח?נשאלת השאלה, האם מותר וצריך לבנות את בית המקדש לפני בי
אחרי מלחמת ששת הימים, באו רבנים גדולים לרבינו הרב צבי יהודה ואמרו לו: "הנה הר 
הבית בידינו, הבה נבנה את בית המקדש". ענה להם: "כי כשם שיש מצוות, כך יש סדר 
למצוות". הרמב"ם בהלכות בית הבחירה מזכיר את המצווה לבנות את בית המקדש, ואין 

, אלא הוא אומר, שכשנכסנו לארץ נצטוונו שלוש מצוות: להעמיד הוא מקשר זאת למשיח
מלך, להכרית זרעו של עמלק ולבנות את בית המקדש. ברוך ה' זכינו למדינה, ויש לנו ממשלה 
שאפשר לקרוא לה מעין מלכות אבל עדיין אין זו מלכות ישראל השלמה, עדיין אין זו 

ה לישנה. ועמלק עדיין לא ברור מיהו הממשלה הראשונה. יש להחזיר מלכות ישראל, עטר
וכשיגיע הזמן, הדבר יתברר, אחר כך נבנה את בית המקדש. אם כן, אין איסור לבנות את 
בית המקדש אם תהיה מלכות כלשהי, אפילו שאינה מלכותו של משיח. הדבר אפשרי אבל 

 אנחנו בטוחים: כשיבוא המשיח הוא יבנה את בית המקדש ויקבץ נדחי ישראל. 
 
י הם נדחי ישראל שצריך לקבצם לפי הרמב"ם? נדחי ישראל אלו הם אנשים יהודים שהם מ

לא יודעים שהם יהודים ויש כאלו בכל העולם. הרמב"ם מסביר שצריך לעלות לארץ ישראל 
כל מי שהוא יהודי. ואלו שהם יהודים אך לא יודעים, המשיח כבר יעלה אותם. מותר לעלות 

 לפני ביאת המשיח לארץ.
 
במסכת מגילה, פרק שני דף יז' ע"ב מציינת את סדר ברכות תפילת שמונה עשרה.  -גמראה

 ומראה שיש את שלושת השלבים בתפילת שמונה עשרה: 
 העם חוזר לעצמו. -קיבוץ גלויות .5
 יש לעם ישראל שלטון ריבוני בארץ ישראל. -מלכות .2

 בניין בית המקדש. .3
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ת השנים לפני מקבץ נדחי עמו ישראל? נשאלת השאלה בגמרא, מדוע תיקנו חז"ל את ברכ
ועונים שם שתיקון זה נשען על מה שנאמר בספר יחזקאל: "ואתם הרי ישראל ענפיכם תתנו 
ופריכם תשאו לעם ישראל כי קרב הוא לבוא", מכאן אנו לומדים שקיבוץ גלויות הוא לאחר 

 שהאדמה מבורכת והברכה ניכרת. 
 

ושלים, בא דוד", מכאן סוברת הגמרא שהמשיח בהמשך הגמרא כתוב: "מכיוון שנבנית יר
 יבוא, אחרי שלושת השלבים.

 
ומוסיפה הגמרא ואומרת שמכיוון שהתקבצו גלויות, נעשה דין ברשעים, ומכיוון שנעשה דין 
ברשעים כלו המינים, ואז המלכות חוזרת לעם ישראל מכיוון שלאחר שכלו המינים, 

 קרן הצדיקים תבנה ירושלים. מתרוממת קרן הצדיקים, ועל ידי התרוממות 
 כיצד ניתן לבאר את המחלוקת לכאורה בין הרמב"ם לגמרא?

הרמב"ם לא סתם שינה את הסדר אלא יש לו מקורות אחרים ועוד מקורות בגמרא  -5
 שעליהם הוא נסמך.

מובא בשם רבינו הרב צבי יהודה: ייתכן שלפני ביאת המשיח יהיה קיבוץ גלויות  -2
ים אלו לא יושלמו עד שיבוא המשיח, וכשיבוא המשיח אז ותיהיה מלכות אבל תהליכ

 באמת תיהיה מלכות שלמה מקדש וקיבוץ גלויות.

כשהרמב"ם התכוון לקיבוץ גלויות הוא התכוון לקיבוץ נדחי ישראל, ולכן קיבוץ  -3
 של כל עם ישראל יהיה אחרי ביאת המשיח. -גלויות שלם

 
 

 ת בבניינו של בית המקדש. אמן.שנזכה לביאת הגואל במהרה בימנו, ושנזכה לראו
 
 
 

 ועכשיו תודות...
 בראש ובראשונה תודה לבורא עולם שנתן לי את הזכות לעבוד אותו ביראה ובאהבה.

 לדוד נפתלי פלטיאל שבזכותו המכינה קמה ועומדת.
תודה לרב בעז על שנה מדהימה!!! שאם ננסה להסביר כמה הוא השקיע בנו וכמה עזר לנו, 

 ו.זה ימעיט מערכ
 תודה לרב ישי שהיה החברותא שלי כמעט חצי יום בכל יום ושנתן לי הרבה יותר מתורה.

 תודה לאיתמר על ההשקעה האדירה ועל השנה המצחיקה הזו.
 ומה זה זיכרון. WORDתודה ליפית שלימדה אותי מה זה 

 תודה למחזור ג' במכינה הקדם צבאית קרית מלאכי שלימדתם אותי מהם חברים. 
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 בס"ד
 חיים קרואני / חשיבות סבלנות

 

התורה מעידה על משה רבנו "והאיש משה ענו מאד מכל האדם אשר על  – חשיבות הסבלנות
)הענווה מענף הענווה  )חלק(שפל וסבלן, מכאן שסבלנות זה  -ענו כותב רש"י:פני האדמה " 

כמונו וזוהי מידת הסבלנות היא גם לאנשים פשוטים  היא אחת המעלות של ר' פינחס בן יאיר(
 הרש"ז מקלםמעלה שכל אחד ואחד מאתנו חייב לרכוש אותה ביחס שלנו עם בני האדם. 

 אומר: "מי ייתן ונתרגל במידת הסבל,כי היא השורש של כל המעלות המידות והמנוחה".
 

אי אפשר לבנות יחס של חברה טובה בלי סבלנות. למשל שני חברים  – הכרחיות הסבלנות
 )הרגלים שונים, כשרונות שונים(ולכל אחד יש תכונה אחרת מהשני  ותא()חברהלומדים ביחד 

אז הם יוכלו להחזיק ביחד? רק אם יוכלו לסבול אחד ת'שני ויתרגלו אחד לשני רק אז אולי 
 –שלושה חברים בחדר אחד בלי קצת סבלנות אחד כלפי השני  –יחזיקו מעמד. משל נוסף 

על שולחן אחד, אם  )בקביעות(ארבעה שאוכלים  – ייהפך החדר לגיהינום. משל אחרון חביב
 לא יהיה  להם סבלנות הם יצטרכו לעזוב ת'שולחן.

 
אדם הסבלן הוא דומה לאדם שנושא משא כבד. ואפילו שזה כבד  – מהי מידת הסבלנות

בשבילו הוא ממשיך ללכת בדרכו. כך זה בכל היחסים שבין בני האדם, אנחנו רואים 
רבה דברים שהם לא בשבילנו ובכל זאת אנחנו ממשיכים להיות חברים לפעמים ה )ושומעים..(

טובים. ויותר מזה, לפעמים יש חבר שממש פוגע בנו אם זה בעקיצה או משהו אחר ואנחנו 
מרשים לעצמנו לסבול את זה, ועם כל זה הסבלן נשאר איך שהוא וגם ממשיך את החברות 

וגם אז נשארים חברים טובים וכאן צריך  הטובה. לפעמים אנו רואים חבר שלא עושה כשורה
 להיזהר.

 
אסור לנו להגיע למצב שהסבלנות תביא אותנו למצב של אדישות   - סכנות הסבלנות

לדוגמא: אם רואים איזה משהו לא טוב זה צריך להציק לנו ולפעמים אנחנו גם נצטרך 
ליחסי בני  להוכיח את החבר על אותה טעות, וצריכים לדעת שכל מה שקורה לנו בקשר

האדם זה לא במקרה כי האדם הוא יצור חברתי, וכל ישראל חברים וערבים זה לזה... חבר 
 נושא את חברו ושכן נושא את שכנו.

 
שאנחנו נפגשים איתו  ושומעים את הצרות  )למשל חבר(כל אדם חדש   – גבולות הסבלנות

ו ולשתוק?! בכלל לא, , האם צריך לשמוע את הבעיות של)של הסבלן(שלו ,זה חלק מהמשא 
מתוך הסבלנות אנחנו מגיעים לתשובה נורמאלית, לעניין, ולפעמים אנחנו אפילו נצטרך לא 

)ושלא פעם להוכיח אותו על כל מיני דברים ששומעים ממנו, וכל זה כמובן יהיה מאהבה, 
ים , כי אכן  אמרנו כבר שחלק מהסבלנות זה מהענווה, וזה גם האנשיהיה מכעס או ממירמור(

הכי פשוטים מבנינו צריכים להיות חלק מהמידה הזאת. ועל סבלנות כזו אמרו חז"ל 
 ששואלים את האדם, המלכת חברך עליך בנחת רוח? 

 
נקבע לעצמנו כול יום כרבע שעה ובה נשתדל לסבול כול -)ביום יום שלנו(איך נהיה סבלנים 

פוגעים בנו, ולא נאבד את מה שאנחנו רואים ושומעים, אפילו שזה לא מתאים לנו, גם כש
המצב רוח שלנו ברבע שעה הזאת, ואם יהיה צורך להגיב על משהו שקרה אז נגיב בנחת .וכך 

: שהסבלן מהתומר דבורה אנחנו לומדיםהיא הדרך הטובה לקנות את מידת הסבלנות. 
)וכאילו לא מזיז לו כלום אחרי שפגעו בו והכל ממשיך ממשיך להטיב גם אחרי שהוא נפגע 

. כדי שזה יתאפשר צריך להיות אדם שיודע להבדיל בין כל מיני  דברים דקים, ולהבין רגיל(כ
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שצריך להמשיך בהטבה וחסד בלי שינויים. ומעכשיו ניזהר ששום פגיעה לא תימנע ממנו 
: שאדם ליפני כניסת שבת צריך ע סי' רס' כו'(’בהלכות שבת שו)להמשיך להיות איש טוב וישר. 

עישרתם, עירבתם,הפרשתם חלה.צריך להגיד להם בלשון עדינה, אם לא,  רכהלומר בלשון 
יש חשש שבני הבית יגידו, כן עשינו והם באמת לא עשו את זה וכך נוצר שהוא עושה ההפך 

 מהנכון לעשות. 
 

כדי לדעת מה זה סבלנות אנו צריכים להיות בסביבה של אנשים.  הסבלנות כלפי עצמנו:
גם כלפי עצמנו .וזה לא טוב למי שאין לו סבלנות  כלפי עצמו, אבל, אנו צריכים סבלנות 

ללכת בצעדים קטנים בשביל שנגיע להישגים גדולים ואסור לנו לעשות הכל  םאנחנו חייבי
. וגם (’תפסת מרובה לא תפסת, תפסת מועט תפסת ;כמו שנאמר‘)במהירות אלא לאט לאט 

ם ופתאום נופלים.אז צריך לדעת שלא לפעמים קורה לנו, שאנחנו כבר עושים משהו ומשתדלי
. ולפעמים קשה לנו להיות בסבלנות עם עצמנו )כמו בגיבושים(להתייאש ולהמשיך עד שנצליח 

ברגע שמגיעים למעשה. ולכן אנחנו צריכים לדעת כשאנחנו קובעים לנו משהו אז לא נקבע 
יותר מידי,ומצד שני שבסוף לא נדרוש מעצמנו  )נדע מה אנו יכולים לדרוש מעצמנו(משהו קשה 

 גם שלא נוותר לעצמנו. 
 

כמה שהיחס יותר קרוב הוא מחייב שתהיה סבלנות  :הסבלנות כלפי המשפחה הקרובה
וכל זה בקטנה .אבל שכן הוא כל  )עצבים(גדולה יותר. למשל כשמדובר בחבר הוא מעורר כעס 

לם זה בני הבית הזמן אתך ויש יותר חיכוכים וצריך יותר סבלנות . אבל יותר קשה מכו
. )ויש מצב אפילו להגיד שהבית עומד על הסבלנות(שאיתם אנחנו נמצאים יום ולילה ובכל מצב 

 522 )כביכול(סתם למשל, אדם שמתחתן צריך לדעת שהוא צריך לקחת את אשתו על הגב  
, ולבני הזוג אסור להפסיק את החיים על כל מיני )כך גם האישה(שנה עם כל הבעיות והצרות 

)כמו שחז"ל אומרים טוב לגבר שנשא עול בנעוריו שזה עיות, אלא לפטור את הבעיות ולהמשיך ב

עול אישה. בלשון הקודש קוראים לגבר שמתחתן "נושא אישה" וזה זה, בגלל שהוא צריך לשאת 
לפעמים אנחנו רואים אצל בת או בן הזוג שאין הסכמה בין  אותה, ואפילו לסבול אותה כל חייו(

ויותר מזה, רואים מידה רעה אצל אחד  )בהנהגות מסוימות , בנושאים מסוימים( אחד לשני
ומנסים להוציא אותה מזה אבל לא הולך, ואין  )עצלנית, דברנית, היא מאחרת, וכאלה(מהם 

מה לעשות זה הטבע שלה וצריך לקבל את זה. והוא צריך להשלים עם זה מבלי לכעוס עליה 
עת שגם הוא לא שלם והיא כבר מכירה אותו עם המידות אלא מכל הלב , והאיש צריך לד

הרעות שלו ורק היא מבליגה. עכשיו אם כל אדם משנה את דרכו ומידותיו הרעות לטוב ,זה 
, רוב האנשים ממשיכים איך שהאופי שלהם וממשיכים רגיל עם הזרם , )לא מחייב(לא בטוח 

וזה  רע אצלם עובד יותר מהיצר הטוב(,)כי היצר הויש אנשים שאפילו שינו את עצמם מטוב לרע 
עם הגרוע מכל.  )בכל המשמעות של המילה(אחד ת'שני  לשאתמה שאומרים שבני הזוג צריכים 

כמו שאומרים "על כל הפשעים תכסה האהבה", שלא יחשבו שרק הם עם העול הכבד הזה, 
ו עם איזה דבר )כי אין מצב שהם לא יהיואם היו להם בני זוג אחרים הם היו מסתדרים יותר 

 וצריך לדעת שכל השלום בית עובד רק עם הסבלנות. קיצוני(
 

. )לא זה יזיז את הילד(: קודם כל עם צעקות וסתירות לחי לא מחנכים, סבלנות עם הילדים
וגרועים אלה ההורים שחושבים באיזה מצב מותר להכות את הילד ואיזה לא, רק מתי שיש 

)ותדריך אותו כמו בה עם מחשבה ותגובה שתבנה את הילד סבלנות בלי גבול אפשר להגיע לתגו
. אפשר לתרגל את עצמנו לאיזה שעה ביום, הסוערת בבלגן שנאמר: "חנוך לנער על פי דרכו"(

ובצעקות ונקבע לעצמנו שבשעה הזאת נהיה יותר סבלנים. למשל, כמו בזמן שהילדים קמים 
לישון או אפילו ביום שישי בצהרים בבוקר והולכים לבית ספר, או בזמן ערב שהם צריכים 
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שיש את כל הבלגן. אלו זמנים שיכול לתרגל אותם ולשמור על  רוח טובה, ואחרי שתרגלנו 
 זמן אחד אז נעבור לזמן שני וככה נתרגל את עצמנו שהסבלנות תהיה חקוקה בנו.

 
ם אל בני רש"י כותב על הפס': "וידבר ה' אל משה ואל אהרון ויצו – סבלנות בהנהגת הציבור

ישראל..." אומר שציווה עליהם להנהיג אותם בנחת ולסבול אותם. עד היכן צריך איש ציבור 
להחזיק את עצמו עד כדי כך שהם מקללים אותו וסוקלים אותו באבנים ומנהיג אותם בנחת 
ובסבלנות. כנראה שמי שלא מסוגל לזה הוא לא יכול להיות מנהיג, וזה כלל על כל עבודה 

יש ציבור. מנהיג בלי סבלנות אי אפשר. למשל, מורה שמקבל תלמיד הוא בודק שקשורה לא
)ועם כל הבעיות את התלמיד לפני שהוא מקבל אותו כי הוא צריך לקבל בכל המצבים שהוא 

כמה לא בסדר אלה שמעיפים את התלמידים והם לא  שלו ועם כל מה שהוא מסוגל לעשות לו(
 .)בקלות...(ק מידרדרים יודעים כי רוב אלה שמסלקים אותם ר

 
: "התנהג תמיד לדבר כל דבריך בנחת לכל אדם ובכל עת." הרמב"ן באיגרת שלו אומר סיום:

וזה גם מפחית לנו את הכעס ואמרנו כבר שסבלנות היא ענף מהענווה והיא קרובה למנוחת 
 נפש ואם אין לנו את הענווה אז אנחנו רחוקים ממנוחת הנפש שלנו.

 
  לסיכום:

: "אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם עצמו בשעת בחולין פ"ט, ב' אומרת הגמרא
. אדם שסובל )הרי דווקא על הסובל העולם מתקיים(מריבה" שנאמר: 'תולה ארץ על בלימה' 

ואפילו אדם שסובל  )איש לא מסתכל עליו בתור אדם גיבור(ייסורים העולם מסתכל ברחמנות 
ואפילו מקבל  םואנחנו צריכים לדעת שאדם שסובל ייסורי הוא יותר גדול מאדם רב פעלים

 אותם בשמחה ולא נשבר מהם הוא גדול שבגדולים.
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 מיכאל שמואלקדושת ארץ ישראל / 
 

 פתיחה 
נאמר: "ארץ ישראל נקדשה מכל הארצות" אמרה זו  )טהרות פרק א' משנה ו'(במקורות חז"ל 

היות בנוגע לקדושתה של ארץ ישראל. בנושא זה היא מאוד ידועה אך עדיין מעלה שאלות ות
הועלו שאלות רבות כגון: האם קדושת ארץ ישראל תלויה בנוכחותו של עם ישראל בארץ או 
שמא הקדושה קיימת גם כאשר עם ישראל בגלות. כיצד קדושת הארץ באה לידי ביטוי? 

ושה הזאת והאם הקדושה הייתה מתחילת הבריאה או אולי ארץ ישראל "רכשה" את הקד
 במשך הזמן?

 
על שאלות רבות כאלה ואחרות נעסוק במאמר שלפניכם תוך כדי הבאת דעותיהם של גדולי 

 הדור הקודמים. 
 

הרמב"ם לא מנה את מצוות ישוב ארץ ישראל בתור מצווה. אמנם מצוות כיבוש וישוב בארץ 
לאחר שכבר ישראל זה מהתורה .אבל כל זאת מתי שהם עדיין בארץ ולא גלו מארצם אבל 

גלו מארצם אין המצווה הזאת נהוגה . והוא מביא ראיה שאין מצוות הישיבה נוהגת שגלו 
לעלות מבבל לארץ ישראל . הראיה של הרמב"ן לעניין  )לדעת רב יהודה(מדברי הנביא שאוסר 

זה היא מהספרי: כשמתי שהיו בבל והיו נזכרים בארץ ישראל הם היו קורעים את הבגדים 
הם נזכרו בביטולה של מצווה זו על ידי חורבן בית המקדש. שהרי אם מצווה זו וזה בגלל ש

 נוהגת גם לאחר החורבן למה בכו וקרעו בגדיהם. הרי גם עכשיו הם יכולים לקיימה.
 

קדושתה ומעלותיה של ארץ ישראל היא דבר מוחלט. כל הדיון הוא לעניין התנאים בזמנים 
 מצוות התלויות בארץ.של קדושת ארץ ישראל ולעניין חיוב ב

 קדושות לארץ ישראל:  3ישנם  
 

 קדושה ראשונה
ארץ ישראל התקדשה לראשונה על ידי עולי מצריים בזמן יהושע בן נון . יש מחלוקת בגמרא 

האם הקדושה הראשונה של עולי מצרים היא קדושה נצחית  )מסכת ערכין דף ל"ב עמוד ב(
עוד שעם ישראל מחזיק בארץ ישראל היא לעתיד לבוא או שמא היא קדושה זמנית. כל 

קדושה וברגע שהם גלו מהארץ בוטלה הקדושה של ארץ ישראל.אם קדושת ארץ ישראל היא 
קדושה שלא עוברת ולכן קדושה ראשונה הייתה צריכה להיות גם לעתיד לבוא.  החולקים 

ז קידשה בגמרא סוברים שיהושע סבר כשיבואו בכיבוש שני ויהיו לעניים קשיים בשמיטה א
 קידוש זמני.    

 
כדעת הסוברים שהקדושה הראשונה  )הלכות תרומות פרק א הלכה ה(הרמב"ם פוסק להלכה 

לא קידשה לעתיד לבוא ברגע שחרב בית המקדש ועם ישראל גלו מארצם בוטלה הקדושה 
 ואז אין חיוב במצוות התליות בארץ. 

 
 קדושה שניה

כדנצר, שבו לארץ ישראל מקצתם ויסדו את בית לאחר שגלו ישראל מארצם לבבל על ידי נבו
נתונה תחת שלטון פרסי. עזרא הסופר וחבריו באו  ההמקדש השני, וארץ ישראל היית

להתיישב בארץ אבל לא באו במטרה לכבוש אותה. בנוסף, הם לא יתיישבו בכל המקומות 
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עזרא היא  שבהם עולי מצריים ישבו בתקופת יהושע. אופי הקדושה של קדושה שניה בימות
עצם העובדה שישבו בה או במילים אחרות "חזקה". דעת הרב ישראלי בנוסף לחזקה היה 

 מעשה של הקדשת הארץ בפה על ידי הסנהדרין.
 שאלה: האם קדושה שניה התבטלה לאחר חורבן בית שני או לא?

 בגמרא מובאות שתי דעות:
 

)יבמות פד היא התבטלה  דעת רבי יוסי היא שהקדושה השניה לא התבטלה. ולדעת חכמים
הרמב"ם  פוסק שהקדושה השניה לא בוטלה והתקדשה לעתיד לבוא הר"מ בם  עמוד א(

מנמק את דבריו בכך שהקדושה השניה לא התבצעה על ידי כיבוש בגלל שהיא בוצעה על ידי 
 "חזקה" ולא על ידי כיבוש ארץ ישראל ולכן הקדושה הזאת היא לא מבוטלת .

 
 קדושת ערי חומה

ים המוקפות חומה התקדשו בקדושה מיוחדת על ידי יהושוע והיא קדושת "מחנה ער
ישראל" לדברי רבי ישמעאל. קדושת ערי חומה מתפרשים גם לעניין קדושת ירושלים ומתי 
שחרבה הארץ בראשונה בטלה גם קדושת ירושלים. בנוסף לכך יש קדושת ערי חומה בימי 

חומה שהיו מוקפות חומה באותו זמן כדרך עזרא הסופר. בעליית עזרא נתקדשו הרי ה
נמנות הערים שהיו מוקפות חומה מימות יהושוע בן  )ערכין(שנתקדשו בימי יהושע. במשנה 

נון, וכתוב שם שהחומות האלו היו קיימות בימי עזרא, וחזרו וקידשום פעם שנייה וזה 
בו חומותיהן לאותה דעה שסוברת שאותה קדושה בטלה והיה צורך לקדש מחדש, ואלה שחר

לא היו באותה קדושה בגלל שבימי עזרא לא היתה חומתן קיימת, מימות יהושע ומדגישה 
המשנה שערים אלה הייתה חומתן קיימת מימות יהושע בן נון ואע"פ שקדושתן הראשונה 

 בטלה.
 

לכאורה קדושה שנייה אינה תלויה בקדושה ראשונה שכבר בטלה אנו רואים  מכך שלא 
השנייה אלא אותם הערים שהיו מקודשים. הרב ישראלי מסביר שלא קידשו קידשו בקדושה 

ערי חומה שלא היו מקודשות בבית ראשון כדי לא לפגוע בזכויותיהם של בעלי הקרקע 
בערים האלה כי בתים בערי חומה לא חוזרים לבעליהם בשנת היובל. ובערים אחרות חוזרים 

 הבתים בשנת היובל 
 

 שלישית לעתיד לבואקדושת ערי חומה בביאה 
הרמב"ם כותב שגם לעתיד לבוא בביאה שלישית יקדשו ערי חומה וזה צריך ביאור שהרי לפי 
שיטתו נראה שקדושת ערי חומה מבית שני לא בטלה, ולמה צריך לקדש שוב את ערי חומה 

בספר  )וייתכן שזה מה שהראב"ד אומר: זה אינו אלא במקומות שלא קידש עזרא הסופר(מחדש? 
לא רועים" כתוב "שאין קדושת מחיצות בערי חומה אלא שרוב בני העיר ישראל," אבל "מ

אם רוב העיר הם נכרים בטלה הקדושה של ערי חומה. ולכן בטלה קדושת ערי חומה בחורבן 
בית שני, אפילו שקדושת הארץ הכללית לא בטלה משו שאז רוב הערים היו מיושבים ע"י 

 קדשם בביאה שלישית. נכרים  ולכן יש צורך לחזור ול
 

דין ביטול קדושת ערי חומה  )ערכין לב(לכאורה זה נראה תמוה שאם כך איך אמרו בגמרא 
בחורבן בית המקדש הראשון במחלוקת. אם קדושה ראשונה קידשה לעתיד לבוא או לא 
ולדבריו לכל הדעות בטלה קדושת הארץ עם החורבן וביטול הישוב וזה לא מסתדר לומר 

ישבות נוכרים בערי חומה מתבטלת הקדושה אבל לא כשהמקום שומם כמו שרק עם התי
שהיו בחורבן בית ראשון כי העיקר הוא שהמקום מחנה ישראל לכן העיקר תלוי 

 בהימצאותם של ישראל ולא בהימצאות הנוכרים.
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 קדושת כיבוש בזמננו

ן בית שני. מן בתחום של כיבוש עולי בבל וכיבוש ימנו אינו משנה דבר במצוות שנהגו בזמ
 התורה גם לאחר החורבן נשארו בחיוב תורה כי  קדושה שניה לא בטלה 

 תנאי הכיבוש הם שנים:

 שיהיה הכיבוש לצורך כל ישראל ושלא תהא רשות אחרים עליהם. .5

 אין צורך שיהיה הכיבוש דווקא על ידי מלך בסנהדרין וברוב ישראל. .2

 
לצורך כל ישראל ולא בשביל שבט או איזה תנאים אלו ישנם בכיבוש בזמננו, הכיבוש נעשה 

 חלק מסוים של עם ישראל. חלק מההכרה במדינת ישראל, שאין רשות אחרים עלינו. 
 

 מהות קדושת ארץ ישראל
קדושה או שמא עצם זה שעם ישראל בארץ זה  )אדמה(: האם ארץ ישראל היא ארץ שאלה

 יוצר את הקדושה לארץ?
 

 ישנם כמה דעות בנושא זה:
 

אומר שארץ ישראל עצמה אינה קדושה, אבל ברגע  (56)דברי השקפה עמוד ולוביצ'יק הרב ס
שעם ישראל כאן, זה נותן לה קדושה מיוחדת. ומתי שאין עם ישראל בארץ, אז הארץ אינה 
קדושה. לדעתו האדם הוא הגורם קדושה לחפץ ולא החפץ גורם את הקדושה. כמו שכותבים 

ב הספר, אלא צריך לכוון בכל מילה ומילה כדי שהספר ספר תורה אז לא מספיק שרק ייכת
תורה יצא קדוש ומושלם. מכאן אנו רואים שלא החפץ הוא הקדוש אלא האדם  הוא המקדש 
את החפץ, "החוויה הרוחנית היא מקור הקדושה. אלוקים אינו מתייחד עם הדומם, אלא עם 

ב סולוביצ'יק, ישנם דעות האדם שהלה מוצא את אלוקיו בתוך עצמו". בנוסף לדעתו של הר
 נוספות.

 
רבי שלמה אלקבץ, ריה"ל והרב קוק, יש להם דעה משותפת: הם טוענים שארץ ישראל, יש 
לה קדושה מיוחדת משלה, אפילו שאין כאן אנשים. כלומר, משהו באדמה של ארץ ישראל 
הוא דבר קדוש, "דע לך כי שלמות ארץ ישראל בעצמותה ממש". ישנה שאלה: בזמן 

חלוצים שעלו לארץ ישראל בשנת השמיטה, לא היו יכולים לנטוע ולזרוע שדות?  הרב שה
אומר שאפשר למכור את הקרקע לגוי ואז הארץ נחשבת כמו  ט"ו(-)מבוא לשבת הארץקוק 

בחוץ לארץ ומותר לעבד אותה גם בשנת השמיטה ע"פ תנאי ההלכה. הרב קוק ממשיך 
ת והעצים אפשר למכור, אבל הארץ עצמה ומסביר שרק את החלק העליון של הארץ וא

 מבפנים היא קדושה. 
 

 בכל דעה ישנה בעיה שמתעוררת: 
בדעה של הרב סולוביצ'יק שאומר שהאדם מקדש את הארץ, יש בעיה. מכיוון שאנו צריכים 
אווירה של קדושה בארץ, בבית המדרש וכו'. וזה חסר כי אם יש אווירה של קדושה אז יותר 

את הארץ ומתי שאין אווירה של קדושה אז יותר קשה ללמוד ולהתקדש. קל ללמוד ולקדש 
מצד שני יש בעיה גם בדעתם של רבי שלמה אלקבץ, ריה"ל והרב קוק שאומרים שהארץ 
עצמה קדושה, מפני שאם הכל קדוש בארץ, אז גם כל החפצים קדושים, ולכן כל האנשים 

 ש כבר קדושה במקום.  יזלזלו ולא יתפללו כראוי ולא ילמדו כראוי מפני שי
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בנוסף לדעות אלה, ישנה דעה שמסכמת את שתי הדעות, ומשלבת אותן בצורה טובה. נשאל: 
האם אלוקים באמת צריך את בית המקדש מכל העולם שיש לו? אלא, המקדש הוא בשבילנו 

 וזה מקום שבו ה' השרה שכינתו. 
 

ייבים לגלות את הקדושה על אז מצד אחד, הארץ והמקדש קדושים, אבל מצד שני אנחנו ח
ידי שאנחנו מתאמצים בקדושה. לכן לסיכום, גם הארץ והמקדש הם מקומות קדושים, אבל 
אנחנו צריכים לגלות את הקדושה בכך שאנחנו משקיעים ומתפללים בצורה הכי טובה. זהו 

 השילוב הכי טוב לעם ישראל.
 
 

 קדושת בית המקדש היא קדושה שלא בטלה לעולם.
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 מכינה הקדם צבאית קרית מלאכיה
 לפיתוח מנהיגות נוער עיירות הפיתוח והפריפריה
 סיכום הפעילות השנתית ותכנית הלימודים ה'תשס"ה

 
 

 הרקע
לאפשר לתלמידיה לבנות אישיות מאמינה  –מטרת המכינה הקדם צבאית בקרית מלאכי 

 ובחיים.בעלת מידות וערכים שתתמודד בהצלחה עם האתגרים הנכונים לה בצבא 
המכינה שוכנת בקרית מלאכי, מתוך כוונה תחילה לתרום ולסייע לקידום העיר ולקחת חלק 

 באתגרים החברתיים הרבים שמזמנת השהות בקרית מלאכי.

 
 עבור מי מיועדת המכינה?

המכינה מיועדת לתלמידים בוגרי התיכונים הדתיים בפריפריה ובערים, על מנת להוות 
 ירגישו עצמם "בבית".עבורם מקום ייחודי, בו 

 
 מטרות ודגשים חינוכיים

בניית אדם בעל אישיות מאמינה וחזקה, היודע לעומק מהן המטרות לשמן הוא  .5
 משרת בצבא.

המכינה שואפת לגדל דור של לוחמים קרביים וקצינים שיהיו סמל ומופת במקומות  .2
 מגוריהם ובחברה הישראלית בכלל.

ים היסודיים של העם היהודי, ציונות המכינה שואפת להעמיק וללמוד את הערכ .3
 ומנהיגות, להזדהות איתם ולממש אותם בחיים ובתרומה למכינה.

תלמידי המכינה עוסקים בלימוד תורה ואמונה, הלכה וגמרא תוך שימת דגש על  .4
 הנושאים בהם צפויות התמודדויות שונות במהלך השירות הצבאי.

 

 צוות המכינה
. דגש רב על יחס אישי והכוונה אישית, על מנת לסייע לכל חם, פתוח ומסור, קשוב ומתעניין

 תלמיד למצוא את דרכו שלו לגלות את הפוטנציאל הטמון בו ולהאמין בכוחותיו.
המכינה שומרת על קשר רצוף עם תלמידיה במהלך שרותם הצבאי, ומהווה עבורם כתובת 

 תמידית לכל דבר נצרך.
 מה ומלוכדת!משפחה אחת, ח –צוות המכינה ותלמידיה הם 

 צוות המכינה כולו גר בקרית מלאכי להוות דוגמא לתלמידים ולקידום העיר.
 

 גיבוש חברתי
 כולם בשביל אחד ואחד בשביל כולם.

הטיולים והמסעות, השבתות והאירועים השונים יוצרים אווירת אחווה וגיבוש מיוחדים, המקנים 

 לתלמיד את הביטחון להיות הוא עצמו ולהתפתח.
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 לצבאהכנה 
ערכים ומנהיגות, הגדלת המוטיבציה לנתינה מרבית בצבא. לימוד מורשת קרב  .5

ומורשתו הערכית של צה"ל. הכנה נפשית לאתגרים שיעמדו בפניהם בצבא, העשרה 
 בשיחות עם מרצים אורחים העוסקים בנושאים רחבים.

שר אימונים, ניווטים וטיולים מאתגרים, אימונים בחדר כו –הכנה גופנית מעשית  .2
 ומד"סים.

 ביקור בבסיסי צה"ל והיכרות עם החילות השונים. .3

 

 תכנית הלימודים
תכנית הלימודים בנויה בעיקר על הסדר השבועי והקבוע, המורכב מלימוד עצמי, חברותות, 
שיעורים והרצאות. השיעורים ניתנים ע"י הצוות האורגאני של המכינה וכן ע"י מרצים 

בנוסף לכך, מתקיים  עות שבועית המחולקת לשנה א' ושנה ב'()מצורפת מערכת שקבועים מבחוץ. 
מידי שבוע מפגש עם "מרצים אורחים" העוסקים בתחומים שונים כגון: מנהיגות, צבא, 

, תקשורת סלולארית, ענייני חינוך, נושאים אקטואליים על סדר היום הכלכלה, גיאולוגי
 ועוד....

 
מתמקדים בפעילות לקראת הצבא, הלימודים מתקיימים במשך היום, ובערב אנו 

 ובפעילויות חברתיות.
 

מלאים, ונוסעים הביתה לשבת כל שבת  ההמכינה פועלת ברצף של שבועיים, בתנאי פנימיי
. בשבת בה התלמידים שוהים במכינה, יש "מרצה אורח" = איש צבא, הגות, השני

 היסטוריה, ציונות וכו' המלווה אותם עם הרצאות במשך השבת.
 

 (21.0.72)ועד לתאריך: י"ד תמוז   (10.8.71)לימודים התשס"ה החלה בל' אב שנת ה
 
 

 תשס"ה  -פעילויות חינוכיות חווייתיות
 

 טיולים ארוכים
 ימים. 2 –מערות בית שמש  .5
 ימים. 3 –הרי אילת  .2

 ימים. 3 –רמת הגולן  .3

 
 יומיים-טיולים וסיורים חד

 מוזיאון "האוסף" ת"א יפו, וסיור בדרום ת"א. .4
 יאון האצ"ל.מוז .1

 יבנה וחכמיה. .1

 בסיס חיל האוויר בנבטים. .3

 בית הרב קוק בירושלים. .6

 שכם. –יחידת "חרוב"  .9

 ניר גלים. –בית העדות  .52

 ריקוד דגלים. –יום ירושלים  .55

 יער יתיר+ יער נאות קדומים. -ריצת ניווט .52

 .ע"ש יוחנן הלברג –מרוץ הלפיד  .03
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 מורשות קרב
 נגבה. – 13גבעה  .54
 .עמק הבכא, קו התילים .51

 ניצנים. .51

 דרס.-בית .53

 רמת הגולן. –צפיה בתרגיל אש  .56

 גבעת התחמושת. .59

 עיר דוד. .22

 

 

 שבתות מחוץ למכינה
 שבת ירושלים )הרובע היהודי המתחדש, עיר דוד וכו'...(. .25
 קרית ארבע. –שבת חברון  .22

 גוש קטיף. –שבת בנווה דקלים  .23

 שבת בבית הרב דרוקמן. .24

 
 התנדבות בקהילה

 שבועי. –ד' -מחסה בכיתות ג'ילדי  –חונכות "בית אברהם"  .21
 שבועי. –קורס מד"א והתנדבות  .21

 דו חודשי. –משמר אזרחי  .23

 שבועי. –גמ"ח לחלוקת מזון, אריזת אוכל וחלוקתו  .26

 

 

 שבועות מיוחדים
 שבוע גדנ"ע. .29
 שבוע ניווטים. .32

 

 הכנה לצבא
 

 ההכנה נעשית בשני מישורים:

 

את שרות משמעותי, ויציאה בתחום המנהיגות, הגברת השאיפות והמוטיבציה לקר -האחד
 לפיקוד. זאת ע"י שמיעת הרצאות, שיעורים וביקור במחנות צה"ל.

 
בתחום הפיזי, בניית הכושר הגופני ע"י סרגל מאמצים מדורג. מד"סים, מסעות, ימי  -השני

 גיבוש, קורס קרב מגע, חדר כושר ועוד.
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 המכינה ימרצים אורחים / אורחי שבת / אירוע
 

 "יו"ר חוג הידידים –ד רמי בובליל אל"מ במיל' עו 

 הוריו של סגן גיל בדיחי שע"ש נקרא ביהמ"ד של המכינה -אבנר ויעל בדיחי 
  ראש עיריית ק.מלאכי –אל"מ )במיל'( מר מוטי מלכה 
 ראש מז"י –טל -אלוף יפתח רון 
  ראש אכ"א–אלוף אלעזר שטרן 
  מפקד חיל הים–אלוף דודו בן בעש"ט 
  מפקד חיל הים -אלוף במיל' זאב אלמוג 
 מנכ"ל מפעלי ים המלח לשעבר –נון -מר אורי בן 
  מפקד סיירת גולני –רב סרן אילן דיקשטיין 
  מנכ"ל בית הנשיא לשעבר –מר אריה שומר 
 עו"ד דיוד קולב 
  סגן שר הביטחון –ח"כ זאב בוים 
  כיבוש הכותל –מר יורם זמוש 
  קפוארה ותורת הלחימה –מר דורון לוקס 
  בר הסוכנות היהודיתגז –מר שי חרמש 
  על יונתן פולארד –מר אלי יוסף 
  רצח רה"מ יצחק רבין –מר ברי חמיש 
  מנהיגות -ד"ר יחיאל שרמן 
 פיזיותרפיה -מאיר -ד"ר יואל בן 
  טייס –מסירות נפש במלחמת יום כיפור  –הרב נח הרץ 
  עולם הכלכלה –עו"ד מישל אוחיון 
  ןתפיסת הביטחון במזרח התיכו –סא"ל עדי דגן 
 תורה שיש עמה מלאכה -פור' עו"ד יעקב נאמן 
  התמודדות –השרות הצבאי  –מר שלמה רוטשילד 
  על קשיים והתמודדויות הרוחניות בצבא –רב סרן רענן זהבי 
  51סגן מפקד טייסת  –רב סרן מתן כהנא- F .בנבטים 
  בעיות דת בצבא –רב בא"ח גבעתי  –סרן הרב אריאל חלא 
  כז נוער  ונח"ל דרוםמפקד מר –סרן אבי סלמן 
 עולם המכינות -יעקב-מר יוחנן בן 
  התמודדות עם פגוע טרור –אסף פאסי 
  תאונות דרכים –מפקד יחידת חילוץ והצלה שומרון  –אבנר מוצאפי 
  מפק"צ סיירת גולני –סרן במי'ל אסף לוי 
 גר צדק וזמר -ר' ברוך בן יעקב 
 היהודי האידיאלי -הרב עו"ד צוריאל בובליל 
 לב לנוער -יל' אבי צפדיהסרן במ 
 ראש מדרשת אורות עציון -הרב עוזי ביננפלד 
  נצרים-גוש קטיף -חן בן צבי 
 השירה והשמחה -הזמר אהרון רזאל 
 ר"מ במכינה בנוקדים -אל"מ במיל' הרב יוחאי בן חיים 
 בתשובה סיפור חיים חזרה  -ד"ר טל ניר 
  רב אומן באומניות לחימה –מסטר אבי דוכן 
 בוגר המכינה צוער בקורס קצינים חטיבת גבעתי -יניב כרמי 



 058 

 

 תוכניות נוספות של המכינה הקדם צבאית קרית מלאכי
 

 

 "מכינה למכינה"
 

המכינה בשיתוף "מעגלים" פועלת להטמעת המודעות ללימודים במסגרות ההמשך בקרב 
 תלמידי התיכונים הדתיים, בדגש על עיירות הפיתוח והפריפריה.  –אוכלסית היעד 

תלמידי תיכונים במהלך כיתות יא' יב' מכל הארץ  5122מדריכים בוגרי צבא מלווים כ  62כ 
בתהליך של  מודעות לתרומה לעם, למדינה, לחברה ולעצמי. היכרות עם עולם המכינות 

 והכוונה להמשך במסגרות המתאימות להם.
 

 

 "מכינה לחיים"
 

ה אלא בסיום השירות הצבאי הגדרת הצלחה תימדד לא בסיום שנת המכינ -פרויקט בהקמה
לאן פני התלמיד מועדות. המכינה מלווה את תלמידיה בכל מהלך שירותם הצבאי ומסייעת 

 להם בקבלת ההחלטות הרבות בדרך.
בית מדרש המשלב לימודים אקדמיים לתואר  –המכינה תקים מסגרת לימודית תורנית 

ת את תלמידי המכינה ראשון או מקצוע בצמוד למכינה הקדם צבאית. מסגרת זו תשר
 המסיימים את שירותם הצבאי וחבריהם.

 

 

 הקמת קהילה בקרית מלאכי
 

המכינה רואה בהשקעה הקהילתית בקרית מלאכי ערך עליון. המכינה דורשת מכל עובדיה 
לגור בקרית מלאכי ולחנך את ילדיהם במערכת החינוך העירונית. המכינה שואפת לחיזוק 

רית מלאכי, המסייעת לרומם את העיר ופועלת לקידום הקהילה החינוכית תורנית בק
 פרויקטים חברתיים וחינוכיים בעיר.

המכינה רואה במכינה לחיים פוטנציאל להבאת תלמידי המכינה להשתקע יחד עם המכינה 
 בעיר כאזרחים תורמים ומובילים.

 המכינה מחנכת את תלמידיה לחזור לעיירות הפיתוח שמהם באו כמנהיגים, משפיעים
 ומחנכים.

 

 


