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 לחניכי המכינה היקרים שלום
 

 אנחנו שמחים לצרף את דברי הברכה שלנו לחוברת המאמרים שלכם. 
 

כל אחד והנושא שבחר, הלימוד  –אנו יודעים עד כמה עבדתם קשה על יצירת המאמר 
מלאכת היצירה עצמה, הרכבת המילים לכדי רעיון שלם ומלא. כל  –שהשקיע בו, ולבסוף 

 הכבוד לכם!
תנסות הזו, שזכיתם בה, תשרת אתכם גם הלאה. לעיתים קרובות מזומנות לו דעו לכם שהה

לאדם להביע את עצמו, אם במקום העבודה, אם מול חברים... והיכולת הזו שרכשתם, 
 תעמוד לכם, להביע את עצמכם בצורה בהירה, ונבונה.

 
, לאחר במהלך השנה נפגשנו שלוש פעמים. באנו לבקר אתכם למפגש היכרות בתחילת השנה

מכן הגענו לערב הלימוד לזכרו של גיל בהנהגתו של הרב חנן פורת, וביום העצמאות כיבדתם 
 אתם אותנו, בבילוי משותף בביתנו. 

 
שמחנו בביקורכם מאד. האירוח שלנו אתכם, ושלכם אותנו )כי הרי את כל הכיבוד אתם 

 –מביקור זה מעודדים הבאתם!( רומם את נפשנו, והפך את היום למשמעותי עבורנו. יצאנו 
יום העצמאות הוא יום קשה עבורנו, יש בו משמחת החג, אבל קשה את העצב לקטוע באחת 

נוכחותכם מלאה את ליבנו שמחה. זו היתה גם הזדמנות להעמיק את  –בתום יום הזיכרון 
 ההיכרות שלנו איתכם. 

 
שרות  –לצה"ל  אנחנו מאחלים לכל מי שסיים את השנה המיוחדת הזו, ומתעתד להתגייס

חופשת קיץ מהנה, והמשך לימוד  –משמעותי, ומאחלים לכל הנשארים לשנה נוספת 
 משמעותי ומהנה במכינה.

 
 מקווים להתראות בעתיד, מחכים לראות אתכם צומחים וגדלים, כל אחד בדרכו המיוחדת.

 
 שלכם באהבה רבה

 
 יעל ואבנר בדיחי וכל המשפחה
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 כבוד מוציאין את האדם מן העולם /הקנאה התאוה וה

 הרב חיים דרוקמן שליט"אמו"ר 

 

המחלוקת הנוראה של קורח, שגרמה להצתת אש של מחלוקת כל כך קשה בישראל, הפכה 
 זו מחלוקת קורח וכל עדתו" )אבות ה,יז(. –לשם דבר: "מחלוקת שאינה לשם שמים 

מביא רש"י את דברי חז"ל: מה הייתה הסיבה למחלוקת זו? מה היו מניעיה האמיתיים? 
"ומה ראה קורח לחלוק עם משה? נתקנא על נשיאותו של אליצפן בן עוזיאל, שמינהו משה 

ארבעה היו, עמרם ויצהר חברון  –נשיא על בני קהת על פי הדיבור. אמר קורח: אחי אבא 
ול את נטלו שני בניו גדולה: אחד מלך ואחד כהן גדול. מי ראוי ליט –ועוזיאל. עמרם הבכור 

השניה? לא אני, שאני בן יצהר, שהוא שני לעמרם? והוא מינה נשיא את בן אחיו הקטן 
 מכולם! הריני חולק ומבטל את דבריו".

אם כן, ביסודה של המחלוקת עמדה קנאה פשוטה, שנתקנא קורח באליצפן בן דודו עוזיאל, 
 על שמינהו משה רבינו לגדולה במקום אותו עצמו.

 

 מה ראה לשטות זו? –וקורח שפיקח היה 

אלא, שככל הנראה, אין הענין פשוט כל כך. רש"י עצמו מביא את שאלת חז"ל: "וקורח 
והרי כבר ענה רש"י שהקנאה אכלה אותו! אלא  –שפיקח היה, מה ראה לשטות זו?" 

וכי חשב קורח שבאמת  –שבתשובה זו אין די, כי אחרי ככלות הכל, אכול קנאה ככל שיהיה 
על פי הדיבור הוא? ומכיוון  –רבינו? הרי ברור היה לו, שכל מה שמשה עושה יגבר על משה 

 שפיקח היה, וכי לא ראה מראש שהמערכה שלו נועדה לכשלון?! 

"ראה שלשלת גדולה יוצאה ממנו;  –שוב עונה רש"י בשם חז"ל: "עינו הטעתו". כיצד? 
היינו רוח  –ובכן, "עינו" בשבילו אני נמלט...".  –שמואל, ששקול כנגד משה ואהרון. אמר 

הקודש ששרתה עליו, בה ראה את שמואל הנביא יוצא מצאצאיו, וכך טעה וחשב שהצלחתו 
מובטחת. והרי תשובה זו רק מחריפה את השאלה פי כמה: וקורח לא רק שפיקח היה אלא 

 .שבעל רוח הקודש היה, מה ראה לשטות זו?

 

 העולם" מוציאין את האדם מן  –"הקנאה והתאוה והכבוד 

 –מלמדת אותנו המשנה באבות )ד, כא(: "ר' אלעזר הקפר אומר: הקנאה, והתאוה והכבוד 
הקנאה, התאוה או הכבוד  –מוציאין את האדם מן העולם". כשפועל אחד מן הכוחות האלה 

פשוט אין אדם. האדם נמחק. השכל האנושי אינו פועל כלל. כך מפרש רבי משה  –
העולם יאמר על הפסד השכל הישר. כי בהפסדו, הרי הוא כאילו  אלמוזלינו: "כי ההוצאה מן

 עבר מצד שהוא אדם, ובטל מן העולם" )מדרש שמואל שם(. 

יחודו של האדם הוא השכל. בזה מותר האדם מן הבהמה, וכשיש התגברות של המידות 
ו והאדם איננו מתגבר עליהן, אלא הן משתלטות עלי –קנאה, תאוה וכבוד  –המגונות האלה 

 אז מפסיק השכל לפעול, והאדם חדל להיות אדם. –
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 קנאתו של קורח

 –שאלנו מה היה השיקול של קורח? לא היה שום שיקול! כאשר מתגברת הקנאה על האדם 
אין מחשבה, ואין שיקול דעת, קיים הדחף החייתי בלבד. כשאדם מפעיל את שכלו, הוא 

ה יצא לי מזה, מה התוצאה, מה המחיר שוקל את צעדיו: מה נכון ומה לא נכון לעשות, מ
אז השכל לא פועל;  –וכד', אבל כאשר מערכת הדחפים והיצרים של הקנאה היא הפועלת 

 אין  פקחות, וגם רוח הקודש לא קיימת, ומותר האדם מן הבהמה אין...

 

 תאוותו של גחזי

. נעמן מפציר דוגמה לתאוה נמצאת בסיפור ריפוי נעמן מצרעתו על ידי אלישע )מלכים ב, ה(
באלישע לקבל תמורה, אך אלישע מסרב. קידוש השם מאין כמוהו! אך גחזי, נער אלישע, 
אינו עומד בפיתוי, והוא רץ אחרי נעמן ומבקש תמורה בשקר בשם אלישע. בשובו שואל אותו 

. ואלישע, שכמובן, "ַויֹּאֶמר ֹלא ָהַלְך ַעְבְדָך ָאֶנה ָוָאָנה ?", והוא מיתמם: "ֵמַאִין ֵגֲחִזיהנביא: "
ידע היטב לאן הלך גחזי ומה עשה, מקלל אותו ומגרשו מעל פניו. וכי עלה על דעתו של גחזי, 
שהכיר היטב את גדלותו של אלישע, את קדושתו ואת מופתיו, שאלישע לא ידע לאן הלך ומה 

  עשה? אלא, שגחזי פשוט לא חשב. תאוות הממון השתלטה עליו והשכל הישר פשוט לא עבד.

 

 משחקי כבוד –יפתח ופנחס 

דוגמה לכבוד ניתן ללמוד מסיפור בת יפתח הגלעדי. לפני צאתו למלחמה עם בני עמון נדר 
ן ְבָיִדי יפתח נדר: " ן ִתֵתן ֶאת ְבֵני ַעּמוֹּ ֵצא ֲאֶשר ֵיֵצא ִמַדְלֵתי ֵביִתי  ,ַויֹּאַמר ִאם ָנתוֹּ ְוָהָיה ַהיוֹּ

ן ְוָהָיה לַ  ִלְקָראִתי ְבשּוִבי ְבָשלוֹּם ָלהד' ִמְבֵני ַעּמוֹּ לא(. והנה אסון: -" )שופטים יא,לְוַהֲעִליִתהּו עוֹּ
לוֹּת ְוַרק ִהיא ְיִחיָדה ֵאין "וַ  ָיבֹּא ִיְפָתח ַהִּמְצָפה ֶאל ֵביתוֹּ ְוִהֵנה ִבתוֹּ יֵֹּצאת ִלְקָראתוֹּ ְבֻתִפים ּוִבְמחֹּ

ָתּה ַוִיְקַרע ֶאת ְבָגָדיו ַויֹּאֶמר ֲאָהּה ִבִתיַוְיִהי ִכְראוֹּתוֹּ  ,לוֹּ ִמֶּמנּו ֵבן אוֹּ ַבת ִכי ָפִציִתי ִפי ! ...אוֹּ ְוָאנֹּ
". שואלים חז"ל: "הלא פנחס היה שם, והוא אומר לא אוכל לשוב?!" ֶאל ד' ְוֹלא אּוַכל ָלשּוב

ילך יפתח אצל פנחס גדול הדור ויתיר לו את  –)תנחומא, בחוקותי, ה(. נדר אפשר להתיר 
וגם אם נניח שיפתח עם הארץ היה ולא ידע שניתן להתיר נדרים, הרי פנחס וודאי ידע!  נדרו.

ומכיוון שמדובר כאן בדיני נפשות היה צריך פנחס להתערב מיוזמתו ולהתיר את הנדר. כך 
קובעים חז"ל: "היה לו לפנחס שילך אצל יפתח, להתיר את נדרו, היה לו ליפתח לילך אצל 

רו, ולא הלך. זה אומר אני כהן גדול, בן כהן גדול, בן בנו של אהרון פנחס, ויתיר לו את נד
הכהן, אשפיל עצמי ואלך אצל עם הארץ?! וזה אומר, אני ראש לכל שבטי ישראל, ראש 

מבין שניהם אבדה אותה עלובה מן העולם  –הקצינים, אשפיל עצמי ואלך אצל הדיוט?! 
 אליהו רבה, יא(.ושניהם התחייבו בדמיה" )תנחומא שם, ותנא דבי 

מזעזע! מחריד! איך אפשר להבין מציאות כזו?! אלא שגם כאן השתלט יצר הכבוד, והשכל 
 האנושי כלל לא פעל. 

 

 חטאת ירבעם בן נבט

אצל ירבעם נשתלבו הקנאה והכבוד זו בזה. ירבעם בן נבט הדיח את ישראל לעבודת עגלי 
ירבעם לשפל כזה?! הרי וודאי לא  כט(. איך הגיע-הזהב ששם בבית אל ובדן )מל"א יב,כח

במקרה נבחר על ידי אחיה השילוני הנביא בשם ד' להיות למלך על ישראל! ומה הביא אותו 
לכך? אומרת הגמרא "אמר רב נחמן, גסות הרוח שהיה בו בירבעם טרדתו מן העולם, 

אמר ויאמר ירבעם בלבו עתה תשוב הממלכה לבית דוד'..." )סנהדרין קא ע"ב(. "שנאמר: '
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למדנו, שרק מלכי בית יהודה יושבים בעזרה. מעתה, אם רחבעם יושב ואני ירבעם בליבו: 
יאמרו מורד במלכות אני, ויהרגוני  –זה המלך וזה העבד. ואם אשב  –יאמרו ישראל  –עומד 

'ויעש שני עגלי זהב' " )שם, בתרגום חופשי מארמית(. אם כן,  –וילכו אחרי רחבעם. מיד 
 הן שהוציאו את ירבעם מן העולם.הקנאה והכבוד 

ַאַחר  הגמרא מוסיפה לברר עד היכן התדרדר ירבעם בדורשה את הפסוק המופיע לאחר מכן "
", אחרי מה? ַאַחר " )מל"א, יג,לג(: מה פירוש המילה "ַהָדָבר ַהֶזה ֹלא ָשב ָיָרְבָעם ִמַדְרּכוֹּ ָהָרָעה

בעם בבגדו, ואמר לו: חזור בך, ואני אבא: אחר שתפשו הקדוש ברוך הוא ליר "אמר רבי
ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן, אמר לו )ירבעם(, מי בראש? )ענה לו הקב"ה:( בן ישי בראש. 

)סנהדרין קב ע"א בתרגום מארמית(, היעלה על הדעת לסרב  )אמר ירבעם:( אם כך איני רוצה
על כבודו! עד כדי כך להצעה כזאת, אחר כל חטאות ירבעם?! אבל ירבעם איננו מוכן לוותר 

 הרעילה אותו תאוות הכבוד.

 

ה ַבַמֲחנֶׁה "  " )תהילים קו,טז(ַוְיַקְנאּו ְלֹמשֶׁ

 עד היכן מערכת דחפים זו מגעת, ניתן לראות היטב בפרשת קרח. על מי נטפל קורח בטענת "

ֶשה ָעָניו ְמאֹּד ְוהָ  ד'?" על משה רבינו, שעליו מעידה התורה: "ּוַמדּוַע ִתְתַנְשאּו ַעל ְקַהל  ִאיש מֹּ
" )במדבר יב,יג( ועל אהרון הכהן, אוהב שלום ורודף שלום, ִמּכֹּל ָהָאָדם ֲאֶשר ַעל ְפֵני ָהֲאָדָמה

המחזר אחר כל אדם ומדבר על לבו כדי להשכין שלום. וכי על אלה ניתן לבוא בטענה כזו? 
כאלה לא פועלים ההגיון  וכי יש לזה סיכוי להתקבל על דעתו של מישהו?! אלא שבמצבים

 ושיקול הדעת אלא היצר החייתי בלבד. 

ל ַעל ָפָניולא יפלא אם כן, כי " ֶשה ַוִיפֹּ " )טז,ד(. עצם הביטוי מעיד עד כמה כאב משה ַוִיְשַמע מֹּ
מעוררת כאב,  –את המציאות הזו. גם טענה, שיש בה יסוד של אמת, אבל הוא מנופח ומוגזם 

כמה צורב הוא הכאב, כמה עמוק! באים  –טענה שקרית לחלוטין קל וחומר כשמדובר ב
ל ַעל ָפָניוחז"ל ומחדדים את הענין עוד יותר: " ֶשה ַוִיפֹּ מה בדיוק שמע משה, שכך  –" ַוִיְשַמע מֹּ

הגיב? "אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן: שחשדוהו מאשת איש" )סנהדרין קי 
עליו  –ים, שהגיע למדרגת הקדושה והנבואה הגבוהה ביותר לה-ע"א(. משה רבינו, איש הא

מתלחשים שהוא חשוד על אשת איש! הרי זה איום ונורא! הנה לנו, לאיזו דיוטא תחתונה 
מסוגלים להגיע בעלי קנאה, בעלי תאוה ובעלי כבוד. אפשר להגיע לעלילות השפלות 

שב בשום עובדות או נתונים, והנוראות ביותר, אפשר לומר הכל על כל אחד, אין צורך להתח
 כי כאן לא שליט ההגיון כלל. הכל הפקר!

הגרוע מכל הוא, שאינטרסנטיות צרה זו, מופיעה באיצטלה של דאגה לכלל. על הפסוק 
ַרח ֶאת ָּכל ָהֵעָדה" " )טז,יט(, אומר רש"י בשם חז"ל, שקורח הלך אצל ַוַיְקֵהל ֲעֵליֶהם קֹּ

שעלי לבדי אני מקפיד? איני מקפיד אלא בשביל  השבטים והסית אותם: "כסבורים אתם
 לו המלכות ולאחיו הכהונה...". כלכם! אלו באים ונוטלים כל הגדולות:

בדברים האלה יצוק מסר של לימוד לכל הדורות, למה מסוגל להגיע אדם שמידות מגונות 
ְלדֹּת ָאָדםמניעות אותו. התורה היא " אותנו להכיר  התורה מלמדת –" )בראשית ה,א( ֵסֶפר תוֹּ

היטב את האדם, ולדעת עד היכן הוא מסוגל להתדרדר, אם הוא רואה הכל מבעד למשקפיים 
הצרות של האינטרסים שלו. כשהאדם מונע על ידי נגיעותיו האישיות ומידותיו השליליות 
הוא עלול להגיע לעברי פי פחת, על כן חייב אדם לשרש מידות מגונות כאלה ולטפח מידות 

 ומן. זהו לקחה של פרשה זו.טובות במק
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 סגולה לתיקון המידות –לימוד התורה 

ַרח ֹלא ֵמתּועל הפסוק " " )במדבר כו,יא( אומר רש"י בשם חז"ל: "הם היו בעצה ּוְבֵני קֹּ
תחילה, ובשעת המחלוקת הרהרו תשובה בליבם...". כלומר, בשעת האסון עצמו הם הרהרו 

 תשובה ונצלו. 

בידן של בני קרח שינצלו? שבשעה שהיו  "ל: "ומה זכות היהאיך קרה הדבר? אומרים חז
יושבין אצל קרח אביהן רואין את משה וכובשין את פניהן בקרקע, אמרו אם נעמוד מפני 
משה רבינו נוהגין בזיון באבינו וכבר נצטוינו על כבוד אב ואם, ואם לא נעמוד כבר כתיב 

אף על פי שאנו נוהגין בזיון באבינו, 'מפני שיבה תקום', מוטב שנעמוד מפני משה רבינו 
)ילקו"ש ח"א רמז תשנ"ב(. כאן מקופלת נקודה  באותה שעה הרחישו את לבם בתשובה"

חשובה מאד. ה"רואין את משה" איננו מתפרש כפשוטו בלבד. כשעבר משה רבינו על פניהם, 
משבר. עלתה בליבם התורה שלמדו אצלו. התורה שאדם לומד פועלת בו כשהוא נמצא בשעת 

התורה הופכת לחלק מפנימיותו של האדם והיא צפה ועולה מתוכו בשעות קשות, מחזקת 
 אותו, ומצילה אותו. 

באותה שעה באתה דבר דומה אומרת הגמרא על עמידתו של יוסף בנסיון הקשה ביותר: "
בל " )סוטה לו ע"ב(. באותו רגע של נסיון צף כל החינוך שקידיוקנו של אביו ונראתה לו בחלון
איך אני יכול עכשיו לעשות דבר כזה, איך אני מסוגל  –בבית אבא, והעלה את השאלה 

להתנהג כך? הרי לנו, שהתורה שאדם למד, אף פעם אינה הולכת לאיבוד, וקיומה מתגלה 
 בשעת מבחן. 

(: , ידכמשלי ) "ִהְתַרִפיָת ְביוֹּם ָצָרה ַצר ּכֶֹּחָכההגמרא בסוף מסכת ברכות דורשת את הפסוק "
"כל המרפה עצמו מדברי תורה אין בו כח לעמוד ביום צרה" )ברכות סג ע"א(. אם התרפית 

צר יהיה כחך. בהתאם לזה כותב הרב זצ"ל באורות )עמ'  –דע לך שביום צרה  –מן התורה 
החיים שהוא גנוז ביסוד -מי שעושה את המצות ומחזיק בתורה בלא רפיון, כח קכג(: "וכל

פי שאיננו מרגיש בעת העשיה והלימוד כל תוספת -על-ת שלו, אףתורה עושה בו א-טעמי
". גם כאשר בשעת הלימוד או קיום המצוות אין הרגשה מיוחדת כח גשמי או רוחני בקרבו

של התווספות כוחות, יש לדעת שאלו פועלים בקרבנו ויוצרים מאגר סמוי של עוז ותעצומות 
תגלות, יצא כח חיים אצור, אשר נגנז החיים דרוש לה-מצא, שכח-ובכל עתליום פקודה. "

". שעות המבחן המזומנות על ידי התורה והמצוות, ומחמם את הלב, ומאיר את הנשמה
לאדם אינן רק במישור הפרטי. גם במישור הכללי אנחנו עומדים כולנו בפני שעות קשות 

, ומבחנים גדולים. יש צורך מיוחד להתחזק בדברי תורה, ולהכין כוחות שיעמדו לנו
 להתקדמות ברובד האישי ובתהליכי גאולתנו הכללית.
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 הרב בעז שרמןקדושתה של א"י /  –לקראת שנת השמיטה 
 

 פתיחה
 

אשר לה הלכות רבות ומורכבות, שברקע ים בפתחה של שנת השמיטה ה'תשס"ח אנו עומד
חומים רבים. להם ומתוכם נמצאת קדושת א"י. נושא קדושת ארץ ישראל בא לידי ביטוי בת

 אחד התחומים הבולטים בנושא הוא מצוות השמיטה. 
 

נושא השמיטה פותח את פרשת בהר. בפרשיה זו חוזר הביטוי "ושבתה הארץ שבת לה'" כמה 
 פעמים: 

 
"וידבר ה' אל משה בהר סיני לאמר: דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם כי תבאו אל 

שש שנים תזרע שדך ושש שנים הארץ אשר אני נתן לכם ושבתה הארץ שבת לה': 
תזמר כרמך ואספת את תבואתה: ובשנה השביעת שבת שבתון יהיה לארץ שבת לה' 
שדך לא תזרע וכרמך לא תזמר: את ספיח קצירך לא תקצור ואת ענבי נזירך לא 

 1תבצר שנת שבתון יהיה לארץ: והיתה שבת הארץ..."
 

שה התורה את שביתת האדמה ולא למרות שמצוות השמיטה מוטלת, כמובן, על האדם, מדגי
את שביתת האדם. בשבת, מצוות השביתה היא על האדם, לעומת זאת, בשמיטה, הדגש הוא 
על שביתת האדמה. ננסה להבין את הקשר, בין הימנעות האדם מעבודה, לבין שביתת 

 האדמה. כפתיחה לנושא זה נבחן את הקשר בין האדם לאדמה.
 

 הקשר בין האדם לאדמה
 

סיסי בין האדם לאדמה הוא קשר הקיום. האדם העובד את האדמה, חי בזכות הקשר הב
האדמה ותוך כדי כך גם מחייה אותה. הקשר הנוסף הוא קשר של דמיון בתפקוד. האדם 

. ואכן יש מקום רב להשוואה ביניהם. 2מושווה כבר בתורה לעץ השדה "כי האדם עץ השדה"
שימתם הוצאת הפירות. גם האדם ממלא מבאר שהעץ, ובעצם האדמה, מ 3המהר"ל מפראג

. מעשיו 4את תפקידו בעולם בכך שהוא מוציא לפועל את הפוטנציאל שלו, "אדם לעמל יולד"
המשמעותיים של האדם הם פירותיו. בתורה אפשר למצוא את הקשר הזה בין האדם 
לאדמתו בעוד הרבה תחומים. למשל, אדם שחוטא גורם לארץ ישראל להקיא אותו. מדוע 

מסביר שהקשר הבסיסי בין האדם  5דמה מקיאה חוטאים? הרב שמשון ב"ר רפאל הירשא
לאדמה הינו קשר אוניברסלי, שאינו קשור דווקא לארץ ישראל. הוא ממחיש זאת דרך 
הקללה שנתקללה האדמה בעקבות חטא אדם הראשון. אדם הראשון שחטא לא היה יהודי, 

ראל. מכאן מוכיח הרב הירש שהקשר בין גם האדמה כולה נתקללה ולא רק אדמת ארץ יש
האדם לאדמה הוא אוניברסלי. בהמשך דבריו, הרב הירש מדגיש ש"הקב"ה קבע קשר אמיץ 
הרבה יותר בין ישראל לבין ארצו שהרי שני אלה נבחרו להיות כלי מלאכה לתחייתו 

של . עם ישראל הוא עם ה', וארץ ישראל היא 'נחלתו הפרטית' 6המוסרית של מין האדם"

                                                 
1
 ו.-ויקרא כה, א  

2
חנך" )תהלים קכ"ח, ג( ובגמרא: "אילן אילן במה אברכך...יהי רצון דברים כ, יט. וכן "בניך כשתילי זיתים סביב לשול  

 שכל נטיעות שנוטעין ממך יהיו כמותך" )תענית ה:(.
 תפארת ישראל פ"ג. 3

4
 איוב ה, ז.  
 ויקרא יח, כה. חמישה חומשי תורה עם פרוש הרב שמשון ב"ר רפאל הירש 5
6

 המשך דבריו שם.  
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. הרב הירש מדגיש 7רבש"ע, ולא במקרה היא מכונה כבר בדברי הנביאים: 'ארצי' ו'נחלתי'
בדבריו, שכבר מאז ימי אברהם אבינו אין ארץ ישראל סובלת התנהגות לא מוסרית של 

 יושביה. הקשר בין ארץ ישראל ליושביה מתואר בדברי הרב הירש בצורה שירית כמעט:
  

, כל הנישא על אדמתה, וכל המהלך בשדותיה, כל "כל הרוחש בחיק הארץ הזאת
הכל קדוש לתורת ה';  –השותה טל ומטר תחת שמיה וכל החי ומבשיל בחמתה 

לקיום רצון ה' בידי אנשים טהורים יגדל כל נבט, יפרח כל פרח, תאיר החמה וירווה 
הטל. הארץ נועדה לשאת חיי עם, השלמים בטהרה מוסרית; בשלמות האדם 

אם  –וסרית תימצא שלמות גם לארץ. הארץ קיפחה את תכלית קיומה ובחירותו המ
החברה  שעליה השחיתה דרכה וקיפחה את תכלית קיומה. משום כך אוכלוסיה 

אין לה עתיד בארץ זו. שהרי כוחות האדמה  –מושחתת מבחינה חברתית ומוסרית 
ר על של ארץ ה' מחיים ומקיימים את האדם שעליה; בכוחות אלה הוא חוטא ועוב

 .8התורה; את כוחות הארץ הקדושים לה' הוא מנצל לרעה בסטייה ובפריצות"
 

אם כן, טענתו של הרב הירש, שארץ ישראל תפקידה לעזור לאדם לבטא את רצון ה' ולהביא 
לעולם את בשורת המוסר. בני אדם המנצלים את אדמתה הקדושה של ארץ ישראל 

בעי. כלומר, כמו שפתחנו, לאדמת ארץ להשחתה ולמעשי נבלה, יפלטו מהארץ באופן ט
ישראל יש תפקוד פעיל, וביכולתה להחליט מי מתאים ומי אינו מתאים לחיות עליה. לעומת 

מנעות זו יוצרת הופעה חדשה והיא יהפעילות הזו, בשנת השמיטה נמנעת הארץ מפעילות, וה
 קדושת הארץ. 

 
 בשלבים, ראשונה ושנייה –קדושת הארץ 

 
נעבור לברר מה המקור לקדושה המופיעה בארץ ישראל?. כהקדמה, נזכיר  לאחר הקדמה זו,

מדברת על שני שלבים בכיבושה של ארץ ישראל, הכיבוש הראשון בימי יהושע בן  9שהגמרא
נון, והשני בימי עזרא ונחמיה. הגמרא מביאה מחלוקת, האם הקדושה הזו נשארה בתוקף גם 

ה הראשונה פקעה עם היציאה לגלות, אבל פוסק להלכה שהקדוש 10אחרי הגלות. הרמב"ם
. 11הקדושה השניה נשארה גם אחרי הגלות, או בלשון הגמרא "קידשה לשעתה ולעתיד לבוא"

בכל אופן, מה שברור מדברי הרמב"ם האלה, הוא שמעשה האדם הוא שמקדש את הארץ, 
 האדם יוצר את הקדושה ע"י כיבושו או חזקתו בארץ.

 
קובע, וא קדושת הר המוריה, קדושת ירושלים. הרמב"ם מוסיף עוד דבר וה 12ב"םרמה

. כשם ששכינה קדושת שכינהשקדושת ירושלים איננה קדושת כיבוש או קדושת חזקה, אלא 
 .13לא בטלה, כך קדושת ירושלים לא בטלה

 
                                                 

7
 ים.ירמיהו ב, ז ובמקומות רבים נוספ 
8
 המשך דבריו שם.  

9
 שבועות דף טז ע"א ועוד מקורות.  

 
10

 משנה תורה לרמב"ם הלכות תרומות פרק א הלכה ה. 
 
11

אמנם לגבי השמיטה ראוי לציין שהרמב"ם פסק ששמיטה בזמן הזה דרבנן אבל מסיבה אחרת. כדי שמצוות השמיטה  
משנה תורה לרמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק ג הלכה  תחול מדאורייתא צריך שרוב עם ישראל יהיו בארץ ישראל )עיין

 ט(.  
 הלכות בית הבחירה פרק ו הלכה טז.משנה תורה לרמב"ם  12
 הסברים נוספים: 2מלבד ההסבר בגוף המאמר ישנם  13

 שהרב סולובייצ'יק חזר בו, ואכן סובר שיש קדושה בחפצים כקדושת בית המקדש. .א

 ין הגישה הרעיונית.לחלק בין גישת ההלכה היבשה והברורה וב .ב
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 הקדושה במשנת הרב סולובייצ'יק תתפיס
 

ם לעסוק במושג כהקדמה לנושא קדושת ארץ ישראל במשנת הרב סולובייצ'יק צריך קוד
הקדושה של חפצים בכלל. הרב יוסף דב סולובייצ'יק מזהיר מתפיסה פשטנית מידי של 

 קדושה של חפצים:    
 

"פרובלימה חמורה מתעוררת כשאנו ניגשים לממש את חלות הקדושה לגבי חפצים 
ממשיים, מקומות מוגבלים וזמנים ידועים. מדוע יובדל חפץ אחד ממשנהו באופן 

ור עניין אלוקי? מדוע יסומן תואר זה על ידי מצרים קבועים ונראים, שייתפס בת
ולמה נחשוב כי קטע של זמן מתקדש ומשתנה מן השעה הסמוכה לו? רבי יהודה 
הלוי עמד על זה בספרו הכוזרי. גם הרמב"ם עמד על זה במורה נבוכים. ההלכה 

על טבעי תירצה שאלה זו על פי דרכה ההופכית והשכלית אין הקדושה תואר 
שמימי היורד מלמעלה למטה ונתקע באיזה חפץ. אין הדברים מתקדשים מאליהם. 
אילו היו הדברים מקבלים קדושה אוטומטית הרי היתה היהדות הופכת לדת מגית 
חס ושלום. הקדושה היא יצירת האדם, האדם מקדש את אופיה ועל ידיו חלה 

ית של האדם במקומות קדושה על העולם החיצוני; הקדושה מביאה עמדה רוחנ
 "14וזמנים ידועים; מרוכזת היא רק בתגובתו הפסיכית לתודעות מיוחדת.

 
כלומר, מי שיוצר את הקדושה הוא האדם. האדם הטווה חוט, למשל, יכול להחליט אם הוא 
חוט רגיל או חוט של ציצית. אם האדם לא התכוון להחיל קדושה בבגד מותר לבזות את 

אם האדם החליט להחיל עליו קדושה, הבגד נהיה קדוש, וחלים עליו הבגד הזה. לעומת זאת, 
. סופר הכותב ס"ת כוונת הסופר מקדשת את ספר התורה דינים מתאימים. דוגמא נוספת:

שלם בדיוק רב, ולא כתב את אותיות הוי"ה לשמן, הספר התורה הזה פסול לקריאה, מפני 
ן קדושת בית הכנסת שבנו אותו שהאדם לא קידש את האותיות ואין קדושה מעצמה. וכ

לל בתוכו פתשהוטרם התפללו בו, ניתן לנהוג בו כאולם רגיל, אבל לאחר התפילה הראשונה 
 יצרו בו קדושה. –

 
כשמגיעים למצוות השבת הנושא נהיה מסובך יותר. קדושת השבת קבועה, כידוע, מששת 

ת של האדם, היא שעושה ימי בראשית, לכן נראה שצריך לשכלל את ההגדרה. החוויה הרוחני
את הקדושה. הקשר הרוחני של הבורא איננו עם הבגד )הציצית(, אלא עם האדם היוצר 

. גישה זו מאוד דומה לגישת 15אותו, ואיננו עם היום )שבת(, אלא עם האדם החווה אותו
הרמב"ם כפי שהיא לעיל, אולם כיצד יבאר הרב סולובייצ'יק את דבריו של הרמב"ם בעניין 

 המקדש שלא בטלה לעולם?. קדושת
 

הרב סולובייצ'יק מסביר שיש להר המוריה שתי קדושות, קדושה ראשונה היא הקדושה של 
 ירושלים כחלק מארץ ישראל, והשניה היא קדושת המקדש, קדושה שאינה בטלה לעולם:

 
את כל  ,קדושת הארץ המקיפה את כל ארץ ישראל"שתי קדושות לירושלים: 

ממילא נשענות הזכויות שלנו על ארץ  .וקדושת המקדש ,רפיההגיאוגרפיה והטופוג
קדושה  קדושה. - דעל מושג אח ,מקומו של בית המקדשכישראל ועל ירושלים 

                                                 
14

 .117-118הרב יוסף דב סולובייצ'יק דברי השקפה עמודים   
15

ראוי לציין שגישה זו אופיינית לבית בריסק. יש סיפור על אחד מרבני בית בריסק שנתקל באדם שחשב שיש קדושה   
רק שאין קדושה בסטנדר של אביו עליו הוא למד תורה. הרב בתגובה הורה לשרוף את הסטנדר כדי להדגיש שלא 

  בסטנדר אלא עצם יחוס הקדושה לסטנדר הופכת אותו למעיין עבודה זרה.
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וחורבן אינם סותרים זה את זה, הקב"ה שוכן במלוא תפארתו ביקום כולו ומצוי הוא 
 .16בהר הבית בעת החורבן וההרס, בכל הדורות של בדידותו כביכול"

 
ם לב לדבריו, אם אין קדושה בארץ אין לנו גם תביעה על הארץ! ובהסבר דברי הרמב"ם, נשי

מדוע הקדושה שקידש יהושע את הארץ בטלה, ולעומת זאת, הקדושה שקידש שלמה את 
ירושלים, והקדושה שקידש עזרא את ארץ ישראל לא בטלו? נראה לפרש שהקדושה שקידש 

וש הארץ בימי יהושע בטל בכיבושו של נבוכדנצר. יהושע את הארץ התבססה על כיבוש. כיב
לעומת זאת, לגבי המקדש, מכיוון שמקום המקדש קדוש גם אחרי החורבן, הרי ששכינה 
כביכול עדיין לא זזה משם, קדושת מקום המקדש איננה קדושת הקרקע אלא קדושת 

 השכינה. 
 

. 17ף, מעמד ההתגלות בסנהכדי להבין יותר את דרכו של הרב סולובייצ'יק, נזכיר אירוע נוס
בתחילת המעמד מצווה ה' את משה במילים: "של נעליך מעל רגליך כי המקום אשר אתה 

. לכאורה, יש כאן דוגמה נוספת של קדושה בקרקע. מקדושה 18עומד עליו אדמת קדש הוא"
זו לא נשאר דבר אחרי שנגמר המעמד. גם אחרי שהסתיים מעמד הר סיני, הותר, כידוע, 

הר סיני כרגיל. מכך נוכל להסיק שהקדושה במקום הסנה ובהר סיני, לא היתה לעלות ל
קדושה של האדמה אלא קדושה במקום בו מתגלה השכינה. רעיון  זה יכול להסביר, לשיטתו 
של הרב סולובייצ'יק את הקדושה שיש לדברי הרמב"ם במקום המקדש. קדושה הנובעת לא 

. מקום ששכינה שורה בו מקבל קדושה, כל עוד מקדושה בקרקע, אלא מהתגלות השכינה שם
השכינה שורה בו. במקום המקדש השראת השכינה שהחלה בימי שלמה לא פסקה ולכן גם 

 הקדושה עדיין חלה שם.  
 

אותה עמדה שראינו בדברי הרב סולובייצ'יק, לפיה אין קדושה בחפצים, מופיעה גם בדברי 
משה רבינו מרשה לעצמו לשבור את  . בעל המשך חכמה דן בשאלה, איך19המשך חכמה

לוחות הברית אחרי חטא העגל? ומבאר וכותב שמשה הבין שהעם חשב שהוא תלוי במשה 
כדי להשיג קדושה, עד כדי שלקחו לעצמם את העגל כתחליף למשה רבינו. באותה דרך, 
מסביר המשך חכמה, איך יכל טיטוס להיכנס לקודש הקודשים ולחלל אותו. הקדושה של 

ש בטלה בשעה שה' החליט להחריב אותו. מאותה שעה אין שום משמעות לבית המקד
. אפילו 21ובגמרא "היכלא קליא קלית" 20המקדש כדברי המדרש "קמחא טחינא טחנת"

לוחות  הברית, מסביר המשך חכמה, "נחשבים לנבלי חרש" כשעם ישראל מסרב לקיים את 
 הכתוב בהם. 

 
 מסכם המשך חכמה: 

 
ם ענין קדוש בעולם מיוחס לו העבודה והכניעה, ורק השי"ת שמו "סוף דבר אין שו

הוא קדוש במציאותו המחוייבת, ולו נאוה תהילה ועבודה, וכל הקדושות המה מצד 
ציווי שצוה הבורא לבנות משכן לעשות בו זבחים וקרבנות לשם יתברך בלבד.... ואם 

כאשר שבר הלוחות   הביא הלוחות היו כמחליפים עגל בלוח ולא סרו מטעותם. אולם
ראו איך המה לא הגיעו אל מטרת האמונה ב"ה ותורתו הטהורה. ולכן נתן לו 

                                                 
16

 .79הרב יוסף דב סולובייצ'יק דברי השקפה עמוד   
17

 ד. -שמות ג  
18

 שמות ג, ה.   
19

 משך חכמה שמות לב, יא.  
 איכה רבתי, א, מ"ג 20
 סנהדרין צ"ו: 21
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הקב"ה "ִישר"... להראות כי אין בנברא קדושה בעצם רק מצד שמירת ישראל 
 התורה מפי רצון הבורא יתברך שמו..." . 

 
לוחות שהם משה שבר את הלוחות כדי להראות לעם שאין קדושה בשום חפץ גשמי. אפילו ה

מעשה אלוקים אין בהם קדושה עצמית ואפשר לשבור אותם אם עם ישראל לא שומר 
 . 22מצוות

  
 שיטת הרב קוק  בקדושת הארץ

 

עד כאן ראינו את שיטת הרב סולובייצ'יק והמשך חכמה, שדנו בקדושת ארץ ישראל בגדרים 
שראל. לאחר ההלכתיים של קדושת ארץ ישראל. החתם סופר דן גם הוא בקדושת ארץ י

הדיון ההלכתי הוא מעיר שמעבר לגדרים ההלכתיים, פשוט שקדושת ארץ ישראל וקדושת 
ירושלים לא מתחילה רק מימי יהושע בן נון, אלא קדושתם קדושת עולמים מזמן בריאת 

 העולם. החתם סופר מוכיח את דבריו בראיות היסטוריות: 
 

ם אדם הראשון ונח ונעקד "וטרם נתקדש הארץ ע"י יהושע ועזרא כבר הקריב ש
יצחק וחלם יעקב סולם ושוב נעלם עד שהאיר ה' עיניהם בימי דוד המלך עליו 

 23השלום ... ".
 

מוכיח שהיתה קדושה בארץ ישראל עוד לפני שנתקדשה בימי יהושע. איך  החתם סופר
אפשר להסביר את הקדושה הזו, לפני שארץ ישראל נתקדשה בקיום מצוות? ר' יהודה הלוי 

 ספרו הכוזרי דן בשאלה זו באריכות. נביא כאן פסקה אחת מדבריו של ריה"ל בסוגיה זו:ב
 

"אכן השכינה הנראית עין בעין נעדרת כיום בארץ ישראל, כי השכינה שורה רק על 
והוא אשר נצפה לשובו אלינו  -נביא או על ציבור רצוי לאלוה ורק במקום המיוחד 

,... אבל השכינה הנסתרת הרוחנית 24ה' ציון" לפי הבטחת "כי עין בעין יראו בשוב
היא עם כל בן ישראל זך המעשים וטהר הלב אשר כל משא נפשו קדש לאלוהי 
ישראל. וארץ ישראל היא המיוחדת לעם ישראל, ואין המעשים שלמים כי אם בה, 
והרבה מצוות בטלות ממי שאינו דר בארץ ישראל. והלב לא יזך והכוונה לא תהיה 

 25אלוה כי אם במקום אשר יאמר עליו כי הוא מיוחד לאלוה".כלה קודש ל
 

מסביר שהקדושה קיימת בארץ ישראל כל הזמן, אבל מזמן חורבן הבית היא נסתרת.  ריה"ל
למעשה, יש שני סוגי קדושה בארץ ישראל, קדושה חיצונית שבאה לידי ביטוי בדברי 

עין בעין, כדי לחוות אותה.  הנביאים המרגישים אותה, וקדושה נסתרת שצריך מבט מיוחד,
עין עליונה ועין תחתונה, עין שרואה את התכסית אבל גם עין שרואה את התבליט, עין 
שמתבוננת על הדברים כפי שהם נראים ועין שמתבוננת על הדברים כפי ערכם המוסרי, כפי 

ן ערכם הפנימי, וזה שני סוגי התבוננות על א"י. הקדושה הגלויה אמנם נעלמה עם חורב
המקדש, אבל הקדושה הנסתרת עדיין קיימת. את הגישה המתעלמת מקדושת ארץ ישראל 
העצמית, והסוברת שכל הקדושה של ארץ ישראל נובעת רק מקיום המצוות של עם ישראל, 

 תוקף ר' שלמה אלקבץ בספרו ברית הלוי:
                                                 

ם את משה יישר כוח ששיברת את הלוחות וכן את הגמרא שאומרת ע"פ הסבר זה מבאר המשך חכמה גם מדוע מברכי 22
 כזכרון לדורות. –שלוחות ושברי לוחות מונחים בארון. כל אלו לעדות ולזיכרון שאין קדושה בחפצים מצד עצמם 

 
23

 רלד.-שו"ת חתם סופר יו"ד רלג 
 
24

 ישעיהו נב, ח. 
 
25

 .כוזרי )בתרגומו של ר' יהודה אבן שמואל( מאמר חמישי כג 
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"ורבים חשבו כי מעלת ארץ ישראל הלא היא בהיות עם רב מבני ישראל בתוכה. 

תעדר מעלתה בהעדרם ונמשך להם )דעה זו( ממה שחשבו כי עניינה )של מעלת וש
הארץ( אינה אלא מפני שמירת בני ישראל המצוות בה, ולא שתהיה שמירת המצוות 
בתוכה נמשכת למעלתה, וזה טעות בידם. אבל דע כי שלימות ארץ ישראל בעצמותה 

ליה האבות גם בעת ממש, כי היא הנקודה הראשונה בבריאה... עד שנשתוקקו א
 היותה מלאה גילולים, וזה הוראה רבה כי שלמותה בעצמותה... ".

 
מעשי האבות מוכיחים, לדעתו, שאדמת ארץ ישראל קדושה קדושה עצמית. כמו שפתחנו, 
קשה מאוד לתפוס, מדוע למצווה שמקיימים בארץ ישראל יש משמעות גדולה יותר ממצווה 

 זהה המקוימת בחו"ל. 
 

המפורסם לאברהם: "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר  על הציווי
למה לא הסביר ה' לאברהם לאן ללכת, אלא הורה לו ללכת אל  27שואל הרב חרל"פ 26אראך"

הארץ שה' יראה לו. תשובתו היא, שה' צריך להראות לאברהם את הארץ, כי צריך ראיה 
 ראל. אלוקית כדי לראות את מעלתה המיוחדת של ארץ יש

 
 התגלות הקדושה בארץ ובפירותיה

 
הראנו בפתיחה שיש לארץ ישראל יכולת קדושה ואפילו יכולת פעולה. ננסה להמחיש את 
המעלה הזו דרך שתי דוגמאות. אנחנו יודעים שבדרך כלל אסור להעביר קבר ממקום למקום 

ר מחו"ל פוסק שהעברת קב 28בלי  סיבה מיוחדת. מה נחשב סיבה מיוחדת? השולחן ערוך
לארץ ישראל נחשב סיבה מיוחדת. הש"ך במקום מסביר את ההיתר הזה: "שזו כפרתו שעפר 
ארץ ישראל מכפרת וכפר אדמתו עמו". ברור שהמת לא מקיים מצווה בכך שהוא נקבר בארץ 
 ישראל, לכן ברור שמשמעות הקביעה הזו היא, שה' קבע בארץ תכונה שהקבורה בה מכפרת.  

 
ורה לברכת "מעין שלוש". בנוסח ברכת על המחייה אנו מבקשים: הדוגמה השניה קש

מביא שיטה לפיה לא  29"והעלינו לתוכה ושמחנו בבנינה ונאכל מפריה ונשבע מטובה". הטור
אומרים את המילים "ונאכל מפריה ונשבע מטובה". על פניו זה נראה הגיוני מאוד: האם אנו 

בשביל לאכול פירות טובים? הב"ח על  מבקשים לעלות לארץ ישראל ולשמוח בבנינה רק
 המקום תמה על דברי הטור ומקשה:

 
תימה הלא קדושת הארץ הנשפעת בה מקדושת הארץ העליונה היא נשפעת גם "

 .  "בפירותיה שיונקים מקדושת השכינה השוכנת בקרב הארץ
 

כלומר כמו שעצם הקבורה באדמת ארץ ישראל מכפרת, כך האכילה מפירות ארץ ישראל 
סיפה קדושה. מסתבר שהפירות האלה יונקים מהאדמה בה הם נטועים, לא רק מים מו

ומינרלים, אלא גם קדושה. עלינו לשים לב, שהב"ח לא מדבר רק על פירות שביעית, שיש 
 מצווה באכילתם, אלא על כל פרי שגדל בארץ ישראל. 

 

                                                 
26

 בראשית יב,  א.  
27

 לך-נמוקי המקראות עמוד ל"ט, פרשת לך  
28

 שו"ע יו"ד שסג, א.  
29

 טור או"ח סימן רח.  
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ידוע הרב קוק . כ30מי שמסכם בצורה החדה והברורה את התפיסה הזו הוא הרב קוק זצ"ל
הציע לפתור את בעית קיום המושבות החדשות בארץ ישראל, בזמן השמיטה, ע"י מכירת 

. הרידב"ז שאל את הרב קוק, 31קרקע ארץ ישראל לגוי. אחד החולקים עליו היה הרידב"ז
אם מכירת הקרקע לגוי מפקיעה את קדושת ארץ ישראל, איך אפשר להפקיע את קדושת 

שוב ארץ ישראל? סברת הרידב"ז מזכירה לנו את הגישה שראינו ארץ ישראל בשם מצוות י
בתחילה, לפיה קדושת ארץ ישראל קשורה לקיום המצוות או לאפשרות לקיים מצוות. על 

 נקודה זו בדיוק חולק הרב קוק בתשובתו: 
 

"... כל זה מיוסד על הסברא שאין שום מעלה אחת לארץ ישראל מלבד מה שעל ידה 
צוות התלויות בה, והיא לפי זה רק כעין הכשר להמצוות אפשר לקיים את המ

התלויות בארץ,... וסברא זו אינה מיוסדת ע"פ עיקר יסודה של תורה, התלויה 
 32ביסוד קדושתה העליונה גם היא בארץ ישראל, ו"מלכה ושריה בגויים אין תורה"

דומה  כי ארץ ישראל 33ו"כיון שגלו ישראל ממקומם אין לך ביטול תורה גדול מזה"
בזה לתלמוד תורה: ותלמוד תורה אע"פ שהוא מביא לידי מעשה המצות כולן, מכל 
מקום חלילה לומר, שערכה של תורה איננו כי אם הכשר למעשה המצוות, אבל היא 

 עליונה וחשובה בקדושתה בפני עצמה...". 
 

ת הרב קוק ממחיש בפסקה שלפנינו, את משמעותה של ארץ ישראל, מתוך השוואה למצוו
תלמוד תורה. לימוד תורה הוא הדרך לקיים את כל המצוות, אבל אין חולק על כך שהערך 
של לימוד התורה הוא גם ערך עצמי, לא רק כהכשר לקיום המצוות. עד שאפילו שלומדים 
מה שלא ניתן לקיים כלל אין שיעור למעלת הלימוד ההוא, והוא גדול באיזה פנים מהלימוד 

הרי הוא נחשב גם כן עשייה דאמרינן "כל העוסק בתורת חטאת וכל שניתן לקיימו למעשה, ש
העוסק בתורה אשם, כאילו הקריב אשם. עצם זה שאדם לומד תורה אע"פ שזה לא מביא 
לידי מעשה, זה דבר גדול. הוא יצר קדושה והופעה רוחנית בעולם, זה עצמו כבר דבר טוב 

מחלק הרב קוק בין קדושת מחיצות  34ולאו דווקא לימוד שמביא לידי מעשה". במקום אחר
לקדושת מקום. קדושת המחיצות משמעה הקדושה שנותן האדם במעשיו בדבר מה. 
לעומתה, קדושת המקום היא הקדושה הקיימת והקבועה שאינה תלויה במעשיו של אדם. 
לגבי היתר המכירה, מסביר הרב קוק, שגם אם נאלצים להפקיע את הקדושה שבידי אדם, 

פשר להתקיים בארץ ישראל, בכל אופן, הקדושה האלוקית נשארת ולא נפגעת כדי שיהיה א
מהמכירה. יחד עם הקדושה האלוקית נשארים, כמובן, גם החיובים הקשורים לעצם ישיבת 

 ארץ ישראל.
 

 עוד המחשה לדבריו מביא הרב קוק מהסיפור בגמרא:
 

נציבין אצל רבי "ומעשה ברבי אלעזר בן שמוע ורבי יוחנן הסנדלר שהיו הולכין ל
יהודה בן בתירא ללמוד ממנו תורה הגיעו לציידן וזכרו את ארץ ישראל זקפו עיניהם 
וזלגו דמעותיהם וקרעו בגדיהם וקראו המקרא הזה: 'וירשת אותם וישבתם 
בארצם'. חזרו ובאו להם למקומם אמרו ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל מצוות 

 שבתורה". 

                                                 
30

 הקדמה לשבת הארץ של הראי"ה קוק עמוד טו.   
31

 בזמן שהרב קוק שימש כרבה של יפו היה הרידב"ז ראש ישיבה בצפת.  
32

 איכה ב, ט.  
33

 חגיגה דף ה ע"א.  
34

 בית הבחירה צ"ו, סעיף ב' משפט כהן, הלכות  
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 ב קוק כך:את הסיפור הזה מבאר הר

 
"דהיינו, שעיקר קדושתה של ארץ ישראל היא הישיבה בה בעצמה וממילא 

 נמשכות עם זה הזכויות של המצוות התלויות בארץ".
 

 סיכום שתי השיטות והקשיים שבהם
 

ראינו אם כן שתי תפיסות, לגבי הקדושה בכלל וקדושת ארץ ישראל בפרט, שיטת הרב 
וזרי והרב קוק. לדעת הרב סולובייצ'יק אין שום סולובייצ'יק והמשך חכמה, ושיטת הכ

קדושה עצמית בדומם, אלא האדם יוצר קדושה ומחיל קדושה על דברים המשמשים לקודש. 
לפי זה קדושת ארץ ישראל נובעת רק מהקדושה שקדשו אותה בימי יהושע ועזרא, קדושה 

הכוזרי והראי"ה שיוצרת את החיוב לקיים בה את המצוות התלויות בארץ. לעומתם, שיטת 
שעצם הקרקע של ארץ ישראל יש בה קדושה, אדמתה של ארץ ישראל שונה רוחנית מאדמת 
חו"ל. קדושה זו של ארץ ישראל לא יכולה להיות מופקעת אפילו אם עושים מעשה כדי לבטל 

 חיוב של המצוות התלויות בארץ, למשל ע"י היתר המכירה. 
 

נה קושי חינוכי. דרכו של הרב סולובייצ'יק, שתי השיטות האלה יוצרות כל אחת מכיוו
שמבטלת כל יחס של קדושה לחפצים של קודש, יוצרת זילזול, לא רק בסטנדר שמשמש 
ללימוד תורה, אלא גם בבית כנסת שהוא רק בניין שאנשים בנו בשביל להתפלל בו, ואולי 

מנורת הזהב של אפילו בבית המקדש, שגם הוא רק בניין המשמש לקיום מצוות. לפי זה, גם 
בית המקדש, היא פריט בעל משמעות ארכיאולוגית, ואולי גם סמלית, אבל אין לה משמעות 
אמיתית, אלא בכך שאנחנו מדליקים בה נרות בבית המקדש. אם נוותר על הדלקת הנרות 

 במנורה היא תהיה  לגרוטאה של זהב!
   

ושי הפוך. העובדה שיש התפיסה השניה, אותה הבאנו בשם הכוזרי והרב קוק, יוצרת ק
קדושה בעצם הדבר עלולה לתת לנו תחושה שאין עלינו אחריות. באנו לבית הכנסת, השפעתו 
הסגולית של בית הכנסת תועיל לנו, גם אם נשב ונדבר פוליטיקה במקום להתפלל... . ביחס 

תפיסת עולם שרווחה בציבור, לפיה העובדה שיש בית  35לבית המקדש, תארו נביאי ישראל
מקדש די בה כדי להגן על עם ישראל ולכפר על חטאיהם. בני האדם, מצידם, יכולים להמשיך 

 לחטוא כאוות נפשם.
 

 מיזוג שתי השיטות לגישה רחבה יותר
 

כדי להתמודד עם הקשיים האלה נוסיף קומה נוספת לבניין. התפיסה הרווחת ביחס 
דרכו מתגלה הקב"ה לביהמ"ק היא שביהמ"ק נבנה כבית לה', שם מצויה השכינה ו

במציאות. אך שלמה המלך בתפילתו לאחר הקמת ביהמ"ק מקשה ושואל: "כי האמנם ישב 
אלוקים על הארץ, הנה השמים ושמי השמים לא יכלכלוך, אף כי הבית הזה אשר בניתי". 
ונראה שתשובתו של שלמה היא שמצד האמת בית המקדש איננו בית לה'! גם אחרי שהאדם 

. 36ר בשמיים. ואתה תשמע אל מקום שבתך אל השמים ושמעת וסלחת"מתפלל הקב"ה נשא
תפקידו של המקדש איננו לשמש מקום לה' אלא בשביל האדם, מקום בו יוכל האדם 

                                                 
35

 עיין למשל ירמיהו ז, ד.  
36

 מלכים א ח, ל.  
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להתפלל אל ה'. אם כן במה שונה המקדש משאר המקומות, שהרי בכל מקום ניתן להתפלל 
 אל ה'? 

 
האדם יכול להתפלל אל הקב"ה. מהו המקדש? מקום המקדש הוא לאדם, הוא מקום שבו 

 אם כן,  מה ההבדל בין המקדש לשאר המקומות? השפת אמת מסביר ביחס לכניסה לארץ: 
 

"וכבר בארנו במקום אחר כי שנכנסו בני ישראל לארץ ישראל אז נתגלה בארץ 
ישראל הקדושה המוכנת לה ולא לחינם נתחבטוהאבות ומשה רבינו ע"ה לארץ 

, שארץ ישראל היא סתים וגליא. וכשבני ישראל 37אך וכו''ישראל. וכתיב: 'אשר אר
נכנסו לתוכה נתגלה הקדושה. לכן היתה צריכה גבולין שלא תתפשט הקדושה 

פרשנו שבבא הצדיק נגלה  38לחוץ. וכן איתא ביעקב אבינו ע"ה 'ויחן את פני העיר'
בשבת  זיוה והדרה של ארץ ישראל ולכן רמזו חז"ל שקבע תחומין. וזהו עצמו הענין

קודש שיורד בו נשמה והארה יתירה לכן יש תחום שבת. כי הבדלה תליא בדעת כמו 
שאמרו חז"ל 'אם אין דעת הבדלה מניין', וכן כתוב 'וירא אלוקים את האור כי טוב 

. ובמדרש צדק לבשתי וילבישני הארץ אשר תיפול לכם לכם היא ראויה 39ויבדל וכו''
ישראל הם דביקות וחיבור אחד וכשבני ישראל והפירוש כי בני ישראל וארץ  40וכו'

נכנסו לארץ ישראל קיבלו הם נשמה יתירה והארץ קיבלה תוספות קדושה דכתיב 
'גוי אחד בארץ'. וכמו שיש זמנים מיוחדים, שבתות וימים טובים שמוכנים לנשמה 
והארה יתירה כך במקומות מוכנים שיתגלה בהם הנשמה וכן כתוב 'נותן נשמה לעם 

 "4142עליה'
 

השפת אמת מחדש פה יסוד חשוב, הקדושה אמנם קיימת מראש ולא תלויה במעשי האדם, 
כדברי הרב קוק, אבל כל עוד האדם לא מוציא את הקדושה לפועל אין לה כמעט משמעות. 
אכן, יש קדושה באדמה, כדברי החתם סופר, ויש קדושה בזמן. אלא שקדושת ארץ ישראל 

ראל יבוא לארץ ישראל וישב בה, גם הנשמה היתרה של שבת לא יכולה להתגלות בלי שעם יש
לא באה לידי ביטוי בלי שהאדם יפעל, יקדש וישמור את השבת. האדם, לפי זה, לא יוצר את 

 הקדושה אלא הוא מגלה אותה ומוציא אותה לפועל.
 

אומר רעיון דומה תוך כדי עיסוק בנושא הברכות. הנוסח הרגיל  43הרב סולובייצ'יק בעצמו
ל הברכות פותח במילים: 'ברוך אתה ה''. הנוסח הזה קשה, וכי בני אדם יכולים לברך את ש

הבורא? יש מהראשונים שהבינו שאכן האדם מברך את ה', אחרים הבינו שאנחנו מתארים 
את הבורא כמקור הברכות. הרב סולובייצ'יק הסביר, שהבורא רוצה שהאדם יגלה את 

ורא, אבל הוא מנוע כביכול מלהשפיע אותה על בני הקדושה. מקורה של הקדושה הוא בב
יש לו שפע אבל הוא לא משפיע אותו על בני האדם  44האדם. הבורא הוא 'מלך אסור ברהטים'

אם הם לא פועלים ומורידים אותה לעולם. הקדושה שבאה מהקדוש ברוך הוא זהה בארץ 
דם להוריד אותה לעולם , בחול ובשבת, אבל היכולת של הא45ובגולה, 'מלא כל הארץ כבודו'

                                                 
37

 בראשית יב, א.  
38

 בראשית לג, יח.  
39

 בראשית א, ד.  
40

 במדבר רבא פרשה כג.  
41

 ישעיהו מב, ה.  
42

 שפת אמת פרשת מסעי תר"נ.  
 29-38ימי זיכרון, עמ'   43

44
 שיר השירים ז, ו. אסור כאן במשמעות קשור.   

45
 ישעיהו ו, ג.  
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בארץ ישראל גדולה בהרבה מהיכולת לגלות אותו בגולה. היכולת להשיג ולהתמלא בקדושה 
בחול קטנה מהאפשרות לזכות בקדושה הזו בשבת. גם נתונים נוספים משפיעים על היכולת 
לזכות בשפע הזה, בבית המקדש, למשל, אפשר להגיע ליותר שפע מבכל מקום אחר. השפת 

. בברכות שאנו מברכים 46ביר כך גם את סגולתם של חודש אלול ועשרת ימי תשובהאמת מס
 לפני אכילה או לפני קיום מצווה, אנו מגלים את הקדוש ברוך הוא בעולם. 

 
אכן, גם בעניין ארץ ישראל הקדושה קיימת ואנחנו מנצלים את השפע הזה כדי לזכות 

 לקדושה ולשפע אלוקי. 
 

ת המציאות במשמעות האלוקית שלה ולזכות בכל השפע שה' רוצה יהי רצון שנזכה לחיות א
באדם,  –להשפיע על עולמינו, ולהיות ממגלי הקדושה שכבר קיימת ביסוד המציאות כולה 

 ולהוציאה מן הכח אל הפועל.  –בזמן ובמקום 

                                                 
46

 שפת אמת, אלול תרל"ד ד"ה "במנחה". אלול תרס"א ד"ה "על".  
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 הרב אריאל יוספוףמצות הצדקה / 
 

 מצווה לספר
 

ים התפרסם כאדמו"ר, האדמו"ר ר' חיים "בקשב רב ישבו הילדים מול מורם ורבם שלימ
מצ'רנוביץ' בעל ה"סידורו של שבת" זיע"א. הרבי הקריא את הגמרא הדורשת על הפסוק 
"פתוח תפתח את ידך" שאם העני מבקש שוב צדקה אחרי שכבר קיבל, חייב אדם לתת לו 

פר שוב ושוב ואפילו מאה פעמים. הרבי שהיה ידוע בהתלהבותו הרבה חזר בהתלהבות מס
 פעמים על דברי הגמרא: "ואפילו מאה פעמים, אפילו מאה פעמים."

לבנימין, אחד הנערים שישב מול הרב היה נראה כי התלהבותו של הרב קצת מוגזמת שהרי 
ברור כי אף אחד לא יתן לעני צדקה מספר כה רב של פעמים, ובנימין היה בטוח כי בשעת 

החלה לנקר במוחו עוד ועוד עד שלא הצליח  מבחן גם הרב לא יעמוד בדרישה זו. מחשבה זו
 להתרכז בלימודו.

בשעת הצהריים כשהלכו הנערים לביתם לסעוד את ליבם, פנה בנימין אל אביו והזכיר לו כי 
מתקרב יום התשלום החודשי למלמד. האב הוציא מיד ממגירת שולחנו דינר זהב ונתנו 

ם. בדרך חזרה לתלמוד תורה עבר לבנימין על מנת שיתנו למלמד כשכר לחודשיים הקרובי
בנימין בשוק הגדול ופרט את המטבע היקר למאה פרוטות. לאחר מכן ניגש לאחד העניים 
פושטי הידיים, והציע לו עבודה קלה ומשתלמת. הוא אמר לעני כי אם יבוא לבית הרבי 
ויבקש ממנו צדקה מאה פעמים שוב ושוב, ירוויח צדקה מרובה ובנימין יוסיף לו שתי 
פרוטות כשכר טירחה. לעני נראה העניין קצת משונה, אולם שתי הפרוטות שיקבל כשכר 
שיכנעו אותו להסכים. בנימין רץ לתלמוד תורה ולפני תחילת השיעור נתן לרב את מאה 
הפרוטות. מספר דקות לאחר מכן דפק העני על הדלת וביקש צדקה. הרבי חייך אליו ונתן לו 

בל. כעבור דקה דפק העני שוב וביקש צדקה, והרבי בעיניים פרוטה מהפרוטות שזה עתה קי
מאירות נתן לו שוב פרוטה. וכך נשנה הדבר מאה פעמים אל מול עיניהם המשתאות של 
הנערים. אחד הנערים הרהיב עז ושאל את הרבי: "הרי זו משכורתו של הרב, איך נתן את 

א כך למדנו היום שהתורה מצווה כולה לעני אחד טרדן?" הרבי הרים את עיניו ואמר: "וכי ל
שחרטה עצומה כעלינו 'אפילו מאה פעמים?' " בנימין ששמע זאת פרץ לפתע בבכי תמרורים 

ממלאה את ליבו. הרבי לקחו והרגיעו, ובנימין בעיניים מושפלות ובקול חנוק ושקט אמר כי 
וא מלמד. כל העניין לא היה אלא בשביל לנסות את הרבי, האם אכן הוא מקיים את אשר ה

הרבי לקח את בנימין, חיבקו בחום ואמר לו: "דע לך, כי מה שכתוב בתורה שצריך לקיים לא 
שייך אצלי כלל נסיון, וכי יעלה על הדעת כי מצווה מפורשת הכתובה בתורה לא אקיים?" 
אביו של בנימין שהגיע בינתיים הוציא מכיסו זהוב נוסף, נתנו לרבי במקום הזהוב שהפסיד, 

 י השיעור שבנו קיבל זה עתה שווה לפחות זהוב, אם לא יותר.ואמר כ
 

יפר העני לרבי מנחם מנדל מרימנוב זיע"א סועוד מעשה אדיר: בקול שבור ובדמעות 
בפרוטרוט את כל צרותיו. בסיום הדברים הרבי הוציא מכיסו סכום נאה ונתנו לעני במתנה. 

משחזר נתן לו נדבה גדולה נוספת.  לאחר שיצא העני ביקש הרבי ממשמשו לקרוא שוב לעני,
לתלמידיו שתמהו על כך שנתן פעמיים צדקה לעני הסביר: "בפעם הראשונה הרגשתי רחמים 
מרובים על היהודי ולכן נתתי לו צדקה. אולם אחר כך שהבנתי שנתינת הצדקה היתה בגלל 

לו כדי הרגשתי האישית ולא בגלל שהתורה מצווה לתת צדקה, לכן קראתי לו שוב ונתתי 
 לקיים את המצווה."
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לאור הדברים נקדים ונומר כי מילת צדקה מקורה ויסוד עיניינה הוא צדק וכך הוא מובנה 
ואילו בשפות אחרות פעולת הנתינה לזקוקים מקורה במילה  .ברב המקומות שניזכרה בתנ"ך

 (.CHARITYשיסוד עניינה ומהותה הוא חן, חסד ורחמים )
ד' לתרבויות אחרות. שפת הקודש קבעה את המילה "צדקה"  כאן בולט ההבדל בין תורת

לפעולת הנתינה לזקוקים ללמדך שנעשה זה הוא מידת צדק. אין אדם עושה בכך מעשה 
)מקור חיים לרב חיים  ה בצדקחסד, כפי שתרבויות עמים אחרים מבינות אלא חובה שיסוד

 דוד הלוי(. 
 

 מקור המצוה
 

...נתן תתן לו ולא תאמץ אל לבבך ולא תקפוץ  את ידך לא ...נאמר בתורה "כי יהיה בך אביון
ירע לבבך בתתך לו כי בגלל הדבר הזה יברכך ד' אלוקיך בכל מעשיך...", "כי לא יחדל אביון 

מקרב הארץ ע"כ אנכי מצווך לאמר פתוח תפתח את ידך לאחיך לענייך ולאביונך בארצך"  
 י"א(.-)דברים ט"ו, ז

 
 גודל מצוות הצדקה

 
"שקולה צדקה כנגד כל ואמרו עליה חז"ל הגדולות שבתורה ת הצדקה היא מן המצוות וומצ

והנותן צדקה מתדבק במידתו של הקב"ה שמחייה ומפרנס את  ,.(המצוות" )בבא בתרא ט
מן המיתה שנאמר "וצדקה  גם היא מצילהחיים לעולם, וכיון שהצדקה מוסיפה  .ברואיו

 .( מקרבת את הגאולה )בבא בתרא י'דקה שתציל ממות" )משלי י' ב'(. וגדולה הצ
  וכן פסק הרמב"ם: חייבים אנו להיזהר במצוות הצדקה יותר מכל מצוות עשה

 
הצדקה סימן לצדיק זרע אברהם אבינו... שהרי שלוש מידות בתלמידי  י:במישור הפרט

כל ים עליו ו)ביצה לב:(. שכל המרחם מרחמ אברהם אבינו: רחמנים, ביישנים, גומלי חסדים
( יש לבדוק אם הוא מזרע ישראל וכן שמא הוא ממזר ח"ו )שו"ע אבן מי שאכזרי )ולא מרחם

 שכן כל המעלים עיניו מן הצדקה נקרא בלייעל ורשע וחוטא.    , העזר סימן ב(
ות ישראל נבנית אלא בצדקה שנאמר 'בצדקה אין מלכ"פוסק הרמב"ם  -ובמישור הלאומי

 א בצדקה שנאמר 'ציון במשפט תפדה ושבייה בצדקה'ן ישראל נגאלים אל, ואיתכונני'
 .ג.(-)הלכות מתנות עניים פרק י' א

  
ואל יעלה על ליבו של אדם לומר איך אחסר את ממוני לתת אותו לעניים? צריך הוא לדעת "

שאין הממון שלו, לא הוא מצמיח את התבואה ולא הוא בורא את העצים והאבנים שמהם 
הזהב לא האדם יצר בבטן האדמה. ואחרי מותו לא ייקח לבית עשוי ביתו, גם את הכסף ו

לעשות בו רצון ד'   פקדוןעולמו כלום מכל רכושו . הכסף שנמצא בידו של האדם אינו אלא 
הלך וא כמו שכתוב 'שהפקידו בידו. רק מה שייתן האדם לצדקה יעמוד לזכותו בעולם הב

 )הרה"ג מרדכי אליהו עפ"י הרמב"ם(. לפניך צדקך'"
 

 הגדרת המצווה וגדריה
 

 הרמב"ם פותח את הלכות צדקה במניין המצוות הנוגעות לחיוב זה:
 

 "מצוות עשה לייתן צדקה לעניים כפי מה שראוי לעני אם היתה יד הנותן משגת שנאמר:
וכל  'פתוח תפתח את ידך לו' ונאמר 'והחזקת בו גר ותושב וחי עמך' ונאמר 'וחי אחיך עמך'.
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לא תאמץ נתן לו צדקה עבר בלא תעשה שנאמר 'יניו ממנו ולא עלים עהרואה עני מבקש וה
ב(. הרמב"ם סובר -)מתנות עניים פרק ז' א ולא תקפוץ את ידך מאחיך אביוניך'" את לבבך

איפוא שלפנינו מצוות עשה אחת ומצוות לא תעשה אחת. ויש לשים לב לכך שהרמב"ם לא 
יינו "מצוות עשה ליתן צדקה לעניים" הסתפק בהלכה שלפנינו רק בעצם הגדרת המצווה ה

מילה א,א( אלא גם כל פירוט הנוגע לגדרי  א; כדרך שנוהג במקומות אחרים )כגון ברכות א,
לגבי העשה, מפרט הרמב"ם כמה זכאי העני לקבל היינו "כפי מה שראוי  'למשל .המצווה

ב הרמב"ם, לעני" וכמה צריך העשיר לתת "אם היתה יד הנותן משגת". ולגבי הלאו כות
 שהעשיר עובר עליו רק אם הוא "רואה עני מבקש והעלים ממנו עין".

 
 שמונה מעלות בצדקה

 
 שמונה מעלות בצדקה, זו למעלה מזו:

שהעני לגמרי וכן הנותן לו הלוואה גדולה  קודםא.המחזיק ביד ישראל עמך ומטה ידו 
 ומאפשר לו להתבסס כלכלית.

 לא יודע ממי קיבל כגון שנותן לקרן תרומות, לגבאי וכד'. ב. הנותן אינו יודע למי נותן והעני
 ג. הנותן יודע למי נתן אבל העני לא יודע ממי קיבל.
 ד. העני יודע ממי קיבל אבל הנותן לא יודע למי נתן.
 ה. הנותן לעני בידו את כל צרכו קודם שהעני ביקש.

 ו. נותן לו את כל מה שצריך לאחר שביקש.
 שצריך ובסבר פנים יפות. ז. נותן לו פחות ממה

 ח. הפחות שבכולם שנותן לו פחות ממה שצריך בסבר פנים זעופות.
 
כל הנותן צדקה לעני בסבר פנים רעות ופניו כבושות בקרקע, אפילו נתן לו אלף זהובים איבד ,

. ,את זכותו והפסידה ועובר על "ולא ירע לבבך". אלא צריך ליתן לו בסבר פנים יפות ובשמחה
 הל' מתנות אביונים י' ד'(.   )רמב"ם

 
 למי נותנים וכמה?

 
"אם היה  –כמה נותנים לעני? "די מחסורו אשר יחסר לו". על כן עני שמקבל צדקה בחשאי 

היה צריך לכסות, יכסוהו. אין לו כלי בית, קונה לו כלי בית. ואפילו אם היה  רעב, יאכילוהו.
והעני, קונה לו סוס ועבד. וכן כל אחד ואחד דרכו לרכב על סוס ועבד לרוץ לפניו שהיה עשיר 

לפי מה שצריך הראוי לתת לו, פת נותנים לו פת. עיסה נותנים לו עיסה. מיטה נותנים לו 
מאכילין. אין לו אישה  -להאכילו תוך פיו צונן.–צונן  חמה. - מיטה הראוי ליתן לו. פת חמה

כך משיאין -טה וכלי תשמישו ואחרושוכרים לו בית ומציעים לו מי משדכין לו.  - ובא לישא
ונותנים לו חסרונו ואין אתה מצווה להעשירו )ע"פ רמב"ם  לו אישה. )עפ"י שו"ע כ"ז,א'(.

 מתנות עניים ז',ג'(.
 

מתוך האמור לעיל מתבאר שהחיוב מוטל על כל אדם ואדם שיש לו היכולת לתת לעני, וצריך 
צדקה לסייע לאחינו להתקיים בכבוד ג"כ לדעת למי לתת צדקה וכיצד לתתה. עיקר מגמת ה

לכן המעלה הגדולה ביותר בצדקה היא לסייעו באופן כזה שלא יהיה נזקק לצדקה, ויוכל 
להתקיים בכוחות עצמו ואף לסייע לאחרים. למשל, המסייע לעני להקים עסק שיוכל 

 מקיים את מצוות הצדקה המעולה ביותר )שו"ע יו"ד רמ"ט ו'(.  - להתפרנס בכבוד
 עני המחזר על הפתחים, נותנים לו מתנה מועטת כפי ערכו "ואסור להחזיר העני ששאל אבל

 –)רמב"ם מתנות עניים ז' ז'(. וצריך לתת לו מתנה מועטת ריקם...שנאמר אל ישוב דך נכלם" 
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שעור שניתן לקנות בו דבר מאכל. ואומר הרב אליעזר מלמד שבימינו אפשר להעריך את זה 
ותר מכך אין לתת, שהואיל והתרגל לחזר על הפתחים, מי יודע כמה בשקל או בחצי שקל וי

יאסוף ואולי כבר איננו נזקק כל כך ואעפ"כ הוא ממשיך לאסוף צדקה ומכשיל אנשים 
, ואף אם אכן נזקק לצדקה לא ברור שצריך להקדימו שהרי גוןבנתינת צדקה לעני שאינו ה

עניי עירך שכנים וכפי שאמרו חז"ל "לפי כללי ההלכה יש להקדים את העניים הקרובים וה
 : אלה שני יסודות ישנם בדברי חז"ל .קודמים"

 החובה המוסרית כלפי הקרובים קודמת. .א
ב.  הקרובים מוכרים וניתן לעזור להם באופן נכון יותר. ומי יודע אם זה שמחזר על       

 הפתחים נזקק לצדקה יותר מהם.
 

 עני עם "המלצות"
 

של רבנים, צריך לתת יותר? נראה שאין בכוחו של מכתב המלצה  האם עפ"י מכתב המלצה
וזאת  ,לשנות את מעמדו של המחזר על הפתחים ודינו נשאר שנותנים לו מתנה מועטת בלבד

משום שהרב בעל ההמלצה לא מקבל על עצמו לעקוב אחר העני ולבדוק אם אסף העני כפי 
לכך, מכתב ההמלצה לא בא לקבוע  צרכו, או שמא המשיך לקבץ נדבות גם אחר מכן. בנוסף

 שזה העני נצרך ביותר ויש להקדימו לכל שאר העניים. 
 

הנותן את כספו לצדקה מבלי לדעת כיצד ינוצל, יתכן מאוד שיטעה בעניים   - כללו של דבר
ע"כ לפי האמור,  .שאינם הוגנים, והנכשל הנותן צדקה לעניים שאינם הוגנים, אין בידו שכר

מקומית של גבאי צדקה, ולכן חשוב כל כך זור לנזקקים היא בפעילות הדרך הנכונה לע
כדי שלא ימעלו בכספי הצדקה, אולם אין די   - צדקה יהיו הגונים וחכמים. הגונים שגבאי

שמכירים את המציאות  - בצדקות לבדה, הגבאים צריכים להיות גם חכמים ופקחים. חכמים
 להכיר הרמאים. - ופקחים היטב,

 
 הגודל שכר

 
ך, ועניים מרודים תביא בית אז תקרא משכר הצדקה מפורש במקרא "הלא פרוס לרעב לח

ואין עבירה מכבה אותה  -וד' יענה" )ישעיה נ"ח(, "וצדקתו עומדת לעד" )תהלים קי"ב( 
כשאר המצוות. ומאירה באדם שבוע שלם )ולא כשאר המצוות המאירות יום אחד(. וגורמת 

הקב"ה מידה כנגד מידה" וכשם שנותן הוא חיים לעני כן ינתן חיים לאדם "שכל מדותיו של 
 לו. 

 
ע"כ גדולי החכמים היו נותנים  .יש להיזהר לקיים מצווה זו בכל יום כפי השגת ידוועוד, 

אני בצדק אחזה פניך" )תהלים יז, טו(, כלומר מכח , שנאמר: "פרוטה לעני קודם כל תפילה
ו לתת צדקה בביהכ"נ בשעת התפילה בכל יום בשעת הצדקה אזכה לאור פניך. וזה טעם שנהג

)מקור חיים לרב חיים דוד  יש ביהכ"נ שאוספים צדקה גם במנחהו .אמירת "ויברך דוד"
 הלוי(. ורבינו האר"י היה נותן צדקה בתפילת שחרית ובמנחה וגם בלילה.
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 אוריה שגיבעבודת ה' / 
 
 תגיד אתה מבני עקיבא?-
 לא, לא ממש.-
 ה מהציבור הדתי לאומי?אז את-
 אולי, אבל למה אתה שואל?-
 כי אתה עם כיפה סרוגה ובלי חליפה וכובע...-
 נו, אז מה לא טוב עם זה?-
 כי מצד שני אתה נראה לי די חרדי.-
 אני עובד ה'!-
 עובד מה?!-
 עובד ה'. זה לא הכיפה ולא הכובע וגם לא הציבור. זה מה שאתה בפנים.-
 

∞ ∞ ∞ 
 

  .ה'? למה אנחנו מתכוונים כשאנו אומרים 'עבודת ה''?מה זה עובד 
 מצד אחד עבודת ה' היא קיום מצוות כפשוטו: יבש יומיומי ואולי משעמם.

נו שמחה, ניגון, גיטרה, טבילה במעיין, ותפילה בוקעת יומצד שני אנחנו רואים לנגד עינ
 רקיעים.

 
 מה היא אם כן עבודת ה'? 

 בעבודת ה': למעשה אפשר למצוא שלושה חלקים
 –יש לי אדון, יש לי בעל בית. בלשון אחרת אפשר לקרוא לזה  –א. ההכרה השכלית של עבד 

 קבלת עול מלכות שמים.
עבד כצפוי עובד, אין חוכמות. תרי"ג מצוות מוטלות עלינו ואנו עושים אותן  –ב. ביצוע 

 דה בלי חופשות.בקפדנות. חז"ל הגדירו זאת עול מצוות זה לא קל ולא נותן מנוחה. עבו
בכל מעשינו יש לנו שאיפה. יש לנו רצון להתעלות ולהתרומם, להתקרב  –ג. עבודת הלב 

 לריבונו של עולם. "ואתם הדבקים בה' אלוקיכם חיים כולכם היום" )דברים ד', ד'(.
אחד הביטויים לחלק זה הוא התפילה, לכן דורשים חז"ל )תענית ב' עמ' א'( על הפסוק 

 איזו היא עבודה שבלב? זו תפילה. –לבבכם..." )דברים י"א,י"ג( "ולעובדו בכל 
 
 ישנו עולם פנימי שהוא לא רק מעשים אלא גילוי של רצון. 

 
 עבודת ה' איננה רק מעשים

 
הרמח"ל בהקדמתו למסילת ישרים תוקף בחריפות את האנשים שעובדים את ה' בגופם 

 ה.ומשאירים את שיכלם לחוכמות אחרות ואף ללימוד תור
 

להתבונן  אדם חייב המחשבה והעולם הפנימי חייבים לקחת חלק מרכזי בעבודת ה'. ,השכל
אם לא כן הרי כל עבודתו היא  ולעיין כדי להבין מהי יראת שמים וכיצד אוהבים את ה'.

"מצוות אנשים מלומדה" )ישעיהו כ"ט, י"ג(, כלומר מעשים שהוא עושה מכח הרגלו בלי 
 עולם ולרצון הפנימי שקיים בתוכו.  להיות מחובר לריבנו של

עבודה שאיננה תמימה וטהורה היא מאוסה ואינה נרצית לפני ה', שהרי "כל לבבות דורש ה' 
 ט'(. וכל יצר מחשבות הוא מבין" )דברי הימים א', כ"ח,
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בפרק א' של מסילת ישרים מבואר שהמצוות והמעשים הם אמצעים שמביאים את האדם 
א הדבקות בה'. אדם שיודע מה מטרתו ולאן הוא צועד, מקיים את לעולם הבא שפירושו הו

הוא רוצה לשבור את כל המחיצות בינו  המצוות כדי להתעלות ולהתקרב לריבונו של עולם.
 ולבין קונו "עד שימשך אחריו ממש כברזל אחר האבן השואבת )מגנט(".

 
 מה כוללת עבודת ה'

 
 שכולם רמוזים בפסוק )דברים י', י"ב(:  םעבודת ה' כוללת לפי הרמח"ל חמישה ענייני

"מה ה' אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה' אלוקיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו 
 ולעבוד את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך לשמור את מצוות ה' וכו'". 

כאן מצא הרמח"ל ראיה ברורה לכך שה' דורש מאיתנו הרבה מעבר לקיום מצוות מעשי, 
י שמירת המצוות היא הינה רק סעיף אחד מתוך חמש דרישות אותן הציב ה' לפנינו שהר

 והיא אף האחרונה שבהם.
 

אם נחזור לחלוקה שעשינו לעיל כשהגדרנו מהי עבודת ה' נוכל למצוא התאמה בין דברי 
 הרמח"ל לבין דברינו.

יש מלפניו, היא בעצם אותה הכרה שכלית של אדם הירא מרוממותו של ה' ומתבי יראת ה'
 וזוהי הדרגה הראשונה של העבדות.

י שהוא שואל את עצמו מה הוא לפנהיום שלו משתנה.  כל סדר ,אדם שיש בו יראת שמים
הרמב"ם ממשיל זאת לאדם הנמצא בארמון המלך  הוא מחפש מה ה' דורש ממנו. ,רוצה

 ובכל רגע נוכחות המלך נמצאת במחשבתו.
יש צורך  א מספיק שאדם מבין בליבו ומאמין בה'.ל הוא הביצוע בפועל. קיום המצוות

להוציא את הדברים לפועל. אין ספק, שברגע שאדם מקיים מצוות, אפילו בלי להבין את 
 הוא עושה רצון ה'. המשמעות שלהן והעומק שלהן, הוא עושה דבר גדול ומשמעותי.

 
א מונה עוד שלושה אבל לרמח"ל לא די בכך. הוא מצביע על צורך בעומק ופנימיות. ואכן הו

 ענינים משמעותיים בעבודת ה'.
בוערת אש..." שיש לו  כדברי השיר "בליבי. וקרבה לה' מבטאת את הרצון לקשראהבת ה' 

"מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה...". השיא  )פרק ח'(: מקורות קדומים בשיר השירים
ון ה' וחפץ לעשות לו נחת של אהבת ה' היא הדבקות בה', עד כדי כך שהאדם מזוהה עם רצ

 רוח. האהבה היא שלמות במישור הרגש.
 . קב"ה, ללמוד ממידותיו ולהדמות לופירושה להיות דומה ל ההליכה בדרכיו

אומרת שכוונתו של האדם בכל מעשיו לשם שמים. לא בשביל כבוד ולא בשביל  שלמות הלב
כוונה שייכת כמובן העבודה על טהרת ה אלא כדי לעשות רצון ה'. ,הערכה של החברה

 למחשבה.
 

 אם נשים לב , שלוש הנקודות האחרונות נוגעות לבניה של הנפש.
 

 טיפוח האישיות
 

עובד ה' לוקח את עצמו בידיים. הוא מכיר את חלקי הנפש שלו ודואג להם. כמו גנן שדואג 
עורר מ לגינה, לעדור ולהשקות, לזבל ולגזום וכו' כך גם הוא, מטהר את נפשו ומטפח אותה.

את רגשותיו, מיישר את המידות, ומזכך את הכוונה. בסופו של דבר הוא יודע שהוא לא דואג 
 . כשהוא יהיה שלם יותר גם העולם יהיה שלם יותר.ו בלבדלעצמ
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נשמע כבד לא? לא רק לקיים מצוות אלא לעשות את זה עם כל הלב ובצורה הכי טהורה. 

 משימה לא פשוטה! 
משהו על עצמנו: אנחנו מאוד מוכשרים! יש לנו פוטנציאל אדיר!  מצד שני זה מלמד אותנו

 אפשרות לקחת את החיים שלנו פה בעולם הזה ולגלות בתוכם את ריבונו של עולם. 
 

 עולם הנפש של עובד ה'
 

 צריך להבין מה מתרחש בתוך הנפש של העובד? ,אחרי שראינו מה כוללת עבודת ה'
 

"ושבתם וראיתם בין  לבוא ואומר: )מלאכי ג', י"ח(הנביא מלאכי מתאר מה יהיה לעתיד 
 צדיק לרשע בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו".

חז"ל התקשו בפירוש הפסוק : לשם מה הכפילות? צדיק הוא עובד אלוקים ורשע הוא אותו 
 אדם אשר לא עבדו!

ורים 'עובד' ו'לא עבדו' שניהם צדיקים גמ :)חגיגה ט עמ' ב'( ר הא האהסביר זאת הלל לב
 הם, אלא אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים למי ששונה פרקו מאה ואחת פעמים.

 שמעתם טוב! בשביל פעם אחת נוספת זה עובד וזה לא!
 שאל בר הא הא  את הלל: "ובשביל פעם אחת קוראים לו: 'לא עבדו'?!

ענה הלל: "צא ולמד משוק של חמרים: עשר פרסאות בזוז ואחת עשרה פרסאות בשני 
 ים".זוז

 
 גמרא תמוהה ביותר! האם בשביל פעם אחת נוספת נקבע הבדל כה תהומי בין שני אנשים?

ועוד, מה ההוכחה מהחמרים שקובעים תעריפים ומחירים כדי למצוא גבול, ולפעמים גם 
 דורשים מחיר גבוה על חריגה מהמסלול הקבוע?

 
 כך :מבאר זאת  ר' שניאור זלמן מליאדי בספרו התניא )ח"א פרק ט"ו(

"משום שבימיהם היה הרגילות לשנות כל פרק מאה פעמים, כדאיתא התם בגמרא משל 
משוק של חמרים שנשכרים לעשר פרסי )=פרסאות( בזוזא ולאחר עשר פרסי בתרי )=בשני( 

ולכן זאת הפעם המאה ואחת היתירה על הרגילות שהורגל  יותר מרגילותםזוזי. מפני שהוא 
 ועולה גביהן ביתר שאת וביתר עז להיות נקרא עובד ה'."מנעוריו, שקולה כנגד כולם 

 
 מה מיוחד כ"כ בשינוי ההרגל? מה זה מעיד על האדם?

ממשיך התניא: "מפני שכדי לשנות טבע הרגילות צריך לעורר את האהבה לה' ע"י שמתבונן 
בגדולת ה' בכוחו לשלוט על הטבע שבחלל השמאלי )של הלב( המלא דם הנפש הבהמית 

 ה שממנה הוא הטבע.שמהקליפ
 כלל". אין אהבה זו מצד עצמה נקראת עבודתומה שאין כן כשאין לו מלחמה כלל 

 
העבודה של "התניא" היא מלחמה. מאבק מתמיד לעורר אהבה לה' כדי לרומם את הנפש 

 הטבעית של האדם ולהשתמש בה, זוהי עבודה.
מצוות בשלמות. אבל אינו אדם שחי באופן קבוע ומסודר יכול להיות צדיק  גדול ומקיים 

 עובד ה'.
עובד ה' הוא אחד שכל חייו עליה. הוא אינו שוקט על שמריו ואינו אומר די. לא די לו 

בנפשו פנימה בוערת אש שמקלקלת  .חמורה ולשמור על עצמו מפני נפילהלהקפיד על קלה כ
 ותר לה'.את השורה, שוברת את ההרגלים . הוא דורש מעצמו לפרוץ קדימה ולהיות קרוב י
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 (:68עמ'  ,מצוה ולב) וכך מתאר זאת הרב בר שאול
" במובן של "עבודהבאמת עובד הרבה בחייו הרוחניים, כי הוא  על כן הוא נקרא 'עובד',"

של התקלפות מתמדת מקליפין של הרגלים יבשים ושל שיגרא פעילות נפשית ומעשית, 
 חוזרת על עצמה בחדגוניות דחוסה.

ות מתמדת אל יעדים רוחניים בדעות מידות ומעשים כאלה הנראים עבודה במובן של הסתער
 רק לעין חדה ביותר.

 ."ואין לך עבודה גדולה מזו ואין לך עובד גדול מזה
 

 סיכום
 

 זכינו לראות שעבודת ה' היא נושא עמוק ורחב .
 ברור שמדובר בעבודה ובניה, ולא רק בחוויות של נגינה והתעלות רוחנית.

 תיקון האדם ותיקון העולם. עבודת ה' ענינה 
 

 התחדשו לנו שני ענינים משמעותיים:
דרושים לנו לימוד והעמקה כדי לעמוד לפני ה' בכל  א. אי אפשר להסתפק רק בקיום מצוות.

 לבבנו ובכל נפשנו.
 נו תהיה שלימה.אותה כדי שעבודת עלינו להכיר את חלקי הנפש ולטפח

נו עלינו לחדש ולהתחדש, לחצוב מתוכ . כל ימינוףסף לכך ראינו שאין לעבודה זו סוב.  בנו
 את העומק הפנימי שרוצה להתקרב לה'.

 
רצונך להיות עובד ה'? הייה אתה ! היה אמיתי עם עצמך. עמוד בכנות לפני ה' וקח את עצמך 

 אליו. 
. אם תתייחס אל עצמך בכבוד, חוץ. לא תוכל להתחבא מאחורי ציבורלא תקבל תשובות מב

 ך מבפנים ותהיה מוכן להתקדם וללמוד, תגלה שה' קרוב אליך. תכיר את עצמ
 כל צעד שתעשה , כל התקדמות שתחולל  יהיו פתח לאור חדש שיאיר עליך. 

  
מודעות לעצמו,  ידע בהרבה תחומים, יתנו למד דברים חדשים במשך השנה:כל אחד מא

 יכולות מעשיות ועוד. )מי שזכה...(, כושר גופני אמונה,
 שלכולנו נפתח בשנה זו צוהר חדש לעולם של 'עבודת ה'.נראה לי 

אנחנו מבינים היום יותר שכל התורה שלמדנו עוזרת לנו להכיר את עצמנו ולדעת לסמן את 
  הדרך אל ה'. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 31 

 נפתלי קנדלרדרך ארוכה שהיא קצרה / 
 

 הגמרא במסכת עירובין דף נ"ג עמוד ב מספרת:
 

ך וראיתי תינוק יושב על פרשת דרכים ואמרתי לו באיזה דרך "פעם אחת הייתי מהלך בדר
נלך לעיר? אמר לי זו קצרה וארוכה וזו ארוכה וקצרה. והלכתי בקצרה וארוכה. כיון שהגעתי 
לעיר מצאתי שמקיפין אותה גנות ופרדסין. חזרתי לאחורי. אמרתי לו בני הלא אמרת לי 

ל ראשו ואמרתי לו אשריכם ישראל קצרה? אמר לי: ולא אמרתי לך ארוכה? נישקתיו ע
 שכולכם חכמים גדולים אתם מגדולכם ועד קטנכם".

 
מנת -זכיתם לעמול שנה שלימה על –גם אתם זכיתם השנה לבחור בדרך ארוכה שהיא קצרה 

 ליצור לכם דרך סלולה ובנויה.
 

אני בטוח שבתחילת השנה הרגשתם כמו השבו"שים שאיתם אתם משוחחים. הייתם באותו 
האם "לבזבז" שנה מהחיים? האם ללכת בדרך הארוכה הזאת, ומה  –ת דרכים בדיוק צומ

 יצא לי מזה?
 

אתם יודעים היום את אשר עברתם בשנה זו. איך נכנסתם למכינה לפני  –תלמידים יקרים 
שנה ואיך אתם ניצבים היום מול עצמכם. את הכלים שקיבלתם. את הדרך, הבגרות, 

מכם מהיותכם בנים לעם סגולה, שליחים של הקב"ה, האחריות, ההבנה מה מצופה 
תחילה בצבא ההגנה לישראל ובהמשך בחיי קדושה של תורה  –העומדים לשרת בקודש 

אנחנו ב"ה זכינו  –ועבודה. עימדו כבנים גאים ואימרו לחברים, לאחים, להורים ולעצמכם 
 והלכנו בדרך הארוכה שהיא הקצרה.

 
"אל יתהלל חכם בחכמתו ואל יתהלל גיבור בגבורתו ואל  –הנביא ירמיה )ט, כ"ב( אומר 

יתהלל העשיר בעושרו, כי אם בי יתהלל המתהלל השכל וידוע אותי, כי אני ה' עושה חסד 
משפט וצדקה כי באלה חפצתי נאם ה'". הנביא ירמיה מדגיש בפנינו כי אל יתהלל אדם 

ה טוב ויפה, אבל אל יתהלל אפילו במה שהוא. זאת אומרת, אם אתה חכם, גיבור או עשיר ז
האדם בכל אלה. אלא מה? כי אם בזאת יתהלל המהולל. אך ההמשך הוא לא על התהוללות 

השכל וידוע אותי?! או שמא נבין, כי מה שמותר לך  –אלא מעין ציווי או דרך עבודה 
להתהולל זה מי מבין יותר טוב, מי צדיק יותר בסוגיית המשפט, החסד והצדקה של הקב"ה. 

 גם זה קצת קשה.ו
 

בן זומא במסכת אבות )פרק ד משנה א( מסביר לנו את כוונת ירמיה הנביא. בן זומא אומר: 
השמח  -. איזהו עשיר 3גיבור הכובש את יצרו.  -. איזהו 2הלומד מכל אדם.  -. איזהו חכם 1

 המכבד את הבריות. -. איזהו מכובד 4בחלקו. 
 . ומכובדבמשנה מונה בן זומא חכם, גיבור, עשיר  ירמיה מדבר על חכם, גיבור ועשיר, וכאן

 
יתכן שאדם יהיה בעל מנת שכל גבוהה וירגיש את עצמו  –בן זומא מלמד אותנו מהי חכמה 

כחכם, אך ברגע שיעמוד ליד חכמים ממנו איך ירגיש? כנראה שחכמה אינה נמדדת בהשוה 
יש בו חכמה, אזי ישכיל  לסובבים אלא דוקא בלימוד מהם. אם ידע ויבין שכל מה שסביבו

לשרת את חכמתו שלו בו; אם יבין שלא במקרה האדם שעומד לפניו נשלח  הנה אלא ע"מ 
ללמד אותו חכמה מסוימת, אפילו אותו אחד שנראה בעיניך לרגע ככסיל. אזי כשיפנים כי 
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החכמה היא למצוא את אשר מסוגל כל אחד ואחד להוסיף, לדעת באמת ללמוד מכל אדם, 
 ובמקום אחר "מתלמידי יותר מכולם". –"מכל מלמדי השכלתי" שנאמר 

 
 –ובאותה מידה, גיבור שעוקר הרים וטוחנן, הוא וגבורתו נמדדים בהשוואה לסובבים אותו 

מי יותר גיבור, מי יותר גבר. ראוי שידע כי ישנה גבורה אחרת שאיננה משווה את גודל 
לשלוט דווקא בכל אלה. זהו איזהו  השרירים ואת התעוזה של האדם, כי אם את יכולתו

-טוב מאוד. שניהם כוחות שניתן להגיע על –טוב, יצר רע  –הכובש את יצרו. יצר טוב  -גיבור 
ידם להתלהבות, והגיבור יודע לכבוש את יצרו גם הטוב וגם הרע, לכבוש ולא לנטרל, לכבוש 

 ולשלוט ולפעול איתו לא מתוך יצר אלא מתוך גבורה ושיקול דעת.
 

לכאורה, זהו מדד פשוט: כמה כסף יש לך בבנק, כמה נכסים יש לך. את  –וכן איזהו עשיר 
מתכנת מחשבים מומחה או מנתח לב? מי  –גיבור וחכם קשה באמת לאמוד: מי יותר חכם 

כבאי, חייל? אך מי יותר עשיר, הרי זה פשוט לקבוע כמה כסף יש לך? לימד  –יותר גיבור 
הוא המרבה דאגה. אלא מי  –בה נכסים הוא העשיר כי אם ההיפך אותנו בן זומא כי לא מר

הוא העשיר. זאת  –שיאכל את יגיע כפיו ויתאמץ ויאכל את אשר עמל בו וישמח בחלקו 
להתאמץ ולשמוח בחלקנו. כפי שבירכו אותנו  -להיות עשיר -אומרת, אנו צריכים שני דברים 

קבל ברכה במעשה ידינו שהתאמצנו בו, בני אהרון הכהן "יברכך...וישמרך", שבעזרת ה' נ
 וניווכח שבהם והם ישמרו לנו, ועבורנו ומהם נתפרנס ונראה ברכה.

 
 חסד. הוא אשר ידע שהקב"ה עושה חכם גיבור ועשיר -כל אלה מתאימים לפסוק בירמיה 

עם בריותיו, וכל בריה יש לה מטרה ושליחות בעולם הזה, ותפקידו של אדם ללמוד מה יוכל 
שזהו בירור  - משפטמבריה זו שהקב"ה ברא. ומכאן לסיפא של הפסוק:  ולהחכים להוציא

עליהם ופועל בתבונתו ובשיקול דעת.  מתגברהאמת בעולם, שאינו פועל מתוך יצריו אלא 
או עני, הוא חלקו ובו יש לשמוח ובו יש  וחלקו אם עשירשהוא הצדק בעולם  –וצדקה 

מן הצדקה חייב בצדקה, כי זהו הצדק האלוקי  כן, אפילו העני המתפרנס-להתאמץ. ועל
שחלקו הוא שלם ואפילו בו חייב צדקה, כבסיפור הידוע על ר' עקיבא ואשתו שישנו על תבן 

 ובא עני )אליהו הנביא( לבקש מעט תבן, כמה שמחו שזכו לתת צדקה ולשמוח בחלקם.
 

מפס' שמדבר המכבד את הבריות". וההוכחה שלו  -ומוסיף בן זומא "ואיזהו מכובד 
בהקב"ה עצמו "לכן נאם ה' אלוקי ישראל...כי מכבדי אכבד ובוזי יקלו" )שמואל א, ב, ל(, 
וזהו "השכל וידוע אותי", כי בצלם אלוקים ברא את האדם. אדם, לפני שבא להתהולל, צריך 
לדעת כי נברא בצלם ה' וכל שאר הבריות נבראו אף הם בצלמו. ולכן "כי מכבדי אכבד" וזהו 

 בוזי יקלו. –כל בריה ובריה, ומי שמבזה את הבריות על 
 

 מצווה עלינו לספר...  -ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה 
 

 –ויה"ר כשם שזכינו לטעום ולגעת בעולמה של תורה וזכינו להיות חכמים גיבורים ועשירים 
ב"ה שנאמר "כי מכבדי אכבד", ולקדש נזכה כולנו לכבד את הבריות ולהיות ממכבדיו של הק

 את שמו בעולם. 
 
 

 בעז"ה לכו בכוחכם זה והושעתם את ישראל.
 

 נפתלי –אוהב אתכם 
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דין מפקד שגרם מוות בשוגג  בפעילות מבצעית  /    –  "אחריות פיקודית"
 אבי קהתי

  
ם חורף שנת תשס"ג, גזרת יהודה בפיקוד המרכז עסוקה במרדף אחרי מחבלים שמתכונני

להוציא פיגוע כנגד ישראלים. רכז השב"כ הגזרתי יוצר קשר בהול עם המח"ט אל"מ חגי 
יש לנקוט  מרדכי, "יש זיהוי ודאי של  שני מחבלים חמושים המתכוננים לביצוע פיגוע מיידי.

מדווח הרכז. המח"ט מזעיק את קציני המטה ואת מפקד יחידת  בדחיפות לסיכולם",
וחמים התארגן ב"נוהל קרב המורכבת על היחידה. צוות של ל"מגלן", ומטיל את המשימה 

למשימה ותוך זמן קצר יצא לשטח. בזמן התנועה המבצעית לעבר היעד, הכוח מקוצר" 
 מיחידת "מגלן" נע בחשאיות רבה בשטח, כדי לא להיחשף לסביבה. 

 ,ר מ"אגוז"משנה יואב דורון ז"ל, קצין אגוז בחופשה, ויהודה בן יוסף ז"ל, לוחם משוחר-סגן
אבטחו את "גבעת האנטנה" מטעם חברה אזרחית. בעודם שותים כוס קפה, הם אינם ערים 

 לדרמה המתחוללת סביבם.
חמושים ליד רכב,  2מפקד הכוח של יחידת "מגלן" מעביר לחפ"ק, בו יושב המח"ט, זיהוי של 

סיוע לכוח ומבקש אישור לביצוע ידי. לאור תמונת המודיעין, מקפיץ המח"ט מסוק קרב כ
הקרקעי. כעבור מספר דקות, מאשר המח"ט פתיחה באש לעבר החמושים. טיל של מסוק 

 הקוברה הרעיד את גבעת האנטנה, לוחמי "מגלן" ירו צרורות והסתערו לעבר החמושים...
ארבע, כי מתבצע ירי כבד -לחפ"ק המח"ט מגיעים דיווחים ממוקד הביטחון של הישוב קרית

אנטנה". מיד, מבינים בחפ"ק כי מדובר בירי של "כוחותינו על לעבר מאבטחי "גבעת ה
 כוחותינו", אך היה מאוחר מידי. יואב דורון ז"ל ויהודה בן יוסף ז"ל קיפחו את חייהם.

לאור ממצאי התחקיר המבצעי ובלחץ המשפחות השכולות הורה הפצ"ר תא"ל אביחי 
 חקירת מצ"ח. מנדלבליט על

 
בו מפקדים, מפעילים שיקול דעת מוטעה בעת פעילות  לעיתים אנו שומעים על מקרה,

מבצעית, וגורמים לפציעה או אובדן חיים בשגגה. האם יש מקום לפתוח בהליך פלילי 
 כנגדם???

במאמר ארצה להתמקד בשאלה מה דינו של מפקד ששגה בשיקול דעתו תוך כדי פעילות 
 .מבצעית וגרם להרג שאינו מוצדק

מעשיו? לכאורה טענת הדרג הממונה תהיה שלטובת ביצוע מה יחס שולחיו של המפקד ל
מושלם של המשימה נשלח המפקד, וכי במקרה של חריגה מנוהל או כישלון במשימה יכול 
הדרג המשלח להתנער מן הדרג הפיקודי בשטח, ואף להעמידו לדין בגין נשיאה ב"אחריות 

 פיקודית" או פלילית!
 

 ? מהי אחריות צבאית
 

ל יראה עצמו שותף פעיל בהגנה על ביטחון המדינה, אזרחיה ותושביה. החיי - 1אחריות
החייל יפעל תוך גילוי מתמיד של מעורבות, יוזמה ושקידה, בשיקול דעת ובמסגרת סמכותו, 

 כשהוא נכון לשאת באחריות לתוצאות פעולותיו.
 

ל ערך הן החייל והן המפקד מחויבים לשמירה ע ,עפ"י הנלמד בקורסים הפיקודיים בצה"ל
ה"אחריות" במסגרת שירותם הצבאי. לעיתים, תמונת המציאות שאיתה מתמודדים חיילי 
ומפקדי צה"ל, הינה מורכבת ודורשת הפעלת שיקול דעת לפני ביצוע המשימה. דווקא במצב 

                                                 
 הקוד האתי –צה"ל  1
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להדגיש כי במידה . צריך שיקול דעתומורכב זה על המפקד לשאת בתוצאות פעולותיו לאור 
 של המפקד לבחינה משפטית. שיקול הדעתיעמוד  ,שליליות הותוצאות הפעולה תהיינ

מאידך, למרות אחריותו של המפקד לשאת בתוצאות פעולותיו, הוא נדרש להפעיל מעורבות, 
 יוזמה ודבקות במשימה לשם הצלחת משימתו.

 
  הלכהב "ממלאי תפקיד ששגו"מקור דין 

 
 גולה לערי מקלט. –ורה הסוגיה הנדונה היא בעניין אדם שהרג בשגגה, עפ"י דין ת

 המשנה והגמרא מבחינות בין שלושה סוגי שוגג:

 .חייב גלות -במעשהו לא היה פשע, אבל היה צריך להיזהר  –שוגג גמור  .א

שהרג בנסיבות בלתי שכיחות, כגון שזרק אבן במקום שבני  –שוגג שקרוב לאונס  .ב
מגלות לעיר  פטור – דמן לשם אדם ופגעה בו האבן ונהרגאדם אינם מצויים, ונז

 מקלט. אם הרג אותו גואל הדם חייב מיתה.

אינו גולה למקום ערי  – וג אדםשעשה מעשה פשע שעלול להר –שוגג שקרוב למזיד  .ג
 שאין ערי המקלט קולטות אותו. אם מצאו גואל הדם בכל מקום והרגו, מקלט,
 פטור.

 
 :2המשנהלשון 

 ס לשם גולה, ואם לאו אינו גולה,אם יש לניזק רשות ליכנ –"זרק את האבן לחצירו והרג 
"ואשר יבא את רעהו ביער", מה היער רשות לניזק ולמזיק ליכנס לשם אף כל רשות  3שנאמר

 לניזק ולמזיק להכנס לשם. יצא חצר בעל הבית, שאין רשות לניזק ליכנס לשם.
אבא שאול אומר: מה חטבת עצים רשות אף כל רשות, יצא האב המכה את בנו והרב הרודה 

 ."ת תלמידו ושליח בית דיןא
 

אם ליצחק היתה רשות להיכנס לחצר, אברהם  ה דנה באברהם אשר זרק אבן לחצירו.המשנ
צריך לגלות לעיר מקלט. אם לא היתה רשות ליצחק, אברהם פטור ואינו גולה. הדבר נלמד 

 מהפסוק "ואשר יבא את רעהו ביער".
מכה את בנו על מנת לדרבנו  –כפי הנראה במשנה ישנם שלושה נושאי תפקידים. אב 

רודה בתלמידו ומכהו לשם חינוך, ושליח בית דין אשר מלקה את החייב  –בלימודו. רב 
 במלקות.

ואעפ"י כן  רשות ביער גם המזיק וגם הניזק עוסקים בדבר שהוא -חידוש של אבא שאול 
ודאי  -בשגגה  והרג שליח בי"ד( רב, )אב, במצווההמזיק פטור ואינו גולה. אם כך מי שעוסק 

 שיהיה פטור! 
 

הולך עפ"י הסיפא של המשנה ומדגיש כי הפטור שניתן לאדם שהרג בשוגג,  4הרמב"ם
 מתייחס דווקא באירוע המתרחש תוך ביצוע דבר מצווה.

 
 מובאת השוואה בין שליח בי"ד לבין רופא: 5בתוספתא

הרי זה  –שות בי"ד הרי זה גולה, רופא אומן שריפא בר –שליח בי"ד שהכה ברשות בי"ד "
 .גולה"

                                                 
 מכות פ' ב',ב' 2
 דברים פ' יט',ה' 3
 ו'-הל' רוצח ה',ה' 4
 מכות השמטות כ"י פ"ב הל' ה' 5



 35 

חייבים וגולים לעיר  –שליח בי"ד ורופא שהרגו בשוגג בזמן פעילותם  ,עפ"י האמור לעיל
 מקלט.

"שזה בלא הודע ועל כן אם טעה אין עליו עונש  7הרמב"ןמביא את דברי  6שו"ת התשב"ץ
עולה כלל". מסקנתו של התשב"ץ היא שאם רופא אומן הרגיש בטעותו והמשיך בביצוע הפ

 .אלא שפטור מפני תיקון העולםראוי להתחייב  –יש לו דין רוצח. במקרה שהרופא שגג 
 

 האם להעמיד לדין? 
 

אך אין מעמידין אותו לדין מפני  רופא ששגג ראוי שיתחייב, ,כפי שראינו בדברי הרמב"ן
תיקון העולם. הרמב"ן מחדד שבבואנו לשפוט עלינו להתייחס להשלכות הפסיקה לא רק 

ופא ששגג אלא לדרך תפקודם של כלל הרופאים בבואם לטפל בחולים לאור הפסיקה לר
 המחמירה. וכי איזה רופא ירצה להסתכן בדין בעבור טיפול בחולה???

 
בדבריו סובר שמי שהרג בשגגה, אעפ"י שאינו מחוייב במיתת בי"ד, מלך ישראל  8הרמב"ם 

 יכול להורגו או להטיל עליו עונשים שונים:
אם רצה מלך ישראל  לו הרצחנים וכיוצא בהם שאינם מחוייבים מיתת בית דין,"וכל א

וכן אם ראו בית דין להרגם בהוראת  הרשות בידו. –להרגם בדין המלכות ותקנת העולם 
 אם היתה השעה צריכה לכך יש להם רשות כפי מה שיראו. שעה,

דין חייבים מכל מקום הרי בית  –הרי שלא הרגם המלך ולא היתה השעה צריכה לחזק הדבר 
לאסרם במצור ובמצוק שנים רבות ולצערם בכל מיני  להכותם מכה רבה הקרובה למיתה,

ויאמר:  צער כדי להפחיד ולאיים על שאר הרשעים שלא יהיה הדבר להם לפוקה ולמכשול,
 .הריני מסבב להרוג אויבי כדרך שעשה פלוני ואפטר"

י "רצחנים", דהיינו, שוגג שקרוב למזיד שהוא מדברי הרמב"ם עלינו לדייק שהאמור הוא לגב
 בדרגת אשמה חמורה. במקרה זה יש חובה להעניש את מי שהרג.

 
 נראה כי הוא מתאים יותר למקרה בו אנו דנים: 9במקור אחר של הרמב"ם

פטור הוא מן הגלות, שזה כמו אונס הוא... היה  –"היה עולה בסולם ונפל על חבירו והרגו 
טה שליבה מתחת רגליו ונפלה והמיתה... כל אלו פטורין מן הגלות, מפני עולה בסולם ונשמ

 שהן קרובין לאונס"
 

מפקד ששגה גרם ע"י שיקול דעתו המוטעה לאובדן חיים, וברוב המקרים אינו ההורג בפועל. 
 לכן, נכון יותר להתייחס אליו כשוגג הקרוב לאונס ולפטור אותו מן העונש.

 
 ל הדרך ההילכתיתדרך השפיטה הצבאית אל מו

  
החליט הפצ"ר, תא"ל אביחי מנדבליט,  בעקבות האירוע הקשה שהתרחש ב"גבעת האנטנה",

 להשתמש בסנקציה הפיקודית.    מיד את המעורבים לדין פלילי, אלאלא להע
 "ר הקודם, האלוף מנחם פינקלשטיין.החלטה דומה קיבל הפצ

                                                 
 חלק ג' סימן פ"ב 6
 תורת האדם דף מא' 7
 ו'-הל' רוצח ב',ד' 8
 יד'-הל' רוצח ו',יב' 9
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לכידת מבוקש בקיץ תש"ס, אירעה במסגרת פעילות מבצעית מיוחדת של יחידת דובדבן ל
תקלה מבצעית, בה נהרגו בשוגג שלושה מלוחמי הכח מאש חבריהם. עפ"י התחקירים, 

 האירוע נגרם לאחר שרשרת טעויות של כל רמות הפיקוד בהכנה למבצע ובזמן הביצוע.
הפרקליט הצבאי החליט שאין מקום לפתיחת הליך פלילי כנגד המפקדים והמעורבים 

 יש לנקוט בצעדים פיקודיים. להלן נימוקיו המרכזיים: בתקלה, אלא
לפני נקיטה בהליך פלילי נגד מפקד קרבי בגין תקלה מבצעית הנובעת מרשלנות, יש  .א

וקא לפגיעה בצבא. הדבר עלול להוביל לכך שלוחמים ולשקול האם מהלך זה יביא ד
 ימנעו לקחת חלק בתפקידי פיקוד מחשש לתקלה.

 כתפי המפקדים המובילים מבצעים, עלולה לשבש את   הטלת אחריות פלילית על .ב
 הפעילות ולמנוע את השגת המטרה. מפקדים יחששו לקחת סיכונים מבצעיים         
 ויפעלו לצמצם את תחום אחריותם.       

במקרים שאינם נגועים בהפרת פקודות גסה או ברשלנות רבתי, מתאים יותר לנקוט  .ג
 עיתים יותר קשים מאשר הענישה הפלילית.בצעדים פיקודיים. צעדים אלו ל

 בדרך כלל אין קיים במקרים כאלה צורך אמיתי בהרתעת הרבים או העבריין. .ד
 

מהאמור לעיל עולה כי הפרקליט הצבאי רואה את המפקד שגרם להרג בשוגג בעת פעילות 
 , ולכן נמנע מלהעמידו לדין פלילי.שוגג קרוב לאונסמבצעית כדין 

 
 גדולים ממנו הפצ"ר כיוון לדעת

 
מפקד קרבי הנמצא בעת פעילות מבצעית נדרש להפעלת שיקול דעת בלתי מוגבלת, תוך כדי 

 הכנסת עצמו ופקודיו למצבים של סכנת חיים.
מפקד במצב זה נכנס לקטגוריה של שליח בי"ד, שהרי גם הוא  ,כפי שלמדנו מדברי הרמב"ם

. שליח הציבור ועוסק במצוה בשליחות הכלל. הפטור שניתן למפקד הוא מהסיבה שהוא
 בנוסף הביא הרמב"ם ראיה לכך שהמפקד נכנס למצב של שוגג וקרוב לאונס.

 
 .מפני תיקון העולםבשו"ת התשב"ץ ראינו סיבה נוספת שיש לפטור מפקד ששגה והיא 

 
ניתן לומר כי דרך פסיקתו של הפרקליט הצבאי קרובה עד מאוד למסורת הפסיקה 

 ההלכתית:
 פקד כמי ששגה וקרוב לאונס.התייחסותו למ .א
 התייחסותו למפקד כשליח ציבור העוסק בדבר מצווה. .ב

אם לא נפטור אותו עלול הדבר לפגוע  –התייחסות לטעם "מפני תיקון העולם"  .ג
 מנטילת אחריות ע"י אחרים בעתיד.

 
במקרים חריגים.  רקהפרקליט הצבאי היה רואה לנכון להעמיד לדין פלילי מפקד ששגה 

 כי גם במקרה זה הוא יכול להסתמך על דרך הפסיקה ההלכתית. ניתן לומר
 כגון במקרה זה:

בתפקידו, אזי, ניתן להביא כראיה את  להתרשלות חמורהאם היה חשש במעשיו של המפקד 
לכך שחובה על בי"ד להענישו "כדי להפחיד ולאיים על שאר הרשעים, שלא  10דברי הרמב"ם

הריני מסבב להרוג אויבי כדרך שעשה פלוני  :יהיה הדבר להם לפוקה ולמכשול ויאמר

                                                 
 ' רוצח ב',ה'הל 10
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ואפטר". האחריות המוטלת על בי"ד למנוע הישנות מקרים מסוג זה ע"מ לא להגיע למצב 
 שיהיה בבחינת "ידינו לא שפכה את הדם הזה".

 
 לוקחים! –אחריות לא מקבלים 

 
עם  ודדכפי שראינו במאמר, עולמו של המפקד ובעיקר הקרבי מורכב עד מאד. עליו להתמ

 חיי אדם תוך כדי שהוא מכניס אותו ואת פקודיו למצבי סכנת חיים.
בשנים האחרונות עלו מספר סוגיות דומות בשיח הציבור. שיחות אלו עולות לצערנו לאחר 
אירועים עם נפגעים לכוחותינו, בהם יש קריאות לרוב לטיפול ואף להדחת מפקדים שכשלו. 

לישה את שדרת הפיקוד. מפקדים רבים תוהים אין ספק שהתעסקות רבתי בתקשורת מח
 "למה אנו צריכים לסכן עצמנו בשדה הקרב ולאחר מכן בשדה המשפטי?"

שליח מצווה! בכך אנו  –ראוי לציון הפצ"ר שבגישתו הכללית רואה את המפקד כשליח בי"ד 
לעודדם לקחת אחריות, ולבצע את מלאכתם  ,ריכים לחזק את שדרת הפיקוד בצה"לצ

 נאמנה.
 

היא מילה גדולה אשר  אחריות"מהי? " "אחריות"אנו בני המכינה, למדנו במהלך השנה 
משפיעה על כל רובדי החיים. בשנת המכינה, כל אחד ואחד מאיתנו לקח אחריות על עצמו, 

 על עתידו. לא ויתרנו לחברינו אשר ניסו להשפיע עלינו "למה מכינה? למה לבזבז זמן?".
מבט ודנו בסוגיות קשות, בתחום האמונה בבורא עולם, בבניית  גם כאשר היה קשה, הישרנו

האישיות ובאהבת ישראל. התמודדנו בהשכמת בוקר וצהריים ושאלנו "במה עלי 
  .להתקדם?"

 
עלינו לקחת את חיינו, את עתידנו וליצוק בהם תוכן  –לדעתי, עלינו ללמוד מהדרך הפיקודית 

נו ליזום ודווקא במצבי "סכנה" אסור לנו לפחד, אמיתי, תוכן של חיי תורה וחיי מעשה. עלי
"שפיטים". בבואנו לפני עוד עלינו לזכור כי בכל מצב אנו  אלא להתמודד עם הקשיים.

 הקב"ה עלינו לקחת אחריות על מעשינו בעולם הזה בכל רגע ורגע.
 

ות מחזור ה' היקר! אין בפי להודות ולהלל על כך שהקב"ה כיוון את דרכי לפגוש בכם ולשה
"אני מחזיק מכל אחד מכם שקם  –במחיצתכם במהלך השנה. כפי שאמרתי לכם רבות 

 בבוקר ועובד על עצמו, אין יום שאני לא לומד מכם ומתחזק מדרך התמודדותכם".
 

בשירות משמעותי בצבא, בהקמת בית איתן בישראל ובמילוי  -עלו והצליחו בהמשך הדרך
 חייכם בחיי מעשה איכותיים.

 
  הצדעה!בהערכה וב

 
אבי
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 אלי פינקהשתמטות מלחימה בתקופת התנ"ך / 
 

 תופעת ההשתמטות משירות צבאי איננה תופעה חדשה.
 

אפילו במלחמת העצמאות, בדור תש"ח עטוף הילת הגבורה, דור של לוחמי כפר עציון 
היו גם לא מעט משתמטים ועריקים. התופעה הייתה מספיק רחבת היקף  –ומובילי השיירות 

הוחלט לערוך מבצע ללכידת וגיוס עריקים ומשתמטים בת"א. המבצע כונה "מבצע עד כי 
 שכן ת"א נחשבה עיר המקלט של הבורחים. –בצר", ע"ש עיר המקלט התנ"כית 

 
 במהלך המבצע היו תל אביב .ונמשך חמישה ימים 1948באוגוסט  22 -החל ב  'בצר'מבצע "

 אביב" כתב מפקד-וזים "אל תושבי תלושכונות שונות ביפו נתונות לכיבוש הצבא. בכר
אביב זו מהלכים עדיין משתמטים לא מעטים שקריאת האומה לא -המבצע: "בתוככי תל

בלבבם ]...[ הם מדמים כי יד האומה לא תשיגם ]...[ ההשתמטות ]...[ גם ממיטה קלון  נגעה
מדים בקו העיר העברית". חרון אפו נשפך על בתי השעשועים בעיר: "בה בשעה שאנו עו על

אביב מאות צעירים וצעירות -עדיין מהלכים בתל -הרחק מהבית וממקום יישוב עברי  האש
ומוגי לב המבלים את ימיהם בהוללות ובשעשועים". העיר הוקפה ב"שרשרת אנשי  פחדנים

שתפקידם היה לסגור "באופן הרמטי את העיר ולא ]לאפשר[ לצאת או להכנס לתוכה".  "צבא
לבים באזרחים, העיר עצמה חולקה אמצעים ויש אף עדויות על שיסוי כלא בררו ב הכוחות

אזורי סריקה, ועוצר הוטל לסירוגין באזורים שונים. בסמכותם של הסורקים היה  30-ל
"תחנות  20ושת. בעיר הוקמו דירה ולחפש בה, וגם לפרוץ לבתי מסחר ולבתי חר לחדור לכל

, נקראו להתייצב בהן באופן 35-16ונשים בנות  50-17ותושבי תל אביב, גברים בני  ",תוהזדה
 1"יזום

 
גם בתקופת המקרא אנו מוצאים מספר מלחמות בהן נמנעה קבוצה של חיילים לצאת לקרב. 

טעמים -דגמים 4, אך אני מבקש לזהות 2התורה אמנם מתייחסת לפטור הניתן לבודדים
"נבואה -וון שמהמלחמות הללו. כי 4להשתמטות קבוצתית במקרא, תוך ניתוח של 

, סבורני כי הדגמים הנ"ל קיימים גם 3שהוצרכה לדורות נכתבה ושלא הוצרכה לא נכתבה"
 כיום בחברה הישראלית, וניתן ללמוד מהם מה דעת תורה או דעת הנביאים על סוגיה זו.

 

 מלחמת גדעון במדין .1
 
 .4ויבאו בארץ לשחתה... וידל ישראל מאוד מפני מדין""
 

מיד "וישב מן העם  –יע בדבר ה' "מי ירא וחרד ישב ויצפר מהר הגלעד" ואעפ"כ, כשגדעון מצ
מהכוח  70%עשרים ושנים אלף, ועשרת אלפים נשארו". הנה כי כן, במלחמת קיום בוחרים 

הצבאי הלוחם שלא להשתתף במלחמה. אמנם מטרות של ה' בזה היתה "רב העם אשר איתך 
ידי הושיעה לי", אבל הם לא ידעו זאת. מה  מתתי את מדין בידם פן יתפאר עלי ישראל לאמר

הולכים?  70% –יכול להיות ההסבר לכך שבמלחמה על החיים, על העצמאות, על התבואה 
 שגדעון יצליח לנצח את "כל מדין ועמלק ובני קדם" ברבבת לוחמיו? -וכי מה חשבו שיקרה  

                                                 
 2004מול, עיתון לתולדות ארץ ישראל ועם ישראל. יד יצחק בן צבי. ספטמבר -פיירברג חיים, "דור מצוין". מתוך: עת 1

 (1) 177גיליון 
 דברים כ,ח 2
 תלמוד בבלי, מגילה, דף יד עמ' א 3
 ו-שופטים, פרק ו, פס' ה 4
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. הרי, אנו עוסקים אני מבקש לראות כאן מודל של השתמטות הנובעת מאובדן ערכים ודרך

"ויאמרו אנשי העיר אל יואש הוצא –בתקופתו של גדעון בה "ויעשו בנ"י את הרע בעיני ה'" 
כן, יתכן כי סברו -את בנך וימת כי נתץ את מזבח הבעל וכי כרת האשרה אשר עליו". על

 שמוטב להם להיכנע ולהיטמע בין המדינים, שכן חירות זו למה לי, ומפני מה להילחם עבורה
אם אין ייחוד דתי, תרבותי, ערכי בין ישראל לאויביו. לשמחתי, נדמה לי שמדינת ישראל  –

כיום, לא הגיעה )עדיין?( למצב כ"כ דרסטי, ובמלחמות קיומיות ישנה נכונות גדולה להתגייס 
 ולהילחם למען המולדת, תוך תמיכה ללא סייג מהעורף האזרחי.

 

 מלחמת דבורה ביבין מלך חצור .2
 

 5רוז אמר מלאך ה', אורו ארור יושביה, כי לא באו לעזרת ה' לעזרת ה' בגיבורים""אורו מ
 

מה נתייחדה עיר אחת בישראל שנמנעה מלשאת בנטל הקרב, ועוד במערכה בה היו גילויי 
"תבורך מנשים יעל". אדם בודד יכול לערוק בגלל -אומץ כמו "זבולון עם חרף נפשו למות" ו

אבל יכול להיות מיוחד בעיר  –בגלל חוסר אמונה בצדקת הדרך פחד, עם שלם יכול להימלט 
 שכל תושביה לא נלחמו?

 
 חוקר א"י מנחם זהרוני מציע את האפשרות הבאה:

 
בעת שהתפתחה והתחוללה המערכת הגורלית ישבו אנשי מרוז בראש הר גיבורים וצפו 

כה, בעיקר במתחולל. מראש הר גיבורים יכלו להבחין כמעט בכל שלבי המער באדישות
 לכשתעברו לצפות אל מרחבי העמק מראש הר גיבורים, תיווכחו בכך.  .בחלקה האחרון

 
את יחסי הכוחות: הכוח העצום של מרכבות הכנענים מחד וחיל  תושבי מירוז ראו היטב"

ומעט נשק קל מאידך. מכאן שלא היה להם כל ספק בתוצאות  עבודה-האיכרים המצויד בכלי
לקראת מותם. אך לפי הרגשתם לא הייתה המלחמה  ם הולכיםהקרב ובעובדה שאחיה

ביותר להגיע אליו וקל להגן עליו. לפיכך לא נענו  מלחמתם, שכן הם ישבו בקן נשרים שקשה
 "במאבק. לא לחינם איפוא קיללה אותם דבורה לקריאתו של ברק ולא ניאותו להשתתף

 .6"עזרת ה', לעזרת ה' בגבוריםארור ישביה, כי לא באו ל אורו מרוז, אמר מלאך ה', ארו
 

לא אגלה סולידריות  –כל עוד המלחמה לא אצלי בבית  –הנה כי כן, דגם שני להשתמטות 
"מה איכפת לי שמפגיזים את שדרות או את  –עמי הנצור. או בשפת ימינו -ואיכפתיות עם בן

זו,  קרית שמונה? כשזה יהיה קשור אלי, אצא להילחם". מעבר לקוצר הראות שבתפיסה
הרי שזוהי מחשבה  –כאילו הלחימה בספר לא משפיעה על הביטחון באיזורים מוגנים יותר 

 שכולה אנוכיות ללא "הנה מה טוב שבת אחים גם יחד". 
 

 אין צורך להאריך במילים לגבי יחסם של דבורה וברק לאנשים כאלה.
 
 
 
 

                                                 
 שופטים, ה, כג 5
 1983ור משרד הביטחון, עם חי בנופיו", הוצאה לא –דרך ארץ " 6
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 "אל תעבירנו את הירדן" –בני גד ובני ראובן  .3
 
ד; ַוִיְראּו ֶאת--ָגד-, ָהָיה ִלְבֵני ְראּוֵבן ְוִלְבֵניּוִמְקֶנה ַרב א" ֶאֶרץ ִגְלָעד, -ֶאֶרץ ַיְעֵזר, ְוֶאת-ָעצּום ְמאֹּ

  ָגד, ּוְבֵני ְראּוֵבן...-ַוָיבֹּאּו ְבֵני בְוִהֵנה ַהָּמקוֹּם, ְמקוֹּם ִמְקֶנה. 

-ַתֲעִבֵרנּו, ֶאת-ַאל  את ַלֲעָבֶדיָך, ַלֲאֻחָזה:ָהָאֶרץ ַהזֹּ -יַֻתן ֶאת--ָמָצאנּו ֵחן ְבֵעיֶניָך-ַויֹּאְמרּו, ִאם ה
ֶשה, ִלְבֵני ו  ַהַיְרֵדן. ה.  ָגד ְוִלְבֵני ְראּוֵבן:-ַויֹּאֶמר מֹּ  ז  ַהַאֵחיֶכם, ָיבֹּאּו ַלִּמְלָחָמה, ְוַאֶתם, ֵתְשבּו פֹּ

ּכֹּה ָעשּו,  ח  ָנַתן ָלֶהם, ה'.-, ֲאֶשרָהָאֶרץ-ֵמֲעבֹּר, ֶאל--ֵלב ְבֵני ִיְשָרֵאל-ְוָלָּמה תנואון )ְתִניאּון(, ֶאת
ָתם ִמָקֵדש ַבְרֵנַע, ִלְראוֹּת ֶאת --ְוִהֵנה ַקְמֶתם, ַתַחת ֲאבֵֹּתיֶכם יד  ָהָאֶרץ...-ֲאבֵֹּתיֶכם, ְבָשְלִחי אֹּ

ן ַאף  ַתְרבּות, ֲאָנִשים ַחָטִאים: ד, ַעל ֲחרוֹּ    ִיְשָרֵאל.-ֶאל--ה'-ִלְספוֹּת עוֹּ
ה, ְוָעִרים, ְלַטֵפנּו.ַוִיגְ  טז אן ִנְבֶנה ְלִמְקֵננּו פֹּ ַוֲאַנְחנּו ֵנָחֵלץ ֻחִשים, ִלְפֵני  יז  שּו ֵאָליו ַויֹּאְמרּו, ִגְדרֹּת צֹּ

נֻם, ֶאל-ְבֵני ִיְשָרֵאל, ַעד ֲאֶשר ִאם ָמם; ְוָיַשב ַטֵפנּו ְבָעֵרי ַהִּמְבָצר, ִמְפֵני יְֹּשֵבי ָהָאֶרץ.-ֲהִביאֹּ  יח  ְמקוֹּ
.--ָבֵתינּו-ֹלא ָנשּוב, ֶאל ִּכי ֹלא ִנְנַחל ִאָתם, ֵמֵעֶבר ַלַיְרֵדן  יט  ַעד, ִהְתַנֵחל ְבֵני ִיְשָרֵאל, ִאיש, ַנֲחָלתוֹּ

   .7ִּכי ָבָאה ַנֲחָלֵתנּו ֵאֵלינּו, ֵמֵעֶבר ַהַיְרֵדן ִמְזָרָחה"  ָוָהְלָאה:
 

 ומה השתנה תוך כדי? מאי קא סברו מעיקרא  –דיאולג זה אומר דרשני 
האם באמת חשבו השבטים שמשה יוותר להם מלהשתתף בעול המלחמה על כיבוש הארץ, 

 בעוד אחיהם נלחמים, ע"מ שיוכלו להתנחל בנחת בעבר הירדן המזרחי?
 מדוע חזרו בהם כ"כ מהר?  –ואם אכן כך חשבו 

 
ות להשתמט, אבל שכדאי למצער לנס –ובכלל, איזה מסר התורה מנסה ללמדנו מסיפור זה 

 אם המפקד כועס אז לסגת?!
 

או שמא, כדברי אברבנאל, משה לא הבין את דבריהם הראשונים, "ומפני כבודו ניגשו אליו 
לומר באזניו 'אדונינו, לא הבנת דברינו וכוונתנו...אין אנחנו רוצים לשבת פה מעתה, אבל 

... ונלך למלחמה עם אחינו'". גדרות צאן נבנה למקננו פה וערים לטפנו, ואנחנו נחלץ חושים
 ואיזה מסר יש כאן? שמשה לא הבין וצריך הסבר?

 
 שיח:-אור החיים הקדוש מסביר באופן נפלא את הדו

 
"איך יעלה על דעתם שישבו בטח בארץ אשר כבר נכבשה, ושאר השבטים ייכנסו בסכנת 

אני, ולא  המלחמות העצומות המוכנות להם, וכל אחד מישראל יאמר "כדבריכם אדבר גם
 אכניס עצמי בסכנת העמים"?!

אלא אמרו: בשלמא אם ירושת הארץ היתה בדרך טבע, היתה טענה זו. אבל כיוון שה' הוא 
 המכה את יושבי הארץ לפניהם, מה מקום לחשש סכנת מלחמות?

...אמר להם משה: אמת כי ה' הוא הנלחם להם, אבל על כל פנים צריכין להזדמן במלחמה, 
ק "האחיכם יבואו למלחמה" ולא אמר "האחיכם ילחמו", לומד שעל הביאה והוא מה שדיי

 בלבד הוא תמה".
 

מתוך כוונה טובה של אמונה  –בני גד ובני ראובן מלמדים אותנו דגם שלישי של השתמטות 
אין "-"ה' איש מלחמה ה' שמו". אמנם, ה' הוא הנלחם להם לישראל בכל מלחמותיהם, ו-ב

" )שמואל א, יד, ו(. אבל הוא מצפה להתייצבות מלאה במעט אוברב  להושיע עצורלה' מ

                                                 
 במדבר לב 7
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והם קיבלו  –השבטים, ועל כך הוכיחם משה  2בשעת מלחמה. זאת היתה ההוה אמינא של 
 מיד את דבריו ושינו את תפיסת העולם. 

 
יהיה זה נאיבי ומניפולטיבי לבחון את התנהלותה של החברה החרדית ביחסם לגיוס לצה"ל 

פירושו של "אור החיים" על אתר. ודאי כי ישנם שיקולי דעת וגורמים רבים,  רק לאורו של
והדברים צריכים עיון גדול, וככאלה נידונו ונידונים. עם זאת, הפשטות שבה משה הזדעזע 
מהאפשרות שלא כל השבטים יילחמו כתף אל כתף, כאילו דמם של בני ראובן וגד סומק טפי 

בה, לדעתי, מסר חשוב בעל עוצמה לגבי המשתמטים מתוך יש  –חלילה מדם יששכר וזבולון 
 אידיאולגיה דתית.  

 

 מלחמת שאול ביבש גלעד .4
 
ִני, ַוִיַחן ַעל א " ָלנּו ְבִרית, -ָנָחש, ְּכָרת-ַאְנֵשי ָיֵביש ֶאל-ָיֵביש ִגְלָעד; ַויֹּאְמרּו ָּכל-ַוַיַעל ָנָחש ָהַעּמוֹּ

ר ָלֶכם ָּכלַויֹּאֶמר ֲאֵליהֶ  ב  ְוַנַעְבֶדָך. את ֶאְכרֹּת ָלֶכם, ִבְנקוֹּ ִני, ְבזֹּ ֵעין ָיִמין; ְוַשְמִתיָה -ם ָנָחש ָהַעּמוֹּ
ַויֹּאְמרּו ֵאָליו ִזְקֵני ָיֵביש, ֶהֶרף ָלנּו ִשְבַעת ָיִמים, ְוִנְשְלָחה ַמְלָאִכים ְבכֹּל  ג  ִיְשָרֵאל.-ָּכל-ֶחְרָפה, ַעל

ָתנּו, ְוָיָצאנּו ֵאֶליָך.ֵאין מ-ְגבּול ִיְשָרֵאל; ְוִאם ִשיַע אֹּ ַוָיבֹּאּו ַהַּמְלָאִכים ִגְבַעת ָשאּול, ַוְיַדְברּו  ד  וֹּ
ָלם, ַוִיְבּכּו.-ָהָעם ֶאת-ַהְדָבִרים ְבָאְזֵני ָהָעם; ַוִיְשאּו ָכל -ְוִהֵנה ָשאּול ָבא ַאֲחֵרי ַהָבָקר ִמן ה  קוֹּ

-ַוִתְצַלח רּוחַ  ו  ִדְבֵרי ַאְנֵשי ָיֵביש.-ֶאת--לוֹּ -ָעם ִּכי ִיְבּכּו; ַוְיַסְפרּולָ -ַהָשֶדה, ַויֹּאֶמר ָשאּול, ַמה
( ֶאת-ֱאֹלקים ַעל ד.-ָשאּול, בשמעו )ְּכָשְמעוֹּ ַוִיַקח ֶצֶמד ָבָקר  ז  ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה; ַוִיַחר ַאפו ְמאֹּ

ר, ֲאֶשר ֵאיֶננּו יֵֹּצא ַאֲחֵרי ָשאּול ְוַאַחר ְגבּול ִיְשָראֵ -ַוְיַנְתֵחהּו, ַוְיַשַלח ְבָכל ל ְבַיד ַהַּמְלָאִכים ֵלאמֹּ
ל ַפַחד ; ַוִיפֹּ ַוִיְפְקֵדם ְבָבֶזק; ַוִיְהיּו  ח  ָהָעם, ַוֵיְצאּו ְּכִאיש ֶאָחד.-ה' ַעל-ְשמּוֵאל, ּכֹּה ֵיָעֶשה ִלְבָקרוֹּ

 8ְיהּוָדה ְשֹלִשים ָאֶלף"ִיְשָרֵאל ְשֹלש ֵמאוֹּת ֶאֶלף, ְוִאיש -ְבֵני
 

 נתיחת צמד הבקר מבוארת במלבי"ם:
 

"ויורה להם בזה...שכמו שלא יחול רוח החיים בגוף החי רק בהיות אבריו שלמים ודבוקים 
איש אל אחיו, לא כן כשיתנתח לגזרים יהיה לנבלה ולא יחיה עוד. כן לא תחול רוח גבורה 

חד ואיש את רעהו יעזרו מכל צר הצורר על אחד וחיי העם המדיניים רק בהיותם צמודים י
מאיבריהם, לא כן אם יתפרדו הם כנתחי הבקר, ועל זה אמר 'כה יעשה לבקרו' מידה כנגד 
מידה, על זה אמר 'ויצאו כאיש אחד' כי השכילו מוסרו ונתחברו כאילו כולם אברי איש אחד 

 אשר ירגיש כל אבר הפרטי בצרת הגויה כולה".
 

 ":"מצודת דוד-וב
 

 לא פחד נתיחת הבקר, כי אם פחדו מה' להמרות פי משיחו". –"ויפל פחד ה' על העם 
 

 שתי שאלות יש לשאול:
 

לכאורה, שאול חשש מהשתמטות בנוסח מרוז, לפיה התפיסה היתה שאנשי יבש  .א
גלעד צריכים לעזור לעצמם וזאת בעיה שלהם בלבד. מדוע אני מחשיב זאת כדגם 

 קולקטיבית מלחימה? רביעי ונוסף של הימנעות

                                                 
 שמואל א, פרק יא 8
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מה שקרה הפועל שיצאו למלחמה  לביןחששו של שאול שלא יצאו אנשים כלל,  בין .ב
איש שהביסו את עמון עד "ולא נשארו בם שניים יחד", וכל זאת  תוך כמה  330,000

מפריד רק הפעולה הסמלית של נתיחת  –שעות מאשמורת הבוקר עד חום היום 
לא חשש מעונש שיחול על עדרי המשתמטים,  הבקר. לפי מצודת דוד, העם אפילו

כן בקל הצליח שאול לגייס את העם. נראה ששאול הגזים בחששו, וכי העם גם -ואם
כיצד מעשה סמלי ללא שמתא )מרוז( או  –לכתחילה היו נכונים להילחם, שאם לא כן 

 איום פיזי יש בו לחולל שינוי כה עמוק וכה רחב.

 
ת הא בהא תליא: לפנינו דגם רביעי של השתמטות, שנובעת אלא, סבורני כי התשובות לשאלו
 –לא מתוך כוונת זדון, לא מתוך ערכים שפלים חלילה  –מתוך אדישות כללית למתרחש 

ניתן לשנותה בקל,  –אלא פשוט מצב של חולמנות וחוסר עניין. השתמטות זו יתרון חשוב לה 
הי תקופת "איש הישר בעיניו יעשה" רק צריך לעורר לב ישנים. יש לזכור כי שאול פועל בשל

 – עשויה היטב"בימים ההם אין מלך בישראל". אך משנעשה הדבר, אפילו בפעולה סמלית -ו
 הרי שמצטרפים לצבאות ישראל עם קדוש ונכון למסירות נפש עבור הכלל.

 
ישראל כיום שנמנעים משירות צבאי בכלל או משירות קרבי או -אני מאמין שרבים בעם

עושים זאת מהטעם האחרון. קרי: נשמה יהודית טהורה שצריכה ניעור   –שמעותי משירות מ
 וניקוי, אבל די בקל ניתן לעוררה.

 
זכיתי השנה ללמד שיעור שבועי קבוע במכינה, בנוסף לכך שאני רואה את התהליך 

צבאית קרית מלאכי הינה -שהתלמידים עוברים אצלנו במהלך השנה. לדעתי המכינה הקדם
לעורר ישנים  –שובה בשרשרת מוסדות, גופים ואישים שעוסקים במשימה זו בדיוק חוליה ח

משנתם, להפיח רוח יהודית וערכית בנשמתם של בני נוער טובים שזה מה שהיה חסר להם 
 עד כה.
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 מרדכי מוטי אמיתיעל נטיות הפוכות  /  –הפוך על הפוך 
 

 הקדמה
 

 שבו כל דבר מותר כל עוד אני לא פוגע בזולת., בעולםאנו חיים  כיום 
, כך אנו נחשבים לנאורים יותר : ככל שאנו מסוגלים לקבל את השונה ואת המוזראדרבא

ופתוחים יותר וזוהי שאיפתה של החברה המודרנית. כחלק מכך היא מוכנה לקבל את בעלי 
 הנטיות ההפוכות.

 
אשר אינה מגלה סבלנות וסובלנות אל , תהחברה הדתית נתפסת כחברה שמרנית ופרימיטיבי

עולם  מקרים חריגים בחברה. החברה החילונית אף מגדילה לעשות בכך שהיא מתייחסת אל
, אשר אינו מסוגל לרחם ולקבל לעולם מושחת חסר רחמים, מצווה אותנושהתורה  ,הערכים

 את האדם בעל הנטיות ההפוכות.
 

טוש אותו? נזרוק נדם שפגוע גופנית האם נא כגון:חברה זו עוקצת את האדם הדתי בשאלות 
ואפילו  ,הרי זה מזכיר את התרבות הספרטנית שלא ריחמה על החלש? נחרים אותו?. אותו

 ?תהיכן כל הדיבורים על היהדות כדת הומאני !גרמה למותו
כך החברה החילונית מסתכלת על היהודים הדתיים, שאינם מוכנים לקבל את האנשים 

מנדים אותם  ,יתםיוגרוע מזה הם מתעלמים מהם ומבע ,יתםיאת בעהללו, את נטיותם ו
 כדבר מאוס ומשוקץ ומחרימים אותם.

 
וכן  ,בין בני אותו המין , חומרת האיסור של יחסיםבמאמרי אתייחס למקור האיסור בתורה

לשאלות המעסיקות רבים: האם האדם בעל הנטיות ההפוכות נולד כך או שמא הוא יוצר 
ה מענישה אדם שאין לו חופש כיצד התור ,היא נטייה גנטית הו? אם הנטייז הלעצמו נטיי

 ?בחירה
זאת או שמא  ה, האם אדם יכול להתגבר על נטיים המצב כך ובין אם המצב שונהבין א
 במצב זה?  ריישא

 
 שאלות אלו ואחרות ננסה לברר במאמרנו.

 
 מקור האיסור

 
 :פעמיםואיסור זה מופיע מס' התורה הקדושה אוסרת יחסים בין בני אותו המין 

 : "ואת זכר לא תשכב משכבי אישה תועבה היא" .ויקרא י"ח, כ"ב
 מות יומתו ,: "איש אשר ישכב את זכר משכבי אישה תועבה עשו שניהםויקרא כ', י"ג

 ."םמיהם בד
 

ומהפסוק של "אוב  אלומדת מהפסוק בויקר הגמרא בסנהדרין בדף נ"ד ע"א ,לגבי העונש
  אך יש .ואם לא היו עדים או לא הייתה התראה לא נסקל מוות הוא סקילה,שה וידעוני"

 לציין שהיום לא דנים דיני נפשות.
 

 חטאת. - ובשוגג ,הרי הוא בכלל כרת אם היה מזיד  הרמב"ם מבאר במצוות ל"ת ש"נ:
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 טעמי המצווה
 

ורה. , שעליו מצווה התאיש ואישה והקמת משפחה עם ילדים המצב התקין הוא נישואי
 חכמינו ז"ל עסקו רבות בטעם מצווה זאת:

 
 סיבה דתית

אדם ביום ואחר נאמר: "ויקרא את שמם  ,"נאמר: "זכר ונקבה בראם ז"כ א'ראשית בב
ורק  ,שה כמשלימה של הגברהקב"ה יצר את האי ,כלומר .(ב-בראשית ה', א)" היבראם

ממסכת עירובין  צאיםאסמכתא לכך אנו מו .אדםכשהם באים לידי יחוד שמם הופך להיות 
זכר זכר ונקבה בראם ויקרא שמם אדם".  "כל אדם שאין לו אישה אינו אדם...דף ע"א: 

של  ושכן ייעוד ,ו, במעשה בראשית וביעוד היווצרותתייחד עם אישה פוגע בבריאהשאינו מ
 הזכר והנקבה ביחד להיקרא אדם, שהוא נזר הבריאה.

 
 סיבה ייעודית

בראשית )"פרו ורבו ומלאו את הארץ" תפקיד מרכזי בתורה והוא ישנו  זכר ונקבה(לאדם )
ואם  ,רק גבר ואישה יכולים לקיים תפקיד זה שבשבילו נשלחו לעולם ע"י הקב"ה  .(ח"כ ,'א

והוא ממילא מפסיד את העולם הזה ואת חלקו  עשה כן האדם אינו ממלא את תפקידו,לא נ
כי  , והוא ראה ברוח הקודשדיק גדולבעולם הבא. ראינו זאת אצל חזקיהו המלך שהיה צ

והנביא ישעיהו אומר לו : "צו לביתך כי  ,עומד לצאת ממנו בן רשע והוא החליט לא להתחתן
שואלים חכמים מדוע כפל הנביא את המילה מוות? תלמוד  ., א'(מלכים ב' כ') מות תמות" 

 ות בעולם הבא.וות בעולם הזה ומולומר מ
 

 רביה מתרשל בתפקידו.כלומר מי שלא עוסק בפריה ו
 

 סיבה אמונית
כשהתורה היא ספר החוקים , הוא נברא ישר ובריא :כלומראלוקים,  בצלםהאדם נברא 

יצירה פגומה ומשהו התקלקל להפעלת האדם ולאורחות חייו. לא ניתן לומר שהקב"ה ברא 
ך שתהלי ,מכאן נובע ., שתכלית הבריאה היא "זכר ונקבה בראם"כי הרי למדנו, כביכול

רוכש לו מידות כשם שאדם  - , ההתבגרותבשלב החינוך - הקלקול התרחש רק לאחר הלידה
ההפוכה היא קלקול ויציאה  הוכך גם הנטיי מגונות אחרות כגון: אנוכיות, כעס, גאווה וכד'.

 מסדרו של העולם.
 

 סיבה הלכתית
ות "פרו חוץ ממצ - נמנע מלעשותהששהאדם הזה  ,טעם נוסף למצווה מצוי במצוות עשה

הוא מבטל אף את מצוות עונה שהיא אחת המצוות החשובות שבין אדם  ,ורבו" שאדם מבטל
 לאשתו, ומצוות נוספות הקשורות למעמד הנישואים והנלווה אליו.

 
 סיבה חברתית

ישנו טעם נוסף המתבטא ביכולות האדם להעניק לזולתו. ידוע שהקב"ה יצר את האישה 
למישהו שאינו דומה לו. וכל שכן  ,לומד להעניק לזולתו כשאדם מתחתן הוא .שונה מהגבר

האדם מעדן את תכונותיו ובצורה מפתיעה הוא הופך מאדם  ,כאשר נולדים ילדים בבית
הופך לאדם בעל  יומאדם אגואיסט ,שקיבל כל הזמן מהוריו ומהסביבה לאדם נותן ומעניק

 מקיפה ומכלילה המשפיעה על החברה. ,ראייה כוללנית
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  סיכולוגיתסיבה פ
זוהי עדותו של ה' יתברך שיצר את . "לא טוב היות האדם לבדו" בפרשת בראשית כתוב

הוא דואג רק לעצמו ולבסוף  ,הוא מסתובב סביב עצמו ,משום שכאשר האדם לבד ,האדם
, כי הרי הוא הופך להיות לא יכול להגיע לידי שמחה אמיתית הוא אף פעם. נגרם לו צער רב

 יבתו.אנוכי לגבי כל סב
 

 סיבת ההיבדלות
 משני פסוקים הבאים נולדו שני הטעמים הבאים:

 סיבת ההבדלות מן הגויים , וסיבת ההבדלות מן הבהמות
 
 (,השמות י"ט ) והייתם לי עם סגולה" "
 (ב-ט, א"ויקרא י) קדושים תהיו כי קדוש אני""

 
הנביא  ,י"ג( –י ט,בעזרא ). הקב"ה הבדיל אותנו מן הגויים סיבת ההיבדלות מן הגויים:
: "ועתה מה נאמר ' בהידבקות בתועבותיהם של הגוייםשל ה וקושר את עניין עזיבת מצוותי

ארץ נידה היא בנידת עמי הארצות בתועבותיהם  ,הארץ אשר אתם באים לרשתה לאלוהינו...
ואין טומאות ותועבות אלא משכבי זכר. אנו יודעים  .אשר מליאה מפה אל פה בטומאתם"

 הרומאית הדבר היה נהוג ונחשב לגאווה ולכבוד אצל הגברים. שבחברה 
 

בועלת  - בהמה. "התורה ציוותה אותנו לא להתנהג כבהמות :סיבת ההבדלות מן הבהמות
ואילו אצל האדם האישה נבראה  ,בעלי החיים נבראו זכרים ונקבות כל אחד לחוד ,והולכת"

א בזמן לצורך קיום המצווה "פרו והחיבור יבו ,כחלק מהזכר שהפרוד ביניהם הוא ארעי
 ורבו" והשלמת התיקון.

 
 של מי שאינו נושא אישה –חומרת האיסור 

 
, שחובת הנישואים והקמת בית יהודי כשר עפ"י אורחות התורה הם הכרחיים חכמים הבינו

 ובלתי מתפשרים וישנם ביטויים מאוד בוטים כנגד האנשים שלא מתחתנים:   
 

 שבעה מנודין לשמים...מי שאין לו אישה".: הגמרא בפסחים קי"ג ע"ב" 
 שנאמר:  ,לא יכול לעבוד –כל כהן שאין לו בת זוג : "זוהר פרשת נשא קמ"ה ע"ב

משום שהשכינה לא שורה במי שלא  :אמר רבי יצחק 'וכפר בעדו ובעד ביתו )אשתו('.
 ."התחתן

  :שורה שהרי עד שלא התחתן לא  ,מידבק בשכינה אדם שמתחתןזוהר חדש נ' ע"ב
 עליו שכינה משום ששכינה לא מופיעה במקום פגום וחסר.

 :גורם : כל מי שאינו עוסק בפרו ורבור"א אמר מסכת יבמות ס"ג ע"ב ס"ד ע"א...
 לשכינה שתסתלק מישראל.  

  :בפריה  לים אותו...עסקתכשאדם נפטר מן העולם שוא"מסכת שבת ל"א ע"א
 .?"ורביה

 
התורה או משום  הלא משום שהתאכזר - ה התורהכל מה שהוא מנוגד לטבע אסר ,אם כן

, על היחיד, על הציבור ועל על הכלל, , אלה אדרבא משום שריחמה על הפרטלב שרירות
 מעשה הבריאה.
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 גנטיקה או השפעות סביבתיות פסיכולוגיות נרכשות -נטיות הפוכות 
 

לויה ועומדת כעת ת .על טעמה ועל חומרת האיסור ,עד כאן דיברנו על האיסור מן התורה
אם האדם נולד  ;ההשאלה האם האדם בעל הנטיות ההפוכות נולד כך או שמא נוצרת הנטיי

כך, כיצד ניתן לבקש ממנו לשנות כביכול את הטבע שבו הוא נולד? ומה הם הדרכים לשינוי 
 ?.ולתיקון? והאם הם אפשריים

 
, כמה )פרק תשיעיבספר ראשית חשבהחלט האדם נולד עם נטייה זו.  ,ישנה גישה שטוענת

, שכל שקיים משכבי זכר בגלגולו הקודם בהשפעה תורת הסוד מלמדת אותנו (שער האהבה
כאשר הפעם באמת קיים בו הרצון לקיים משכבי זכר. כלומר, , יחזור בגלגול חדש החברה

 זהו עונש על מעשיו בגלגול הקודם וכיום עליו לתקן את שהשחית.
 

אדם שנולד בדרך זו נדרש , הרי דם וזהו פגם בתולדהשניתן לאם נטען שזהו עונש גם א
לשכב משכבי זכר" כדי לעמוד לממש את רצונו: " להמשיך ולחיות את חייו כעקר בלי

 .ובניסיונ
 

, כשם שניתן להתגבר על יצר זההתורה מלמדת אותנו  ,גם אם פגם זה הוא פגם מולד
 שהאדם מתגבר על שאר יצרים מולדים.

 ,שהוא לעולם לא נותן לאדם ניסיון שהוא לא יכול לעמוד בואמר שאלוקים , הוכחה לכך
שניתן להתגבר על רצון זה , שאם לא כן צווה זו "איסור משכבי זכר" מלמדת ועצם ציווי מ

שאינו יכול  כי ידוע שאין מצווים את האדם בציווי, האלוקים לא היה מחייב מצווה זאת
דות בפניו אפשרויות רבות, החל מעזרה לעשותו. ואם האדם רוצה לשנות ולהשתנות עומ

 המלמד תרופתית וכלה בעזרה פסיכולוגית, ואף ישנו אתר באינטרנט שנקרא "אתר הנפש"
ולהקים משפחה בישראל כל  םשניתן לשנות את היצר ואף לחשוק באישה כאנשים נורמאלי

 עוד האדם רוצה בשינוי . 
 

נולד בעל נטיות הפוכות בגלל הרכב עליי לציין , כי שום מחקר לא הראה עדיין, שאדם 
עדיין לא ניפו ולא  ,תורשתי זה או אחר בגופו. במיוחד בדורנו שבו ניפו את הגנום האנושי

 מצאו את הגן האחראי לנטייה זאת.
 

: וניים ומהשפעות זרותהגישה ההפוכה טוענת שאין זו בעיה גנטית אלא נובעת ממניעים חיצ
 . פסיכולוגיות, חינוכיות וחברתיות

מצוי בעובדה שרוב מוחלט מבעלי הנטיות ההפוכות  ,שאין זה דבר גנטי הוכחה ניצחת
היו ברוב י -בנים שנולדים מבעלי נטיות הפוכות  :ויותר מזאת ,תנולדים למשפחות נורמאליו

 , נורמאלים לכל דבר.מוחלט
 

בחייו  אדם המגלה בשלב כלשהו .ה במישור הפסיכולוגישהבעיה נעוצ רוב החוקרים טוענים
 במחקרים פסיכולוגיים את נטייתו ההפוכה סובל ברוב המקרים מייסורי נפש לא פשוטים.

של תהליך מסובך מאוד של  ו, שהנערים בגיל ההתבגרות המוקדם נמצאים בעיצוממתגלה
גיבוש זהות מינית. ודווקא  משום שחלקם עוברים לבטים לא פשוטים של חוסר ביטחון במה 

בעיה בשלב מסוים בחיים עם הזהות שלהם מול אחד מהורים לטוב , או שהייתה להם שהם
, הנבנית שלב על שלב. ואם מקבעים את הזהות המינית של האדם או לרע, הרי דברים אלו

 הרי החסך, שלב מסוים לא ימוצה עד תומו בצורה נכונה ויוביל לבניה תקנית של השלב הבא,
 הות המינית של הילד.על גיבוש הז ישפיעו - או הטראומה, או הבעיה 
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הוכחה לכך אנו מוצאים בילדים שגיבשו לעצמם נטיות הפוכות לאחר שעברו מקרה אונס. 
שגופם חביב על גברים  ם להם להאמין בתת מודע שלהםהדבר השפיע עליהם באופן כזה, שגר

נשים. כמו כן, בן שחווה מערכת יחסים בלתי תקינה במשפחתו, ערבוב תפקידים  יותר משל
 .להוביל את הילד לרצות במין ההפוך, הערצת האבא והשפלת האם, יכולה לאבא אהאימבין 

 
, אלילי כיום תפקיד מכריע בעיצומה ועיצובה של נטייה זאת., לאמצעי התקשורת יש כמו כן

והבידור מתהדרים בהיותם בעלי נטיות צי הילדים ובתוכניות "הטוק שואו" הנוער בערו
שמעצם התהוותו מחקה את הגדולים ממנו ובטח את  - בגרוהילד או הנער המת ,הפוכות

שהוא  משכנע את עצמו, ואת עצמו לאהוב נטייה זאת מלמד, והוא ךמושפע מכ  - "אליליו"
גם לאינטרנט יש חלק גדול בהשחתת מידות האדם,  בכך שהיא  .כזה כדי להידמות אליהם

הם להפוך לבעלי "נטיות מזמנת לבני הנוער תמונות וסרטים לא צנועים, והדבר גרם ל
 הפוכות".

 
 כיצד נתייחס לבעיה ונטפל בה?

 
 האין לתת לה לגיטימצי ,שמקור התופעה הוא גנטי דעה הסוברתראשית, אפילו אם נניח ל

כזהות הנכפית על בעליה בלי אפשרות בחירה,  תובכך איננו יכולים להכיר בהומוסקסואליו
ין היא ית. והשאלה היחידה שנותרת עדשהדת מחייבת לנקוט עמדה בשאלה הזא ןמכיוו

 כיצד להתמודד עם תופעה זו.
כדוגמת )כמו שכולם משוכנעים היום כי למחלות מסוימות יש גורמים גנטים וסביבתיים 

הרי אף אחד אינו חולם להוציא את הסכיזופרניה מרשימת המחלות   (,מחלת הסכיזופרניה
ש להתייחס לנטייה הפוכה לא לתת לה כך ישחובתנו לטפל בהם ולרפאם כמיטב יכולתנו. 

לקבוע שהיא מחלה והיא תופעה הרסנית וראוי להילחם בה ולנסות , אלא הלגיטימצי
בלי קשר לשאלה האם הסיבה המביאה אליה קשורה לגנטיקה או  ,לעקור אותה מהשורש

 ולכן יש לנסות לטפל בה ולא לקבל אותה כמובן מאליו ולא ,, לעקרותהיא גורמת לסבללא. 
לאפשר לה לצמוח ולגדול, כי היא כמו מחלה ממאירה שאם לא נבער אותה היא תלכוד 

 אותנו. 
 

עלינו לשים לב לעובדה, שגם אם המדע היה מכריע באופן מוחלט שהנטייה ההפוכה אכן 
שכן  ? התשובה היא חד משמעית לא!!!יתה הפסיקה ההלכתית משתנההאם ה ,גנטית

 אלה נובע מחובת הציות לריבון העולם. ,ו תועלתניהקריטריון הלגיטימי ההלכתי אינ
. ממזר יכול להיות בעל יצרים נורמאלים לגמרי, ואם הוא ותהממזרלדוגמא את מקרה  חניק

אדם דתי ורצונו הוא לעבוד את אלוקיו, וכמובן לבנות בית יהודי כשר, יש לו אמנם פתרונות 
אפשר להכחיש את האומללות אבל אי  ת.נשיאת גיורת או ממזר כגון ,הלכתים שונים

 .!הוההלכה אינה משתנ, שבכל מקרה לא הוא האשם בו, הלכתיהנגרמת לו עקב מצבו ה
 

עלינו לדעת שאין אנו יודעי דעת עליון ולא עלינו אך , ןהתורה אמנם מעמידה אותו לניסיו
 כל שביכולתנו לעשות זה. לקבוע מה התורה רצתה באיסורה או למה כיוונה השגחה עליונה

 שביכולתנו להגיש לו. והדתיתת כל העזרה הפסיכולוגית האמונית להגיש לאדם הסובל א
 

, גם לו הקב"ה מותיר אור קושי בעבודת ה'למרות שיש לאדם היהודי בעל הנטייה ההפוכה 
"עשה אלוקים ברא את האדם ישר והמה בקשו חשבונות . בקהלת כתוב בקצה המנהרה

 ,ך מעיד שהאדם הוא ישר והוא נולד בריא בצלם אלוקיםשלמה המל .)קהלת ז', כ"ט(רבים" 
 והקלקול שנוצר הוא תוצאה של מעשיו.
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לקלקל תאמין "אם אתה מאמין שיכולים כמו שלמדנו ר' נחמן  ,אם כן ישנה אפשרות לתקן
 !שיכולים לתקן"

אחרי שהאדם זונח  .לים ק"ל, ד()תהכך תמצא את גדולתו של האלוקים "כי עמך הסליחה" 
 ח וימחק לו את החטאים.לו כו ןאלוקים איתו הוא יעזור לו ויית ,חטא ורוצה לתקןאת ה

 ואם יחזור בתשובה מאהבה הוא יהפוך לו זדונות לזכויות.
 

אך שכר גדול  .לא לחינם אמרו חז"ל בתפילה "אל תביאנו לידי ניסיון" .המלאכה קשה מאד
 אלא לעבוד את ה' כרצונו., שכן אין אנו רוצים בצידה

 
 סיכום

 
 –לשבת פרשו חז"ל  (.י"ח)ישעיהו מ"ה, " רהיצ לשבת -ה תוהו בראנאמר בנביאים "לא 

 ליישב את העולם.
 

 כיצד ניישב את העולם?
כמות והאיכות, העם ישראל חשובה ב תוך כדי אחריות כלפי העם והדור, שאנו ממשיכיו.

ם פגומים ופוגעים הם יוצאי -ואם איננו מביאים ילדים או שמביאים ילדים ללא טהרה 
 בשושלת.

, זהו הכוח, זוהי ה מאוד חשוב להראות מי ילד את מיבתורעם ישראל זהו עם של משפחה. 
יות כבדה מאד להיות חלק מהעם היהודי ומעם ישראל. לא לחינם בשעת וזוהי אחרעוצמה ה

 לחיות חתונתנו אנו אומרים "כדת משה וישראל", שאנחנו מקבלים עלינו בנישואים הללו
שאם אנו פוגמים אנחנו פשוט עושים  ,ואנו חייבים לדעת אותם כפי שהתורה הכתיבה לנו.

 חור בשרשרת.
 

ולכן על כל אדם להשתדל להגיע למטרה  ,בית טוב בעם ישראל הוא הגנה על כלל ישראל
 נשגבה זו.
 

 שאינם ולכן אנו נתקלים כיום בהרבה יהודים ,במצווה חשובה זו השטן מבקש לפגועדווקא 
שהאדם היהודי אמור ויכול והסטייה המינית היא ניסיון נוסף  שומרים על טהרת המשפחה,

 להתמודד עמה.
 

עים לו עליו לעבוד קשה, אך מסיי אמרו רבותינו שמי שרוצה להתקדש קשה.המלאכה אכן 
לא לחינם אמרו רבותינו "דרך ארץ קדמה לתורה" ופרשו: העבודה על המידות  משמיים.

אה את האדם לידי גדלות בתורה ולידי קדושה והתעלות, וכל הרוצה להתקדש היא זו, שמבי
יעין לו מהשמיים. יכול להיות שהעבודה על המידות היא דבר קשה מאד, הדורשת ימס

מבטיחים   - התערבות מהשמיים, ועזרה על טבעית, אך אדם שרוצה ועושה את ההשתדלות
  - נאמן בישראל ולקיים את מצוות בוראו יעים לו, והוא זוכה להקים ביתימסשלנו חז"ל  

 ומה לנו גדול ונשגב מזה.
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 אלעד בן דוד /יהדות ואסטרולוגיה
 

 מה בין אסטרולוגיה לאסטרונומיה?
 

השוני בינם מתבטא  .ישנם שני מחקרי שמים, האחד שמו אסטרונומיה והשני אסטרולוגיה
ים על מנת שנוכל לעבר משתמשים בחישוב מסו הבדרך השימוש בהם, כך שבאסטרונומי

מדע זה עזר, עוזר ויעזור לאנשי הים והמדבר על מנת להתמצא  ב חודשים.שנים ולחש
 האסטרונומיה מתבססת על מיקום הכוכבים באותו היום. כםבדר

 
לעומת זאת האסטרולוגיה, הידועה גם בשם "איצטגננות", מסתמכת אף היא על הכוכבים. 

  האדם.של תנועת  הכוכבים ומיקומם בשעת לידתו של  אך זו מחושבת בעזרת חישוב מסוים
 

 מטרת האסטרולוגיה
 

 מדע זה מציע מספר דברים נוספים. 
האסטרולוגיה טוענת כי ניתן לדעת את עתידו של האדם בעזרת מיקום הכוכבים בזמן 

דבר נוסף  ם לדעת, בהצלבה עם מיקום הכוכבים בשעת לידתו של האדם המסוים.שרוצי
)האישה לה האדם מתאים(   ה מציעה היא למצוא לאדם את "שאהבה נפשו"שהאסטרולוגי

 בעזרת חישוב מסוים של הצלבת מפות אסטרולוגיות.
 

 כיצד זה עובד?
 

 בתים. 12-פלנטות, הנקראות גם כוכבים, ו 10מזלות,  12-האסטרולוגיה מתחלקת ל
תולה, מאזניים, המזלות לפי סדרם הם: טלה, שור, תאומים, סרטן, אריה, ב 12שמם של 

 עקרב, קשת, גדי, דלי ודגים.
של הפלנטות לפי סידרן הן: שמש, ירח, מרקורי )כוכב חמה(, ונוס )נוגה(, מארס  שמן

 )מאדים(, יופיטר )צדק(, סאטורן )שבתאי(, אוראנוס, נפטון ופלוטו.
קטעים  20-כל מזל משתנה בהתאם למיקומו בבתים ופלנטות שונות כך שיש לכל מפה כ

פרים על אותו אדם, כך שהאסטרולוג צריך לתמצת את כל הקטעים הללו לדברים המס
 אותם הוא מחפש.

 
 גם בין ארבעת היסודות: יםהמזלות מתחלק

 טלה, אריה, קשת. -אש
 שור, בתולה, גדי. -אדמה
 תאומים, מאזנים, דלי. -אוויר

 סרטן, עקרב, דגים. -מים
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 אסטרולוגיה ביהדות
 

גיה נודע בעיקר באזורי היבשות אסיה ואפריקה )מדינות ערב(. העדויות עיסוק האסטרולו
העדות הראשונה הידועה ביהדות  מימי אברהם אבינו. הראשוניות למדע זה קיימות כבר

ה' אומר לו: "צא  ,כתוב במדרש שבזמן שאברהם מתלונן לה' שאין לו ילדים לו עצמו;שייכת 
 וכבים ובמזלות שאין לו ילדים.מאיצטגנינות שלך", משמע שאברהם ראה בכ

 
שנאמר לו  1ר' אליעזר המודעי היה לומד דוגמא נוספת מהפסוק "ואתה את בריתי תשמור"

אחרי לידת יצחק, מתברר שאברהם אבינו לאחר בריתו עם ה' עדיין עסק באיצטגננות, 
שאברהם אבינו שהכיר את הקב"ה מימי ילדותו יעבוד עבודה זרה?! ולכן סובר  ןהייתכ

 אליעזר המודעי שאין כל איסור בה אלא היא רק בקיאות וחכמה טהורה.
 

חז"ל היו מודעים לחכמת המזלות ולא התכחשו לה, אדרבה הם הסכימו שהיא קיימת אבל 
בגמרא מוזכרים מספר רבנים שכן אעפ"כ,  לא מדויקת, ונהגו שלא להתעסק בה יותר מידי.

ולטים שבהם היה שמואל שהיה בקיא במדע היו בקיאין במדע זה ואף התעסקו בו, אחד הב
רוש לפי י)פ 2"הזה כל כך עד שאמר על עצמו: "נהרין לי שבילי דשמיא כשבילי דנהרדעא

 ק"ע(. ' דףעשה לך רב'
 

ומר: "אין מזל האחד א .לדוגמא: ישנה מחלוקת בין שתי מימרות של חז"ל בקשר למזלות
. 4יא מילתא אלא במזלא תליא מילתא"והשני: "בני חיי ומזוני לאו בזכותא תל 3לישראל"

רואים שאין ש ,אומרים רש"י ותוספות במקום ,אלא ם.לכאורה ישנה סתירה ביניה
 המחלוקת האם יש מזל או אין אלא האם יש בכוחה של תפילה לשנות את המזל.

 ולפיכך רואים מכאן שאכן האמינו שעניין המזל אכן קיים.
 

ניהם על אמיתותה ועל השימוש יראשונים נחלקים באך לא רק חז"ל עסקו בנושא זה, גם ה
הוא טוען  מין בשיטה זו למרות שהוא מודע לה.הנעשה בתורה זו. הרמב"ם, למשל, אינו מא

שכר ועונש ושל הבחירה החופשית, ולכן של שמדע זה גורם לכפירה באמונות הבסיסיות 
 .5בודה זרהאסור להתעסק בה, וכל העובד בה הוא כעין עובד ע

 
טוען שאין מספיק מידע על מדע האסטרולוגיה ולכן הוא אומר שרצוי לא  6זאת הרס"ג עם

הרס"ג  תיר זאת לגמרי.אבל גם לא ה םלהתעסק בו, משום כך לא אסר מפורשות כהרמב"
מוסיף ואומר שאין להפוך את האמונה המוכחת באל לדבר פחות חשוב כדי לחקור ולהגיע 

 לעומק המדע הזה.
 

כי הוא אשר  ,כהרמב"ם וכרס"ג שאין לעסוק במדע זה בין לטוב ובין לרע, חושב 7המאירי
שהרי אם נאמר בכוכבים שאותו אדם יהיה שופך  .שולל את עקרונות הבחירה החופשית

לא צריך למנוע ממנו את הבחירה מכיוון שה' נתן בידו את הבחירה לעשות טוב או רע  ,דמים

                                                 
 בראשית י"ט, ח 1
 ברכות נ"ח 2
 שבת קנ"ו 3
 מועד קטן כ"ח 4
 ט-הלכות עבודה זרה, פי"א, הלכה ח 5
 קצ"ה-פירוש לאיוב ל"ט, קצ"ד 6
 שבת קנ"ו 7
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מאירי מסכימים שיש לכוכבים השפעה על הרמב"ם, הרס"ג וה אמנם,. !ולא נקבע מראש
 הצומח.

 
שאכן יש כוח לכוכבים לנבא עתידות, ואין בלימודם כל פסול או  8לעומתם טוען הראב"ע

עבודה זרה, הראב"ע אף מוסיף ואומר שדרך לימוד הכוכבים ניתן להגיע על ידם לעבודת 
 הכוכבים ניתן לראות, בעזרת ידיעת 9כך שנאמר: "כוח מעשיו הגיד לעמו"שמה, יבורא של

 בפתיחה לאחד מחיבוריו: ע אף אמר הראב"את גדולת הקב"ה. 
 

 "על כל האודות, הכי לנו להודות
 לי עשר ידות, אלוקי תן בסודות

 גילוי עתידות, לנולדים ויולדות" .
 

 אחד מחיבוריו אשר עסקו בנושא זה ואף תמכו בו.וכן ר' שלמה בן גבירול היה בין הרבנים 
המזלות והשפעתם על האדם  מתאר הרב את גלגלי הינו "כתר מלכות" שבו המפורסמים

 הרב גם קובע בעזרת מדע זה את ביאת המשיח ואת הגאולה השלמה. והסביבה.
 

ואם בכל זאת ישנה אמת במזלות מה נעשה נגדה? כיצד נשמור על עצמינו מרוע הגזירה? 
תפילה, צדקה ותשובה  :ותרחז"ל והרבנים כולם מביאים את הדרך המוכחת והפשוטה בי

 אשר ידועים כמקלי הגזירה, ומעבירין אותה.
 

 .10"םישנה דוגמה של חיזויי עתידות אשר הובאה במדרש על הפסוק: "ראו כי רעה נגד פניכ
פרעה שהיה חוזה בכוכבים ראה כוכב שנקרא "רעה" )בימינו יתכן שהכוונה למאדים( אשר 

וון מזלם של ישראל. אך המדרש ממשיך ואומר סימל פורענות ושפיכות דמים, מגיע לכי
את העם בכניסתם  11שאותו הדם שפרעה ראה בחטא העגל נהפך לדם המילה שמל יהושע

 לארץ.
 

אבל לא ידעה  ,שראתה באיצטגננות שלה צאצא מיוסף ,דוגמה נוספת ישנה מאשת פוטיפר
יוסף לשכב ולכן ניסתה לשדל את  ,עם הבת שלה  או איתה - עם מי יהיה הצאצא הזה

 .12עימה
 

מדברי חז"ל, מהראשונים ומשתי דוגמאות אלו אנו רואים שיש אילו שיירי אמת 
באסטרולוגיה, כנראה שיש לה בסיס, אך איננו יודעים בדיוק כיצד לפרש את המראות הללו 

 ולכן אנו צריכים להיזהר ממדע זה.
 
 
 
 

 

 

 

                                                 
 פתיחה לספר המובחרים  8
 תהלים קי"א 9

 שמות י, י 10
 יט-יהושע ה, ב 11
 י"ט-ז בראשית ל"ט, 12
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 לולו-אליהו בןהזוגיות במבט שני / 
 

 הקדמה
 

, מכיוון שהנושא עצמו מאד מעניין ר זה שעוסק ומפגיש בין הזוגיות והיהדותבחרתי במאמ
לשלב כמה שנים ספורות נגיע כולנו  בעודעומד להיות מאד אפקטיבי מכיוון ש והוא

 הנישואים.
 

 האהבה
 

 הגדרת האהבה
זה בא לידי ביטוי בפעולותינו הבה'. בחיי היום יום אנו משתמשים פעמים רבות במילה 'א

השימוש הנרחב במילה 'אהבה' אני אוהב לאכול וכו'.  אני אוהב לישון, למשל: ת,השונו
  ש את המושג 'אהבה'.מטשט

 
 ,ליחיד או לציבור המרגיש קשר נפשי לזולתו,אדם  חיבור.בלשון הקודש 'אהבה' פירושה 

הדבר האהוב הוא אוהב אותי. כלומר האהבה מבטאת תחושה של חיבור.  - לרעיון מסוים
 .פי פירוש "יחל ישראל" לפרקי אבות מאת הרב ישראל מאיר לאו(-)עלק מהאוהב הוא חל

 האוהב והאהוב .13של המילה 'אחד' שזה  אכגימטריי 13של 'אהבה' זה  איהגימטריבכדי לא 
  אחד הם. הם משלימים זה את זה. -
 

 השכל והרגש
הרגש, מכיוון  ב מןהשכל והרגש הם איברים חיוניים לאדם. ברור לנו שהשכל יותר חשו

 ובמה אנחנו שונים מן החיות? שלנו יש גם רגש וגם שכל.שרגש יש לחיות, 
 שמעתי משפט יפה:"אני חושב משמע אני קיים..."

פי כן, השכל מבטל את הרגש והופך להיות שולט על כל הכוחות, והרמב"ם מסביר -אף על
הוא נפש האדם, -ם"פועל הרגשת האד שהשכל מעל הרגש ומראה שאנו שונים מן החיות:

 .הוא נפש החמור" )רמב"ם שמונה פרקים, א'(-ופועל הרגשת החמור
 

 רגש האהבה 
אם  לדוגמא: חפת שיכולה להשפיע על השכל השולט.יש עוצמה חזקה מאד וסוברגש האהבה 

ליבו יציעו לבחור בחורה נפלאה בעלת כל המידות והמעלות האובייקטיביות, אבל כיוון שאין 
את  ומסביר"הרגש הוא מתווך  הרב קוק מוסיף על כך:דחה את ההצעה. נמשך אחריה י

שהוא מאד לא יציב, היא רנה(. הבעייתיות ברגש עמ'  השכל לחיים" )אורות הקדוש, א,
התלהבות הולאחר כמה ימים  ,אדם יכול להתלהב מרעיון מסוים ולהיות מלא מרץ למשל:

שהרגש הוא אינו קבוע  ןעל הרגש מכיוו יורדת, על כן אי אפשר לבסס חיי נישואין אך ורק
וכתבתי ולא רק על הרגש, והנישואים כן. בציבור הדתי הזוגיות מתבססת בעיקר על השכל, 

 למעלה שהרגש נגמר בשלב מסוים, אך בלעדיו אין מערכת נישואים תקינה.
יל אצל הזוג הדתי הרגש אינו מספיק ויש להפע פי עוצמתו של הרגש.-קבל החלטות עלצריך ל

רמה דתית, זרימת שיחה, יראת שמים : כגון ,שיקולים אחרים וחשובים הקשורים להתאמה
 וכו'...

 
בניית הקשר בציבור הדתי היא כל כך יפה שאפילו אחרי החתונה, השיא שבזוגיות, אנחנו 
ממשיכים לבנות את הזוגיות. ואי לכך לפני חתונה הבחור הדתי לא נוגע בבחורה וכדומה. 
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רבי מאיר ששואל למה אנו  ופני בין האיש לאישה.יש הפסקות בקשר הג אחרי החתונה
צרו בשביל עונה שההפסקות האלו נו ות האלו בין האיש והאישה,צריכים את ההפסק

 שהאישה תתחבב על בעלה!.
  

הם י"אהבת איש ואישה הוא דבר שבחובה שיהא בינ ה'פלא יועץ' מוסיף לנו בענייני אהבה:
 )יבמות סב ע"ב(. חייב לאהבה כגופו ולכבדה יותר מגופו"" בגמרא: אהבה עזה, שמצינו כך

 
אסור לקדש אישה עד שיראנה, שמא יראה בה לאחר מכן דבר מגונה ותתגנה כתוב בגמרא "

כיצד יצחק אבינו לקח את רבקה לאישה בלי   :)קידושין מא ע"א(. נשאלת שאלה עליו"
אלא,  .?ותהי לו לאישה ויאהבה""ויקח את רבקה  שכתוב: ,שראה אותה והכיר אותה
בנוסף לכך יצחק היה מחובר ליופי הפנימי  .לא עניינו את יצחקפרטיים חיצוניים כגון יופי 

 וכידוע לנו יצחק היה עיוור. ,של רבקה
 

 שאלו את הרב אבינר כיצד משמרים את האהבה בין בני הזוג לאורך שנים רבות?
 .שונא – אוהב, ומי שרוצה - מי שרוצה וטה.שאך יש לה תשובה פ ,זו שאלה קשה :ענה הרב

אדם צריך להחליט אם הוא רוצה  הרוצה לשנוא, רואה את הדברים הרעים שבבן הזוג.
 לאהוב או לשנוא.

 
 אהבה שתלויה בדבר ואהבה שאינה תלויה בדבר

 שתלויה בדבר, זו אהבת אמנון ותמר" בטל דבר בטלה אהבה. "כל אהבה שהיא תלויה בדבר,
 פרק ה',משנה טז'(.בות, מסכת א)
 

"ויהי אחרי כן, ולאבשלום בן דוד אחות יפה נאמר: בתקופת דוד המלך )שמואל ב' י',טו'( 
 ..."ויצר לאמנון להתחלות בעבור תמר. ויאהבה אמנון בן דוד, ושמה תמר,

לפי הכתוב, אנו מבינים שאמנון מאד אהב את תמר עד כדי כך שהתחלה )עשה את עצמו 
 מיד לאחר מכן כתוב: וכך היה.איתו,  הונדב, על מנת שתמר תבוא לסעודחולה( בעצת י

 .כי גדולה השנאה אשר שנאה מאהבה אשר אהבה" "וישנאה אמנון שנאה גדולה מאד,
איך ייתכן שאהבתו העצומה של אמנון הופכת בבת אחת לשנאה חזקה  :נשאלת השאלה

אהבה  .ל דבר בטלה אהבה"בט - "אהבה שהיא תלויה בדבר התשובה לכך מהמשנה: מאד?
 ה אהבה אמיתית.התלויה בסיבה החיצונית כגון יופי,עושר וכד' איננ

 
 .זו אהבת דוד ויהונתן" - "איזו היא אהבה שאינה תלויה בדבר :סוף המשנה

תדמיינו  נראה שהיא לא הגיונית. ,אם ננסה להבין את האהבה שהייתה בין דוד ויהונתן
והוא מצליח ומשגשג ואתם רוצים להעביר אותו לבנכם. לעצמכם מצב שאתם פותחים עסק 

נכם היה מעיף את המצב הטבעי שב .פתאום מגיע בחור צעיר ומתחיל להשתלט על העסק
אנו רואים ההפך. למרות שיהונתן היה אמור למלוך על עם  כאןאבל אותו בחור צעיר... 

 אותו מידי שאול אביו.הוא מוותר לדוד כי הוא יודע שזה רצון ה' ואפילו מציל  ,ישראל
. ואהבת נפש היא אהבה אהבה נצחיתבוודאי שזאת אהבת נפש,  האין זאת אהבת נפש בנפש?

האדם כמות שהוא ללא סיבה אהבת נפש פירושה אהבת מהות  ללא תנאים.אמיתית 
 חיצונית.

 
צר לי עליך פורץ בקינה: ", כשדוד המלך שומע את הבשורה המרה על הריגת שאול ויהונתן

 נשים". י יהונתן, נעמת לי מאד, נפלאתה אהבתך לי מאהבתאח
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"על כן יעזוב איש את  באהבת איש לאשתו כתוב:הרב יעב"ץ בפירושו למסכת אבות:  מסביר
אדם עוזב את בית  ,בשביל להקים בית .)בראשית ב',כד'( אביו ואת אימו ודבק באשתו"

למען אהבת נשים מוותרים על בית הוריו על אף הנוחיות של בית הוריו, אך לא את עצמו. 
אהבת דוד ויהונתן הייתה  על הרצונות והשאיפות. - אבל לא מוותרים על ה"אני" ההורים,

על כבוד זרעו אחריו  על כבודו, על מלכותו, - כי יהונתן ויתר אף על עצמו ,יותר מאהבת נשים
 על הכל ויתר למען דוד. -
 

אהבה , שבדורנו יש להרבות בשני אל"פין: והרב צבי יהודה זצ"ל היה מחנך את תלמידי
מאהבת ה' יתברך  ואמונה. בעמקות של אמונה מגיעים לערך האהבה שאינה תלויה בדבר.

ממנה חייב כל בן ישראל לשאוב את מידת  את עמו ישראל שהיא אהבה נצחית ובלתי תלויה,
 ולכל הבריאה כולה. האהבה לכל ישראל,

 
אוהב אלא למי שאוהב את "כי אין הקדוש ברוך הוא  :כתב הרמח"ל בספרו מסילת ישרים

 גם הקב"ה מגדיל אהבתו" ,וכל מה שאדם מגדיל אהבתו לישראל ישראל,
 

רא שכיבן, השתא דלא עזיזא "כי רחמתין הוה עזיזא אפותיא דספסי אמרו חכמים בגמרא:
ה של חרב , על רוחבעזה ה)=כשאהבתנו היית פוריה בר שיתין גרמידי לא סגי לן" -רחמתין 

 מיטה בת שישים אמות לא מספיקה( )סנהדרין ז, ע"א(.שכבנו. עתה שאין אהבתנו עזה, 
 

 מהות הזוגיות
 
 .זה כלל גדול בתורה" -' )ויקרא י"ט( ואהבת לרעך כמוך' אמר רבי עקיבא:"

איך רבי עקיבא מגדיר מצוות אהבת האדם לחברו ככלל הכולל את כל  :נשאלת השאלה
ה לא אמור להיות קשור לתורה כולה, אלא למצוות שבין אדם לחברו ולא ולכאורה ז התורה?

 בין אדם למקום?
 

  לנושא.הוא מביא פירושים  ,הרב אבינר"רעים אהובים" של  בספר

 והיותו נברא בצלם הוא אכן כלל הכולל את כל התורה  ,האדם נברא בצלם אלוקים
  בין המצוות שבין האדם לחברו ובין האדם למקום. כולה,

 מבינים מכאן ש"ואהבת  .ע"א( רש"י אומר "רעך זה הקב"ה" )חגיגה ז,וסף: הסבר נ
ואם זה קשור לה' אז ממילא זה כולל את כל , לרעך" כוללת את חברו ואת הקב"ה

אם האדם אוהב את חברו  :(שפתי חכמים' )ויקרא י"ט, י"חהמצוות. ופירש בעל '
אם  שאר מצוות שבין אדם למקום.ישמור בוודאי  - ושומר מצוות שבין אדם לחברו

נמצא  בוודאי שיהא מוכן לוותר בשביל ריבונו של עולם. ,הוא מוכן לוותר על עצמו
  גם אלה שבין אדם למקום. ,שאהבת הרע מביאה לכל המצוות

הרב אבינר מסביר יסוד חשוב: כאשר האדם מוותר על ה"אני" שלו לטובת זולתו, נפתחים 
כלל אוהב את עצמו ומכוון את מהלכי חייב על פי רצונותיו,  כל השמים לפניו. אדם בדרך

אבל הוא צריך להתרומם מאנוכיותו. עניינה של התורה שהיא דרך חיים, לרומם את האדם 
ולהביאו לכך שיתעניין וידאג לעניינים שמעבר  מעל הסתגרותו והתעניינותו בעצמו בלבד

אורות הרב קוק, לריבנו של עולם" ) ,לאנושות כולה לכלל ישראל, "לחבריו, - ל"אני" שלו
 ז(."הקודש ג, עמ' קמ

 
 ו שיא ההזדמנות ושיא הצורך לאהוב.זה .שיא אהבת האדם והחיבור הוא בין איש לאשתו

מבחינה של  אין עניין לאהוב אנשים רחוקים שאין האדם מכיר ואין לו מגע וחיכוך עמם.
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הם חיים  ,םכל השונות שביניהעם  אהבה הוא בין האנשים החיים ביחד, ולמרות זאת,
 באהבה.

 
אחת את  לכאורה, שתי המילים האלו סותרות, ."עזר כנגדו" כתוב: "חבבראשית ב',י

ומסביר שהעזר הוא בזה שהיא  ,האם האישה עזר או כנגדו? הנצי"ב נותן תשובה :השנייה
בכל נושא,  דהיינו אם שניים חושבים ואומרים אותו דברבראשית ב',י"ח(, נגדו )העמק דבר, 

ולעומת זאת התנגשות הדעות מביאה  ,הרי הם משעממים אחד את השני בדעתם המצומצמת
 להתגדלות הדעות.

 
 ?לשם מה - נישואים

 
והרמ"א  ,"חייב כל אדם לישא אישה כדי לפרות ולרבות" השולחן ערוך פוסק חד משמעית:

 .העזר א',א'( )אבן "כל מי שאין לו אישה שרוי בלא ברכה בלא תורה..." מוסיף:
 

האם הנישואים הם אמצעי להולדת להביא ילדים? האם רק כדי  בשביל מה אנחנו מתחתנים,
 מהותי אף ללא פרייה ורבייה?  או שמא לנישואים יש ערך עצמי, ,ילדים

הרא"ש כתב, שבנישואים אין מברכים  .הרא"ש והרמב"םנחלקו תשובה לשאלה זאת ב
ישא אישה" מפני שאין מצווה לישא אישה, אלא המצווה "אשר קידשנו במצוותיו וציוונו ל

, לפרות ולרבות, והנישואים זה רק אמצעי לכך, ואם היה אפשר לעשות כך בלא נשיאת אישה
 כתובות ז', ע"ב(. לא היה חיוב לשאת אישה )תוספות הרא"ש, ,פילגשכגון 

ין על מצוות מפני שמברכ לעומתו הרמב"ם פוסק שמברכים ברכת חתנים קודם לקידושין,
שאינם רק  מהות בנישואים,וויש אפוא ערך עצמי  ג(,"עובר לעשייתן )הלכות אישות ג, כ

 אמצעי לפרייה ורבייה.
 

בק באשתו והיו לבשר אחד" )בראשית ב, "וד על הפסוק המבטא את תכלית הנישואין: גם
 ( ישנם שני פירושים:כ"ד

כאן רואים שתכלית (. אב"עשהם מתחברים ושם נעשה בשרם אחד )רמב"ן ור -האחד 
 הנישואים היא החיבור בין האיש לאישה.

כאן רואים (. שהילד שנולד הזוג הוא הבשר האחד, כי הוא נוצר משניהם )רש"י -השני 
 שתכלית חיי הנישואים זה הילדים.

 
( בד"כ .א' "צריך לנשוא אישה בשביל פרייה ורבייה" )אה"ע א', כאמור: השולחן ערוך פסק,

יש לכוון  אלא מסביר הגר"א שלפי השולחן ערוך ערוך לא מתעסק בטעמי מצוות.השולחן 
( הרמ"א פסק ,ע"בב")יבמות ס, וזו שלמות המצווה. לעומתו, בעשייתה לשם פרייה ורבייה

אישה שחי בלא שמחה בלא ברכה בלא טובה" )אבן העזר, שם(. בא  וכל אדם שאין לה "להלכ
בקשר של אהבה ושמחה בין יש צורך  ורבייה כהלכתה,שכדי לקיים מצוות פרייה  ,ללמדנו

 והקשר הזה הוא היוצר את התנאים הנאותים לגידול הילדים וחינוכם.בני הזוג, 
 

מכל נישואים הם אמצעי לכך. וה ,לסיכום הפרק: נמצא שהערך העצמי הוא לפרות ולרבות
א נשיאת אישה, הרי בימינו שנאסרה פילגש ואי אפשר לקיים מצוות פרייה ורבייה לל מקום,

שתי המצוות כרוכות ומתקיימות כאחת: הנישואים מביאים גם לבניין העצמי של האיש 
-ב אבינר שליט"א)לקוח מתוך ספרו של הר של המשך הדורות לוהאישה וגם לקיום אידיא

 "רעים אהובים"(.
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 חידודים על חתן וכלה:
 

 .(5,ה=3,ל=2=,כ5,נ=4,ת=8)ח= 27חתן וכלה ביחד בגימטרייא קטנה זה= 
 (5,ה=10,י=6,ו=5)ה=  26שם ה' בגימטרייא זה= 

 
 שהזוגיות היא מעל ה'? חסר אחד? ןהייתכ

לום בית ותהא אהבה ה' מוכן להוריד מכבודו ומעצמו בשביל שיהא שתורה: התשובה היא ב
כמו שראינו שהכהן הגדול שם בתוך המים המאררים את השם המפורש של  בין איש לאשתו,

 ה'.
 

 חסר דווקא אחד? עלו במחשבתי מספר רמזים: מדוע

 .ה' אחד ואין עוד מלבדו 

  .החתן והכלה מקימים משפחה אחת 

 דרך חיים והתנהגות לאדם.ם היהודי, והיא לערק שניתנה  -תורה אחת 
 

 תודות
 

ורי ולאימי מורתי שתמכו בי לאורך המאמר הזה מוקדש להורי היקרים והאהובים: לאבי מ
 חי אך ורק בזכותם.כל השנים בהם אני 

שעזרה לי ברעיונות חדשים ועצות  ,שבע-תודה נוספת לאישה יקרה בעלת ניסיון ושמה בת
 ובסידור המאמר.

 ניר כהן שהעיר לי הערות על המאמר על מנת לשפרו. בתודה לר
 .בועז שנתן לי ספרים לכתיבת המאמר בתודה לר

קשים שהיו לי בתורתו של רבי רח והסביר לי את הדברים הטתודה נוספת לחברי מתניה ש
 נחמן. 

 
תודה רבה ונתן לי כוח ללמד ולעשות.  ינייםאני רוצה להודות לה' יתברך שפתח לי את הע

לאבי המדריך ולנפתלי התותח, ואלי פינק שרואה אותנו : לצוות שליווה אותי שנה שלמה
! מעל לכל, יותר ממשפחתו יישר כח! ועל כולם אברהם ממן שמשקיע כל הזמן תודה רבה!

 לי הזכות להכיר אתכם, מה אני אעשה בלעדיכם שנה הבאה. הה התותחים שהיית'החבר
 

בנוסף אני מבקש סליחה  .(גדליה ועוד... מאיר )קושניר,-חי-תכם עד אין סוף אליהוואוהב א
 אוהב אתכם ושמרו על קשר!!!  .מכל מי שפגעתי בו במשך השנה
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 פיאברהם ג'ראגדות חז"ל / 
 

 פתיחה
 

הוא  מעולם הדמיון. במסכת בבא בתרא עג עמ' ב' מספר רבה אגדה מאוד תמוהה שנשמעת
מספר שהוא ראה ראם שנולד ובו ביום היה גדול כמו הר תבור, ונשאל מה גודלו? ארבע 

עשר ק"מ( ואורך צווארו שלוש פרסות, ומקום הנחת ראשו פרסה וחצי. -פרסאות )כשמונה
 שחסם את נהר הירדן.והטיל את גלליו עד 

 
לשם מה מספר לנו רבה סיפור זה? היש תועלת בסיפור?  על כך יש לשאול מספר שאלות.

או שמא  ,או שהוא בא להעביר לנו מסר ,האם הוא באמת התכוון שהוא ראה ראם כזה גדול
אם אנו צריכים הבא בכלל בא לספר לנו זאת כדי למשוך את בני האדם שילמדו גמרא. ו

יפור איך שהוא כפשוטו, או לברר אותו ולהעמיק בו? ומאיפה לחכמים סמכות להאמין לס
 לספר לנו דברים אלו? על זה ועל עוד שאלות נדון במהלך המאמר.

 
 סמכות חכמים

 
מצאתי לנכון לעסוק בסמכות חכמים, וממילא נעמוד על  ,לפני שאנו עוסקים באגדות חז"ל

 .דינים של חז"ל וכל מיני פסקי דין שלהםבגמרא אנו מוצאים הרבה מחלוקות ו גדלותם.
 מניין לנו שאנו צריכים להקשיב להם? מי אמר שהם אלו שיקבעו לנו איך לנהוג?

  
בדברים י"ז, י"א נאמר "על פי התורה אשר יורוך... לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין 

מה שחכמים  שכל (ג עמ' א'"כדף שבת )מסכת ושמאל". מפסוק זה במסכת לומד רב אויא 
וכל המקיים את דבריהם  ,מצווים אותנו זה כאילו הקב"ה ציווה אותנו ע"י משה מסיני

 מקיים את דברי ה'.
 

ושלים הרמב"ם ב"משנה תורה להרמב"ם" בהלכות ממרים פרק א' כותב: "ב"ד הגדול שביר
ומהם חוק ומשפט יוצא לכל ישראל...ומי שמאמין במה משה הם עיקר התורה שבעל פה...

מי שאינו עושה כהוראתם עובר על לא תעשה  וכלעליהם.  ןרבינו חייב לסמוך עליהם ולהשע
 )דברים י"ז, י"א(". סור מכל אשר יגידו לך ימין ושמאל'לא תשנאמר '

 
שאול מביא בספרו "מצווה ולב" עוד הוכחה מהתורה לסמכות חכמים -הרב אלימלך בר

תן תורה אמר הקב"ה למשה רבינו: "הנה ושגם האמונה בקב"ה מגיעה ע"י חכמים. בשעת מ
)שמות י"ט, ט'(. "גם בך" מתפרש ע"י רש"י שם  אנכי בא אליך... וגם בך יאמינו לעולם"

שלא ינסה אדם להאמין  ,בנביאים הבאים אחריך. זה אומר גם אמונת חכמים לדורות
בקב"ה רק ע"י החקירה השכלית, אלא שתתחזק האמונה שלו בקב"ה ע"י חז"ל שהיא 

 אמונת אומן איש מפי איש עד למשה מסיני.
 

הרב נתן אורטנר בספרו "אשנב ליהדות" מביא דוגמאות ל"סמכות חכמים". סמכות אחת 
הפקר". כלומר סמכות של הפקרה  –בענייני ממונות המכונה בהלכה בשם "הפקר בית דין 

שחל  ר"המתקיעת שופר ב תוהפקעה. סמכות נוספת היא תקנות בעת הצורך כגון: הימנעו
בשבת. אך חכמים אינם יכולים להתיר ב"קום ועשה" דבר האסור מן התורה, כגון: היתר 

 גרושה לכהן.
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לא יעלה על הדעת שחז"ל בחרו לספר לנו סיפורים  ,אם התורה נתנה להם סמכות כה גדולה
 ללא שום משמעות. 

  
 הגדרת אגדה )מדרש אגדה(

 
 עת נראה מה זו אגדה.עד עכשיו דיברנו על סמכות חכמים בהלכה וכ

 
אגדה היא דברי אמונה חכמה ומוסר, סיפורים ומשלים  ,לפי ה"אנציקלופדיה התלמודית"

וכולם  ד הלכות ואגדות )תנחומא פ' יתרו(,שאין בהם הלכה. ואמרו: משנה משולשת, תלמו
נאמרו למשה מסיני )ירושלמי מגילה פ"ד ה"א(, וניתנה למשה מן השמים כשאר התורה 

 ביעיקרה של אגדה נסמכת על דרשות הפסוקים. ר רדב"ז ח"ד ס' רלב(.)שו"ת ה שבעל פה
  - היה הראשון שחיבר מבוא לתלמודאשכולות, גאון בתורה ובמדע, איש  - שמואל הנגיד

 הוא אגדה". -אומר: "כל פירוש שבא בתלמוד על עניין שאינו של מצווה 
 

 ייחודה וחשיבותה של לימוד האגדה
 

שמתוך כך אתה מכיר את הקב"ה  ,למוד אגדה –מי שאמר והיה העולם "רצונך להכיר 
 ומדבק בדרכיו" )ספרי, עקב, י"א, כ"ב(.

 
נשאלת השאלה כיצד אדם יכול להתקרב בקב"ה ע"י לימוד אגדות שרובן נראות לנו מאוד 
מוזרות, וחלקן אפילו לא יכול להתקבל על דעתו של איש נבון בתקופתנו? התשובה היא 

עוסקת ברעיונות מוסר ומידות וכך אנו דבקים בדרכי הנהגתו של הקב"ה בעולם. שהאגדה 
מכיוון ל היו מעיינים בספרי אגדה בשבת, ר"י ור". בנוסף האגדה מעוררת את הרגש והנשמה

דף מסכת גיטין ) מוד דברים שמקרבים את האדם לקב"הששבת היא עולם האצילות וטוב לל
אנו לומדים בעיקר בשכל. אומנם אגדות רבות נראות שה משנה והלכזאת לעומת  ס' עמ' א(.

אך בהמשך נראה שאין להבינן כפשוטן. מצאתי מדרש שכותב: "עד  ,תמוהות ממבט ראשון
מבקש לאכול כל מיני תענוגות. אמר ר'  ,כיוון שחלה .שלא יחלה אדם, אוכל מה שמוצא

דבר תלמוד, ועכשיו יצחק: לשעבר הייתה התורה כלל והיו מבקשים לשמוע דבר משנה ו
 שאין התורה כלל, היו מבקשים לשמוע מקרא ודבר אגדה" )שהש"ר ב',י"ד(.

 
האגדה מתאימה לאדם ה"חולה" שממנה הוא עשוי להתקרב לדבוק בקב"ה ויהיה אפשר 
להכיר את דרכיו. אין לעשות את האגדה עיקר ואת המשנה והתלמוד טפלים ח"ו. מסתבר 

שבה היא מסוגלת להתאים את עצמה לתקופות שונות,  שהכוח של האגדה הוא בגמישות
הביעה את דעתה עוד  דווקא בגלל החידתיות וההעלם שיש באגדות. האגדה )לעומת ההלכה(

לפני שהיה שינוי במציאות כשם שהמשורר מצליח לפעמים להביע דעתו עוד לפני שהציבור 
שה הלשוני הוא נגד בשל לקלוט אותו. המונח "אגדה" מבטא משיכה. המילה אגדה ששור

  .הופרושה למשוך, היא מושכת את לב האדם בשל יופיי
 

נזדמנו שר' אבהו ור' חיא בר אבא למוד הבבלי במסכת סוטה מ' עמ' א' על ישנו סיפור בת
למקום אחד, ר' אבהו דרש באגדה ור' חייא בר אבא דרש בהלכה, עזבו כולם את ר' חייא בר 

רי אגדה. חלשה דעתו של ר' חייא בר אבא. אמר לו ר' אבא והלכו אצל ר' אבהו לשמוע דב
אבהו: אמשול לך משל למה הדבר דומה? לשני אנשים שנכנסו לעיר אחת, אחד מוכר אבנים 
טובות והשני מוכר מיני סדקית )דברים הנחוצים דברים פשוטים שצריכים( על מי קופצים? 

 אם לא על המוכר מיני סדקית?
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שדברי הלכה נמשלו לאבנים טובות ולמרגליות והאגדות נמשלו  ר' אבהו בא להראות לנו כאן
אז כולם הולכים  ,למיני סדקית. ההלכה זה דבר גבוה וטוב ולא כל אחד יכול ללמוד אותו

 מכאן אנו רואים שאגדות מושכין את לב ההמון. .לשיעורים הפשוטים באגדות )מיני סדקית(
. היא פותחת לנו אשנב כדי שנוכל האגדה מכילה לא רק מחשבה, אלא לפעמים גם רגש

 להציץ על חיי גדולי האומה, דעותיהם ומעשיהם. 
 

באגדה חסר הדיוק. אין קשר הכרחי בין אגדה לאגדה. כל אחת היא יחידה בפני עצמה. קטעי 
האגדה הפזורים בספרי חז"ל הם עולם בפני עצמו. לפעמים האגדות סותרות אחת את 

ירות אבל השתדלו תמיד להכריע ורק דעה אחת התקבלה.  השנייה. אומנם גם בהלכה יש סת
הרבה אגדות נאמרו ברמזים בהתאם לתקופה, וכך הובנו למי שנאמרו. עלינו לעמול קשות 
כדי לפענח אותן ולא תמיד נצליח. ישנן גם אגדות שנאמרו רק לזמנם בלבד ולמצב שהיה או 

 למישהו מיוחד.
 

לא תאמר למדתי הלכות די לי, ת"ל אם שמור בספר "ספרי" בפרשת "עקב" י"א נאמר "ש
 הזאת, כל המצווה למוד מדרש הלכות ואגדות". התשמרון את כל המצוו

 
 יש ללומדן לעומק?שהאם יש להבין אגדות כפשוטן או 

 
ישנם הרבה מדרשי אגדות שנראים לנו מאוד מוזרים ולא הגיוניים ואנחנו שואלים את 

ו שאולי חז"ל באו ללמד אותנו מסר באמצעות עצמנו האם באמת הדברים האלה קרו א
הרמב"ם בהקדמה לפרק חלק אומר שיש שלושה סוגים של אנשים שמבינים  מדרשים אלו.

 את האגדות.
 

 הסוג הראשון
בעיני אנשים אלו, חז"ל הם  ידע.זהו הסוג של האנשים העניים בשכלם שאין בהם חכמה ו

ויש לפרש את האגדות רת באגדות שלהם אנשים חכמים אבל אין שום משמעות פנימית ונסת
כל האגדות אכן אירעו בפועל. בגלל אנשים אלו אומרים אומות העולם על  כפשוטן. לדעתם,

והיו שותקים בגלל אי  יהרמב"ם כותב והלווא .עם ישראל "רק עם סכל ונבל הגוי הזה"
 ידיעתם בחוכמת האגדות של חז"ל.

  
 הסוג השני

ת דברי חז"ל וקיבלו אותם כפשוטן ולא ידעו שיש כוונה אלו האנשים ששמעו או ראו א
עמוקה באגדות חז"ל. הם הבינו אותן כפשוטן והלכו וזלזלו בדברי חז"ל ובחז"ל עצמם ולעגו 
על חז"ל ואמרו עליהם שהם אינם חכמים וראו עצמם חכמים יותר מחז"ל והשכל שלהם זך 

טוענים לחכמת הרפואה והבודקים יותר. ואלו האנשים האומרים דברים אלו, הם האנשים ה
בכוכבים לפי מחשבתם מחודדים, חכמים ופילוסופים. אולם אנשים אלו יותר פתאים מהסוג 

ואילו אנשים אלו היו יודעים עד כמה אגדות חז"ל אלו דברים  ,הראשון של האנשים
היו יודעים שחז"ל הם  –אלוקיים, והיו יודעים את החלקים המעשיים של הפילוסופיה 

 חכמים והיו מבינים דבריהם. הרמב"ם מכנה קבוצה זו בשם רשעים.ה
 

 הסוג השלישי
הם האנשים שמאמינים ומכירים את גדולת החכמים, והם יודעים שחכמים כתבו אגדות 

ואגדות אלו הן דברי משל וחידה, כי דרך החידות והמשלים  ,דברי אמת ולא דברים בטלים
 רה ואת כוונותיה של התורה. החכמים מעבירים לנו את מסרים של התו
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ולבסוף הרמב"ם מסכם שיש ללכת בדרכה של הקבוצה השלישית בכל פעם שתתקל בדברי 

תדע שזה על דרך המשל והחידה וחכמים באים להעביר לך מסר  ,חז"ל וזה יראה לך מוזר
 דרך דברים אלו.

 
 סוגי האגדות

 
נראה עכשיו אלו לעומק,  ותןאחרי שראינו שאגדות חז"ל הן לא סתם אגדות ויש להבין א

 סוגי אגדות יש.
 

שאפשר  םר' אברהם בנו של הרמב"ם כותב במאמרו על האגדות שיש חמישה היבטי
 להתייחס אל האגדות:

אומר שהאגדות הן כפשוטן בלי משמעות נסתרת אלא אגדה פשוטה שחז"ל  ההיבט הראשון 
 הביאו. אגדות אלו הן מובנות ואין צורך להתעמק בהן.

אלו אגדות שיש בהם חיצוניות ופנימיות, והכוונות באגדות אלו הן הפנימיות,  בט השניההי
שבהם חז"ל באו וסיפרו אגדה שהחיצוניות שלה פשוטה ללא משמעות, אבל אם נחקור 

 אותה לעומק נגיע לפנימיות עמוקה ביותר.
ודורש  אלו דרשות שיש להבינן על דרך הפשט, אלא שפשט זה קשה להבנה ההיבט השלישי

 התעמקות וחכמה.
אלו האגדות שבאו להביא לנו דוגמאות והסברים לפסוקים שבמקרא ודרך  ההיבט הרביעי

 המדרשים נבין את המקרא.
 שבאגדות, דברו חז"ל הבאי ודמיון. ההיבט החמישי

 
האפשרות ר' אברהם בן הרמב"ם לארבעה חלקים. בנוסף ישנן מעשיות ואותן מחלק 

האפשרות השניה שנלמד מהם תועלת  לת דינים ע"י האגדות.הראשונה שנלמד הם תוע
אפשרות הרביעית אלו  האפשרות השלישית שנלמד מהם עיקרי האמונה. במידות ודעות.

 אגדות שנכתבו מפני שאירע בהם דברי פלא ועניין תמיהה.
 

כל עניין ועניין  ,הרמח"ל אומר שכל הנמצא במדרשי אגדות של התנאים והאמוראים אמת
ושכל האגדות הכתובות בגמרא נבדקו ונחקרו ואנחנו סומכים על חז"ל שלא סתם  ,דרכולפי 

בנוסף, הרמח"ל, במאמרו על האגדות גם אומר שישנם סוגים שונים  כתבו אגדות סתמיות.
 מאמרים לימודיים, הם מאמרים שיגידו  - האחד של אגדות והוא מחלק אותן לשני סוגים:

מאמרים ביאוריים שבהם מבארים מכתבי   - השניקית. בהם עיקרי חכמה מוסרית ואלו
 קודש.

 
 המשלים באגדות

 
פעמים רבות חכמים מושלים לנו משלים באגדות שלהם ואנו שואלים את עצמנו למה חז"ל 
אומרים לנו משלים אלה? אלא "אל יהיה משל זה קל בעיניך שעל ידי המשל אדם יכול 

שכאשר אדם לומד את התורה דרך משל  ומרת,לעמוד על דברי התורה" )שהש"ר א(. זאת א
הוא מבין יותר טוב את דברי התורה ואין אנו צריכים לזלזל במשלים אלה, "משל למלך 

לא ע"י פתילה באשר הוא מוצא אותה? כך המשל לא  –שאבד זהוב מביתו או מרגלית טובה 
אותה בפנס מחפש אם אובד לו משהו יקר ערך, הוא  )שם(. כמו שמלך "יהיה קל בעיניך
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ככה המשל שע"י המשל אתה מבין את התורה יותר טוב ולומד מעט מאוד כסף,  הששוו
 אותה יותר ברור.

 
  האם ניתן ללמוד הלכות מאגדות חז"ל?

 
באגדות אנו רואים לפעמים התנהגות מסוימת של חז"ל ונשאלת השאלה האם אפשר ללמוד  

 הלכה מאגדות אלו? 
 

שמואל הנגיד, רב  רבי ו ה"אגדה ומהותה" מביא את דבריהרב אברהם קורמן במבוא לספר
 האי גאון ואת הרמב"ם.

ר' שמואל הנגיד אומר שאגדה אינה מחייבת כמו הלכה כי מהותה היא דווקא מה שאין 
אלא מה שפירשו בפסוקים כל אחד כפי שנזדמן לו ומה שראו בעיניו, ואין סומכים  ,בהלכה
 עליהן.

גדה המספרת, שרעידת אדמה נגרמת כביכול מבכיו של הקב"ה רב האי גאון נשאל פעם על א
שמצטער על בניו שנמצאים בגלות. רב האי גאון הרחיב בדיבור על כל ואמר שאין סומכין על 
דברי האגדה. אח"כ הוא הסביר את האגדה במובן של משל, והוא גם אומר שדברי אגדה כל 

 אחד מהחכמים דורש מה שעלה בליבו.
בפירושו למשנה סוטה פ"ג ולשבועות פ"א(  פי"א וכן ו למשנה סנהדריןהרמב"ם )בפירוש

אומר שכל מחלוקת שיש  בין חכמים שאינה באה לידי מעשה והיא אמונת דבר בלבד, אין צד 
כי לפעמים דווקא בשל צמצומה  ,לפסוק הלכה כאחד מהם. אך עם זאת אסור לזלזל באגדות

 והתוהים בדרכם.הסובייקטיבי יש בכוחה "לרפא" את הטועים 
 

בדברי אגדות, היינו  םהרב זלמן נחמיה גולדברג מביא את דעתו של הרשב"א שאין מתיישבי
שאין לומדים הלכה באגדה, וגם אם יש קושיא בהלכה על דברי אגדות, צריך לחפש תירוץ 
לפי שמה שנאמר באגדות נאמר בדרך של משל וחידה. וידוע לנו שאין מחזה החידה והמשל 

 את ההלכה.סותרים 
 

ולבסוף נסכם מן האנציקלופדיה התלמודית שמביאה מפי רב שרירא גאון שאין למדין 
אין לומדים מן "מאגדה הלכה "לפיכך אין סומכין עליהן", ובתלמוד הירושלמי בפאה כתוב 

ורב סעדיה ורב האי גאון )ראו במילואים לאוצה"ג( אומרים שאין מביאים ראיה  "האגדות
"י חז"ל אין אנו למדים מהם נו למדים שכל מדרשי האגדות המובאות עמזה א מן האגדה.

ר' שלמה קלוגר כותב בחיבורו "חכמת שלמה" על השולחן ערוך )אורח חיים, סימן הלכות. 
סומכין  –שי"א( שכאשר בדרך אגב מובאת פסיקת הלכה באגדה ואין לה סתירה מהתלמוד 

 עליה למעשה.
 

 סיכום
 

עדיין יש בהן כוונות  ,חז"ל נראות לנו מאוד מוזרות ותמוהות ראינו שעם כל זה שאגדות
נסתרות וצריך ללמוד אותן לעומקן ולא להבין אותן כפשוטן. האגדות באו להעביר לנו מסר, 

אלא יש מדרשי הלכות  אין ללמוד מהאגדות הלכות, .משל וחידה, וצריכים להעמיק בהן
שי אגדות. ראינו שצריך וטוב וחשוב יכולים ללמוד הלכות אבל לא מתוך מדרשמהם אנו 

ולומד דרכה גם לפעמים מה  ,מאוד ללמוד אגדות כיוון שהן מחזקות אותך באמונה בקב"ה
 שהתורה רוצה ללמד אותנו.

 תם ואינו נשלם, נודה לבורא עולם. בע"ה נזכה לגאולה שלמה אמן. אברהם ג'רפי
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 ינון גולגוליאן/ מדיטציה 
 

במאמר אני אנסה  ."המדיטציה" - בימינו יהכי פופולאר החלטתי להתמקד בכוח המחשבה
תרונות וחסרונות וההיבט ההלכתי י , לבאר את סיבת ההימשכות למדיטציה, מהי מדיטציה

 על תופעה זו.
 

 .כוחות המחשבה הפועלים על הסביבה הפיזית שלנו גם במאמר יוזכרו
 

 מהי "מדיטציה"?
 

 על ידי ניתוק וריכוז כוח המחשבה. מדיטציה היא דרך להתגבר על קשיי היומיום
 

אל עולם רוחני ולהרחיק אותן מעולם הגשמיות.  האדם צריך לכוון את שכלו, את מחשבותיו,
מדוע , נשאלה בראיון שנערך עם סטודנטית ישראלית שחוותה את כל תופעת המדיטציה

ים ענתה: "המוח שלנו מלא מחשבות וישנם אנש. וכך אנשים כמוה נמשכים למדיטציה
שמרגישים צורך להתרוקן מהן, בכדי שהמוח יוכל לתפקד בדרך הנכונה ובלי בלבול, וע"י 

 עה זו ניתן למצוא פתרון לבעיות".רגי
 

ניתן להתנתק מהכל  . הוא אומר שישנה דרך שבההגורו מהרג'י הוא זה שמוסר דרך זו בימינו
ועל ידי זה שאנשים  ,סברלחלוטין ולהכיר כוח חזק יותר מהשכל וההיגיון, מעין כוח לא מו

 ירגישו כוח זה הם יצאו לרחוב ויהיו אוהבים ואכפתיים יותר.
 

 הצטרפות למדיטציה
 

שא "המדיטציה כדרך לפתרון בעיות". בשיחות אלה הרצאות רבות בנו ןבתחילת הדרך ישנ
ומוסבר באופן מדעי על  ,שהמדיטציה אינה דת ואינה שום דבר אמונתימוסבר בעיקר 

 ועל יתרונותיה.  המדיטציה,
 

 אישי אם הוא מספיק רציני ומוכן.השלב בשני הינו שלב בו "החניך" נבחן על ידי ראיון 
 

אותו חניך רה שזה החלק הכי מעניין בשיטה זו. טקס קבלת מילת המאנטלאחר מכן, ישנו 
, פירות מתוקיםעימו לחדר קבלת המילה ששה פרחים וכמה  הנקרא "מודט" צריך להביא

עם כניסתו לחדר הוא מתבקש להסיר נעליים ולחתום  א מוסר למופקד על קבלתם.אותם הו
וכן לשמור בסוד את מילת המאנטרה,  ,מהלך הטקסאת על התחייבות שלא יגלה לאיש 

  המדיטציה. אותה מלה חסרת משמעות איתה יבצע אותו מודט את הטכניקה הפשוטה,
 

בו  ,פנה את המודרך אל חדר הייחודהאיש שקיבל את המנחה מסדר אותה יפה על מגש ומ
הוא מתייחד עם מורה בכיר יותר. המודרך נותן לו את המנחה והוא מסדר אותה על שולחן 

הרישי מהאש שהוא כביכול הנחיל את כל תורת המדיטציה למ לרגלי תמונה של הגורו דייב,
מפיצים ריח בתוך החדר החשוך ישנם נרות דולקים, קסמי קטורת ה יוגי וזה העבירה הלאה.

ם מבעיר המורה במהלך מלח וקטורת אות ,ועל השולחן מסודרים כלים שבתוכם אורז
והמודט נדרש להגיד  בהמשך הטקס המורה זז קדימה ואחורה זורה מלח ואורז,הטקס. 

 לאותו גורו. מילולי שלה הוא שעבוד הנפש ברצון תפילה בהודית שהפירוש ה
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בעצם שם של אליל שמעניק שפע לבני  אשהי בסיום הטקס נמסרת למודט מילת מאנטרה
כיצד להגיד אותה בלא תנועות  האדם לפי מסורת ההודים, והמודט עובד ביחד עם המור

מדברי פרופסור ישראלי  וכך התלמיד נדרש לעשות בעת המדיטציה. כל זה ציטוט ,שפתיים
בועה מכיוון שזה הוא טוען כי הוא פרסם דבר שכבר ידוע ועליו אין שום הפרת ש שחווה זאת.

 כבר פורסם בכתבים שונים.
 

 התועלת במדיטציה 
 

אדם יוצא יותר שקול,יותר רגוע ויותר רגיש לצורכי סביבתו, ה ,לאחר חצי שעה של מדיטציה
מתחזקת המוטיבציה לעזור. אנשים שעושים מדיטציה הם יותר חייכנים ומשרים רוגע 

ולכן המדיטציה כל  -שהם שולטים בה וזה נותן להם בעצם סוג של התרוממות  ,בסביבתם
ביהדות( פונה כמו כיוון שמי שלא מודע שיש לו כבר יעוד מראש בחיים )כך פופולארית, 

שיתרונות אלו מוגבלים במידה  רכים אחרות. אך יש לציין בדרך אגבלחפש את זה בד
ת במוח, ע"י שמבחינה הגיונית, הניסיון להתגבר על בעיות יומיומיות שנוצרו ןמכיוו ,מסוימת

אך ע"י התחברות לכוח עליון כמו  ייעצר עם הגבלת המוח.המוח, זהו דבר שבסופו של דבר 
בזה ישנה יותר תקווה ויותר כוח. אנו עדים בימים  ,שהיהדות מציעה )כפי שיפורט בהמשך(

מצד אחד יש פחד  :שכיום ישנו בלבול עצום בחברה ןשל המדיטציה מכיוו תאלה לפופולאריו
ומצד שני אנשים רבים חשים צורך  ,בות לדת המציעה פתרונות משמעותיים לחייםמההתקר

 לרוחניות מסוימת ואת זה הם מקבלים עם המדיטציה.
 

ומי שלאחר קבלת המילה חוקר ומחפש מבין שכל תורת  ,תורת המדיטציה מלאה ברוחניות
עוד במדיטציה המדיטציה מבוססת על אמונה, האמונה שישנם כוחות רוחניים ושיש נשמה. 

עד כדי כך שבשיעורים שלפני הטקס,  ,צריך לשעבד את הנפש ולתת אמון עד הסוף בגורו
 המדריכים מדגישים שאם הגורו יגיד להם להתגרש או לעבור עיר הם חייבים לעשות כן.

 
האנשים ששורדים את ההדרכות ומקבלים על עצמם זאת, הם האנשים הזכאים לקבלת 

 המילה בטקס.
 

 ?ב"מדיטציה" מה מושך
 

 , וזה מה שהמדיטציה מעניקה:אנשים פשוטים צמאים למשמעות עצמית וליעוד בחייהם
לכן צד שני אינה קרובה )כביכול( לדת, ומ ,משלבת רוחניות עם מעשה )ממש כמו היהדות(

 גדולה לתופעה זאת.  תישנה פופולאריו
 

 ןלהרגיש מיוחד, מכיווהוא שהמדיטציה נותנת לכל מודט  ,הדבר השני המושך במדיטציה
שכל מילת מאנטרה שהתלמיד מקבל, ניתנת כביכול על פי אופיו ועל פי הכרות המדריך 
איתו. על ידי זה המודט מרגיש עצמו מיוחד ושונה משאר האנשים במדיטציה. דבר זה נותן 

זאת נותנת להם  תפיתרון לאנשים החשים שהם סתם חלק ממערכת העולם. מילה ייחודי
 עין מערכת קטנה ולא בורג במערכת.להרגיש מ
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 מודעות עצמיתסוגים אחרים של 
 

 טאי צ'י
כמו  -ישנם עוד "כוחות" רבים המוציאים כוחות סבילים מהנפש ע"י הרגעות כמו במדיטציה 

טאי צ'י הנה אומנות לחימה שפותחה בסין. תרגול ה"מכות" בטאי צ'י הוא  "טאי צ'י".ה
 בעמידה.  התרגילי מדיטצי מעין מדיטציה בתנועה הכולל

 
לפי מדריכי הטאי צ'י, הטאי צ'י הוא כלי רב עוצמה לפיתוח האישיות, חיזוק הביטחון 

. המתאמנים בשיטה זאת מודעות עצמיתהעצמי ושיפור בריאות הגוף והנפש וכל זה רק דרך 
צא טוענים שתרגול מתמיד של שיטה זו עוזר להורדת מתחים. טאי צ'י הוא כוח מחשבה היו

לפועל ע"י מודעות עצמית גבוהה, כיוון שבאומנות לחימה זאת ע"י ריכוז אנרגיה )ע"י 
מדיטציות שונות( בנקודה מסוימת בגוף והוצאת אנרגיות אלו מן הכוח אל הפועל, יצא הכוח 

 שוב אנו עדים לכוח המודעות העצמית. ועוצמה יותר חזקה מהרגיל.
 

 פרה פסיכולוגיה
 ".פרה פסיכולוגיהזוהי תופעת ה"  - לזאת אבל לא כוללת לחימה ישנה עוד תופעה הדומה

מטרתה הייתה לאמת את קיומן של יכולות על טבעיות  .1920הפרה פסיכולוגיה החלה בסוף 
הגורם הכי משפיע ליכולות  והגורמים המשפיעים על יכולות אלו.פוטנציאליות בגוף האדם 

פסיכולוגיה נכללות תופעות רבות כגון  על טבעיות הנו ריכוז כוח המחשבה. בנושא פרה
 יכולת תיקשור או גילוי עם מוח אחר ולעיתים קריאת מחשבות האחר. –" טלפתיה"
  

 העין השלישית
 כול לראות דברים שלא נמצאים לידו., שבה האדם יהעין השלישיתתופעה נוספת היא 

ואישרו  בנושאמחקרים רבים שנערכו  םלמרות שכל תופעות הללו נראות דמיוניות ישנ
 , כל השיטות האלו מתחילות ביסודן ע"י אימוץ ותרגול בכוח המחשבה.שיטות אלו.

  
במנזרים רבים בהודו, בסין, טיבט, יפן ועוד ארצות טמאות המתעסקות בטומאה, מתרכזים 
בשליטה על כוחות חיצוניים באמצעות כוח המחשבה. בהודו ישנו הר שנקרא "הר אבו" אשר 

ים מתכנסים שם כל חמשת אלפים ולפי האמונה ההודית האלים ההודזר, מעין מנ יש שם
יכולת הוצאת  ישנם אנשים רבים בעלי - לפי דברי ישראלית שהייתה שם - במנזר זה שנה.

היא מספרת שעל ידי ריכוז כוח המחשבה וישיבה בשקט הם יכולים כוחות פיזיים בנפש. 
כל הדוגמאות לעיל מראות לנו את   !!לבטל את משקלם הפיזי וע"י כך להתנתק מהקרקע

חשיבות כוח המחשבה וריכוזו ומראות לנו שאפשר להוציא את הכוח הפוטנציאלי בכל בן 
 אדם ע"י התחברות לעצמו.

 
שהיא המדיטציה,  שסביבו סובבות כל הדוגמאות האלו והיא ,העיקרי ועכשיו נחזור לענייננו

 .תוצאות שלהרק  בעצם ריכוז כוח המחשבה וכל הדוגמאות הן
 

 עבודה זרה?! –מדיטציה 
 

אך פיסקה זו תתמקד בשאלה "האם המדיטציה  ,ישנן שאלות רבות סביב המדיטציה
 .?"כשלעצמה הינה עבודה זרה
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טקס המדיטציה הינו עבודה זרה ממש מכיוון שבעת  תחילה אתייחס לטקס המדיטציה.
מודה לשרי גורו דייב שהעביר  המודט צריך להגיד משפטים בהודית שפירושם "הנני הטקס,

באותם משפטים הגורו מכונה אלוקים וישנה השתעבדות עצמית  .את תורת המדיטציה..."
של הנפש של אותו מודט לאותו גורו עליון ולמורה שלו. מדיטציה כהיבט חיצוני ולא כדרך 

ם  של טקס יכולה להיות דווקא דבר טוב, כי הרי המדיטציה יכולה לתרום המון. אך, א
שלאחר קבלת מילת המאנטרה, נראה שהוא עניין אמוני, אמונה את השלב השני  נחקור

בגורו ובדרכו, עד כדי כך שבקורסים שלפני הטקס מודגשת חשיבות בקשות הגורו, 
 והמודטים המיועדים מצהירים שהם יעשו כפי בקשתו.

 
ילה, אך כאשר ד"ר למתמטיקה באוניברסיטת בר אילן חווה פעם את אותו הטקס וקיבל מ

אמר למדריכו את השעה שהוא מתכוון לעשות ביום את המדיטציה המדריך לא הרשה לו 
התברר שבאותה שעה  ,וקבע לו שעה אחרת. במחקר שנערך אחרי זה על ידי חוקרי מדיטציה

נחים האלילים ההודים ואינם עונים לבקשות. המדריכים טוענים שישנם אלפי מילות 
אך ממחקר שנערך התברר שישנן  ,תתאמת מילה אינדיווידואלימאנטרה ושלכל מודט מו

מילות כאלו והם שמות של אלילים בכירים בתורה ההודית, ולכן ברור  16 לבסך הכו
 שהמדיטציה כשלעצמה הינה אלילית ואין להשתתף בטקס זה.

 
 יחדיו?הילכו  –המדיטציה והיהדות 

 
 צדדים לדמיון

וממש ניתן לראות שכל תורות המזרח  ,ים של האדםביהדות יש יחס חשוב לכוחות הפנימי
ישנה את ההפרדה בין גוף . ביהדות של המדיטציה הן יונקות ומושפעות מהיהדות שלנו!

ונשמה, ואפשר לייחס את כל המדיטציה בתור הירגעות ומחשבה על הדברים הרעים שבי, 
 ובעצם זהו "חשבון נפש" שכל יהודי עושה בסוף היום. 

 
המדיטציה האדם יוצא חייכן ומלא מוטיבציה לתרום, כמו שאנו מצווים  לאחר ,כאמור

 ,בתורתנו )בתורת רבי נחמן מברסלב לגבי השמחה(  או בתפילה שאדם מבקש על כלל ישראל
 מכיוון שכאן נכנס מימד התרומה האישית שלי לכלל. 

 
הדות. ישנם עקרונות רבים שהמדיטציה מטיפה להם והם מצויים באופן יותר ברור בי

של התלמיד  ושמתמצתת את אישיותמודט מותאמת כביכול מילה מיוחדת לדוגמא: לכל 
נותן מעין רווח וחופשיות לתלמיד כאשר הוא חש אבוד ומבולבל בתוך כל . דבר זה בתוכה

)פרק ד' משנה ה'(: "לפיכך  הרעש של היקום. דבר מקביל נמצא במשנה במסכת סנהדרין
עקרון זה מיושם ביהדות, שלכל אחד יש עניין מיוחד  העולם". נברא בשביליחייב אדם לומר 

 מעין בחינה מיוחדת שיש רק אצלו. ,בעבודת ה' שלו
 

 צדדים להבדל
ההבדל העקרוני בין התורה שלנו לבין תורת המדיטציה המזרחית, הוא די פשוט. היהדות 

 כך גם תורתו.מקור הזה הוא מושלם ובנויה מתורה שניתנה לנו ממקור טהור )הקב"ה( וה
ולכן הן בהכרח פגומות ומוגבלות כי כל בשר ודם  ,אך שאר ה"תורות" הן תוצרת בני אדם

אפילו אם נגיד שלפי תורת הודו המהרישי מהש יוגי  ,הוא לא שלם מעצם מהותו. ולכן
ממציא תורת המדיטציה היה "קדוש", בעצם היותו קרוץ מחומר הוא אינו מושלם ולעולם 

חייב בהכרח שימצאו פגמים בתורתו. לעומת המדיטציה, קיימת תורתנו, לא יהיה, ולכן 
 .שמציעה עונג עילאי )אך לא כמטרה( למי שיקיים כל מצווה לשמה ובדיוק כפי הצורך
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אך התוצאה החיובית תהיה זהה. לדוגמא, כאשר אדם  ,אומנם סוג החוויה שונה במהותו
ובשלווה שמקיפים  הוא יחוש באושר לומד תורה בעיון או מתאמץ להשיג מצווה ומקיים,

 אותו. 
 

ותפקידו  ,שהמדיטציה מבוססת על אמונה שיש נשמה המפעילה את הגוף ,עוד נקודה היא
בשעורים   ,ואמנם כך .של האדם הוא לתת את הביטוי המלא לנשמתו ממש כמו ביהדות

הות הראשונים לפני קבלת מילת המאנטרה חייבים המודטים לכוון את שכלם להבנת מ
 האדם ומהות הבריאה .

 
ת ופחות רוחנית. המוח פועל באופן עוד נקודה של היהדות מול המדיטציה היא יותר הגיוני

יש "אפקט , ולכן הלחץ והרעש והבעיות דוחפים אותו למצב שאין בו מנוחהכזה שכל 
 וע"י המדיטציה ניתן לצאת מהמעגל הזה ע"י מנוחה שניתנת לו מכוח הרצון ,מצטבר"

המדיטציה מצליחה בזה באופן טוב, מה שמוכיח לנו . אמנם, מר השבת פעולתו מרצון()כלו
ר טובה שרצונו של האדם יכול לפרוץ גבולות. היהדות, לעומת המדיטציה, מציעה שיטה יות

תן  ,במקום לרוקן את המוח ולתת לו מנוחה ע"י השבתתו ואפשר לקרוא לה "מהפכנית":
האם )מעין חשבון נפש(:  תתנתק מהכל ותחשוב על מעשיךהפוך, ן אחר, למוח לעבוד בכוו

? וכאשר תעשה להמימשת את כל הפוטנציאל שבך? האם אתה מתנהג כחלק מאותו עם סגו
 כן, לא לשם רווח זה או פרנסה, תתחבר לטוב שבך. 

 
צריך לקחת הפסקה מהאנוכיות ולהתייחס לצד הרוחני והכללי של כל העם. עניין  ,בקיצור

, המדרש שואל ."ששת ימים תעבוד, ועשית כל מלאכתך"ז"ל על השבת למאמר ח זה מתחבר 
צריך אדם להתנהג כאילו סיים  ה ימים? אלא,ל עסקיו בששאיך יכול להיות שהאדם יסיים כ

כל עסקיו והתקדש בשבת. ואכן, השבת היא בדרך מסוימת תשובת היהדות למדיטציה, 
היא מנוחת ת ורק לשם שמים ולכן השבת שהנפש בשבת צריכה להיות מנותקת מהחומריו

 הנפש שביהדות. 
שאכן בתחום  ,נתיב התורה, פרק יד( בנושא היא )בספר "נתיבות עולם", דעת המהר"ל

המדעים אנו יכולים "לינוק" מידע מהגויים, אך בתחום הרוחני אין אנו צריכים סיוע מהם, 
שאדם צריך לחשוב בתפילה  הגויים רק מבלבלים אותנו. המהר"ל נותן דוגמאות לדברים

 .ובכל זמן, כגון: "שויתי ה' לנגדי תמיד", שאדם צריך לחשוב שהוא נמצא תמיד במציאות ה'
גם בזמן התפילה בשמע ישראל, צריך לרכז את שכלנו ב"שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד". 

צמו המהר"ל מסביר שביהדות איננו מחפשים את ה"אני" והעצמי שלנו בתור "מבצע" כשלע
אלא מתוך שייכות לעם ישראל, מתוך ההכרה שנשמת הפרט הינה ניצוץ  ,)כמו במדיטציה(

 תר קל להגיע לתודעת מהו יעודנו.מתוך נשמת האומה ולכן ע"י היהדות יו
 

 מדוע אנשים מעדיפים מדיטציה על פני היהדות?
 

דווקא  לאור מה שאמרנו, מדוע ישנה משיכה לאנשים משכילים שאינם מאמינים בתורה,
 הרי היהדות הרבה יותר טובה בכל הקשור לענייני הנפש?! למדיטציה ולא ליהדות?

 
 לדבר יש מספר סיבות:

היהודי הממוצע בטוח שהוא מכיר את הדת והיהדות, מה עוד שהיהדות לא מדגישה  .א
לעומת המדיטציה, שלה יש השלכות  . זאתאת החוויות הרגשיות שיש בעבודת ה'

ביהדות הדגש אינו על  .ה ושהעיקר והתכלית הם הגעה לאושרישירות על חיי המעש
 האושר המגיע מעבודת ה'.
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ובעולם  המערבי אדם  ,מכיוון שההשתייכות למדיטציה עולה סכום כסף נכבד למודט .ב
מעריך משהו מסוים לפי ערכו הכספי ודבר שלא צריך לשלם בעדו )היהדות במקרה 

 זה( נחשב כזול וחסר ערך.

 והיהדות פתוחה לכל המעוניין. ,דיטציה אפופה בסודיות מיסטיתתורת המזרח והמ .ג

בתורת המדיטציה ניתן להגיע בקלות אל המטרה שהיא השלווה הנפשית, וזה ידוע  .ד
ומפורסם לכל. לעומת זאת, היהדות מצטיירת לעיני העומד מרחוק כעול קשה 

 מנשוא.

הקשור לדת. הדת היהודית מתבססת על אמונה. והאדם המודרני די מזלזל בכל  .ה
לעומת זה, המדיטציה היא על דתית, מעין שיטה חדשה שלא קשורה לכלום ועוזרת 
להיטיב לחיי האדם ללא קשר לדת, גזע, מין או צבע עור, לפיכך אפילו אנשים בעלי 

 קשיי אמונה יכולים להצטרף בקלות לתנועה זו. 

 
 הלכה למדיטציהבגישות 

 
ולכן מתעוררות ביחס אליה כמה  ,ודיתבמדיטציה הה הלכתיותמספר בעיות  ןישנ

לדוגמא: האם אפשר להפריד את המדיטציה מהצד האלילי שלה ולעשותה על  .שאלות
פה עשייה כמשפטי הגויים? או שעדיין יש  ,ולהגיע לשיפור המודעות העצמית עמנת להירג
מדיטציות מותרות או יהודיות? והאם מותר להשתמש במדיטציה כטכניקה  האם ישנן

 אית?רפו
 

מובאת בספר "תחומין" חלק י', במאמר על )הינה שלילית  דעתו של הרב אבינר
בעניין הפרדת המדיטציה מהצד השלילי ולקיחתה לצד אחר ולא  (163, בעמ' מדיטציה

, חלק ב' בספרו "עשה לך רב",) בנושא אלילי, והוא מצטרף לדעתו של הרב חיים דוד הלוי
ל ה"פנינים"של המדיטציה ביהדות ואדם דתי לא ואומר שישנם את כ קפא(,-עמ' קסט

 צריך זאת.
 

היפך מהדעה הקודמת, דעות אלו מספרות על מדיטציות מגוונות דווקא לדעות  ישנן
 מותרות ואף מומלצות.

 
להלן מספר דוגמאות: ישנה דעה של סטיבן פיסדל )גוי( שמסתמך על החלפת מילת 

" וה"זוהר" לכוון את נפש האדם ואת ירהה יהודית וע"י שילוב "ספר היצהמאנטרה למיל
הוא מביא לדוגמא שאדם צריך לדמיין עצמו באוהל מועד  .האנרגיה שלו לספיגת שפע
בטכניקה אחרת שלו יש הדרכה לשנן את שמות הקודש ע"פ  ולהרגיש את "האנרגיות".

לפי דעת פיסדל אדם צריך לכל ספירה.  יהספירות, ובגרסה אחרת, לראות צבע ייחוד
גיע למצב של מדיטציה שבה הוא מתחבר עם כל הספירות ולראות מולו את עץ החיים לה

 ד לשיבה לגופניות.ועוד ועוד. הנקודה של שיטה זו היא לחשוב על כל ספירה וספירה ע
 
כמו ידיעת ספר הזוהר וחשיבה על דברים  סוג חדש של בעיות הלכתיות, לדעה זו ישנו 

שנה, הוא  30פלן הינו רב אורתודוקסי שחי לפני שאינם מותרים לכולם. הרב אריה ק
מדיטציה יהודית אינה שונה  ,לפי שיטתו יע מדיטציות יהודיות לציבור הרחב.הצ

ממדיטציות אחרות אך מורכבת ממילת מאנטרה יהודית ונבדלת במטרות ובתוצאות. 
ט ובעזרת המדיטציה שהוא מציע ניתן לשלו ,המדיטציה לפיו מוגדרת כחשיבה מכוונת

הטכניקות יכולות הרב קפלן מציע ש בתהליך החשיבה ולאמץ דפוסי חשיבה חדשים.
להיות מילוליות או וויזואליות, אמירת פסוק או שימוש בריח. במדיטציה זו אפשר גם 
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מטרתו של הרב  א, או במחשבות "מהי תכלית החיים".להתבונן ברגש כמו אהבה לדוגמ
הוא הקדיש לכך פרק . של מקובלים מהעבר הייתה לחשוף מקורות למדיטציות קדומות

 הוא מבדיל שם בין כמה שיטות:ובסיפרו על המדיטציות 
 
שימוש במאנטרה כמו שיטת הייחודים ולהתמקד במחשבות העולות באופן  .א

 .יספונטאנ
 שיטת הינתקות מכל תפיסה חיצונית. .ב

 

השקטה, ת הדעתו של הרב אריה קפלן היא שיש כיום מדיטציות כשרות, והן מדיטציו
לאמן את המוח לחשוב בדימויים המבוססים על התורה.  -ומטרתן "אימון מחשבתי" 

השיטה מבוססת על שש מצוות עיקריות וכלליות בעבודת ה'. על האדם לדמיין עצמו 
כמעין שש ערי ל אחת משש המצוות שהם במעין משכן רוחני ולהתכונן בהדרגה לכ

. למשל, אם יכעס, יזכור שהכל מאת ה'. זו )כביכול( אליהם המקלט שהמוח יכול לברוח
)כפי שהיא מובאת בספר "תחומין" חלק יח', במאמר "מדיטציה במבט ליות דרכו בכל

 (.414יהודי", תחת הכותרת "שיטת הרב אריה קפלן" עמ' 
 

אך השיטה הרווחת היא שכל  ,למסקנה: הדעות ההלכתיות חלוקות בנושא "מדיטציה"
ולכן אדם ירא שמים לא זקוק למדיטציה על  ,כבר ביהדותמה שקיים במדיטציה נמצא 

 מנת להתגבר על בעיות.
 

 סיכום
 

דעתי האישית היא שלכל היהודים שחיו לכל אורך הדורות יש יותר ידע בתורת הנפש 
לכוחות  םגדולה מאוד בספרי המוסר והמידות למיניה תמאשר הגויים, ויש התייחסו

ה שכל מה שיש במדיטציה ההודית ובכל תורות הנפש ולפיתוחם. ולכן, הגעתי למסקנ
הנפש למיניהן, נמצא ביהדות בצורה הרבה יותר מפותחת. מה גם שראינו במאמר שנכון 

 יותר לפתור בעיות שנוצרות ביומיום ע"י התחברות לכוח עליון, מאשר חשיבה עליהם.
 

פנים במאמר גם פורט על דעות הלכתיות שמתירות לעסוק במדיטציות יהודיות באו
מסוימים בלבד. אך לפי דעתי, אדם שמחובר לתורה לא צריך לחפש פתרון לבעיותיו על 

בכל יום או אלא יכול למצוא את זה בקלות ע"י חשבון נפש שאדם עושה  ,ידי המדיטציה
דעתי היא שדווקא נחמד לשבת בשקט ולא  ,למרות כל זה על ידי שיחה עם הקב"ה.

 ...לעשות כלום... תנסו זה מרגיע...
   
 

 אוהב אתכם, ינון.
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 אליאור דהן/ אינטליגנציה רגשית 
 

 אינטליגנציות שונות באדם 
 

 IQ 120????מצליח פחות מאדם בעל   IQ 160איך ייתכן כי אדם בעל 

 
חינה מחקרית וכן אינטליגנציה רגשית היא מושג התופש תאוצה בשנים האחרונות מב

 מבחינה חברתית.
 

ל, תבונה.  שכ – אינטליגנציה בהגדרתה המילונית היא -המילה  ! אז ככה...טוב! אבל מה זה?
 איך היא מתקשרת אל הרגש?

 
ד"ר דניאל גולמן )כותב הספר המחקרי "אינטליגנציה רגשית"( חושף אותנו אל עולם רגשי 

 שקיים בנו אך טרם הכרנו בו.
 .אינטליגנציה רגשית היא תרומת הרגש והשפעתו על תהליכי החשיבה

הרגשית ניתנה לגיטימציה למח החושב שהוא בעצם  העד להתגלותה של האינטליגנצי
חוקרים מנסים להביא לידיעתנו את . אך מאז שהתגלתה, בעוד הרגש נחשב לטפל ,המרכזי

 ורך בהתייחסות אל הצד הרגשי באדם.הצ
 

 על מנת להבין טוב יותר את הדברים נתבונן מהו רגש ומהו שכל.
 

 בין רגש לשכל
 

  שכל
המח( הוא  השכל הינו השולט, המחליט, המלך בממלכת גוף האדם. תפקידו של השכל)

להוביל את האדם הן מבחינה רגשית והן מבחינה שכלית. השכל אחראי על חשיבת מחשבות, 
ביכולתו של המח להוביל אף את הרגש.  .נתינת פקודות ושליטה מלאה על מערכות הגוף

 ר, ללמוד, להבחין וכד'.השכל עוזר לאדם להבין, לבחו
 

 רגש
הרגש אחראי על החשק ועל תאוות  .אלא כח חיצוני המוביל את האדם ,הרגש אינו כח פנימי

 הרגש נשלט ע"י השכל אך יש לו עצמאיות. .האדם
אך אינו יכול למנוע ממנו לרצות במישהי  ,לדוגמא: השכל יכול למנוע מהאדם תאוות מזון

 על סמך יופי חיצוני.
 

אפשר לחשוב כי השכל הוא הדבר המרכזי והחשוב ואילו על הרגש  ,שראינו עד עכשיו לפי מה
 שליטתו של השכל אין לזלזל ברגש.אך עם כל כוחו ו אין האדם חייב לשים דגש.

 
 לא מה שחשבנו... –הרגש 

 
רק ניסתה "למתוח" את אביה; כאשר הוריה חזרו הביתה בוקר  14-מתילדה קראבטרי בת ה

 ".ביקרו אצל ידידים היא קפצה מארון הבגדים וצעקה "בווווווווווו!!!אחד, לאחר ש
 אולם בובי קראבטרי ואשתו חשבו שמתילדה ישנה אותו הלילה אצל חברים.
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כאשר הם הגיעו הביתה ושמעו רחשים, שלף קראבטרי את אקדח המגנום שלו ונכנס לחדרה 
הארון, וקראבטרי ירה ופגע של מתילדה כדי לחקור את פשר הרחשים הללו. בתו קפצה מן 

 ", ד"ר דניאל גולמן(.אינטליגנציה רגשיתשעות לאחר מכן )" 12תילדה מתה בצווארה. מ
 

בסיפור הנ"ל בא לידי ביטוי כוחו של הרגש, בובי קראבטרי העניק בעל כורחו לרגש לרגע קט 
 עשה מה שעשה!! -את כתר המלכות, והרגש ללא התייחסות לשכל

 ב לרגע לא היה עושה זאת.אילו היה בובי חוש
הסיפור מראה כי יש מקרים בהם הרגש לוקח אחריות מוחלטת על מעשיו של האדם 

 ו"עוקף" את סמכות השכל, הרגש הופך לעיקר ומשמש כמבצע.
 

הרמת ) מקרים נוספים אשר הרגש הופך לעיקר הם אינסטינקטים כגון: פליאה, הפתעה
 בה וכו'., הבעת גועל, רגשות אהגבות(, כעס, אושר

במקרים אילו הצד הרגשי הופך למרכז והשכל הופך למשני, ועל ידי כך האדם יכול להביע 
 את עצמו ואת רגשותיו בצורה מלאה.

 
 ביהדות עולם הרגש

 
עכשיו ניגש למקורות ונראה כי גם  לרגש יש משמעות גדולה עבור האדם. עד כאן ראינו כי

שנה ראו לנכון חז"ל  1500-לפני יותר מהחל מביהדות ניתן יחס משמעותי לרגש, ואיך כבר 
 וחכמים נוספים )גם בני דורינו( לשים דגש על הפן הרגשי באדם.

 
 "איזהו גיבור?! הכובש את יצרו" )פרקי אבות ד', א'(

 "לא הביישן למד ולא הקפדן מלמד" )פרקי אבות ב', ה'(
 

בר אז ראו חז"ל לנכון כ שנה. 1500-משפטים אלו ואחרים נכתבו ע"י חז"ל לפני יותר מ
חז"ל מראים לנו כי לאו דווקא החכם הוא המצליח  ביא לידיעתנו את חשיבותו של הרגש.לה

לא להיות קפדן וכד' הוא,  –והבולט, אלא גם מי שמצליח לכבוש רגשות להתגבר על ביישנות 
 ( מאדם אחר.IQ) ודווקא הוא, יכול להצליח יותר גם אם יש בו פחות חכמה

 
 ,אלא חובה על האדם לפתח את שכלו ,ת גם אל לו לאדם להיבנות על הרגש לבדועם כל זא

"החכמה תחייה -ו כמו שאמרו חז"ל: "לבך יהגה תבונה פיך ידבר חכמות" )ברכות י"ז(
 בעליה" )יבמות ס"ד(.

 
בעקבות כך שאנו רואים כי במקום אחד חז"ל מדגישים את עבודת המידות של האדם 

אנו מבינים כי על האדם חלה החובה  ,אחר את חכמתו של האדם )הקשורה ברגש( ובמקום
גם מבחינה תורנית  –לשלב בין הרגש לבין השכל, והאדם אשר יעשה כך יזכה להצלחה בחייו 

 וגם מבחינה חברתית.
 

 מעשיו וגם את כל רגשותיו הטבעיים.הרב קוק מדגיש: כי "השכל נעשה באדם כדי לנהל את 
לשכלל את כל הנטיות הטבעיות שהם הרגש של האדם בגופו האדם צריך לשמור לפתח ו

בנפשו, ועל השכל צריך שיהיה עומד ומנהיגן אבל לא ייכנס בגבולן לחבל ברגשות ולהמעיט 
 .(15עין איה, שבת א, עמוד ) צורתן"
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אך מאידך מבהיר שאין אפשרות שהמח יעשה  ,של השכל חשיבותוהרב קוק מראה לנו את 
י חזק באדם, ועל האדם מוטלת האחריות לפתח אותו ולא להזניחו הכל אלא שיש צד רגש

 לעומת השכל.
 

 מסקנה
 

אך על האדם מוטלת אחריות לפתח גם את  ,השכל הינו השליט יש באדם צד רגשי וצד שכלי.
הצד הרגשי, מכיוון שהצד הרגשי באדם הינו בעל עוצמה רבה ומשמעות גדולה לגילוי 

יש חובה לשלב  ,ועל כן מקרים מסוימים לגבור על השכל.אישיותו של האדם ומסוגל אף ב
 בין שניהם, ולא לתת לשכל להעפיל על הרגש וכן להיפך.

 
ומצד שני לפתח את  ,הרגשיות וילמד לפתח אותם מצד אחד וברגע שהאדם יכיר ביכולותי

 אדם לכל מקום אליו הוא יחפוץ.ה , יגיעשכלו
 

 אם הוא ביישן?! האם יצליח במשהו?!( אך IQ 160"אדם יכול להיות גאון )בעל 
 

 אך....
 

 -בזכות רצון והשקעה ובזכות יכולת מנהיגות  -ממוצע אך להגיע   IQ"אדם יכול להיות בעל
 למדרגות הגבוהות בחברה"

 
לא תמיד מצטייני הכיתה/בית  !!פשוט תאמינו -אל תתנו לתעודת הבגרות להטריד אתכם 

תח את הצד הרגשי שבכם ולבנות את האינטליגנציה אם תדעו לפ הספר הם מצטייני החיים.
 תוכלו להיות מן המובילים בכל תחום בו תחפצו וה' יהיה בעזרכם! ,הרגשית הטמונה בכם

 
 אליאור דהן!!

 
 תודה להוריי שהביאוני עד הלום!!!!!!!
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 ישראל דהןנצרות / 
 

 רקע
 

)=אמונה באל אחד( המרכזיות, והדת הנצרות היא אחת משלוש הדתות המונותאיסטיות 
 בעלת מספר המאמינים הגדול בעולם.

 
הדת הנוצרית נוסדה בארץ ישראל לפני כאלפיים שנה, והתבססה על דמותו של ישו הנוצרי. 
במהלך ארבע המאות הראשונות לספירה, הפכה הנצרות לדת הדומיננטית באירופה ובעולם 

 מיליארד מאמינים. 2.1-המערבי. מספר הנוצרים נאמד כיום ב
 

שמה של הדת בעברית נגזר כנראה משמה של העיר נצרת. נצרת היא העיר שבה גר ישו עם 
 משפחתו רוב ימי חייו.

 
 מיהו ישו?

 
יסד הדת, נולד בעיר בית לחם ימספרים כי ישו מ )מחברי הברית החדשה( האוונגליונים

ישוע. קורי היה ככל הנראה שבהרי יהודה בשלהי ימי מלכותו של הורדוס. שמו העברי המ
על פי הברית החדשה, צאצא של דוד המלך, אולם הוא התגורר בנצרת  אביו יוסף הוא,

שבגליל והיה נגר במקצועו. אמו נקראה מרים. האוונגליונים מספרים כי מרים לא התעברה 
מבעלה, אלא מרוח הקודש, כך שהיא נותרה בבתוליה על אף ההתעברות. על פי הברית 

כיוון שראו בו  ,חכמים שבאו מן המזרח באו לבקר את הרך הנולד ולהביא לו מתנות ,החדשה
את מלך היהודים החדש וייחסו ללידתו חשיבות רבה. המלך הורדוס ששמע על כך הורה 

אולם יוסף הספיק לברוח עם משפחתו למצרים  ,להוציא להורג את כל התינוקות בבית לחם
ס חזר יוסף עם משפחתו לארץ ישראל. משהתבגר החל וכך הציל את התינוק. משמת הורדו

 ישו להטיף ואסף סביבו תלמידים.
 

על  גאול את האנושות על ידי מותו.על פי האמונה הנוצרית, ישו הוא בנו של אלוהים שירד ל
פי אמונה זאת צליבתו באה ככפרה על חטאי האנושות ועל החטא הקדמון. האוונגליונים 

 ה שלושה ימים לאחר צליבתו ועלה לשמים זמן מה לאחר מכן.מספרים כי ישו קם לתחיי
 

 ישו במקורות חז"ל –"אותו האיש" 
 

)ישו( היה תלמידו של יהושע בן פרחיה,  "אותו האיש" )חגיגה דף ב עמוד ב( לפי הגמרא
אבל אחר כך הייתה ירידה  ,וסרח. ראשית תקופת החשמונאים הייתה ברמה רוחנית גבוהה

תיחות נוראה מאוד בין חז"ל ובין המלכות הרומית, עד שהוצרך יהושע בן רוחנית, והייתה מ
חזר פרחיה לברוח מירושלים לאלכסנדריה. אחר כך הייתה התפייסות, יהושע בן פרחיה 

הזדמן באכסניא ואמר ביטויים בשבח בעלת הבית שהתנהגה יפה. אמר "אותו ובדרך 
רחיה: "בכך אתה עוסק! אתה מסתכל האיש": אבל עיניה לא יפות. אז התרתח יהושע בן פ

בנשים"! גירש אותו והחרים אותו באופן מאוד קיצוני. יש ביקורות של חז"ל על כך שהחרים 
אותו באופן קיצוני ומידי. צריך לדחות בשמאל ולקרב בימין. "לעולם תהא שמאל דוחה 

האיש" זקף הלך "אותו שדחפו להנוצרי בשתי ידיו". וימין מקרבת, לא כיהושע בן פרחיה 
שהוציא את הלבנה הרס בניין כשלבנה היא חלק מבניין ו ,לבנה ועבד אותה. הכוונה כאן

 התנתק מכלל ישראל וניסה להקים דת חדשה מאדם אחד.    ,ובעצם –, את בניין התורה שלם
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 יסודות האמונה הנוצרית
  

 השילוש הקדוש
, ץ האינסוף שהפך לבשר ודםמיים וארהנוצרים סבורים שישו הוא האלוה בעצמו, בורא ש

הינם האלוה בכבודו  -רגשותיו ואישיותו  ,בני מעיו ,על ציפורניו - כלומר שגופו ונפשו של ישו
והבן הוא  ,היא: שהמשיח הוא בעצמו הבןונתם המוצהרת מימי קדם ועד היום ובעצמו. אמ

 בעצמו האב ורוח הקודש. 
 

,ה'( אומר: "דת זאת אינה מניחה מקום )מאמר ראשון, סעיף ר' יהודה הלוי בספר הכוזרי
שהעיקרון הנוצרי  :ז"א .גדולה מזאת! ההיגיון מרחיק רוב הדברים שאמרת" -להגיון

שאלוהים הפך להיות אדם בשר ודם, ועיבור של אישה באופן רוחני, הם סותרים את 
 ההיגיון. 

  
 הנוצרים כ"מחליפיהם" של ישראל

, בחר בהם מכל העמים, רת עמם ברית על הארץשהקב"ה כשעם ישראל הנוצרים מאמינים 
איננו העם היהודי שקיים היום.  כלומר,  - נתן להם את תורתו והשרה את שכינתו ביניהם

אף על פי שהיהודים הם הצאצאים של בני ישראל הקדמוניים , לא הם ממשיכיה של אותה 
אליה כוונו כל דברי הנוצרית ויה "עם ישראל" הוא תיאורה של הכנסי ,זהות נכבדה. לדעתם

 הנביאים.
 

לדוגמא, אין  ת.תופעות מגוחכובטלה הזהות הלאומית של ישראל הניבה הטענה לפיה 
שיך" או בציטוט מזמור ק' הנוצרי חש כל בעיה באומרו בתפילתו: "אנו ישראל עם קדו

 : " ולו אנחנו עמו וצאן מרעיתו".בתהילים
 

 מושג הישועה
 הישועה'. 'וצרית, היא מושג נקודה מהותית נוספת בהבנה הנ

 
הנחת היסוד שלה היא שהנפש מוכתמת רה את ישועת הנפש כמטרה בלעדית. הנצרות בח

 אלמלא החסד האלוקי היא נתונה לאבדון.ן, והחטא הקדמובמהותה בגלל 
 

ף רומי נוצרי. הוא טען שמשעת לידתו של פילוסו, נוסח בידי אוגסטינוס'החטא הקדמון' 
, שבו נכשלו אדם וחווה כיוון שנוצר בחטא. חטא זה הוא החטא הקדמוןהאדם הוא חוטא, 

בסיפור הבריאה. כל אדם נושא איתו חטא קדמון ומוסיף לו את חטאיו. חטאיו של האדם 
לכה המוסרית של מרחיקים את נשמתו של האדם מהאל ומקרבים אותו לעולם הרע. ההש

לאדם תקווה לקבוע את מעמדו  הרואה את הנפש כמוכתמת ביסודה, היא שאיןעמדה זו 
 לפני ה' על ידי הזכות, כלומר המעשים, שכן האדם הוא חוטא במהותו.

 
האמונה הגואלת לשיטתה היא קבלת הדעה שצליבתו של ישו היא שגאלה את הנפשות, 

ם יכולים לכפר על סורו רק השהוא בעצם כיפר בסבלו על החטא הקדמון. הריגת האל וי
כאן הנקודה הפרודקסלית  של  חטאים, שהרי אין בידי האדם להיות שותף לגאולתו.

, שמים בפשע האבסורדי של רציחת האלהאמונה הנוצרית מבחינה מוסרית: היהודים מוא
 בעוד שמעשה זה הוא החיוני ביותר לשם גאולת הנשמה...
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 חובות הנצרות

 קבלת השילוש הקדוש.  .1
 מונה כי ישו היה אל ואדם כאחד.הא  .2
 האמונה כי צליבתו של ישו כאדם באה ככפרה על חטאי האנושות.  .3
 האמונה כי ישו קם לתחייה מקברו ביום השלישי לאחר שנצלב.  .4
האמונה שמריה )מרים( שילדה את ישו הייתה בתולה לפני שילדה את ישו ונתרה בתולה   .5

 גם לאחר לידתו.
 חיות הנפש.האמונה בנצ  .6
 אמונה ביום הדין שבו המתים יקומו לתחייה וישו ישוב וישפוט אותם.  .7
לספירה וקבעה את עקרונות  325)ועדת בישופים שהתכנסה בשנת  קבלת ועדת "ניקאה"  . 8

 הנצרות שלעיל(.
 

הכל רק אמונה מופשטת, כי באמת הנוצרים לא מנסים לשנות את   - אין שום מצוות מעשיות
 לדרוש ממנו לתקן את עצמו אלא רק להיות דתי בלב.האדם ו

 
 ?איך מתמודדים עם הנצרות מבחינה הלכתית

 
 האם הנצרות היא עבודה זרה? 

 במקומות רבים בכתביו התייחס הרמב"ם לנצרות כאל עבודה זרה.
כולם עובדי עבודה "ודע, שזו האומה הנוצרית הטוענים טענת משיח לכל שינוי כיתותיהם, 

 זרה".
 
 עובדי עבודה זרה הן". - "הנוצריםפסק:  )הל' מאכלות אסורות יא' ז'(: במשנה תורהו

הוא נחשב לבן האל שנולד למרים אמו בלא  .את הנצרות מייחדת האמונה ב"אותו האיש"
אב אנושי על ידי רוח הקודש. לפי אמונה זו, לבש בשר וקם לתחייה בגופו הוא. לצד רוח 

  - או האופנים של ה"שילוש הקדוש" משלושת הפרצופים, "אותו האיש" הוא אחד ,הקודש
, כיוון )מלשון ע"ז( ילה על הנצרות את אלמנט הזרותהאב הבן ורוח הקודש. אמונה זו מח

החשבתו של "אותו האיש" לאל. בלשונו של הרמב"ם: שהאמונה בשילוש כוללת את 
 מאמינים באיש הנקרא משיח. ,כלומר ."טוענים טענת משיח"

 
ת מאמינה בנוכחותו המתמדת של "אותו האיש" בקרב קהילת המאמינים. נמצא, הנצרו

שלא זו בלבד שהנצרות מאמינה ב"אותו האיש" כאל, אלא שהיא גם עובדת אותו בפולחן 
 מיוחד, וכן בהשתחוויה לדמותו ובעשיית סימן הצלב.

 
שיטת מא: עובדי עבודה זרה )לדוג הערה: צריך לדעת שלא לפי כל הראשונים הנוצרים 

 (.המאירי
 

 האם מותר להיכנס לכנסיה?
אין שום היתר להיכנס לכנסיה, לא לצורכי טיול ולא לצורכי לימוד. דין זה אסור בגלל 

הרב עובדיה יוסף נתבקש  מקרה שהיה:שבבתי התפילה שלהם הם עובדים עבודה זרה. 
ולחצו עליו   ,השנערכה בכנסיתתף בלוויה של אחד מראשי המדינה כשהיה רב במצרים, להש

 יחסים שבין היהודים לשאר האזרחיםמאוד שמתוקף תפקידו ילך לכנסיה כדי שלא לפגוע ב
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וקל וחומר לרב המייצג את דת  ,אך הוא סירב בנימוק שאין שום היתר להיכנס לכנסיה
  ישראל.

 
בשו"ת ציץ אליעזר)חלק י'ד, סימן צ'א(  פסק שאסור להיכנס לכנסיה ולמסגד גם אם הם לא 

כתב שיש הבדל בין סוגי )חלק ג', סימן ל"ה(  אולם בשו"ת בני בנים עובדי עבודה זרה.
הכנסיות השונות, ובסוף דבריו פסק: "מותר להיכנס לתוכן שלא בשעת תפילתם...אלא שאין 

 לעשות כן משום החשד, כי העולם אינו מבדיל בין כנסיה לכנסיה." 
 

 האם מותר להנות מיין נסך?
יהם כדי גויים  הוא מגזירת שמונה עשרה דבר, שגזרו על סתם יינם משום בנותאיסור יין של 

שמסיבותיהם מביאות לידי חתונות ולזנות עם  להתרחק מהם וממסיבותיהם. זאת מפני
, וכשישתכר יבוא על בתו של בעל היין. יש לל שהיין משפיע על מי ששותה אותובנותיהם, בג

בסתם יינם, שמתחילה גזרו עליו משום בנותיהם,  מן הראשונים שכתבו ששתי גזירות היו
ובית דין שאחריהם ראו שהורגלו הרבה לנסך לעבודה זרה , ולפיכך הוסיפו איסור על היין 

 ,וגזרו על סתם יינם שמא ניסך הגוי את היין לעבודה זרה. ובגלל שהנוצרים עובדי עבודה זרה
 אסור ליהודי לשתות יין שנוצרי נגע בו או פתח אותו.

 
 סטירת לחי לנצרות! -מדינת ישראל 

הנוצרים סבורים שהקב"ה כועס על עם ישראל, מפני שהרג את משיחו. התפרדה החבילה. 
האלוהים הוחלף במשיח, ועכשיו הולכים היחידים הנאמנים אחריו. הנוצרים כופרים 

נוצרים והתפוגגה סגולתנו, וה בסגולתו של עם ישראל, ביום שחטאנו ה' גירש אותנו מארצו,
 . אולוגיה הנוצריתזהו היסוד הראשי שעליו בנויה כל התי .תפסו את מקומנו

 
ומכאן ואילך עתידים היהודים  ,ליהדותם שדורו של ישו הוא הדור האחרון טענת הנוצרי

לא רק שלא נעלמנו ", האסון"למרבה   נתבדתה.טענה זו   .להעלם מעל במת ההיסטוריה
זוהי  ., אלא חזרנו לארצנו והקמנו מדינה!א סתם מופיעיםמוסיפים להופיע, ולאלא אנחנו 

סטירת הלחי היותר גדולה שידעה הנצרות הקתולית מיום היווסדה. שהרי לשיטתם, הם 
כביכול. אך מה נעשה  אלה שהיו אמורים לשוב לארץ ולכל המקומות הקדושים להם,

ת ארצנו. הוותיקן הוותיקן נשאר באיטליה ואנחנו בונים א - וההיסטוריה הראתה אחרת
 הכרה במדינת ישראל פירושה -. כמובן, הוא אינו יכול להכיר אינו מכיר במדינת ישראל

  הודאה בחיסול הנצרות ואיבודה לדעת.
 

אותנו היא אהבת ה'  - . ה' לא עזב אותנוהם שקר ההולך ונחשף ברוך ה'כל טענות הנוצרים 
הקשר בין ריבונו של עולם לבינינו הוא ו ,"אהבת עולם אהבתנו" ,אהבה שאינה תלויה בדבר

למרות כל הייסורים שעברנו  -,הוא לנצח, וכן גם קשרנו לריבונו של עולם  בלתי ניתן לניתוק
 ועוברים עלינו.

 
 

 עם הנצח! לא מפחד מדרך ארוכה...
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 נדב זגורי \אני מאמין 
 

 חשיבות האמונה
 

 .היא הבסיס לכל יהדותנוהאמונה 
  

אי אפשר רק לקיים את  האם ?בכלל צריך להעמיק בלימוד האמונה לת למהיש שאלה שנשא
 האם זה לא העיקר? ,המצוות

 
מה בזה שהוא רק יאדם יכול לקי .מצווה להאמין בבורא עולם ישנה תרי"ג המצוות ךבתו

גם אם אדם מקיים מצווה מעשית כלשהי  חושב על כך שיש שליט לעולם אשר יצר אותו.
 הוא קיים מצווה המופיעה בתרי"ג המצוות. למרות זאת ה,ואינו מתעסק באמונ

 
נה )הקדמות לפירוש המשנה, עמוד קל"ו( הרמב"ם כותב לאחר שמונה את י"ג עיקרי האמו

לרחם עליו  יש מצווה לאהוב אותו,נתבררה לו אמונתו, כאשר אדם מאמין ביסודות אלו וש
 ולנהוג בו בכל אשר ציוה הקב"ה.

 
ן כופר בעיקר והינו אז הוא כ ,אמין ונתקלקל אחד מהיסודות האלהובזמן שאדם הפסיק לה

 , אדם כזה מכונה בשם "אפיקורוס".יוצא מן הכלל
 

שאינו מסוגל לשלוט על ך אך אחד מהם נופל בכ ,שני אנשים חוטאים בחטא זהה לדוגמא:
 . זה נובע מחוסר אמונהוהוא גם  אדם מאמין.לעומת זאת, אצל חברו  יצרו ומתוך תאווה,

 
בחומרה  שהאדם השני ייענ, רה עצמה זהה אך הגורם לעבירה אינו זההיבמקרה כזה שהעב

אצל החוטא ות. כל היסוד לקיום המצוללא האמונה חסר יותר גדולה מאשר חברו בגלל ש
אולם חברו  עקב זה עונשו פחות חמור. ,אמונה אך הוא מעד בשוגג  בגלל יצרו ההראשון היית

 מונה היא יסוד היהדות בעקבות זה קיבל עונש חמור יותר .        חטא מחוסר אמונה, וא
 
 גדרת האמונהה
 

 בעניין הגדרת האמונה מצאתי שתי דעות:
 

 אמונה בשכל וברגש
כתוב בספר דברים  מהי אמונה? :הרב נתן צולמן כותב בספרו "הגות והשקפה ביהדות"

יש בורא אם אדם יודע ש. ט()דברים פרק ד' פסוק ל" ך..."והשבות אל לבבהיום  וידעת"
שבאה  , זאת לא נקראת אמונה. במידה ואין את ההרגשה הזולעולם ולא מאמין בו באמת

דהיינו  ,האדם צריך להאמין בלב וגם ע"י הראש ולא אמיתי.מתוך הלב זה לא שווה כלום 
 לדעת ולהאמין בקיומו וגם להרגיש זאת.

 
אך הראש  ,א מרגיש וחושב לנכון לעשותהלב עושה מה שהו .ניקח לדוגמא את הראש והלב

אם לא נאגד את שניהם יחדיו כלומר את הלב  ,רק יודע ומבין את מציאות ה'. כמו שאמרנו
 מה?יתהיה של והראש שנכיר בבורא ונרגיש, איך האמונה 
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משמעית שיש בורא לעולם "וה' -את שניהם יחדיו והגענו למסקנה שכלית חד ולאחר ששילבנ
 .." מה צריך יותר מזה?הוא האלוקים .

 
דבר  ,בזאת ש"ה' הוא האלוקים" שאם אינו מרגישאך הכתוב בא ומכחיש זאת בכך שאומר 

 זה לא יועיל מאומה ולא יאפשר לו לעמוד כנגד יוצרו.
 

משל למה הדבר דומה? אדם שרוצה ן ההרגשה. יש מרחק בין הידיעה על מציאות השם לבי
ר את המאכל ובודק מאלו מצרכים הוא מוכן. רק לדעת טעם של מאכל מסוים הולך וחוק

אך אם לא יטעם  לאחר הבדיקה הוא יודע מאלו מצרכים המאכל מורכב ובוחן אותם לעצמו.
 ממנו לא יכיר את טעמו של המאכל.

אם האמונה בקב"ה היא רק אמונה שכלית כמו שראינו במשל שהוא רק מודע שכלית לטעם 
 קיום לאמונתו. במצב זה אין - של המאכל ולא טעמו

 
כתוב "כאשר הלב מרגיש מה שהשכל  להרגיש את האמונה ולהאמין בה.  לכן, על האדם

 מה אנו רואים פה?  )הגות והשקפה ביהדות פרק ראשון( מבין... "
אמונתו  אנו רואים את שיתוף הפעולה בין הרגש לבן השכל ובמידה ואדם משלב את שניהם,

 בקב"ה שלמה.
 

 אמונה בנשמה
 אב קרוב מפרש בספרו "דע מה שתשיב לעצמך" מהי אמונה.הרב ז

 
ושיש בה מין קבלה  ,לעיתים שומעים אנשים החושבים כי האמונה זה דבר תלוש ורפוי

פעמים אמונה זו באה בורא לעולם.  סתמית שהאדם מחליט לקחת על עצמו ולהאמין שיש
אין  ".מונה עיוורתבשם "א אמונה זו מכונה בגלל החינוך שקיבל שרכש מסביבתו וע"י הוריו.

 לאמונה קשר  כלל לתפיסה המעוותת והשטחית הזאת. 
 

הרב קרוב שולל את ההגדרה שראינו בדברי הרב צולמן. האדם יכול להרגיש דבר  ,בנוסף
השכל  ,וכן .ום מחר בבוקר והרגש הזה יחלוף לומסוים בנוגע לאמונה שלו והוא מסוגל לק

אדם יכול לדבר רק על מה שנראה לו ואינו יכול לדבר על ה :שלנו הוא דבר מוגבל ומצומצם
 ידיעות ודברים מוחלטים.

 
איך אדם מתוודע אל  .האמונה היא דבר חי שנמצא בתוך האדם ,לפי דבריו של הרב זאב

 והרי זה לא שכל ולא רגש אז איך אנו מגיעים לכך?. האמונה שלו?
 

"כל (:ברכות ב, ג)וד הירושלמי הרב שלמה אבינר בפרושו על ספר הכוזרי מביא מהתלמ
כל דבר שהוא אינו מחוור  :פירוש הדבר .מילתא דלא מחוורא מייתין ליה מדוכתין סגיאין"

כי היא ודאית  ,אמונה היא דבר שאין צורך להוכיח ומלובן, יש צורך בהרבה הוכחות.
 אדם שמאמין בדבר מסוים סימן שהוא חי את הדבר. ומוחלטת .

 
לא רעיון חיצוני כמו ידע חיצוני כל שהוא. רעיון זה הוא חלק ממשי  הרעיון האלוהי הוא

כלומר,  .מעצמותי, ולדעת את האלוקים ולהכירו זהו עניין סובייקטיבי ולא אובייקטיבי
ההכרות שלנו עם האלוקים היא לא דבר חיצוני שנצרך לשאול שאלות ולחקור, אלא 

בוודאי על האדם לעמול כדי  ,אמנם ם.ההכרות היא דבר אישי ופנימי אשר פגשנו אותו כע
 להוציא את האמונה הטמונה בו מן הכח אל הפועל. 
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 דבר נרכש או טבעי? -האמונה 
 

שאומר: "האמונה הינה  קוק( הרב אברהם יצחק הכהןהרב זאב מסתמך על דברי הראי"ה )
וד " )מאמרי הראי"ה, עמעצמי היותר יסודי של מהות הנשמה לא שכל ולא רגש אלא גילוי

70). 
לחשוב שהאלוקים כאילו הוא  הרי זהו דבר ילדותי ,איננו יכולים לראות מי הוא ומה הוא

 ן לעסוק  בעצם הדבר האלוקים עצמו., הרי לא ניתבנאדם
 

מעל כל מציאות  ,האלוקים הוא מעל הכלש )ספר אורות עמ' קי"ט( הרב קוק אומר בספרו
 ,אפילו לתפוס את זה במחשבה של האדםאשר יכנס בקרבנו רגש או רעיון, ואין אפשרות 

 צומצם לקלוט את האין סוף המוחלט.שהרי אין בכוח הסובייקט המ
 

ומכאן אנו מגיעים למסקנה שהאמונה זה דבר טבעי שאדם נולד עימה והיא טבועה בתוך 
אולם לעיתים היא מסתתרת לה באפלה ואז צריך את האור והניצוץ הזה , תוכו של אדם

 ך הנמצאת בתוכו.שתאיר לו את הדר
 

לעומת זאת, סובר הרב צולמן שהאמונה זהו דבר נרכש ואומר שכמו כל ידע שהאדם רוצה 
לרכוש הוא צריך ללמוד, כך יראת שמים ואמונה בבורא נרכשת ע"י לימודה. דברים אלו 
מתבססים על הכתוב בדברים י"ד, כ"ג "למען תלמד ליראה את ה'..."' וכמו שנאמר בהגדרת 

 שזה בשכל וברגש ואלו דברים הנרכשים על ידי האדם . ,ן מהי אמונההרב צולמ
 

 גילוי האמונה אצל אברהם אבינו
 

אלא זימן לו הקב"ה שתי כליותיו כמין שני  ?נאמר במדרש רבה "ומהיכן למד את התורה
 "בעות ומלמדות אותו תורה וחכמה...רבנים והיו נו

נה חדש אלא ההב הרי שלא יצר משהו כלו שחקר ודרש,כאשר אברהם חיפש את האמונה בש
תורתי ואמוני בכל אדם.  ,נשמתי שיש צד רוחני, ,דהיינו .השכלית גילתה את מה שכבר קיים

 שתי כליותיו מסמלות דבר פנימי הנמצא באדם.
  

שהאמונה נמצאת בתוך האדם רק יש צורך  ,מפה אנו למדים כמו שאומר הרב זאב קרוב
עצם חקר וחיפש אחר האמונה, כפי שמפרט הרמב"ם לחפשה, אך ראינו גם שאברהם ב

הוא  ,בתחילת הלכות עבודת כוכבים. ודבר זה  כמו שאמרנו מאחד לנו את שתי דעות הרבנים
מביא אותנו לפיתרון השאלה. האמונה היא אומנם פנימית וטבועה באדם, אך יש להוציאה 

 לנו: השכל והרגש.מין הכוח אל הפועל באמצעות שני כלי העבודה הנפלאים שניתנו 
 

 סיכום
 

אולם  בשכל וברגש שהם כישרונות אנושיים. ראמנם בכדי להגיע לאמונה כדאי להיעז
האמונה עצמה היא בעצם דבר שאינו נרכש אלא זהו דבר טבעי אשר חבוי בתוך תוכו של 

ולמלא את כולו באמונה  ,לעמול בכדי להצית את האור שבתוכוהאדם. האדם רק צריך 
 א.ואהבת הבור

הופך הוא  ובעת תחילת תהליך זה חייו של האדם משתנים בצורה דרמטית וקיצונית מאוד,
לא נותר להיות מאמין וחייו נעשים יותר פשוטים ושלמים. לאחר שהאדם עמד על אמונתו, 

 אלא רק לבסס את האמונה.
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רך האדם יודע שיש לו ד אין צורך לחפש, לשאול ולחקור ולהיות טרוד בכל מיני אמונות.
כלשהי, שהיא דרך הישר ואין לאדם שום ספקות בכך ואינו עוסק בשאלות כאלו ואחרות. 

חיי האמונה והתורה. האדם יכול  - בשלב זה האדם מתחיל לחיות את הדברים האמיתיים
 להגיע לדרך האמת היא אמונה בבורא. כמו שנאמר "יגעת ומצאת תאמין...".

 
עלו לי במחשבתי כמה וכמה שאלות בנושא זה,  בחרתי במאמר זה כי בזמן שהותי במכינה

אך זו גם בעיה של מספר אנשים לא קטן אשר מנסים להתקרב לבורא ולחזור בתשובה 
 שלמה ואינם מצליחים.

במאמר הנ"ל הראיתי איך ניתן להגיע לאמונה בקב"ה. לאחר שלמדתי וכתבתי על נושא זה, 
 יינו שאני אחיה איתו עד היום האחרון.קל לי יותר להבין שהאמונה היא חלק בלתי נפרד מח

 
 "שנזכה לגאולה שלמה במהרה בימנו אמן"!!

 
 תודותברכות ו

 
ם חלקכם גם שנה עכינה אשר חוויתי עימם שנה נפלאה )ברכות חמות לחבריי מהמ ,ראשית

 מלאה חיים וכיף וחוויות שלא אשכח לעולם.ב'( 
אז כמו  .5-, ושם ה' גם = להימטרייבג 5. ה  = א סתם מחזור אלא מחזור ה' התשס"זאנו ל

חבריי המתגייסים, ל צרה ומצוקה. כך גם הקב"ה ישמרנו מכ ,שמחזורנו מציג את שמו של ה'
 שמרו על עצמכם ועל עם ישראל בשירות. כולנו נושאים תפילות לבורא שישמרכם מכל רע.

 חה הצלחה.ולאלה אשר נשארים שנה ב' תאלצו לסבול אותי עוד שנת מכינה. גם לכם שלו
 

 תודה תודה תודה תודה תודה !
 

איך אפשר מבלי להודות לצוות המכינה הנהדר שלנו אשר ליווה אותנו לאורך כל הדרך. 
עז שליט"א שתמך בנו ועזר לנו לאורך כל הדרך  נו מרן הרב בורביתחיל עם מורנו ראשית א

  ן אבא שאוהב ומחבק את הילדים שלו.ושימש לנו כמי
 

  אג שלא יחסר מאומה ליושבי המכינה.טרטיבי מר נפתלי קנדלר אשר דלמנהל האדמניס
 

ועל כל השנה לרב אוריה שגיב והרב אריאל יוספוף תודה על הכל העזרה בכתיבת המאמר 
שהשקעתם את כל שארית כוחכם בנו. תודה מיוחדת לרב ניר כהן אשר השקיע בנו הנפלאה 

 בתהליך כתיבת המאמרים יישר כוח!. 
 

ם קהתי לך שלוחה ברכת תודה על אשר עסקת ודאגת להכשיר אותנו לקראת למר אברה
שירותנו הקרבי )למרות שאתה בקושי זז(. לאחד והיחיד אלי פינק מזכירנו היקר תודה על כל 

כן כן זה הוא האיש גדול הממדים  .ל מעשי ידיךהעזרה שלך ודאגתך למכינה עלה והצלח בכ
זה שדאגת לנו שתהיה לנו את הנוחות והטוב תודה על  -"תרתי משמע" אברהם ממן 

 שבעולם, ובטיולים על הציוד שלא היה חסר מאומה, וכמובן, על ארוחות השחיתות ושדאגת
 . ועכשיו הגיע הסוף שהוא התחלה של דרך חדשה ומכאן שלוחה ברכת הצלחה.לנו למנגל

 
 ובעזרתו עוד אשוב. ,עימו גם אמות בכח האמונה אני חי,

 אוהב אתכם!
 דב זגורי}מאופקים{נ
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 מתן חראזי/  חוזרהלומד ואינו 
 

כל גדולי הדורות הקפידו מאוד לחזור על לימודם עשרות ומאות פעמים ורק בדרך זו זכו 
אמיתי בלימוד תורה. מספרים על הרב  אברהם יצחק הכהן קוק שהיה לו לימוד שינון  ןלקניי

 וחזרה קבועה של שישים דף גמרא ביום .
 

 החזרה על הלימוד-יממה נובעת א
 

אינם חוזרים על לימודם וכאן  - משנה וכדומה ,רוב האנשים לאחר שלומדים גמרא, חומש
 נשאלת השאלה מדוע?

 
 ישנן כמה סיבות לדבר זה.

 
לאחר שהאדם סיים ללמוד דבר כלשהו הוא מתעצל ואומר לעצמו "למה  העצלות: .א

, "בשביל מה לחזור הרי שאני אחזור הרי עכשיו סיימתי ללמוד. אלך ואנוח קצת"
 הבנתי את העניין".

אדם מטבעו סקרן ורוצה להרחיב את אופקיו ולכן אינו רוצה להתעכב,  הסקרנות: .ב
 לדרוך במקום ולחזור שוב ושוב על הלימוד 

לאחר שאדם סיים ללמוד דבר מסוים והבין אותו הוא מרגיש "שובע"  :הגאווה .ג
 ריך לחזור על מנת לדעת או לזכור.בלימודו והוא כבר יודע את מה שלמד ואינו צ

במידה ואנשים אינם מבינים את לימודם הם מתייאשים ואומרים לעצמם  :שהייאו .ד
. מסופר מה פעמים על החומר לא יבינו אותושבכל מקרה אפילו אם יחזרו כמה וכ

פעם שלימד  400בגמרא )עירובין נד:( על רבי פרידא שהיה לו תלמיד שרק לאחר 
וא היה קולט. פעם אחת ישב ללמוד איתו ובאו אנשים והודיעו אותו את החומר ה

 400לר' פרידא שהוא צריך ללכת לעשות דבר מצווה והתעכב עם התלמיד ושנה איתו 
פעם את הלימוד. בסיום החזרה שאל את התלמיד אם הבין את החומר והתלמיד ענה 

עתו ולא שמרגע שהודיעו לו שהוא צריך ללכת לדבר מצווה אז הוא מסיח את ד
יצאה בת קול ושאלה את ר' פרידא מה פעם.  400שב ר' פרידא ושנה לו עוד מתרכז, 

שנה, או שהוא וכל בני דורו יזכו לגן עדן, ר' פרידא  400הוא מעדיף שיוסיפו לו עוד 
 ענה שיזכו הוא וכל בני דורו לגן עדן "בא הקב''ה ואמר תנו לו זו וגם זו" . 

צל רוב האנשים והעיקרית, לדעתי, היא חוסר ההבנה הסיבה שנפוצה א חוסר הבנה: .ה
 מדוע חשוב לחזור על הלימוד.

 
 מטרות החזרה

 
 לחזרה מטרות שונות. אנו נפרט ארבע מטרות.

 
 זיכרון א.

אדם שלומד לימוד כלשהו פעם אחת, לא זוכה שהלימוד יתיישב על ליבו. על מנת שהאדם 
ובמידה ולא עשה כן, רב הסיכוי  .פעמים , חשוב שיחזור עליו כמה וכמהיזכור את לימודו

שישכח ממנו תלמודו. נאמר בגמרא בסנהדרין )צט.( "רבי יהושע בן קרחה אומר כל הלומד 
ר' יהושע אומר כל הלומד תורה ומשכחה דומה לאישה  .ואינו חוזר דומה לזורע ואינו קוצר

מקום, בגלל שלא שיולדת וקוברת". הכוונה היא שאף על פי שאדם למד וטרח הרבה, מכל 
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מאותו עמל והוא כמו אדם שזורע ואינו קוצר הוא לא נהנה ומפיק תועלת חזר על הלימוד, 
 שלא נהנה מהעמל שהשקיע.

 
לבניך...". הכוונה שיהיו דברי התורה  םהגמרא במסכת קידושין )כט.( אומרת "ושננת

בלשון ברורה.  שגורים בפיך שאם ישאל אדם דבר הלכה או קושיא מסוימת תוכל לענות לו
אם לא יזכור האדם את לימודו לא יוכל ללמד אחרים ועיקר מצות לימוד תורה היא ללמד 

 אחרים כמו שכתב הרמב''ם )הלכות תלמוד תורה פרק א(.
 

כאשר אדם זוכר את לימודו הוא יכול להימנע ממצבים הלכתיים לא נעימים שיכול להיות 
שרה בראש חודש ושכח לומר "יעלה ויבוא" ע-שיקלע אליהם. לדוגמא, אדם מתפלל שמונה

ונזכר באמצע "שים שלום" מה יעשה?! אדם שחזר הרבה על הלכות ראש חודש ידע מה 
לעשות במצב הנתון, אך אדם שקרא את ההלכות פעם או פעמיים רוב הסיכויים שישכח את 

נפשה אם אדם יניח את הציפור ל .ההלכות ולא ידע כיצד להתנהג. התורה נמשלה לציפור
מיד היא תעוף ממנו. כמו כן, דברי תורה אם לא יזדרז לחזור ולשמור עליהם שלא יאבדו לו 

 בסוף הם ישכחו ממנו. 
 

מדוע  .שללו אותי( -בתהילים קי''ט כתוב "חבלי רשעים עודני תורתך לא שכחתי" )עודני
לת "תורתך לא שכחתי" ומה הקשר בין תחי-לאחר שחבלי רשעים שללוהו, המשיך דוד ב

הפסוק לסופו? ויש לפרש שהכוונה היא כך, לאדם יש שני סוגי רכוש אחד רוחני והשני גשמי. 
וכמו שכל אחד מבין שכספו וזהבו של אדם הם רכושו ממש כך גם תורתו של אדם היא 

שהכוונה  - רכושו ממש. בגמרא בכתובות )נ.( וברש''י שם, פירשו הפסוק "הון ועושר בביתו"
וכאשר  זהו הון ועושר בביתו. ,באופן שמתקיימת אצלו שלא ישכח אותהלמי שיש לו תורה 
הוא שומר עליו ככל שרק יכול. כך גם התורה, ההון והעושר שלו, יש לו  ,יש לאדם חפץ יקר

לחזור עליה שוב ושוב כדי שלא תאבד ממנו. ויש לומר שכוונת דוד המלך עליו השלום 
את הרכוש היקר והחשוב לו  מכל מקום שו,שאפילו שרשעים באו ושללו ממנו את כל רכו

 ביותר לא יכול כלל לקחת ממנו, כי תורתך לא שכחתי, והוא עושרו האמיתי של האדם.  
  

כל השוכח דבר אחד "חז''ל התייחסו אל השינון בכובד ראש ואמרו במסכת יומא )לח:( 
. חז''ל באו "שע ד,ו()הו 'ותשכח תורת אלוקיך בניך גם אני' מתלמודו גורם גלות לבניו שנאמר

 להדגיש את חשיבות החזרה על הלימוד. 
 

לא יצא ידי  ,שמעו מפי החפץ חיים זצ''ל שאם אדם לומד ולא חוזר לפחות ארבע פעמים
 מצות תלמוד תורה.

 
 ב. הבנה

העיקר הראשון בלימוד הוא ההבנה של הלימוד. כאשר אדם מסיים לקרוא את הסוגיה או 
רפלת במוחו ולא ברור לו מה שלמד, הלימוד ישכח ממנו. את ההלכה והיא נשארת מעו

הן  ,וההפך הוא גם הנכון שכאשר אדם חוזר על חומר שלמד הוא מבין אותו הרבה יותר טוב
מבחינת עומק העניין והן מבחינת האפשרות למצוא ולגלות דברים שלא שם ליבו אליהם 

ומק הפשט לאחר פעם בפעם הקודמת שלמד. אם נשאל תלמיד חכם אם הצליח לרדת לע
נה צליח לרדת לעומק הפשט עד שלמד ושתהיה שלא הלימוד, מן הסתם תשובתו אחת של 

 ושילש כמה פעמים ורק אח''כ הגיע לעומק ההבנה. 
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אומרת למה נמשלו דברי תורה כתאנה )עץ תאנה(? שתאנה  הגמרא במסכת עירובין )נד.(
ף דברי תורה כל זמן שהוגה בהן מוצא א ,)העץ( כל זמן שאדם ממשמש בה  מוצא בה תאנים

חידוש. לדוגמא, מגיל צעיר ועד זקנה כולם לומדים כל שבוע את פרשת השבוע של אותו 
השבוע וחוזרים על כך כל שנה מחדש. התורה היא פרד''ס )פשט, רמז, דרש, סוד(. כל פעם 

 שאדם לומד הוא מגלה בפרשה דברים חדשים עומק חדש. 
 

 ג. השמחה שבלימוד
הדרך האמיתית להגיע  -א שמח בלימודו אשר אדם לומד תורה, שוקד, חוזר, מבין וזוכר הוכ

'שמחה לאיש במענה לשמחה  היא דווקא כשתורתו שגורה בפיו. כתוב במסכת עירובין )נד.( "
מתי אדם שמח  :רש''י מפרש אימתי שמחה לאיש בזמן שמענה בפיו".)משלי טו,כג(,  פיו'

ועוד כתוב שם "כי נעים תשמרם שאלה. ששואלים אותו כמענה  בזמן שיש לו ?בלימודו
בבטנך" מתי נעים לאדם כאשר שומר את תלמודו בבטנו כלומר כאשר יודע דברי תורה יש 

 תחושה טובה.
 

הוא מקבל מזה סיפוק  ,כאשר אדם חוזר הרבה פעמים על לימודו עד שיש לו ידיעה ברורה
, כאשר אדם שמח בלימודו זה מועיל לו לזכור את גדול ועצום ונעימות נפלאה מאוד. בנוסף

לימודו טוב יותר. המהר''ל מפראג מפרש )נתיבות עולם, נתיב התורה פ''ד( כי שמחה באה 
ע''י שלימות ולכן כשיש לאדם שלימות לפחות במקצוע אחד או חלק אחד בתורה, זה מה 

 ל תופסי תורה.שנותן לו הרגשה של שמחה, סיפוק ונעימות. הדברים ידועים אצל כ
מסופר על הגר''א זצ''ל שבחינת הקבלה שלו לתלמידים הייתה לבדוק אם הזדככה נפש 
התלמיד לטעום מתיקות התורה. הוא ציווה על הנבחן לחזור על עניין מסויים הרבה פעמים. 
כל מי שעם ריבוי החזרה הייתה מתגברת חמדת התורה בליבו יותר ויותר לחזור בלא הפסק, 

 להיות תלמידו.היה זוכה 
 

 ד. לימוד התורה לשמה
ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע בין עובד 'הגמרא במסכת חגיגה )ט:( אומרת: "דכתיב: 

היינו לא עבדו? אמר  - היינו עובד אלוקים, היינו רשע - , היינו צדיק'אלוקים לאשר לא עבדו
פרקו מאה פעמים לשונה ואינו דומה שונה ליה עבדו ולא עבדו תרוויהו צדיקי גמורי נינהו, 

". נשאלת השאלה, האם רק בגלל שאדם למד עוד פעם אחת מעלתו גדולה פרקו מאה ואחד
בצורה כל כך משמעותית שהוא עובד אלוקים והשני אינו עבדו? ההסבר לכך הוא שאדם 
שלמד דבר מאה פעמים ודאי יודע אותו היטב, ומדוע לומד זאת שוב וכי לא חבל על הזמן? 

יא שכאדם לומד את הדבר אחרי שיודע אותו זה מראה שהוא לא לומד את הדבר התשובה ה
 אלא לומד בשביל כבוד התורה וזה מלמד על אהבתו לתורה.  ,בשביל עצמו ולטובתו

 
 עצות לחזרה

 
ברצוני לפרט כמה עצות המסייעות לחזרה על הלימוד. העצות נלקטו מספר "הדרן עלך" של 

 ם יהושע" של הרה''ג יהושע הכהן.הרב הדר מרגולין ומהספר "כר
  

רצוי לסכם את הדברים.  ,כאשר שומעים הרצאה או לומדים עם חברותא או לבד .1
הלימוד כדאי לחזור על הסיכום כמה פעמים ככל שהלומד צריך בכדי   בסיום 

שהדברים יהיו שגורים בפיו.  ולפני תחילת הלימוד בפעם הבאה יעבור על הסיכום 
 יל שיהיה לו רקע על הלימוד.פעם או פעמיים בשב
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רצוי לחזור בלילה לפני השינה על כל הלימוד של אותו יום מכיוון שלימוד זה נישאר  .2
 במוחו היטב. 

בסוף לימוד )לבד או עם חברותא( יוקדשו עשר דקות עד רבע שעה לסיכום הלימוד  .3
 בעל פה ועשר הדקות הראשונות של הלימוד הבא יהיו לחזרה על הלימוד. 

 שבת על הלימוד של כל השבוע.-לחזור בימי שישירצוי  .4

בכל יום יקבע האדם לעצמו כחצי שעה שתהיה מיוחדת כדי לחזור על חומר שלמד  .5
בעבר שלא ישכחם. צריך להקפיד שהחזרה תהיה קצרה קלה ומהירה, כי אם תהיה 
קשה הוא יתעייף מהר ויפסיק לגמרי לחזור. ואם יחזור לאט מדי לא ירגיש סיפוק 

דמות. על כן יש להקפיד שהחזרה תהיה באופן קל ומהיר )במידה ומתעוררות והתק
מן הראוי שירשום אותן ויעיין בהן לאחר החזרה בכדי שלא  ,קושיות באמצע החזרה

 יפסיק את הרצף(.

מצאנו בחז''ל  רצוי לעשות סימנים בלימודו, מכיוון שקל לאדם לזכור דברים קצרים. .6
דצ''ך עד''ש  ה לעשר המכותימנים של ר' יהודשהשתמשו בסימנים. לדוגמא, הס

 באח''ב. 

כדאי שילמד שלוש פעמים גמרא  ,בפעם הראשונה שאדם לומד דף גמרא מסויים .7
ורש''י. גודל הקטע של החזרה הוא ממשנה למשנה או מעניין לעניין )כשליש או כרבע 

וד עמוד(. בפעמים הראשונות כדאי שילמד פשט ללא עיון, משום שבתחילת הלימ
והיא מה אומר פלוני ומה אומר  ,צריכה להיות שאלה אחת בלבד בראשו של הלומד

אלמוני. כל מחשבה נוספת מכבידה על המח. אפילו אדם בעל כישרון עלול להיתקל 
בבעיות במידה ולא הבין את הפשט בצורה עמוקה. המח עדיין לא מוכשר לתפוס את 

יחזור על מהלך הסוגיה עם תמצית כל הסתירות והמחלוקות שיש בתוספות. לפיכך, 
בתחילת הלימוד . הדינים והסברות היוצאים מהגמרא עד שיחקקו היטב בליבו

הפסיקות והמחלוקות, כיוון שזה  השונות,יכולתו את הסברות ישתדל להבין ככל 
 יועיל לו לקצר את החזרה.

 
 סיכום

 
גאווה וחוסר הבנה מדוע  הקושי בחזרה על הלימוד נובע מכמה סיבות כגון: עצלות, סקרנות,

מודו יותר טוב, יחשוב לחזור. במאמר עסקתי בחשיבות החזרה על הלימוד. האדם זוכר את ל
וכן ההבנה של הלימוד היא יותר טובה ועמוקה. החזרה והשינון גורמים גם לאדם לשמוח 

שם בלימודו כאשר מסיים ללמוד ומבין את הסוגיה והחומר שגור בפיו, הוא כבר עושה זאת ל
 שמיים ולא לתועלתו האישית.  

 
בחרתי לעסוק בנושא זה משום שיצא לי לאחרונה להיפגש עם מאמרי חז''ל המדברים על 
חשיבות החזרה. לי, באופן אישי, החזרה היא דבר קשה, אך דווקא בגלל זה החלטתי לברר 

ולי הרבנים ועוד ראיתי שרוב גד .את הדבר, "וגדול תלמוד שמביא לידי מעשה" )קידושין מ:(
בגמרא וגם בדורות האחרונים שנו ושילשו )ואף יותר מכך( את לימודם. מכאן למדתי שחזרה 

 על הלימוד מועילה לטווח הרחוק.  
   

 ואחתום בדברי הרב אברהם יצחק הכהן קוק לבנו:
הנני יודע ועד על פי  מאוד נבהלתי ממה שראיתי שהנך חוזר רק שלוש פעמים על תלמודך." 

ואבקשך מאוד להרגיל עצמך לחזור לזכות בחזרה של ג' פעמים,  כי אי אפשר כלל סיוןיהנ
מתוך  ,לכל הפחות עשר פעמים על כל פרק קודם שתתחיל פרק אחר" )"חיזוק דברי תורה"

 אורות התורה(. 
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 נווה שלום כהןחינוך ולא אילוף / 
 
 

 הקדמה
 

 למה בחרתי בנושא?
עיתים כאשר הילדים גדלים אינם ממשיכים הורים מחנכים את ילדיהם מגיל צעיר, ול

באותה הדרך, ואז שואלים ההורים את עצמם מה עשינו? איפה הטעות שלנו? הרי נתנו לו 
 הכל וחינכנו אותו לדרך הישר, אז מדוע היום כשגדל זרק את הכל??

 
ולכן בחרתי בנושא מפני שאני נמשך לחינוך וגם כדי לנסות בעז"ה לבאר היכן אחת הטעויות 

 המרכזיות.
  

 עם הילד או נגדו  
 

החכם מכל אדם, הלוא הוא שלמה המלך, כותב בספרו משלי עיקרון חינוכי: "חושך שבטו 
שונא בנו ואהבו שחרו מוסר" )פרק יג' פסוק כד'(. פסוק זה ידוע לנו לעניין חינוך ופירושו 

איתו היו הוא שאדם שחושך את עצמו משבט )שבט: כלי לחינוך שהיה בזמן הקדמונים ש
מכים( אזי נחשב לשונא של בנו. א"כ מובן שעל כל הורה או מחנך לחנך את בנו או תלמידו 
בדרך שנראית לו ואפילו אם יאלץ להפעיל עליו כמן איום של השבט. זאת אומרת שאם לא 

 ילך בדרכו של האב אזי יקבל מכות כי זו לא דרך הישר.
  

ב שלמה עוד פסוק הקשור בחינוך ושם כתוב: לעומת זאת, אם נמשיך בהמשך ספר משלי כות
"חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה" )פרק כב' פסוק ו'( שפירושו שאדם צריך 
לחנך את בנו או תלמידו לא בדרך שלו עצמו, אלא על פי אופי הילד, זאת אומרת שהחינוך 

מחנך ורמתו השכלית. בדרך זו יעבוד לפי דרכו של הילד ולפי רמתו השכלית, ולא לפי דרך ה
 מבטיח שלמה את ההבטחה "גם כי יזקין לא יסור ממנה".

 
אם כן, אם אנו מסתכלים על שני פסוקים אלו נראה ששלמה סותר את עצמו. פעם הוא אומר 
שעלי לחנך את הילד או התלמיד בדרך שנראית לי ואפילו לכפות עליו אותה כמו שכתוב: 

פרקים לאחר מכן שולל שלמה את כל דרך הכפייה כאשר אומר  "חושך שבטו..." ואילו כמה
את הפסוק "חנוך לנער על פי דרכו" שפירושו שאני אחנך את הילד לפי דרכו שלו ולא דרכי 
שלי, כך שאסור לי לכפות עליו דרך מסוימת. הנה לנו שני פסוקים שסותרים האחד את השני 

 וכי שלמה החכם מכל אדם סותר את עצמו????
 

 תשובה בהמשך! –במתח  חכו
 
 חינוך בכפיה על ידי הכאה או הכרחה  

 
פירושו של דבר לאלף את הילד לדרך שבה האב או המחנך רוצים. זאת אומרת, חינוך בכפיה 

  ללא הסברים = אילוף.
היתרון היחיד שיש בכפיה הוא שרואים את התוצאות מהר. אך החיסרון שיש בזה הוא 

 גם מסתלקת מהר. שכמו שהתוצאה באה מהר היא 
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מצאתי לזה דוגמא נפלאה בספר "ילדים האתגר" )ד"ר רודולף פרייקורס( שמביא את ההבדל 
 בין חינוך מוסבר לחינוך בכפיה.

אם נסעה עם התאומים שלה והם היו שובבים והחלו להשתולל. האם החלה להתעצבן ועצרה 
ך האוטו. היא חזרה את הרכב. יצאה, והחטיפה מכות לשני הילדים אשר השתוללו בתו

דקות. כעבור חמש דקות שוב חזרו  5-והמשיכה בנסיעה והמעשה שהיא עשתה עזר בדיוק ל
 התאומים להשתולל.

לעומת זאת מספרת אמא אחרת שקרה לה מקרה דומה עם שני ילדיה בן העשר ובן השבע 
שגם הם החלו להשתולל כאשר האם נסעה ברכב. האם ביקשה מספר פעמים שיפסיקו אך 
בקשותיה עלו בתוהו. באותם רגעים עצרה האם את הרכב והודיעה לילדים חגיגית שכאשר 
הם ישתוללו היא פשוט תעצור בצד עד שהם יירגעו. ומספרת האם שככה הילדים היו בשקט 

 כל הנסיעה עד אשר הגיעו ליעדם.
א"כ מצאנו את החיסרון אשר נמצא בחינוך שכופה על הנער משהו שהרי האם שיצאה 

 דקות(. 5חטיפה מכות לתאומיה קיבלה תוצאה של שקט מהיר שפג מהר )לאחר וה
 

עוד חסרון שיש הוא הצביעות. ז"א, ילד אשר כופים עליו דרך מסוימת אזי הוא נהפך לצבוע 
מפני שהוא אינו שלם עם דרך זו ואז כאשר יימצא תחת השגחת הוריו הוא יתנהג למופת 

אך ברגע שלא יהיה בסביבת הוריו יפרוק מעליו כל דבר מפני שהוא מפחד מתגובה של הוריו, 
 ויעשה כל מה שעולה על רוחו!

 
הבעיה העיקרית שיש בחינוך בכפיה שאין הרבה יחס לבקשות הילד, וכאשר הוא שואל 
שאלות התשובות המתקבלות אינן מספקות אותו. כגון ילד מבקש לדעת מדוע אסור לו 

ת לו היא "ככה אני אמרתי" או "בגלל שאני לא לשחק עם ילד אחר? ואז התשובה הניתנ
שהוא לא מבין עניין )לעניות  3 -4מסכים". נכון שתשובות מעין אלו ניתן לענות לילד בגיל 

דעתי אפי' בגיל הזה יש לתת לילד הסבר לפי  רמת הבנתו(. אך הבעיה שהורים מתרגלים לכך 
זה עוזר, אז גם כאשר הילד  שכאשר הם אומרים לילד ככה אני אמרתי ושלא ישאל שאלות

גדל ומבין יותר, ההורים לא נותנים לו תשובות ואז הילד מפתח אנטי. מכאן נובעת גם 
המרדנות שבאה עקב הכפייה שכאשר ילד מבקש הסברים ולא מקבל אז הוא לא יודע מה רע 

ד במה שהוא עושה ולכן הוא ממשיך לעשות אותו. בנוסף לכך, המרדנות נובעת עקב זה שהיל
 רוצה לדעת אך מסתירים ממנו, וידוע שילדים סקרנים ולכן הוא מורד ועושה מה שבא לו.

 
 חינוך בכפיה אינו יכול לשנות את טבע הילד, וברגע שתהיה לילד הזדמנות הוא יחזור לטבעו. 
כמו שידוע הסיפור על רבי יונתן איבשיץ אשר נחלק עם אחד השרים אצל הקיסר הצ'כי לגבי 

לט השכל או הטבע? רבי יונתן אמר: הטבע. ואילו שר הקיסר טען: השכל הוא השאלה מי שו
 השולט, האדם יכול לשלוט על חוקי הטבע.

ובזמן ההוכחה הביא השר חתול אשר הילך על שתי רגליו והחזיק בידו טס כסף עם כמה 
 כוסות ובקבוק יין ובזאת הייתה ההוכחה שהשכל הוא השולט. 

אחרי  4מכיסו והשליכו לעבר החתול אשר מייד פתח במרוצה על  אך רבי יונתן הוציא עכבר
 העכבר, מה שהוכיח שלא ניתן לשנות את הטבע וזו התוצאה של אילוף. 

 
אך עם זאת יש יתרונות בכפיה שהם הסדר המופתי וההרגלים הטובים שאנו מרגילים את 

חר כמה זמן הילד שכאשר יעשה מעשה טוב יקבל ממתק וכאשר לא יקבל סתירה. אזי לא
 בספר החינוך הטבעי(. -הילד יעשה את המעשה הטוב )הרב שלמה אבינר 
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ועוד יתרון שהצד המעשי בא ליד ביטוי, שאם נכפה ילד לעשות משהו, אחוזים גבוהים שהוא 
 יעשה את זה, יותר מאשר אם ניתן לו בחירה!  

  
 התווית דרך ע"פ נפש הילד 

 
ים להקנות לילד הוא לא יעזוב לעולם. אך החיסרון היתרון שיש בחינוך, זה שמה שמצליח

)שאינו ממש חיסרון( הוא שהפעולה של ההקניה נמשכת המון זמן, משום שכאשר אנחנו 
באים לחנך ילד אנחנו אמורים להביט לנפשו ולראות איך הוא חושב ומה נראה לו לפי 

ים. לכן, כאשר הילד הראיה שלו, דרגת הבנתו והסתכלותו, ודרך זה נחנך אותו לדברים טוב
ישאל שאלה, נענה לו ונסביר לו את דעתנו. כמו לדוגמא הילד ישאל: מדוע אסור לו לשחק 
עם חבר שלו, אזי נסביר לו מדוע לא ונשכנע אותו שאנחנו צודקים עד שיבין זאת )וכל זאת 

יד מדובר בילד שמבין עניין(. ופה בא גם הצורך בהקשבה לילד לבעיותיו ולמה שיש לו להג
 ולא לדחות אותו באומרנו מה הוא בכלל מבין.

 
עוד דבר מאוד חשוב הוא, אשר עלינו להסתכל על כל ילד בנפרד כאילו הוא כל מה שיש 
בעולם ורק אז לחנכו כמו שאמר האדמו"ר מפיאסצ'נה )בספר חובת התלמידים( שלעולם לא 

זה גורם לילד לחוסר להגיד לילד תראה את פלוני ותראה את אחיך למה אתה לא כמותם, ש
בטחון עצמי מפני שהוא מבין שהוא לא טוב ושהוריו אינם מרוצים ממנו שהרי הם אוהבים 

 את פלוני יותר. גם מבלי שנראה את זה הילד רואה וקולט את זה.
 

לכן, עלינו לחנך את הנער ע"פ דרכו, לפי רמת הכישורים שלו ולפי רמת הבנתו. כמו שמצינו 
לך שהחל להתנהג כמו תרנגול והיה יושב תחת השולחן ומוריד את את הסיפור עם בן המ

בגדיו והיה אוכל פירורים וכל חכמי המלך לא מצאו פתרון לבעיה. עד שהגיע אחד האנשים 
וביקש לנסות לעזור והורשה ואז עשה כמעשה הילד. פשט את בגדיו ונכנס תחת השולחן 

גול יכול ללבוש בגדים וגם לשבת על ואכל פירורים. לאחר זמן אמר אותו אחד לילד שתרנ
 כיסא ולא רק מתחת ובדרך זו הוציא את הילד מבעייתו. 

וזה מה שאומר ר''נ מברסלב  שיש פעמים שעל ההורים או המחנכים להתנהג כמו ילדים ע"מ 
 להביא את הילדים לדרך הישר, דרך ראות עיניהם ולפי רמת שיכלם.

 
שאם הילד כישרוני במתמטיקה אז נפתח את הכישרון  וכן עלינו לפתח בילד את כישרונותיו,

 הזה ואם הוא טוב באומנות אז נפתח את זה אצלו ולא נזניח את כישרונותיו.
  

 סיכום וחידוש
 

אחרי שראינו את ההבדל בין שתי דרכי החינוך, ראוי לנו לציין שיש מקום לשתיהן, השאלה 
 היא מתי נחנך ומתי נכפה.

 
יכולים להסביר לו כל דבר. למשל: ילד אשר מכניס מחט לשקע  כאשר הילד קטן אין אנו

מתוך סקרנות. אין פה צל של ספק שאבוא ואתן מכה על ידו, מפני שאין הילד יכול להבין 
שחשמל זה דבר מסוכן ואסור לדחוף מחט לשקע כי זה מוליך חשמל והוא עלול למות. כל זה 

 כאשר אינו מבין. 
פיה מתאים לו ואילו חינוך מוסבר אינו מתאים. אך כל הדרך אם כן מצינו זמן שהחינוך בכ

 של החינוך והעיקר בה זה לדעת מתי כך ומתי כך.
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לדוגמא: אם אני אומר לילד תביא לי עכשיו עט! זו צורה של כפיה והילד יעשה כרצונך, אך 
לא מתוך רצון אלא מתוך אימתך עליו. ואילו אם אומר לילד תביא לי בבקשה עט, הילד 

קבל את הסגנון הזה יותר ויעשה אותה ברוב האחוזים מתוך רצון ולא מפני אימה, כי לא י
חייבת אותו.אם כן השגת את אותה התוצאה בדרך יפה, אז מדוע לכפות על הילד?? מדוע 

 להשתלט??.
 

לאחר שראינו שלשתי הדרכים יש להם מקום בחינוך אך ודאי שחינוך מוסר עדיף על חינוך 
רונו שהוא נשאר לאורך זמן,נחזור למה שמצינו לכאורה סתירה בין שני  בכפיה מפני ית

"חנוך לנער על פי -הפסוקים שכתב שלמה המלך "חושך שבטו שונא בנו ואהבו שחרו מוסר" ו
 דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה". 

 לכאורה, בפסוק הראשון מובן שעליי לכפות על הבן את דרכי, ובשני מובן שעלי ללכת ולחנך
 את הנער על פי דרכו.

ועל כך נראה לי לפרש כמו רוב המפרשים של התנ"ך שסוברים ששבט אין פירושו דווקא 
מכות אלא שבט פירושו מוסר, שאז אדם שחוסך = מונע מעצמו ללמד את בנו מוסר אזי 
נקרא שהוא שונא אותו. אך אדם שאוהב אותו ילמדו מוסר וחוכמה מגיל צעיר בראשית 

מלשון שחר(. אדם שמונע מעצמו מלחנך את בנו בהיותו צעיר ובוחר להכות דרכו )שיחרו 
 אותו, אזי באמת נחשב לשונא את בנו.

  
ואם נביט עמוק יותר נבין שאין סתירה בין הפסוקים. אפשר לומר חנוך לנער על פי דרכו, 

יו שעלינו להביא את הנער ע"י הדרך שלו למוסר, זאת אומרת ללמדו מוסר שהוא מתחבר אל
למה שהוא נמשך וכך לחנכו. ומה שנאמר חושך שבטו שונא בנו אפשר לפרש שזה מכה. 

אפשר לפרש ששבט זה  -כאשר אני מלמד את בני מוסר כשהוא בקטנותו והוא נמנע ללמוד 
מכה. אבל ראוי לדעת שקודם כל זה שבט המוסר, ואם כן אין סתירה בין הפסוקים כי אם 

וסר בדרך שהוא מבין וברמה שלו, אזי אני מרוויח שני אני מחנך נער בימי קטנותו למ
דברים: גם שאני נקרא אוהב בני וגם כי יזקין לא יסור ממנה. אך אם לא ניתן לילד באהבה 
מגיל ילדות ואף נחשוך ממנו שבט מוסר, לא נזכה להבטחה של גם כי יזקין לא יסור ממנה. 

דוע שאדם נמשל לעץ שנאמר כי וידוע שכאשר גדלים קשה להשתנות כמו העץ העקום וי
האדם הוא עץ השדה. ועוד אפשר לפרש שחושך שבטו שונא בנו מדבר על היותו בזמן 

 קטנותו, אבל בזמן נערותו אזי חנוך לנער על פי דרכו.
 

ולכן, על פי דעתי, על כל אחד לדעת שסבלנות זה העיקר הכי חשוב בחינוך ובלעדיה אין אנו 
כמו הסיפור עם אותו אדם ששאל מדוע עמלים כ"כ על האתרוגים מצליחים לחנך את ילדינו. 

וכל אתרוג שיוצא עוטפים אותו ועובדים עליו ומשקים ומשקיעים המון בפרי הזה וענו לו 
שאתרוגים הם פירות משובחים וישר הלך לשדה של אתרוגי בוסר ובא לטעום אותם, אך 

חכה  -יים. אמרו לו טיפש שכמוך טעמם היה מר. הוא החל לצעוק שאתרוגים זה פירות ארס
 שהפרי יבשיל ואז תראה כמה מתוק הוא.

כך גם בחינוך: אם אנו רוצים שהתוצאות תהיינה לאורך זמן, עלינו לחכות ולטעום את 
הטעם המר של הזמן בו ילדים נחשבים לבוסר. אבל כשיתבגרו אחרי שעמלנו עליהם ישר 

נראה כמה מתוקים מדבש הם וכמה שווה כשיצאו לאוויר העולם ובכל זמן בוסרם, אזי 
 הייתה השקעתנו.

 
 מי ייתן ונראה רוב נחת מכל יוצאי חלצינו. 

 אוהב אתכם                                                                                                                     
 לום כהןנווה ש                                
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 רועי כהןעליות ומורדות באמונה /  –"שבע ייפול צדיק וקם" 
 

 הקדמה
 

מהי האמונה? האם אמונה היא תחושה טבעית שבטבעו של האדם או שזוהי תכונה נרכשת 
 שנקנית עם הזמן?

 
האדם נוטה  ושחושיו חוו.בדבר שעיניו ראו להאמין אנו יודעים שטבעו של האדם הוא 

ת חותכות כדי להאמין בדבר ה והוא צריך ידיעה ברורה והוכחולהאמין במה שהוא רוא
 יהיה קשה לאדם להאמין בדבר שלא נראה לעיניו, ,מכיוון שטבע האדם הוא כזהכלשהו. 

 בדבר שהוא לא יכול להבין ולתפוס את גודלו.
 

יש אנשים רבים שלא מאמינים במציאותו של בורא העולם, ובהשגחתו של הקב"ה על  ,לכן
אך אנו יודעים שבתורה כבר נכתב כי אנו המעט מכל העמים, רק מעט יכולים  .הנבראים

נים בפנים רק עם ישראל זכה לכך שהקב"ה יתגלה אליו פ ורוצים להאמין בדבר שמעל לטבע,
עם ישראל גם זכה להשראת שכינה מיוחדת ולפגישה קבועה עם  .במתן תורה ובכל הניסים

 ריבונו של עולם. 
 

 הגדרת האמונה 
 

, מונההאמונה הינה המסקנה של המחשבה שנכנסת ללב וככל שהלב מתמלא וחדור בא
האמונה נשארת בלב ומתחזקת. האמונה שנבנית עם עשיית המצוות ולימוד התורה נעשית 
ליסוד בטבע האדם. האמונה היא לא דבר שכלי ולא דבר רגשי ואי אפשר להשיג את הקב"ה 

השכל האנושי לא יודע כיצד  של ה'.מבינים את חכמתו אדם לא הכי אנו בני  ,ברגש או בשכל
 לנהוג עם דברים רוחניים שאינם גשמיים ומוחשיים.

 
, כמו שכתוב בתהילים: האדם אומנם רוצה להכיר ולהבין את גודלו ומדרגתו של הבורא

נפש  –מב,נג(  )תהילים, אלוקים" פני אבוא ואראה, מתי לאל חי, "צמאה נפשי לאלוקים
מתי "צמאה" = משתוקקת לגלות את האלוה, לגלות את ה' בתבונתנו המועטת. "האדם אכן 

האדם רוצה  .כדי להעצים את האמונה פני אלוקיםהאדם רוצה לראות את  – "אבוא ואראה
להבין את בורא עולם בתפיסה אמיתית ושלמה, אבל למעשה אין אפשרות להבין ולפגוש את 

 נו.אלוקים עצמו אלא לראות אותו מתגלה אלי
 

האמונה היא עיקר העיקרים בחיים, והעיקר של התורה והמצוות הוא שהאדם יאמין שהוא 
 נברא ויש מי שברא אותו.

הוא מטרתו של הטוב ו האדם המאמין גם צריך לדעת שהקב"ה הוא השלמות והטוב,
אזי הוא רוצה להיטיב עימם,  - בני אדם –ברואים א החליט לברו. ואם הקב"ה להיטיב
ידע שהכל מאת הבורא ומשום כך  ברים אזיהדגיע להבנה ולאמונה שלימה באלו ם יוכשאד

 הכל גם לטובה!
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 כיצד מתבטאת האמונה אצל בני האדם?
 

והאמונה היא הרי רוחנית או שכלית  ,העולם בו אנו חיים הינו עולם של גשמיות וחומריות
אין  נכנסת לחיים שלנו? כיצד היא? אז כיצד מתבטאת האמונה בבני האדם .ואף מעל השכל

 ובפועלו.  ,שהאמונה תתבטא במעשים של האדם ברירה אלא לומר
 

אנו  אך האדם לא יכול לנתק את אמונתו מאורח חייו. ,נכון אומנם עיקר האמונה היא בלב,
וכבר ומעשינו לאמונה שאנו מאמינים בה, לאמונה בה',  צריכים להתאים את אורח חיינו

והיא התורה הקדושה  -הקב"ה כיצד נעבוד אותו באמונה שלימה קיבלנו הדרכה בטוחה מ
ה לבין מעשינו היום והמצוות שע"י קיומן אנו מחזקים את אמונתנו ומקשרים בין האמונ

 .יומיים בפועל
 

מתוכננת בחכמה רבה על ידי הקב"ה. וכותב רבי  ,כמו כל הבריאה כולה ,התורה והמצוות
והנה מי שהגיעתו ידיעה זו והוא מקיים על סעיף ע"ט(")מאמר א,  יהודה הלוי בספר הכוזרי

 הוא המאמין". - פיה בלב שלם את מצוות האלוקים לכל פרטיה ותנאיה
 

 ? כיצד מגיעים לאמונה בה'
 

 ':ישנן שתי דרכים עיקריות להגיע לידי אמונה בה
 

בפרשת עקב התורה מזכירה לנו  .הדרך הראשונה היא המפגש של עם ישראל עם אלוקים
אשר עשה אתך את הגדולות ואת הנוראות האלה "הוא תהלתך והוא אלקיך  :מיהו אלוקינו

"כי עיניכם הרואות את כל מעשה ה' הגדול אשר , י', כ"א(  וכן אשר ראו עיניך" )דברים
יש לנו  עדות ברורה שמסורה מדור לדור על כל הניסים שעשה הקב"ה  –עשה" )שם יא, ז'( 

עם שלם של עבדים מעבדות לחרות,  צרים. ה' בעצמו הוציא, כשהוציאם ממראללעם יש
הוליכם במדבר והעבירם דרך ים סוף, והתגלה אל כל העם בזמן מתן תורה במעמד הר סיני 

 עדות עין בעין של מאות אלפי אנשים שחזו בהתגלות  הניסית של ה' אל עמו. שזוהי לעצמה –
 

הגדול והראשון בנביאים משה רבנו ע"ה מ ,ל הנביאיםבעצמו אהעדות נמשכת עם התגלות ה' 
 -מת ותורתו אמת", וכל הנביאים העידו ש"משה אאחרוני הנביאים חגי זכריה ומלאכיועד 

כולם אימתו את דברי משה שקיבל  .ג,כב( )מלאכי : "זכרו תורת משה"כנבואתו של מלאכי
 את התורה מבורא עולם בהר סיני.

  
 ,נמשכת מימי הנביאים דרך התנאים והאמוראים המסורת הזו של ראיית עין בעין את ה'

 הגאונים, הראשונים והאחרונים עד דורנו אנו.והסבוראים 
ראיית ה' עין בעין והעברת העדות בכל הדורות זוהי הוכחה ניצחת לקיומו של בורא לעולם 

 ושל בחירתו של עם ישראל כאומה הנבחרת.
 

 ל עם ישראל נגיע בעזרת ה' לאמונה בה'.ע"י שנביט ונתבונן ונלמד את העדויות והמסורת ש
 

דרך הסתכלות  - םהדרך השנייה היא ע"י התבוננות בחכמה האלוקית שמסתתרת בעול
והתבוננות בבריאה הסובבת אותנו, אין סוף הגלקסיות המסתתרות ביקום, השמש והירח 

המורכב ושאר הכוחות המסתוריים  שאין שכלנו יכול להבין, ומעל כולם הוא הפלא הגדול ו
 .האדםביותר בבריאה 
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ים אנו את מורכבותו של גוף האדם הינו עדיין בגדר תעלומה ופלא שאין שני לו ורק כיום מגל
התפרקות החמצן  ,המערכת החיסונית,  DNA-הכרומוזומים והפרומונים, ה -גוף האדם 

 של המוח האנושי.ומעל כולם נפלאותיו  ,בדם ובגוף םוהויטמיני
 

חיבור הגוף עם הנפש שהוא גם פלא. ידיעות אלו על הפלא  ועל על נפש האדםהיום גם יודעים 
אך בעבר בני האדם לא הבינו את הפלא הגדול   ,21-ידועות לנו כיום במאה ההאנושי 

התורה מראה לנו דרכים להגיע  ,בניגוד לבני האדם הוא האדם. –שהקב"ה ברא את עולמו 
כשאדם יביט בהתנהלות הגוף ובמורכבותו  –לאמונה וכתוב באיוב "מבשרי אחזה אלוק" 

מתוך כך הוא יבין את גדלותו ויכולתו של בוראו.  ,ובכל הפלאים שגוף האדם טומן בחובו
 מתוך הברואים נבין את גדולת הבורא.  

 
 מה גורם להתרחקות מאמונה בה'?

 
 הנפילה לתאוות

ות הן מטמאות את התאו. וכשאדם לא מצליח לנצח ולגבור על היצר הוא נופל לתאוותי
אנשים לעיתים  ,כתוצאה מכך .את האדם להתרגל לחטא ולחומרנותהדעת ומושכות 

, לא להיות י להתיר לעצמם לחיות כאוות רצונםכד  –מעדיפים להתעלם ממציאות ה' יתברך 
 במערכת של חוקים ציווים ומשפטים.

העולם ושאכן הם יודעים שיש מי שיצר את האדם ו –אנשים אלו הם אנשים מאמינים 
גם עם ישראל בחטא העגל ידוע שלא חטאו ל הם מעדיפים שלא להתמודד עם זה. משגיח, אב

 כפי שאומרת הגמרא. בעבודה זרה אלא כדי להתיר להם את העריות,
 

ה, טלוויזי -יותר מושכת את העין ואת הרצונות  הכיום העולם יותר מפתה, הטכנולוגי
אם ברצונו  אדם צריך לשלול חלק מהדברים הנ"לוכשהופלאפונים, מחשבים ובילויים, 

 אז הבחירה קשה יותר מפעם .  - להגיע לאמונה
 

  ייאוש
הוא נופל לתאוותיו והן נעשות לו כהיתר והמצב  ,כשאדם לא מצליח לנצח ולגבור על היצר

 הזה מביא לידי ייאוש.
רבים, ואדם יכול הפיתויים  הגורם העיקרי שמפריע יותר מכל לאמונה בדורנו הוא הייאוש.

 להתייאש מן ההגבלות ומן הבחירות הקשות שעליו לבחור וליפול אל תוך הייאוש.
, אין רצון הרגשה של חסרון, של ריקנות במצב של ייאוש אנו מרגישים לא טוב עם עצמנו,

אנו רואים שהייאוש הוא דבר שלילי ועל ת כלום )בטח לא מצוות ותפילות(. ואין חשק לעשו
 כנס אליו מלכתחילה. כן אין להי

 
!    שאין ייאוש בעולם כללעצה טובה לא להיכנס לייאוש היא עצתו של רבי נחמן מברסלב 

, ואדרבה, יש ניסיונות שצריך לעמוד בהן , ועל כן אל לו לאדם להתייאשאין ייאוש בעולם
 , אך אין ייאוש.ה באדםולהוכיח דרכם את האמונה שטבוע

 
שלמה  היא עצתו של שלמה המלך שהוא ה"חכם באדם".עצה נוספת להסתכלות נכונה 

לאדם שקורא ספר,  משל : "לב חכם מימינו ולב כסיל משמאלו".המלך ע"ה אומר במשלי
אם הוא יביט לשמאלו הוא יראה שיש לו עוד חצי ספר  קורא וקורא ומגיע לחצי הספר.

חצי ספר,  ועמודים,! אך אם יביט לימינו הוא יראה שקרא כל כך הרבה שורות א ויבהללקרו
 ולא יתייאש!.
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אלא מדי פעם נעצור  ,תלא כדאי שנסתכל כל הזמן קדימה ונתייאש מן הניסיונו הנמשל:
שכבר עמדנו בהם ועל כל העליות והירידות שהתמודדנו איתן  תונסתכל לאחור לכל הניסיונו

  נצליח להתמודד עם קשיים באמונה.  עזרת ה' בהצלחה ואז ב
כשיבין שיש  עהוא שפל וקטן לעומת בוראו, הוא יתפעל אך גם יפחד וירתכשאדם יבין כמה 

תכלית לבריאה ויש בורא ולא יכול להיות מצב שהעולם נברא בטעות ואין לו תכלית. משל 
א מעצמו כי והרי לא יעלה על הדעת שהשולחן נבר ,לאדם שהולך בארץ ולפתע יראה שולחן

, הרי פשוט וברור ולכן אם אדם ראה שולחן .המלאכת מחשבת ועשייבניית השולחן מצריכה 
 ,אותו דבר גם האדם הפשוט שיבין שיש בורא לעולם ויש תכלית לבריאה שמישהו יצר אותו.

   אז יעשה בשמחה את כל ציוויו של הבורא.
 

ונים מאת ה' ושום מחשבה בריאה ונכונה שאנו צריכים לחשוב היא שכל הניסיונות מכו ,לכן
 לכן לא נתייאש אלא נתמודד!  .דבר אינו לחינם

 
 מה גורם לספקות ולירידות באמונה?

 
 חוסר עצמיות

בין  הוההשוואהתבוננות באחר, ההסתכלות אחד הדברים שגורמים לירידות באמונה היא ה
 "אני" העצמי לבין אחרים.

  
לא ניתן ואסור לנו להשוות את עצמנו לאחרים. כאשר אדם שואל מדוע הוא אינו מוצלח כמו 

מאבד את הוא בעצם  כמו לאחרים, תלא נתן לו כישרונו רים ,מדוע אין לו עושר, למה ה'חא
דם צריך תמיד לחשוב על ההתקדמות האישית . אהאמונה שלו בחוכמה של ה' ובטוב שלו

וע"י כך הוא לא יגיע לשאלות ולספקות על אופן השגחתו של ה'.  ,ולא על השכן שלושלו 
 נתן לו בלי להשוות בינו לבין אחרים. בחלקו, במה שה'שמח האדם תמיד צריך להיות 

 
 חוסר צדק לפי תפיסת האדם

הוא כבר החל בטעתו ובנפילה,  ",?י צדיק ורע לי והוא  רשע וטוב לואיך אנ"כשאדם שואל 
אדם א' מועמד כעת בניסיון ן כל אחד ואחד מאיתנו בדרך אחרת. וזאת מכיוון שהקב"ה בוח

אבל לא כך הם הדברים לאמיתותם כי כשאנו חושב שצדיק ורע לו,  ולכן קשה לו ועל כן הוא
מתבוננים לרוחב שנותיו של האדם יש לו אינספור ניסיונות וכמו כן אינספור עליות ומורדות 

 ולכן אין לשפוט אותו באותו רגע ולומר שהוא רשע וטוב לו.  ,באמונה
 

 מדעיות שעומדות בסתירה למציאות ה' תתיאוריו
 שמתפתחות כיום. תשמביא לידי ספקות באמונה הוא גילויי המדע והתיאוריו גורם נוסף

ולעומת זאת לפי האמונה  ,ן מאות מיליוני שניםהמדע מוכיח לדוגמא כי העולם הינו ב
. המדע מעלה את תיאורית המפץ הגדול שטוענת (5767ית העולם רק בן אלפי שנים )היהוד

ל מקרים הביאה לידי בריאת העולם והכוכבים וסדרה ש ,שהעולם נוצר במקריות ע"י מפץ
 ולידי יצירה של מערכות טבע, חיות ובני אדם.

זו למעשה מנוגדת לאמונה שיש בורא לעולם ויש לעולם תכלית וישנה השגחה של  התיאורי
 הבורא על הנבראים.

 
תיאוריות אלו ואחרות מעמידות בסימן שאלה את מציאותו של ה' וגורמת לספקות באמונה 

כך גם העולם  ,שנה 20כמו שהאדם הראשון נברא בוגר כבן  :ה', אך למעשה הפתרון פשוטב
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אלא להאמין בה'  אלו, תשה' ברא, נברא "מבוגר" ועל כן אנו לא צריכים להאמין לתיאוריו
 ובתבונתו האין סופית בנוגע לבריאת העולם. 

 
 האם המורדות באמונה הן דבר שלילי או דבר חיובי?

 
אנו מבחינים רק בצדדים שליליים כשיש מורדות באמונה, כי לכאורה אדם  במבט שטחי

אך  ? הוא רק נעצר וחוסם את התקדמותו.יורד באמונתו, איזה דבר חיובי יכול לצאת מזה
במבט כולל האמת היא שאדם רואה את עצמו מנפילה לנפילה, מניסיון לניסיון, לצורך כך 

 נצייר בראשנו פרבולה             
 
 .ליפולכי רק ממקום גבוה אפשר  הוא הרי נימצא במדרגה גבוהה, ,שאדם לפני ירידהכ

וכשהוא נופל הוא מכין עצמו לעלייה, כל ירידה היא לצורך עליה בעזרת ה' וככל שהירידה 
 אז בע"ה כך תהיה גם העלייה יותר גדולה. ,יותר גדולה

לה! אלא צריך לראות את הירידה חלי  - אין זה אומר שצריך לקחת תנופה גדולה בזמן נפילה
 באור חיובי ולא באור שלילי שיגרום לייאוש.

  
 כיצד מתייחסת התורה אל נפילתו של אדם? 

פסוק במשלי שניתן ללמוד ממנו הרבה על נפילות והתמודדות איתן הוא הפסוק "כי שבע 
 )משלי כד,ט"ז(. ייפול צדיק וקם"

דם ומטבעו הוא צריך היא חלק מהא שלמה המלך עליו השלום מלמד אותנו שהנפילה
"שבע ייפול", לא פעם ולא פעמיים אלא אפילו שבע, ידוע שיהיו לאדם  להתמודד איתה.

צדיק", למרות שהוא נפל הוא  -הרבה נפילות ולמרות שיש הרבה נפילות עדיין כתוב "יפול
נה בגבורה עדיין ניקרא צדיק. יהי רצון שנדע לקיים ולעמוד בהתמודדויות ובנפילות באמו

 ונגדל מעלה מעלה במעלות התורה ובאמונה שלמה. אמן!
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 רם כהן/ גילוי עצמי 
 

 הקדמה
 

בחרתי לעסוק בנושא גילוי עצמי מכמה סיבות. אני מתבגר ואני יודע בדיוק כמה קשה לחפש 
עובר תהליך  את הזהות העצמית שלנו ולהוציאה לפועל. רציתי להוכיח לעצמי שלא רק אני

מורכב וקשה הקשור במציאת האני, וחוץ מזה לפי דעתי הדבר שהמכינה הכי תורמת למי 
 שלומד בה הוא להתחיל לחפש את עצמו. מקווה שתיהנו מהמאמר.

 
 מיהו ה"אני"?

 
 האדם מורכב משלושה דברים עיקריים: גופו, שכלו, וממרכיבי נפשו.

 או מרכיבי הנפש?אם כך מיהו ה"אני" של האדם? השכל, הגוף, 
 

   הגוף
הרבה אנשים נוטים להתבלבל ולחשוב שמשמעות המושג "אני" פירושו הגוף שלי, ולכן הם 
חושבים, שכל עוד גופם חי גם ה"אני" שלהם חי וכאשר גופם מת גם ה"אני" שלהם מת ולא 

 קיים יותר.
ים הגוף שלי ואם ניתן לסתור מחשבה זו ע"י רעיון פשוט ביותר. לפי השפה העברית אנו אומר

מחשבתם הייתה נכונה היינו צריכים לומר הגוף אני, כי שלי פירושו שיש איזה אני שהגוף 
הזה שייך אליו. לדוג': אנו אומרים "כואבת לי הרגל" משמע שיש "לי" ויש "רגל שכואבת 

 לי".
ים? או איך יכול להיות שאני יכול להכיר את עצמי רק ע"י אחר ,דבר נוסף, אם הגוף הוא אני

ע"י מראה? הרי הגוף שלי הוא דבר פיזי וחיצוני והאדם יכול לדעת איך הוא נראה רק אם 
אחרים יגידו לו מהם צבע עיניו או באיזה גודל אוזניו, ולכן לא יכול להיות שהגוף הוא האני, 

 מכיוון שהאדם צריך להכיר את עצמו ולא שאחרים יגידו לו מיהו.
רוצה מהגוף שלו, הוא תמיד יעדיף שיהיו לו עיניים בצבע יתרה על כך, האדם לא תמיד מ

אחר או שהוא יהיה יותר גבוה וכד' אבל לא האדם בחר לעצמו את הגוף שלו. הגוף הזה ניתן 
לו ולכן הוא לא יכול לשנותו. ה"אני" לא תרם שום דבר בעשיית הגוף והוא לא יכול לשנותו. 

אז איך אנו יכולים להגיד שדבר שלא שייך לי  כאילו הגוף ניתן ל"אני" בלי ידיעתו ורצונו
 ושלא נעשה ברצוני הוא אני? אז אם הגוף הוא לא אני, אז מיהו אני?

 
   השכל

 אנו יודעים שמהותו העיקרית של האדם הוא שכלו, האם ייתכן שהשכל הוא ה"אני"?
ופני. אך שוני הרבה יותר גדול מהשוני הג ,נכון שמבחינה מהותית האדם שונה מחברו בשכלו

משום שכמו שאנו אומרים הגוף שלי כך אנו  ,גם השכל לא יכול להיות ה"אני" של האדם
 אומרים השכל שלי ולא השכל אני וכפי שאנו יודעים יש איזשהו אני שהשכל הזה שייך לו.

כל אדם רוצה שיהיה לו שכל יותר חכם וששכלו יתפקד בצורה טובה יותר, אך  ,ובנוסף על כך
הוא קבע את מנת שכלו וזה מראה לנו שהשכל לא הוא בחר ולא ל לשנותו כי האדם לא יכו

 ניתן לנו ודבר שניתן לנו לא יכול להיות אני.
ועוד, לא יכול להיות שהשכל הוא ה"אני" מכיוון שיש עוד דבר משמעותי שמדבר בתוכנו 

 שהוא הרגש. ולעיתים הגוף פועל לפי הרגש גם אם זה לא הגיוני לשכל. 
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קל, בשירה "מלך מלכי המלכים אשר בתוכי" הגיעה למסקנה שהמצפון הוא ה"אני" אסתר 
של האדם. אנו יכולים לסתור אמירה זאת מכיוון שלאדם יש מחשבות, עקרונות, מוסר, 
יושר, עולם רוחני עשיר, וכו', וכל אלו לא נמצאים בתוך המצפון אלא הם מרכיבים את 

 .צפוןאישיותו הרחבה של האדם הרבה מעבר למ
 

 גופי,ואף לא שכלי )ומצפוני(, אזי נבחן האם האני הוא מרכיבי נפשי? אם אני איני
 

 הנפש
יחידה. הנפש מקשרת וחיה  נשמה, רוח, והן: נפש, ,מרכיבי הנפש מחולקים לחמש בחינות

התאוות החבויות בעוה"ז והיא  את האדם לעולם הגשמי, הנפש גורמת לאדם לרצות את כל
נשמה מקשרת בין האדם לקב"ה, היא יוצרת דבקות בה' יתברך, הנשמה ה את הגוף. המחי

היא חלק אלוָק ממעל. הרוח מקשרת בין הנפש לנשמה כלומר בין העולם הגשמי לעולם 
 הרוחני )חיה ויחידה לא קשורים למאמר ולכן לא ארחיב בהם(.

 
פעילים את ניתן לומר שמרכיבי הנפש הם ה"אני" מכיוון שהם אלו שמחיים את הגוף, ומ

השכל. הם דבר עצמאי ואובייקטיבי, הם דבר רוחני. הכוחות של מרכיבי הנפש מנחים 
ומדריכים את כל פעולות ה"אני" והם שולטים בגוף. אנו יכולים למצוא הרבה הבדלים בין 

 עכשיובני האדם באמצעות הנפש שהיא גורמת לייחוד הפרטי ואת השוני של אדם מחברו. 
 "אני". -נפש הוא המרכיבי ה זה ודאי,

 
 מהו הכוח?

 
בכל אדם ואדם טמון הפוטנציאל העצום לעבוד את הקב"ה בצורה הטובה ביותר. התורה 

 טמונה באדם גם אם איננו לומד אותה כלל.
 

 הכיצד?
נאמר על אברהם אבינו בבראשית כו, ה, "וישמור משמרתי", אברהם אבינו קיים את כל 

שנה אחרי תקופתו של  ארבע מאותי התורה ניתנה כהתורה כולה. ואיך הדבר ייתכן? הר
מים שהיו נובעים מהם תורה  רבן שמעון אומר: נעשו שתי כליותיו כשני כדים של"אברהם. 

רכיו ישבע סוג מד'מעצמו למד תורה שנא': . ורבי לוי אמר'אף לילות יסרוני כליותיי' שנא':
 .)בראשית רבה צה,ג( 'לב ומעליו איש טוב

אליו שני  באים ,במסכת נידה דף ל, שבשלב שהאדם הוא עובר ברחם אימוועוד, מסופר 
וכאשר התינוק יוצא מבטן אימו מגיע מלאך  ,מלאכים ומלמדים אותו את כל התורה כולה

 וסוטר בפיו ומשכחה.
זה לא שבאמת הכליות של אברהם אבינו לימדו אותו את כל התורה כולה או שיש  כלומר:

ר את כל התורה ואז משכיחים לו אותה. אלא המדרש בא מלאכים המלמדים את העוב
ללמדנו שכל התורה כולה נמצאת בתוך נשמותינו ואנו צריכים רק לגלות אותה. השאלה 
 המתבקשת היא, אם כל התורה כולה נמצאת בתוך נשמותינו למה אנחנו לא זוכרים אותה?

הוא ללמוד תורה ולגלות מכיוון שכל התכלית של האדם )היהודי( בעוה"ז התשובה לכך היא 
את הצד הרוחני שבו. ואם האדם יידע את כל התורה כולה מיום יולדו לא יהיה לו ייעוד 

לא היו לו ניסיונות, לא היו לו כישלונות וכך הוא יהיה מעין מלאך, אז למה לו  בעוה"ז,
 ולכן נשכחת לו כל התורה כולה. לחיות חיים גשמיים בעוה"ז מלכתחילה?
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 א בא לידי ביטוי?למה הכח ל
 

אם אמרנו שהכח טמון באדם וזה ה"אני" שלו וזה הטבע שלו, מדוע רוב בני האדם לא 
 משתמשים בכח שלהם? ולא מוציאים אותו לפועל?

 
אנו נתעסק בשלוש סיבות עיקריות: הסביבה, קשייו של האדם }חיצוניות{ ויצר הרע 

 }פנימית{.
 

 הסביבה
מי הוא. האדם לומד לפי סביבתו את דפוסי התנהגותו,  כאשר אדם נולד, הסביבה קובעת לו

קורה מצב  ,דיבורו וכד'. כאשר נוצר מצב שאדם נולד בבית שמחנכים בו בדרך שגויה
, מתלבש ג כמוהם, משחק באותם משחקיםשהאדם נמשך אחרי סביבתו. הוא מתחיל להתנה

, בקיצור הוא כמוהם, אוכל את מה שהם אוכלים, ויוצא למקומות שהם יוצאים אליהם
( שבו הוא יכול להתחיל להבין דברים, 13נהיה הם. וכאשר האדם מגיע לגיל בר דעת )גיל 

לגבש דעה עצמית וליצור לו עולם משלו, הוא עדיין מושפע מדרך החיים של החברה ומכוח 
ההרגל, וקשה לו מאוד להתנתק מהסביבה. לאדם כזה קשה מאוד להתבונן בתוך עצמו 

כי הוא יחשוש מה  (וכמובן שהוא אינו יכול להוציאו לפועל)שלו הפנימי  ולמצוא את הכוח
 החברה והסביבה תחשוב עליו.

גם אם האדם מצליח להתגבר על הסביבה שלו והוא מוצא את הכח הפנימי הוא עובר עוד 
 שלב עד שהוא מוציא אותו לפועל.

 
  קשייו של האדם

א מוציא אותו לפועל מכיוון שיש הרבה הוא ל ,כאשר האדם מגלה את הכוח הפנימי שיש בו
לאדם קשה לקבל את העובדה שהוא חי את כל חייו בעולם  קשיים שיכולים לצוץ לו פתאום.

שקרי, הוא מפחד להבין שהוא בזבז זמן יקר על הבלים במקום להגיע לאמת, והוא עדיין 
להתנתק  מנסה לחפש דרך לשלב את חייו הראשונים עם חייו שלאחר הגילוי. לאדם קשה

ולאדם קשה גם  מכל החברה והסביבה וקשה לו לתפוס שהם חיים בעולם שקרי וסתמי.
 להתחבר לדרך הנכונה שהיא התורה, יהיה לו חשש שזה לא הדרך הנכונה באמת.

 
  היצר הרע

כל פעם שהאדם ירצה להתקדם בעבודת ה' וללמוד תורה או לקיים מצוות, היצר הרע ינסה ב
יפות וערמומיות. יצר הרע לא יגיד לאדם לעשות משהו רע, אלא ינסה לעכב אותו בדרכים עק

שהאדם צריך לקום לתפילת שחרית, כלעכב אותו על ידי סיבות ערמומיות, לדוג': בבוקר, 
תמיד היצר  מנסה לגרום לו להישאר במיטה עם סיבות כמו: למה לקום עכשיו? תישן עוד 

יח תפילין במנחה וכד' היצר לעולם לא יגיד  שעה כדי שיהיה לך כוח להתרכז בשיעורים, תנ
לאדם : לא כדאי לך לקום זה לא טוב וכו'. על מנת שהאדם יוציא את הכוח לפועל הוא צריך 

 להתעמת הרבה עם היצר ולנצחו. 
 
 

 מהן ההשלכות אם הכוח לא יוצא לפועל?
 

מה שלא השם אדם הוא מלשון אדמה, ואדם שלא מוציא את הכוח שלו לפועל הוא כמו אד
נתנה פירותיה, כאדמה שלא מוציאה עץ שטעמו כטעם הפרי. מכאן אנו למדים שאדם שלא 
מוציא את הכוח הטמון בו לפועל הוא בן אדם שלא הגיע לשלמותו, שלא מממש את ייעודו. 
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הוא יכול לחיות חיים שקריים וריקניים. הוא יכול לעשות הרבה מעשים טובים  ולהיות בן 
אך בסופו של דבר הוא אדם שמשקר לעצמו. כי בתוך תוכו הוא  ,בוההאדם מוסרי ברמה ג

יודע מהי הדרך שלו. ובמקום להוציאה אל הפועל הוא מביא ל"מהומת החיים", הוא מהמם 
 את הנפש כדי שלא תבחין בכוח הטמון בה.

 
 מדוע חשוב לחיות במודעות לאני העצמי?

 
רוכה בהרבה מכשולים ונפילות. אז למה הדרך לגילוי עצמיותנו היא קשה ומייגעת, הדרך כ

 חשוב לגלות את עצמיותנו?
 

  חיים טבעיים
הרבה אנשים חיים בשביל הסביבה. הם כל הזמן מנסים למצוא חן בעיני אחרים, מנסים 
להרשים אנשים אחרים, מנסים להתקבל לחברה מסוימת ע"י שינוי בהתנהגותם. כאשר 

חיל לחיות חיים טבעיים, חיים כמו שהוא  צריך לאדם יש מודעות לאני העצמי שלו הוא מת
לחיות באמת, לא בכדי לרצות אף אחד אחר. וע"י כך האדם יכול להגיע להרבה רבדים 
חדשים שהוא לא הכיר בעצמו, רבדים שמתפרצים החוצה כאשר הוא חי את חייו 

לאות האמיתיים, הטבעיים. רבדים כמו הרבה מידות חדשות שהוא מוצא בעצמו, מידות מופ
 שהסתתרו מאחורי מסכה שהאדם עטה על עצמו.

 
  הבנת ההתנהגות

הוא יכול להגיע למסקנה שהרבה פעמים הוא מתנהג  ,כשלאדם יש מודעות לאני העצמי שלו
בצורה שלא מתאימה לו, שהיא לא הוא. במצב של מודעות עצמית האדם יכול להבין שהוא 

צוא הרבה הרגלים שיש בתוכו שלא מתנהג כלפי הסביבה בצורה שגויה. הוא מתחיל למ
מוצאים חן בעיניו, כשהאדם מפשפש בתוך עצמו הוא מוצא שהמקורות לכל ההתנהגות 

 השגויה שלו הן שהוא לא מבין את ההתנהגות שלו ובעיקר מידות לא טובות שלו.
 

 עבודה על המידות
ה על הוא מתחיל לתקן אותה ע"י עבודה מרוב ,לאחר שהאדם מבין שהתנהגותו שגויה

מידותיו. כאשר האדם עובד על מידותיו והוא מממש אותם בדרך הטובה ביותר, הוא מתחיל 
באמת לגלות לא רק מי הוא אלא גם מי הוא רוצה להיות. וע"י תיקון מידותיו הוא נהיה 
האדם שהוא חפץ להיות. שזה אומר, אדם טוב יותר, אדם מוסרי, ערכי, שמסתכל על האחר 

ם ירא שמיים. בעצם הוא מביא לידי ביטוי את ה"אני" שלו בצורה ולא רק על עצמו, אד
 הטובה ביותר שיכולה להיות.

 
 יציאה מן התהום 

הידיעה עצמה על עצמנו מרוממת. לפני שהאדם מכיר את עצמו הוא נמצא בתוך תהום. 
מכיוון שלא מכיר את עצמו באמת, הוא שלם עם נגיעותיו ורצונותיו השגויות. עצם ההכרה 

אך הם עדיין  זאת שמפרידה בין האדם לבין האינטרסים והרצונות השגויים שלו. היא
פעילים בו וזה יוצר מלחמה בין ה"אני" של האדם לבין הרצונות האלה. הרי ה"אני" הוא 
מעל הרצונות של האדם. ולאחר שהאדם רואה את כל מה שיש בו הוא נחרד לחשוב שבעבר 

יום האדם הזה מחוץ לתהום הוא מהלך לו בשביל הוא חשב שהרצונות האלה הם הוא. וכ
 החיים, שביל דק וצר אבל אמיתי.
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 מהם השלבים לגילוי עצמיותנו?
 

 יש שני שלבים מרכזיים לגילוי עצמיותנו והם: מודעות, והכוונת המעשים מהכוח לפועל.
 

 מודעות
י הכוח הטמון השלב הראשון לגילוי עצמיותנו הוא מודעות. לאדם צריכה להיות מודעות לגב

בו. האדם מגיע למודעות זאת ע"י פשפוש בתוך עצמו. לאחר שיש לאדם מודעות עצמית, הוא 
כבר עשה את חצי הדרך לגילוי עצמו מכיוון שקשה להכיר בדבר כל כך משמעותי שמשנה את 
חייו של האדם. כדי שהמודעות לא תיעלם, האדם צריך להתגבר על יצר הרע שלא יגרום לו 

ת המודעות הזאת. האדם צריך גם לחשוב על עצמו ולא על מה שהחברה/סביבה להדחיק א
תחשוב על הדרך חיים שהוא רוצה לבנות לעצמו ובכך הוא ימשיך בשלמות עם מה שהוא 

 עושה.
 

  הכוונת המעשים מהכוח לפועל
לאחר שלאדם יש מודעות לכוח שלו, הוא צריך להוציא אותו לפועל. האדם צריך להביא לידי 

טוי את הפוטנציאל האדיר שטמון בו. האדם צריך לכוון את כל המעשים שלו כמו שהכוח בי
שבתוכו אומר לו. הוא צריך לעבוד על מידותיו ולהדבק לה' בצורה הטובה ביותר. הוא צריך 
לעשות רק את מה שה"אני" אומר לו ולא להידבק בסביבה שגויה שבגללה הוא יכול לעשות 

 האמיתי.דברים המנוגדים לרצונו 
 

 נגזרה משמיים? שהיאאת עצמיותו? או ולשפר האם אדם יכול לשנות 
 

האדם לא יכול לשנות את עצמיותו לגמרי, אך הוא יכול לקדם ולשפר אותה. למעשה העניין 
של לקדם את ה"אני" של האדם לא נגמר אף פעם. כל פעם האדם עובד על מידה חדשה והוא 

ר. האדם לא יכול להגיע לאני העצמי שלו בשלמות. מנסה לממש אותה בצורה הטובה ביות
תמיד יהיה לו על מה לעבוד, אם זה לשפר מידה טובה או להפחית במידותיו הרעות. האדם 
לא צריך להתייאש כלל! אחרי שהוא מסיים לעבוד על מידה מסוימת )שזה לוקח המון זמן( 

 הוא צריך לעבור למידה הבאה, אפילו שהדבר קשה מאוד. 
ם סובר שהאדם יכול ליצור לעצמו זהות חדשה אך היא עדיין מקבילה לאני המקורי הרמב"

 של האדם. הזהות החדשה לא מבטלת את הזהות המקורית של האדם.
 

 לפי הפסיכולוגיה - זהות האני
 

 אריקסון
אחד השלבים הקריטיים בגיל ההתבגרות הוא שלב הזהות. בגיל הזה יש משבר זהות 

המתבגר עובר תהליך של  בחיפוש אחר הזהות העצמית של האדם. נורמאלי המתאפיין גם
גיבוש וארגון מחדש של ההזדהויות ואז הוא מפתח גם התחייבויות מקצועיות והשקפתיות. 
לדעת המתבגר, משבר הזהות יוצר זהות אני מגובשת שהיא תוצאה חיובית מחד, והוא יוצר 

יטחון לגבי מקומו, מטרתו וכיוון את פזירות הזהות שהיא מתייחסת לתחושה של חוסר ב
חייו וכן תחושה של סערת רגשות מאידך. תוך כדי חתירה למציאת זהות האני )שחייבת 

נאלצים חלק מהמתבגרים להתמודד מחדש עם  ,לכלול מעתה גם את הבשלות המינית(
למתבגר נשאר הדרך באמון עצמי ואמון בזולת והוא מתחיל  ,משברים קודמים. מצד אחד

ומצד שני,  .שיוכיחו לו שגם הוא ראוי לאמון אחר אנשים ורעיונות הראויים לאמוןלחפש 
המתבגר חושש ממחויבות של מתן אמון ילדותי ולכן הוא מביע זאת בדרך ההפוכה שהיא אי 



 98 

אמון. המתבגר מחליט מתוך הסכמה חופשית על הגדרותיו וחובותיו. במהלך החיפוש 
הם ירגיש מגוחך. המתבגר מתקומם גם נגד כל המתבגר מפחד שהוא ידחף לפעולות שב

, הגבלה של דימויו העצמי, אך דימוי זה נמצא לעיתים בספק. במהלך החיפוש אחר הזהות
שהיא מעבר לגורמים של הכסף והתמורה  המקצוע והתעסוקה מקבלים משמעות

המעמדיים. חוסר היכולת של הצעירים לקבוע את זהותם המקצועית מפריעה להם והם 
וננים מפני תחושת טשטוש הזהות ע"י שהם נדבקים עם גיבורים של חבורות. הם מתג

מושפעים מהחבורות עד כדי איבוד מלא של זהותם והם נהיים חסרי סובלנות ואכזריים לכל 
מי ששונה מהם אפילו בפרטי לבוש זעירים. המתבגר עלול להחליף לעיתים קרובות את 

וון שהוא מתקשה לקבוע מי הוא ולמה הוא מתאים. בחירת מקצועו, מטרותיו וגישותיו מכי
תחושת הרציפות עליה התבסס בילדותו מתערערת בגיל ההתבגרות והספקות בקשר לזהותו 

 האישית, המינית והמקצועית באים על רקע השינויים הפיזיולוגיים והגנטיים המהירים.
 

 מרסיה )בהסתמכו על תיאורית אריקסון(
אך במיוחד בגיל  - כמבנה עצמי וארגון פנימי. בכל זמן ועת מרסיה הדגיש את זהות האני

מתגבשת לה זהות האני, שמונעת מדחפים, יכולות, אמונות והיסטוריה אישית.   -ההתבגרות 
 ,אדם בעל זהות "אני" אינו תלוי יחסית במקורות חיצוניים, והוא מודע לעצמו. לדעת מרסיה

ני ופעולה התנהגותית )אופרציה פורמאלית(. מבנה הזהות מורכב מתת מבנים שהם: עצמי, א
המבנה העצמי מתייחס לתוכן מחשבות הפרט על דימוי הגוף, אישיות ותכונות התנהגותיות. 
מצד אחד לעצמי יש תחושה של ייחודיות ומצד שני הוא מזדהה עם אידיאלי הקבוצה. האני 

יה מציין שרוב והפעולות ההתנהגותיות קשורים לתהליכים של היווצרות הזהות. מרס
החוקרים התעלמו מתהליכי היווצרות האני )אני ופעולות התנהגותיות(. תכני העצמי הם 

 תוצאה ישירה של שני תהליכים:
 קליטת המידע המתקבל ע"י האגו וארגונו.א. 
התפתחות היכולת פעולות התנהגותיות המאפשרות חיפוש אחר חומר שיתמזג רגשית ב. 

 במבנים הקיימים.
 

 ני ומשתנים אחריםזהות הא
מחקרים רבים בדקו את הקשרים בין זהות האני לבין משתנים אישיותיים שונים. נמצא 
שמתבגרים בעלי זהות עצמית יציבה יותר היו יותר מוסריים. הפער המוסרי היה קטן יותר 
בקרבם מאשר בקרב מתבגרים בעלי זהות דיפוזית. מתבגרים בעלי זהות דיפוזית חשו 

קביים ושהם לא מעריכים אותם. נמצא כי שלבי אוטונומיה ויצרנות שיקפו שהוריהם לא ע
את זהות האני. נמצא גם כי זהות האני מביאה את פיתרון האינטימיות. מעניין לציין כי 

אי הזהות, בניגוד בנות קודם פותרות את בעיית האינטימיות ולאחר מכן פותרות את נוש
רק לאחר מכן עובדים על פתרון האינטימיות. רים את בעיית הזהות ותלבנים שקודם פו

גבוה יותר  'התחייבות ומטרתיות'במחקר אחר מצאנו כי אצל מתבגרים דתיים היה מרכיב 
מאשר אצל מתבגרים לא דתיים. גם במרכיבים של משמעותיות, שליטה עצמית וסולידיות 

ת מאשר אצל ההבדלים היו דומים והם היו בפער גדול יותר אצל תלמידי ישיבה תיכוני
 ,תלמידי תיכון רגיל. כאשר המחקר ניסה לנבא זהות ע"י אמונות דתיות וע"י התנהגות דתית

נמצא שאמונות דתיות נבאו רק את משתנה הסולידיות וההמשכיות בעוד שהתנהגות דתית 
 נבאה את מרכיבי משמעותיות, טבעיות ואמיתיות, סולידיות והמשכיות.  
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 סיכום
 

מרכיבי הנפש. במרכיבי הנפש יש כוח  הואראינו שה"אני" של האדם  ,מקלאחר חקירה לעו
שהאדם צריך להוציא אותו לפועל כדי לממש את כל הפוטנציאל הטמון בו. ראינו שלאדם 
קשה להוציא את הכוח הטמון בו לפועל בגלל גורמים חיצוניים כמו הסביבה ובגלל הגורם 

ותנו כדי שנבין את ההתנהגות שלנו נעבוד על הפנימי שהוא יצר הרע. חשוב להכיר את עצמי
מידותינו ונהיה האנשים שאנחנו באמת צריכים להיות. למעשה האדם בחיים לא יכול להגיע 

 ל"אני" שלו בשלמות, תמיד הוא יצטרך לקדם ולשפר את מידותיו והיכרותו עם עצמו.
 

 תרהלוואי והקב"ה ייתן בנו את הכוח לגלות את עצמנו בצורה הטובה ביו
 

 רם כהן
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 שמעון לאוניבריאת העולם והמדע / 
 

 פתיחה
 

במאמר זה ננסה להבין כיצד המדע החוקר את טבע העולם מסתדר עם התורה, וכשיש 
 מחלוקות בין השניים נקבל הנחיה כללית היאך נדע להכריע בדבר.

אורה את התורה )תיאורית האבולוציה של נוסיף דוגמאות לתיאוריות מדעיות הסותרות לכ
לבסוף נראה מהי אמיתות  דרווין ותיאורית המפץ הגדול( ונראה מה המסקנה הנובעת מהן.

 בריאת העולם.
 

 האדם וטבע העולם
 

)ברא( את עצמו וגם לא את טבע  ידוע לכולנו שהאדם לא יצר אנו יצורים אנושיים, בני אדם.
לפיכך הטבע תמיד יהיה  ,מתוך הטבע ולא שום דבר בטבעהעולם סביבו. האדם יוצר דברים 

 עליון יותר מהאדם.
 

כשהאדם חוקר אחר יצירה אחרת של אדם אחר הוא יוכל להגיע באופן מושלם לכל מחשבה 
ניקח מחשב של  ,לצורך המחשה או פעולה שיצר אותו אדם מתוקף היותו גם הוא בן אנוש.

להגיע בסופו של דבר לדרך יצירת של אותו חברה מסוימת. חברה מתחרה תוכל גם היא 
 מחשב ואף תשכללו.

אולם כשהאדם חוקר אחר הטבע, אותו טבע שדרכו נברא הוא בחיים לא יגיע לצורה 
ובו חוסר הבנה השכלית של  וקף היותו חלק מבריאת הטבע,)המושלמת( שלו מת המוחלטת

מאוד מבורכת  ,ת רבים"המדע" שנעשה במשך דורו –)חקירת( הטבע אחר  ההתחקות הטבע.
 אך לא ממש מדויקת.

 
מחקר שיטתי  -הגדרת המדע ,לפני שנמשיך נסתכל בהגדרת מדע: לפי מילון אבן שושן

במקצוע מסוים מאורגן ומבוסס על עובדות, תצפיות או ניסויים שסוכמו לחוקים לכללים 
  ולאמיתות.

 
פרק זמן בהתקדמות  ולאחר ,המדע של הדורות האחרונים מבוסס על תיאוריות שעולות

בכך אנו רואים שאותם אחרת ומופרכות שוב... המדע מופרכות עולות בשנית בצורה
נפסלים חלקים מסוימים  ,בכל שלב של התקדמות המדע תיאוריות כלל אינן מדע מדויק!!

שעד לאותה התקדמות נחשבו לנכון, ולפי זה אפשר לקבוע שהמדע בכל שלב ושלב שיתקדם 
ו בני אדם נמתוקף היותלא נוכל להגיע למוחלטות בעניין. זאת ויק ותמיד לא יהיה מד

שהטבע יצר וכבר ראינו שאין אנו יכולים להתחקות אחריו בצורה מוחלטת לא משנה כמה 
 נתקדם.

 
וגם התקדמות מדעית  לכן את התקדמות המדע נצטרך תמיד לקחת בעירבון מוגבל מאוד!!!

וציה של דרווין שבתקופתו נראתה כאמיתית ביותר )כמו תורת האבול שנראית נכונה להפליא
לפיכך גם כל תיאוריה מדעית  ומשכה אחריה כמעט ללא עוררין( אינה בהכרח מדויקת.

לם לא נוכל להתחקות בצורה מפני שלעוה בעתיד אינה נכונה להפליא בהכרח, שתועל
 ולהגיד שאנו יודעים את חכמת הטבע במלואה. מוחלטת אחרי חכמת הטבע
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מכיוון שהאדם הוא יצור בתוך הטבע, הטבע לעולם יהיה עליון ממנו, וכל כל ניסיון  -נהמסק
לכן כל  שלו להתקדם מדעית בחקירת הטבע לעולם לא יוביל למוחלטות חוכמת הטבע.

 תיאוריה מדעית אחר הטבע אינה תהיה מושלמת.
 

 תיאוריות מדעיות נגד התורה?
 

סותרות את התורה, אמינות ככל שיהיו לעולם לא ננסה להבין תיאוריות מדעיות שלכאורה 
 יהיו מושלמות.

 
 תיאורית האבולוציה של דרווין

תאוריית האבולוציה של דרווין אומרת שמינים של בעלי חיים התפתחו אט אט מהזמן 
ובמשך מיליוני שנים השתכללו למינים שונים מסיבות של ברירה טבעית, יכולות  ,הקדום

היו קיימים מאז ומתמיד מינים רבים  ,ות. לפי תיאוריה זושרדיהסתגלות ומלחמת ה
 שבפרקי זמן ארוכים שינויים קטנים התפתחו בהם.

דרווין מבסס את טענתו בכך שמצא מאובנים מהמינים ההתחלתיים של הזמן הקדום  
ששונים בהרבה מהמינים שבזמנים בהם אנו חיים. האם תיאוריה זו נכונה? דרווין מאמין 

ם מצורות הביניים פשוט עוד לא נמצאו כי לא ייתכן שפתאום נכחדו המינים שכן ושמיני
 ונוצרו מינים חדשים.

 
אולם  וראו בה מקור להתפתחות העולם. ,רבים האמינו בתורתו של דרווין יותר ממאה שנים

של דרווין  רבים מן השורה הראשונה טענו שהתיאוריהמדענים  ,בעשרות השנים האחרונות
לא נמצאו שום מאובנים מצורות  שנה אחרי 150יוון שעד היום כמעט כאינה נכונה מ

ובנוסף הושגה התקדמות כל כך עצומה בגילוי במאובנים שדרכה אפשר לקבוע חד  ,הביניים
 משמעית שהמאובנים מצורות הביניים אינם קיימים.

 
ן יאם כך, נותר רק לקבוע שהמאובנים מצורות ההתחלתיות שנמצאו בתקופתו של דרוו

 פשוט נכחדו, מבלי שחל בהם כל שינוי מתקופת קיומם.נעלמו לפתע, 
 

 בעיות עיקריות ולא מובנות: 2נותרו גם 
 שהמינים הראשונים היו קיימים ופשוט הוכחדו ללא כל שינוי -האחד 
 ים חדשים שאינם דומים לראשונים.שלפתע אחרי מיליוני שנים הופיעו מינ -והשני 

 
 נראה שיש בה סתירה ענקית לגבי אמיתות תורתנו הקדושה! ,אם נלך לפי ממצאי המדע

האם באמת כך הדבר? העולם קיים מיליוני שנים? איך פתאום הוכחדו והוקמו מינים 
 חדשים?

 
 ננסה לבחון:

א: "ויברא אלוקים את התנינים "כתוב בתורה פרק א' פסוק כ ,בעניין בריאת בעלי החיים
נכתב: "ויעש אלוקים את חית הארץ למינה  וק כ"הסהגדולים ואת כל הנפש החיה..." ובפ

 ואת הבהמה למינה..."
 

נשאלת השאלה האם הקב"ה ברא פעמיים את בעלי החיים? למה הוא צריך לכתוב את 
 הפסוק "ויעש אלוקים..."?
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בריאה הכוונה יצירת משהו  הפועל "ויברא" והפעל "ויעש" שונים אחד מהשני. ננסה להבין:
העניין, איננו  )כמו בישול לצורך ונה להפיכת דבר פשוט לדבר יותר מורכבחדש, ועשייה הכו

 הטבע(. עושים אותם שונים מהמקור,  –אותם בוראים את התבשיל אלא פשוט "משכללים" 
 

 - רש"י שחי עוד הרבה לפני שדרווין נולד פירש בפסוק "ויברא ה' את התנינים הגדולים"
שהם חדלו להתקיים זמן קצר אחר הוא אומר  – חסו למילים "התנינים הגדולים"יבהתי

שנה את  1000-רש"י סובר לפני יותר מ .)ניתן לפרש את זה על הכחדת הדינוזאורים( הופעתם
ו ואחר כך סביר להניח שכל בעלי החיים נכחד ,לפי פירושו של רש"י טענת המדע היום!!!

 אלוקים...""ויעש אלוקים..." נכתב אחרי "ויברא  נוצרו מחדש לפי שהפסוק
 

שלאחר שהקב"ה ברא את היצורים החיים והכחיד  ,שמתקבלת על הדעת היא המסקנה
 ."..."ויעש אלוקים –הוא עשה אותם מחדש  ,אותם אחרי מיליוני שנים

ההנחה הנ"ל מסתדרת היטב עם המדע שסובר שהעולם היה קיים מיליוני שנים ומינים 
 שהופיעו ונכחדו נוצרו שוב מחדש. 

 
 המפץ הגדול תתיאורי

את עולמנו ואת כל הטבע  תיאורית המפץ הגדול אומרת שמטאור שפגע בכדור הארץ יצר
הצמחים שפורחים באביב ובשאר ימות השנה, בעלי החיים, השמיים, הים,  -שיש בעולמנו 

 .האדמה, כוח המשיכה, האנרגיות וכו'
 

 ננסה לבחון תיאוריה זו:
מים וגידול נכון, תפוח נופל  ,ורחים בזכות שמשצמחים פ ידוע שלכל דבר בטבע יש סיבה.

לכך מסכימים כל המדענים כמובן. אולם . מהעץ בגלל כוח המשיכה שמושפע מאנרגיות וכו'
סבורים מדענים רבים שהמפץ הגדול הוא  ,כשהולכים אחורה ומגיעים עד לבריאת העולם

 המקור לתחילת העולם.
 

להיות גם למפץ הגדול  ע יש סיבה אמורהבהסתכלות שכלית המובנת לנו שלכל דבר בטב
 מהו? סיבה, יוצר.

כמו שכבר סברנו אין האדם יכול להתחקות בצורה מוחלטת )שלמה( אחר דבר שלא יצר 
ואכן אינו יודע מהו המקור למפץ הגדול. ברור הרי שהמקור הוא גדול מהאדם  ,)טבע העולם(

בטבע שאין האדם יכול להשיג  לפיכך הוא אלוקי. וכמו כל דבר אחר ,כי לא האדם יצרו
 כך גם במפץ הגדול. ,בצורה מוחלטת מתוקף היותו יצור אנושי

כמו  ,כמובן גם שלא יתכן שממפץ גדול נוצר עולם שכל פרט ופרט בו מחושבים כל כך לעומק
שלא יתכן שמזריקת דיו על דף יסתדרו כל האותיות ויתאחדו למילים המתארות משמעות 

 מקרים שמחשבה גרמה לכך להיעשות. ברור בשני ה .מסוימת
 

 אמיתות בריאת העולם לפי ספר בראשית
 

 שאלה שמתבקשת כעת היא כיצד נברא העולם? מהי אמיתות בריאת העולם?
 

שבריאת העולם נעשתה בשישה ימים ובצורה מאוד מדויקת, האם יש  ,לפי המסורת נראה
 לכך איזו שהיא הוכחה?

סיני מעמד שראה עם שלם, אנשים רבים, ובו ניתנה  ידוע לנו שהתורה ניתנה במעמד הר
לא ניתן  . עדות של עם שלם שהועברה לדורנו, התורה, זכר למעמד הר סיני הועבר מדור לדור
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ולכן גם שאר הדתות כמו הנצרות והאסלאם אינן מכחישות את  ,כלל ה היוםלהכחיש
 המעמד.

תורה שניתנה במעמד הר סיני אי מכיוון שלא ניתן להכחיש את מעמד הר סיני אזי גם את ה
ובאותה תורה רשומה דרך בריאת העולם. מכאן אמיתות בריאת העולם  ,אפשר להכחיש

 בששת ימי בראשית.
 
 

 מסקנות 
 

 לעולם לא יהיה מדויק מכיוון שהאדם לא יכול להגיע  ,המדע, מתקדם ככל שיהיה
 לחוכמת הטבע. (מושלמת)בצורה מוחלטת 

 כמו אמינות ונכונות לא בהכרח מדויקות )אות כל כך גם תיאוריות מדעיות שנר
מהסיבה הנ"ל. לכן גם  (תיאורית האבולוציה של דרווין ותיאורית המפץ הגדול

 תיאוריות שיועלו בעתיד לא יהיו מדויקות.

  ,אמיתות בריאת העולם הכתובה בתורה נכונה בהחלט מכיוון שאת מעמד הר סיני
 ! עדות של עם שלם, לא ניתן להכחיש!!
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 מתניה מליחיהאמת / 
 

 הגדרה
 

ואילו השקר הוא  ,העובדה כמו שקרתה באמת סבר הפשוט ניתן להגדיר שהאמת היאבה
 אחר ושונה מהעובדה או שסילפו ממנה פרטים.

משום שלאמת יש הרבה אופנים. ניתן לומר שהאמת היא מה  ,אך זהו ההסבר הפשוט בלבד
והשקר הוא מה שנותן הצלחה לאינטרס האישי של האדם  ,ב ולרצון הבוראשמביא לטו

 .(כוחות ואמונות שליליים) ולסטרא אחרא
 

ת משום ישנם מצבים ותקריות בחיים שבהם אסור לומר את הדברים כפי שקרו באמ ,כלומר
 אלא עדיף ורצוי לשקר כדי שייטב הדבר.  ,וכו' דרכי שלום, נימוס, צניעות

אפילו אם הדבר הזה נכון, לא יהיה נכון להגיד לו את זה  ,לחברו יש פגם כלשהולדוגמא: אם 
הרי שהאמת  - וגם אם אמר, אם אין מכך תועלת או תוצאה טובה או אם הזמן לא מתאים

 תפגע בו ומה הצורך בה?
 

הוא לא יכול להגיע לידי אמת בלבבו, כי הוא מחפש  ,כל זמן שהגשמיות והרע שולטים באדם
 מה שעיניו חומדות ואת השאיפות האישיות שלו שהן רק חלק מן האמת.רק את 

 
ודווקא עליהם  ,ג נאמר: "שארית ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו כזב""בספר צפניה ג',י

ילקוט תו: למי שמשים את עצמו כשיירים" )אומר המדרש: "לשארית נחלתו ולא כל נחל
מחשיב כטפל את הגשמיות וצמו כ"שיריים", כל מי שמחשיב ענייני ע ,כלומר (.מיכה תקנ"ט

כי אכן הוא דבוק בדרך  ,(בהנהגות חייו) רק הוא יהיה אמיתי בהנהגתו ,והאינטרס האישי
 האמת והולך בדרכי ה' והוא נקי מכל מעשי עולה ודברי כזב.

שמי שעיקר שאיפתו לרע ולשקר, אפילו אם ישמעו מדבריו דברי אמת או שהם  ,ועוד
ה באמת, מ"מ דבריו ייחשבו לשקר, כי כל הפרטים יצטרפו לו כמסייעים מתאימים לעובד

 ואם תכליתו היא שקר, אז כל דבריו שקר. .לתכליתו האמיתית
 

 ניקח לדוגמא את עשו:  כדי להסביר כיצד פועל איש השקר אפילו אם הוא אומר דברי אמת,
ל את הברכה למרות מדוע עשו נענש על שמילא רצון אביו ועשה מצוות, ואילו יעקב קיב

 ששיקר באומרו לאביו "אנכי עשו בכורך"?
 .אלא, שעשו נהג כמו שיטת הצבועים, והיה מעשר תבן ומלח ומדקדק במסורת המשפחה

אבל מצד שני, היה עובר כל עבירות קלות וחמורות בסתר. עשו הראה לנו כיצד אפשר להיות 
י אכן האיש הנכבד הזה היה כולו כ ,איש נכבד גם אם אתה לא אמיתי. אין כאן שני צדדים

ואפילו דמעותיו היו שקריות  ,שקר והשתמש באמת כדי להערים על אביו בשביל ברכה וכבוד
 אלא שהיה חכם.

 
התנהג בערמה אבל עשה אותה בעל כרחו למען  ,לעומת זאת, יעקב אבינו שהיה איש אמת

ששיקר היה קשה כאפילו ו .גילוי האמת כדי להמשיך את דרך אביו ולעשות את רצון הבורא
לו והיה בוכה ואנוס ולא עשה זאת אלא לרצון הקב"ה. ושקר כזה הוא אכן שקר שבא לגלות 

 את האמת.
 

התכונות של איש שקר ואיך אפשר לבטא את ומהן ראינו מהו ההבדל בין השקר לאמת, 
 האמת אפילו ע"י השקר.
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 אמת פנימית

 
בבטן אמו מלאך מלמד אותו את כל התורה  כשהעובר :הגמרא במסכת נדה דף ל ע"ב אומרת

 המלאך את כל התורה שהוא לימד אותו. ווביציאתו מבטן אמו משכיח כשעל ראשו דלוק נר,
 

גם כששוכח את כל התורה  ,מה הטעם להשכיח ממנו את כל הלימוד? אלא כשהוולד נולד
ת. אבל מדוע ללמוד את כל התורה ביציאתו לעולם הגשמיו חשלימדו אותו יש בו עדיין כו

להבין ולחיות את האמת,  חבכל זאת אנו צריכים לדעת זאת? כדי שנדע שיש בנו את הכו
שהרי כבר למדנו אותה וככל שאנו מתקדמים בחיים אנו מזכירים לעצמנו את מה שלמדנו 

שהרי  ,לגלות תמיד עוד דברים ולהתקדם בעבודת ה' חוזה מקנה לנו את הכו ,בבטן אימנו
 בנו עוד לפני לידתנו. האמת כבר חקוקה

 
מכאן אנו רואים שאפילו  –בכל יום אנו אומרים בתפילה "אלוקי נשמה שנתת בי טהורה..." 

שנחטא, ונעשה מעשים רעים ועוונות, הנשמה שלנו תמיד תהיה טהורה שהרי כך ה' מחזיר 
 לנו אותה בכל יום.

 
המצפון שלו יפריע לו  כשאדם חוטא או עושה מעשה רע אפילו רק שהוא יודע אותו ובסתר,

בנקודה כלשהי כי הרי יש בנו את האמת ודבר זה מראה לנו כמה מדת האמת חלקה 
 בפנימיותינו.

 
 

 אמת פרטית ואמת כללית:
 

הבהרנו שהאמת חקוקה בנו ואפילו אם אנו לא רוצים בה, וככל שאדם לומד יותר הוא מגלה 
ת של האחד פוגעת או סותרת יותר מהאמת בכל תחום. אך יש הרבה מצבים בחיים שהאמ

את האמת של מישהו אחר, ואיך זה יכול להיות הרי אמת זה דבר חותך ודבר אחיד, שהרי 
 והאמת היא אחת. ידוע שהשקר בא לידי ביטוי בדרכים רבות

 
על כל ב(. במ"ר כא,יהם דומים כך אין דעותיהם שוות" )המדרש אומר: "כשם שאין פרצופ

ולכל אדם יש את הבנת האמת האישית שלו ושעל פיה  ,לם אחראדם להבין שכל אדם הוא עו
 הוא מתקדם ומתקרב לקב"ה.

שזאת הדרך האמיתית בשבילו,  אופיו של האדם מורכב עפ"י מה שהוא חונך למד והבין
וברור מכך, שיכולים להיות הרבה מצבים שהאמת שלו תתנגש עם האמת של חברו, אך 

 "כמו  שמכחול וצהוב יוצא ירוק"  - חברתית וטובהאפשר להסתכל על הדברים בצורה יותר 
וזאת  ,כך אפשר להפיק אמת כללית ע"י חיבורו של כל אחד ואחד עם האמת הפנימית שלו  -

 ע"י ענווה ודרך ארץ.  
 

עפ"י הסיפור הבא נראה איך ע"י מפגש בין אמת פרטית לאמת פרטית אחרת, נוצרת אמת 
 כללית.

את הלל ניתן להבין אך קשה  דן.ענוותן ואילו שמאי היה קפ ידוע כי הלל היה: הלל ושמאי
 להבין את שמאי מדוע היה קפדן ולא מתפשר?
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מעשה בגר שבא להתגייר לפני שמאי ורצה שילמד אותו את כל  מסופר בגמרא )שבת לא.(:
התורה על רגל אחת, שמאי דחף וסילק אותו. אותו גר הלך להלל עם אותם תנאים והלל 

 קיבלו. 
שהרי איך אפשר ללמד  ,גירשו לא משום שהיה רע ח"ו, אלא שהוא עמד על אמיתותו שמאי

וזאת הייתה  ,לא הגיוני וגם גורם לזלזול בתורה הרי זה ?גוי את כל התורה על רגל אחת
הלל ראה שאמנם יהיה קשה ללמד את הגוי את כל התורה על רגל  ,עמדתו של שמאי. לעומתו

 טוב לקרב גוי בסבלנות.אך בתור התחלה זה דבר   ,אחת
למה  אדם ענוותן כהלל ולא קפדן כשמאי".לעולם יהא רא מסיימת במשפט מעניין "אבל הגמ

אך ריך להתייחס בסבלנות, בענוותנות. התכוונה הגמרא? לאותו מקרה שבאמת בהתחלה צ
שהרי יגיע השלב שנצטרך לעמוד על שלנו ולא לזלזל בכבודה של  אי אפשר לא להיות קפדן,

 לשמה.  - רה וככה נגיע ללמוד תורה מתוך שלא לשמהתו
 

. שאם האמת הפרטית של שמאי ושל הלל הצטרפו כל אחת בזמנה ויצרו אמת כוללת ,כלומר
הייתה פוגעת בכבודה של תורה, ואם הייתה רק דרכו של  ,ממשיכההייתה רק דרכו של הלל 

 שמאי לא היה מתגייר בכלל, וכך נוצרה אמת כוללת. 
 

 לוםאמת וש
 

ראינו איך אמת פרטית מצטרפת לכלל ויוצרת שלום. ועל זה נשאל: איך יכולה להיות אמת 
 שהיא גם שלום? שהרי שלום זה דרך הפשרה ודרך החסד וזה ההיפך מהאמת היחידה!

 
יכול האדם לחיות בשלום עם  ,והוא בנה אותה בקביעות ,כשהאמת של האדם חקוקה בו
 כו'.תו, הנהגותיו, דעותיו, ועצמו כי הוא שלם עם דרכו, תור

כך האדם צריך לשאוף לבטא  שלימות.וכשמגיע לדרגת השלום עם עצמו אז הוא שלם מלשון 
את האמת הפנימית שלו גם כלפי חוץ. אך לפעמים האמת והשלום נתקלים זו בזה וכיצד הם 

ם ואילו השלום זה הפשרה, וזה השלו יכולים להסתדר, הרי האמת זה המשפט, זה הצדק,
אז מידת האמת ומידת השלום סותרות זו את זו או משלימות  .ולםבין אדם לחברו ועם כ

 יה?יאחת את השנ
 

, חתימת דעתו ומשפטיו של הקב"ה היא האמת :כלומר אמת.חותמו של הקב"ה הוא 
 הרי בי"ג מידות נזכרת גם מידת החסד? ,. ואיך זה מסתדרואחריה הוא לא מוסיף ולא גורע

אומר ר' יהושע בן קרחה שמצווה לפשר בין האנשים בדין.  )סנהדרין ו:(( ראעוד מסופר בגמ
מצווה  ,שעוד לפני שמתחיל הדין בבית הדין ,אלא אמרנו שאם יש משפט אין שלום?. הרי

שעוד לפני  ,לפשר בין האנשים כדי שיהיה שלום. מכאן אנו למדים שזאת היא האמת הנכונה
 אהרון שהיה "אוהב שלום ורודף שלום". כמו ,שהאמת תתגלה צריך לדרוש שלום

 
מביאה ברייתא: "כיצד מרקדין לפני הכלה? בית שמאי  הגמרא במסכת כתובות )טז, ע"(

 אומרים כלה כמות שהיא ובית הלל אומרים כלה נאה וחסודה." 
לדעת בית שמאי אי אפשר להגיד על כלה שהיא נאה וחסודה אם היא מכוערת באמת, הרי 

צווים אנו "מדבר שקר תרחק". לעומת זאת, בית הלל אומרים שאם בעלה זה שקר! והרי מ
בחר בה אחרי שהוא ראה אותה בוודאי לא חשב שהיא מכוערת, וגם אם יש בה מומים 
ופגמים הרי שהוא מצא בה דבר יופי, ולכן אפשר להגיד שהיא כלה נאה וחסודה ולהסתמך 

 על דעת בעלה. 
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אפשר לומר שהיא נאה וחסודה  ,אה וחסודה בחיצוניותהשאפילו אם היא לא נ - פירוש נוסף
 במעשיה, בפנימיותה.

אנו למדים מסיפור זה שהתירו ל"שקר" משום דרכי שלום, ועוד אפשר ללמוד מהי אמת 
 שלמה וזו דרך השלום.

 
גם אם לפעמים אין אמת בדברינו ובמעשינו, אין האמת מתייחסת לפרט אחד אלא רואה 

קדוק בכל פרט ופרט לכל אחד לפי מידותיו ונוטה אל השלום למען ומתייחסת בכלליות ובד
ה זכרי) "אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם" :כמו שנאמר .חברה טובה ומתוקנת יותר

אם האדם יכול לשלב בין השניים אז ניתן להבין ששתי המידות כאחת הן ממידותיו  .ח,טז(
 .)להבדיל( של הקב"ה

 
 ,ולכן .ת ורב גונית ואיננה מצומצמת בפרט כזה או אחרהאמת הרבה יותר מורכב ,כלומר

מידת אמת ומידת שלום מסתדרות זו עם זו ומשלימות אחת את השנייה, ולכן הקב"ה מנהיג 
 את עולמו הן במידת הדין והן במידת החסד.

 
 .את עיקר דבריי ביססתי מתוך הספר "מכתב מאליהו",של הרב אליהו אליעזר דסלר זצ"ל

 
 ' יאיר לנו את פניו וינהג עימנו במידת הרחמים ויכנס לנו לפנים משורת הדין.יהי רצון שה
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 דניאל מסלאוימצוות ציצית / 
 

 הקדמה
 

בחרתי לכתוב על מצוות ציצית כי זו מצווה שאני מקיים אותה כל יום ורציתי יותר להעמיק 
לובשים  ה וכדי שאני אבין יותר מדוע אנובחשיבותה, בטעמיה ובשכר של מי שמקיים אות

 ציצית.
שקמים בבוקר ולא לוותר על כעיסוק בנושא יעזור לי להבין עד כמה חשוב לשים ציצית 

 אלא האדם צריך לקיים את המצווה מתוך שמחה. ,המצווה הזו כל כך בקלות
 

 מקור המצווה
 

 מצאתי שיש בתורה שני מקורות למצוות ציצית והם:
 

על כנפי בגדיהם לדורותם ונתנו על  ציציתועשו להם  םבני ישראל ואמרת אליה "דבר אלא. 
 פסוק לז'(. )במדבר טו, הכנף פתיל תכלת ציצית

 
 .תעשה לך על ארבע כנפות כסותך אשר תכסה בה" )דברים כב,פסוק יב'( גדלים"ב. 

  
 חשיבות המצווה

 
איתם אותו וזכרתם את כל על חשיבותה של מצוות ציצית אפשר ללמוד מהפסוק בתורה "ור

 .)במדבר טו, לט'( "מצוות ה'
שמצוות ציצית שקולה כנגד כל המצוות המוזכרות בתורה ובכך שאדם שם על עצמו מכאן, 
 הוא לא שוכח את מציאות ה' בעולם )מנחות דף מ"ג עמוד ב( ציצית

 
 מדוע מצווה זו שקולה כנגד כל המצוות?

 
ולכן  ,ה הכוללת הכל שהיא בכל והיא תכלית הכלחוט התכלת שרומז למד"הזיכרון הוא ב

ומה וזהו שאמרו מפני שהפתיל תכלת דומה לים וים ד .אמר וזכרתם את כל,שהיא מצוות ה'
 .)רמב"ן, במדבר טו(לרקיע ורקיע דומה לכסא הכבוד" 

 
כפי את כל המצוות, חשיבות נוספת היא שעל ידי מצוות ציצית יכולים לקבל )=להשיג( 

 ך.שנראה בהמש
 

 לדוגמא: .לקבוצה מסוימת של עובדי ה' עניין נוסף: הציצית משייכת את מי שלובש אותה
 כך, .המדים גורמים לו להרגיש חלק מהמערכת הצבאית ,יל הנמצא בצבא ולובש מדיםיח

 הציצית משייכת אותו להרגיש חלק מהעם היהודי ולהיות עובד ה'. ,אדם שלובש ציצית
 

 טעמי המצווה
 

ועשו להם  םמהפסוק "דבר אל בני ישראל ואמרת אליה ,ציצית הוא מהתורה חיוב מצוות
ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת והיה לכם לציצית 
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כלומר, אדם שהולך עם  '(.ל"ט-)במדבר טו,ל"ז "איתם אותו וזכרתם את כל מצוות ה'ור
 . ה'יים את כל שאר מצוות ציצית זוכר לעשות ולק

 
להבדיל בין עם ישראל לשאר האומות בבגדים. על ידי שאדם מישראל לובש טעם נוסף: 

ציצית יראה את עצמו שהוא מובדל מהם בתרי"ג מצוות, ולשאר האומות אין, כי אם שבע 
 כדי שעם ישראל לא ילך בדרכם וידמה להם במעשיהם. ,וגם .מצוות בני נח

 
הגמרא  לשמור ולהרחיק את האדם מן העבירה. הטעם השלישי של מצוות ציצית הוא כדי

שברגע האחרון לפני על אדם  ,א מספרת על הזהירות במצוות ציציתדף מד עמוד במנחות 
 שהלך לבצע עבירה חמורה הוא ניצל מהעבירה בזכות מצוות ציצית.

 
 כיצד הציצית מעוררת את האדם?

 
 שמירה מן הגשמיות

האדם ירגיש קירבה יותר  ,ה אותו במשך כל היוםעל ידי שהאדם שם ציצית והציצית מלוו 
 -לעומת אדם שלא לובש ציצית זאת,  גדולה אל ה' וישמר מפני הגשמיות ביום יום שלו.

הציצית  ,רואים עליו שהוא מרשה לעצמו לזרום ולעשות דברים שאם הוא היה עם ציצית
עליו אוירה של  מקרינה היתה שומרת עליו מלהיכנס למקומות מסוימים מכיוון שהציצית

 )ספר החינוך,שפו(.  יראת שמים
 

 הגשמת החזון
 הרב שמשון רפאל הירש כותב בפירושו לתורה:  

 תלווהצפונה ודרומה, בכל ארבע כנפות הארץ  ,מזרחה ומערבה ,"בכל כיוון שתפנה אליו
בכל מקום יהא הגדיל  אותך אותה אזהרה על תפקידך האחד המוטל עליך באשר אתה שם.

 היהודי"       ךהדוק הוא יזכיר לך  שתפקידך האנושי הוא להגשים את חזון ייעודקשור ו
 .במדבר טו( "ר הירש,)רש

 
 שמים-יראת

 ולכן האדם יתעורר ליראת שמים. שצבע הפתיל תכלת בציצית דומה לשמים, - הסבר נוסף
ני ב: "מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונין? מפדף מג עמוד כפי שכתוב בגמרא במנחות 

 והרקיע דומה לכסא הכבוד".    ,והים דומה לרקיע שהתכלת דומה לים,
 

 שכר מצוות ציצית
 במדרשים השונים מצאתי סוגי שכר רבים ושונים למי שמקיים את מצוות ציצית.

 
 ב מובא שאדם הזהיר במצוות ציצית זוכה לטלית )=בגד( נאה,מוד במסכת שבת דף כג ע

ולכן  ",איש אישה חכי יק"צוות ציצית כתובה בתורה לפני פרשת מועוד: מידה כנגד מידה.  
 לומדים מזה שאדם שמקיים מצוות ציצית זוכה לאישה ובנים.

 
זוכה האדם שתהיה תפילתו  -זה לב  אובגימטרי 32מספר הפתיליות שיש בציצית הם וכן: 

א והתפילה היא בלב שנאמר: "ולעבדו בכל לבבכם", והתשובה אף הי ותשובתו בכל הלב.
 בלב שנאמר: "בפיך ובלבבך לעשותו".
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הסבר: על ידי זה שהאדם ולמצוות ומקילה על הלובשה לקיימן. מקשרת לתורה גם הציצית 
 לובש ציצית ומתבונן במצווה זוכה ללמוד תורה מתוך שמחה אמיתית. 

 
"לעולם יהא אדם  :פרק ג הלכות ציצית , ,משנה תורה לרמב"ם ואסיים בדברי הרמב"ם,

וראיתם אותו ' :שנאמר ,מצוות כולןשהרי הכתוב שקלה ותלה בה כל ה ,במצות ציציתזהיר 
 )במדבר טו,לט(".     'וזכרתם את כל מצוות ה'

   
 סיכום

 
והבאתי במאמר כמה מאוד חשובה שמוזכרת פעמיים בתורה.  מצוות ציצית היא מצווה

של אדם שבחר בדרך  ומה השכרשמים ציצית,  טעמים כדי שנוכל להבין לעומק למה אנחנו
וגם אפשר לראות במאמר שמצוות ציצית  ליט לקיים את מצוות ציצית כל יום.ה' שמח

)במדבר טו, לט( שהוא אומר שיש בכל  מצילה את האדם מן החטא. מצאתי בבעל הטורים
המרגילים את שיימנע מלעשות עבירה בשמונה איברים  –אחת מהכנפות שמונה חוטים 

 :שכתוב והלב. הערוו רגליים, ידיים, חוטם, פה, עיניים, ,םם: אוזנייואלו ההאדם לעבירה, 
ניצלים  ,ע"י שרואים את הפתילות של הציצית -" "וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות ה'

 מן החטא.  
 

 תודות
 

תודה לה' שזיכה אותי ונתן לי את הכח להגיע לשנת מכינה וכמובן להתחזק כמה שאני 
 יכול...

 
 עז שהקדיש הרבה מזמנו בשבילנו וישב איתנו עד השעות המאוחרות של הלילה.תודה לרב בו

 
 תודה לרב אוריה ולרב אריאל שזכיתי ללמוד מהם במהלך השנה במכינה.

 
 תודה לרב ניר שעזר לי בכתיבת המאמר. 

 
 תודה לאברהם ממן על האוכל הטעים שהכין לנו.

 
 
 
 

 באהבה רבה לחבריי ולצוות המסור!
                       

 דניאל מסלאוי
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 דוד מקויהכיבוד הורים / 
 

 רקע
 

בנוסף לכך הנושא של המאמר הוא כיבוד הורים. בחרתי בו כי התחברתי מאוד לנושא. 
להתקדם בו. אצלנו בעדה האתיופית נושא כיבוד הורים הוא אחד רציתי ללמוד עליו כדי 

לדוגמא: ביטוי ביחס שנותנים להורים.  מושתת כל הבית. זה בא לידיהיסודות שעליו 
כשאבא בא  כשההורים אוכלים אני מגיש לפניהם גיגית מים כדי שירחצו את ידיהם,

כשאבא נכנס לבית כל  מהעבודה לבית אנו חולצים לו את הנעליים ורוחצים לו את רגליו.
 המשפחה נוהגת לעמוד.

טובה של כיבוד הורים ולעורר כאן במאמר זה ברצוני לחזק את אלה שכן ממשיכים בדרך ה
שיחזרו למסורת אבותיהם ויבנו את ביתם על היסוד החזק  - את אלה שזנחו את הדרך הזו

 שנקרא כיבוד הורים.
   

 מהו כיבוד הורים?
 

"כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך על האדמה  כתוב בספר שמות )פרק כ' פס' י"א(
 אשר ה' אלוקיך נותן לך".

חד בחיים להתייחס אליהם ולתת להם מקום מיו חשיבות, הערכה רבה, ,? יקרמהו כבוד
 .תחושה של הערכה והחשיבות מתבטאת באהבה ובמעשיםהלדאוג לכל מחסורם שאפשר. 

 "איש אמו ואביו תיראו" מכאן אנחנו למדים על מצוות מוראג'( נאמר ' בספר ויקרא )י"ט
 מה עלי לעשות? .מפני ההורים

לא עומד במקומו ולא  - נאמר: "איזהו מורא ואיזהו כבוד? מורא )דף לא'( במסכת קידושין
מלביש מכניס מאכיל ומשקה  - יושב במקומו ולא סותר את דבריו ולא מכריעו. כבוד

 ומוציא".
  

הבן חייב לשרת את הוריו לפי מה שהם צריכים או לדאוג  הכיבוד.אני אתמקד בנושא 
וכמעשה של רבי  ,שחייב לכבדם בכל מיני כבוד( ידושיןכתוב במאירי )פ"ק ק שישרתו אותם.

כלומר, זו  טרפון שהניח את ידיו תחת כפות רגלי אמו והלכה על גבן עד שהגיעה למיטתה.
 מצווה שאנו צריכים להשתדל בה ככל יכולתנו.

  
 מאכיל ומשקה 

יל ואם צריך להאכ, אז צריך לדאוג שיהיה להם אוכל. אם קשה להם להכין לעצמם אוכל
אותם אז גם להאכיל אותם ולהשקותם. גם כאשר הם יכולים להכין לעצמם יש להגיש 

 .כוס תה וכדומה ולהציע להם משהו לשתות, ,מאכלים האהובים עליהם לפניהם 
   

 מלביש ומכסה
( שלא יראה את הוריו כשהם א'( ובתנא דבי אליהו )פרק כ"ז )פרק כתוב בספר חרדים

ץ בספר כ אלא הבן ילבישם בבגדים נאים, וכתב המהר"י ,יםהולכים ברחוב בבגדים בלוא
 המוסר: כיצד מלבישם? חייב הבן להלבישם בבגדים הראויים להם.

מוטל על הבן לדאוג לצורכי הוריו ובפרט אם הוריו זקנים שאינם יכולים להתלבש 
 ולהתכסות בכוחות עצמם. חייב הבן לבוא בכל יום או לשלוח שליח להלבישם ולכסותם.
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 מכניס ומוציא
דברים אלו . לצאת איתם לטייל בחוץ ולקחת אותם לבית הכנסת או לשיעור תורה וכו'

 רק דוגמאות, וכל המרבה הרי זה משובח .בגיל מבוגר. כמובן, אלה  נעשים בעיקר
  

 שכר המצווה
 

דבר דומה מבטיחה כות ימים בזכות מצות כיבוד הורים. התורה מבטיחה לנו שכר של ארי
 תורה  לגבי מצות שילוח הקן .לנו ה

שבתורה שמתן שכרה בצדה שאין תחיית  הומצוו האין לך מצווא רבי יעקב אומר: תני"
בשילוח הקן  ,מען יאריכון ימיך ולמען ייטיב לך'לבכיבוד הורים כתוב 'המתים תלויה בה. 

( והבא לי ית גגי)על . הרי שאמר לו אביו לך ועלה לבירהרכת ימים'למען ייטב לך והאנאמר '
 גוזלים, ועלה הבן לבירה שילח את האם ולקח את הבנים, בחזרתו לאביו נפל ומת.

שאלה: היכן אריכות ימים של הילד? הרי הוא כיבד את אביו ושילח את הקן למה הילד מת?   
אריכות ימים, פרושה: לעולם שכולו אלא  הרי כתוב "למען יאריכון ימיך" היכן מה שכתוב?

 טיב לך לעולם שכולו טוב.ארוך ולמען יי
התורה לא מבטיחה על אריכות ימים של האדם בעולם הזה אפילו שכתוב "למען יאריכון 

שאין הכוונה בפסוק "למען יאריכון  ,ימיך". בעצם מה שבא הסיפור של רבי יעקב לומר לנו
 ימיך" אריכות ימים ממש, בעולם הזה, אלא אריכות ימים בעולם הבא.

 
 טעם המצווה

 
 ב בספר החינוך על טעמה של מצות כיבוד אב ואם:כתו

מי שלא מכבד  ."משורשי מצווה זו שראוי לו לאדם שיכיר ויגמול חסד למי שעשה עימו טוב"
ועל כן באמת ראוי לו לעשות  ,האם והאב הם סיבת היותו בעולם את הוריו הוא כפוי טובה.

א צריך להכיר להם טובה על להם כל טוב, משום שהם הביאו אותו לעולם והשקיעו בו והו
 כך. עלינו לזכור מי התאמץ על קיומנו ומי חינך אותנו, ולפי מי הלכנו, ובזכות מי אנחנו

  יודעים מה שאנחנו יודעים עכשיו. 
 

צריך אדם להיזהר מאוד בכיבוד הורים משום שהוקש כיבוד ההורים לכיבוד טעם נוסף: 
שותפים לאדם והם: הקב"ה, אביו ואימו.  המקום ברוך הוא. ואמרו חכמינו: ישנם שלושה

דרתי ביניהם הקב"ה אומר: "מעלה אני עליכם כאילו  ,ובזמן שאדם מכבד את הוריו
 .)קידושין ל' ע"ב(וכבדוני" 

ונאמר כבד את ה' מהונך, ונאמר איש אימו ואביו תיראו  ,אמר כבד את אביך ואת אמך"נ
ב ואם לכבוד ומורא המקום" )קידושין לב ונאמר את ה' תיראו. השווה הכתוב כבוד ומורא א

שגדול כיבוד הורים ככיבוד המקום. לכאורה הקב"ה מורה לנו קודם לכבד את  ,ע"א(. ללמדך
הורינו ורק אחר כך אותו. אנחנו למדים מכאן שעל ידי שאדם מכבד את הוריו הוא מגיע 

 לכבוד הקב"ה.  
 

 ורים?מהם המקרים המיוחדים בהם אין חובה לשמוע בקול הה
 

לפעמים בני הנוער אינם מיישרים  מצות כיבוד הורים היא חובתם של הילדים כלפי ההורים.
ועל כן הילדים אינם מסכימים לדרישתם של ההורים, קו עם ההורים, לפעמים הילדים 

לדוגמא: ילד רוצה  ,ישנם מחזות החוזרים על עצמם בבתים רבים מסרבים לציית להורים.
בכסף שחסך לעצמו בניגוד לדעת ההורים או שהבת רוצה לשרת לרכוש חפץ כל שהוא 
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הורים רבים אינם מוותרים  בשירות לאומי במקום מסוים בלי להתייעץ עם ההורים.
לילדיהם, מתנהלים ויכוחים אין סופיים על דרכם והתנהגותם של הילדים, יש הורים 

 אפשר לעמוד נגד רצונם של הילדים. -שטוענים שאי
 

 , מקום ללימוד תורה ובחירת מקצועגבחירת בן זו
ההורים אינם רשאים לקבוע הכל לילדיהם. למשל, הם אינם רשאים לקבוע לילדיהם עם מי 
להתחתן משום שזהו עניינם האישי של הזוג וכאן אין רשות להורים להחליט. וכן אסור 

שליבו  להורים להכריח את ילדיהם היכן ילמדו, שנאמר: "אין אדם למד תורה אלא במקום
ע"א( ולכן אסור להורים לקבוע היכן ילמד ילדיהם. גם בחירת מקצוע  )עבודה זרה, י"ט חפץ"

היא דבר שהילדים צריכים להחליט לבד כפי כישרונם. יש לזכור שההורים מוותרים לנו 
 רבות ולכן בכל החלטה שאינה גורלית עלינו להתחשב בדעתם.

  
לציית לבקשת ההורים היא פגיעה בכבודם יש מן האחרונים אשר סוברים שכל סירוב 

וביטול מצווה. לדעתם, אין הבחנה איזה סוג של בקשה מעלים ההורים, בכל מקרה, חייבים 
ל תחום הבנים לשמוע בקול הוריהם, לכן הבנים חייבים להיענות לבקשת ההורים בכ

נחנו כים איד את הורים תמיד כמה שהם צרהמשרת אותם והנוגע לטובתם, ולהשתדל לכב
כים לגמול חסד למענם ולהודות להם על כל מה שעשו למעננו. )על פי אמונת החינוך הרב יצר

  .אלישע אבינר(
 

כי כתוב "איש אין לשמוע בקולו,  חשוב לציין שאם אביו הורה לו לחלל שבת ולהפר מצווה
  '(.ט ג"ויקרא י)אני ה' אלקיכם"  ואת שבתותי תשמרואמו ואביו תיראו 

 
 סיכום

 
למדתי רבות מדברי חז"ל ובעז"ה בלי נדר  ,רי שעסקתי במאמר העוסק בכיבוד ההוריםאח

 אנסה ליישם זאת בעתיד, אני מקווה שגם אתם תיישמו זאת.
 

עז שרמן ראש המכינה שעזר לי הרבה בשנה הזאת. לרב בברצוני להודות בראש ובראשונה 
ה שלמדנו ביחד בחברותא וכן לרב אריאל שלימד אותי רבות במשך השנה, וכן לרב אורי

, לאבי השפיץ שהפך אותי למורעל לצבא ותרם לי רבות מבחינה ועזר לי במאמר יומית
 חברתית.

 
לאברהם ממן שהיה כמו אבא בשבילי, ולאלי פינק שתמיד אירח לי חברה כשהייתי על 
המחשב, לרב ניר, ולכל שאר הרבנים במכינה, לנפתלי שבא לבקר אותנו מדי פעם, לרב 

קמן שזכיתי ללמוד ממנו רבות, ועוד תודה גדולה לחבריי היקרים מחזור ה' כבוד!!! דרו
 שתמכו בי תמיד. וכמובן לבורא עולם שזיכה אותי להגיע לפה.

 
 

                                                                       
 נתראה בשמחות,

 
 דוד מקויה 

 
  



 114 

 סויסה עידו שמעון/   ניצול הזמן
 

      הקדמה    
 

מכיוון שאני רואה אנשים שלא מנצלים את זמנם כראוי, ואני מרגיש  נושא זה,בבחרתי 
 תחושת פספוס בשבילם.

ביכולתם של אנשים אלה, להתעסק בנושאים בעלי ערך כמו: לימוד תורה, מקצוע או תרומה 
עסק בדברים או להתום זה לנצל את זמנם במנוחה יתרה לחברה, הם מעדיפים במק

 חומריים.
 

גשתי שאינני מנצל את הזמן כראוי. מבחינה אישית, הייתה לי תקופה קצרה בחיי בה הר
חשבתי והחלטתי שאני  עובדה זו גרמה לי לצער והרגשתי שאני חייב לעשות עם זה משהו.
 חייב לקחת את עצמי בידיים, ומאז אני רואה שינוי משמעותי בחיי.

 
 יטולווחומרת ב ערכו של הזמן

 
 אומר רבי טרפון: משנה במסכת אבות פרק ב', משנה ט"וב
 היום קצר והמלאכה מרובה, והפועלים עצלים, והשכר הרבה ובעל הבית דוחק""
 

 הסבר המשנה על פי הרב פינחס קהתי:
 

 אלו ימי חייו של האדם, שזה בעצם הזמן שעומד לרשותו. היום:
לימוד התורה וקיום  כולל -ה' את  וצר לעבודו של האדם, שהרי האדם נהיא ייעוד  המלאכה:

 המצוות.
אנחנו הפועלים, מתעצלים, המלאכה מונחת בצד ואנחנו לא מבצעים  והפועלים עצלים:

 אותה.
ומדוע הוא דוחק? מכיוון שהוא רוצה  מיהו בעל הבית? הקדוש ברוך הוא. :ובעל הבית דוחק

 שנספיק לעשות את השליחות המוטלת עלינו בעולם הזה.
האם האדם  -אם כך, ממילא אין לנו סיכוי לגמור את כל מלאכתנו, ולכן נשאלת השאלה

 צריך להתייאש?
 

לכן באה המשנה הבאה ואומרת: "לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין להתבטל 
 ממנה". 

ר אותך מלעשות גמור את כל המלאכה, אך הוא לא פוטלא מצווה עליך לכלומר: הקב"ה 
 דל כפי יכולתך.מאמץ ולהשת

 
הסבר: אם . החפץ חיים מביא בספרו "שמירת הלשון" פתגם: "אין אבידה כאבידת הזמן"

אדם יאבד כמה שקלים, הוא יוכל למצוא אותם או שירוויח חדשים, אך אם תאבד שעה 
 אחת מחייו או אפילו שנייה, הן לא יחזרו  לעולם.

 
יבות ניצול הזמן ואומר:"ורוב הימים רבי אליעזר פאפו בספרו "פלא יועץ", מדגיש את חש

והלילות אנו טרודים בעיסוקינו להביא טרף לביתנו, ובשאר צרכי גופינו, כאילו האדם לעמל 
והיה ראוי לנו שכאשר נמצא עת פנוי ללמוד, או לשמוע  .יולד להיות עמל על צרכי גופו
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ינו, כי זה חלקנו מכל )שיעורים( ויחזיק בה בשתי ידיים לעשות בה נחת רוח ליוצר בלימודים
 עמלנו".

הסבר: אדם עובד ומביא פרנסה לביתו, ודואג שלא יחסר דבר לגופו, אך בזמנו הפנוי יצטרך 
משום שהתורה היא חלק   - והסיבה לכך היא להקדיש ללימוד תורה ולעשות מצוות.

  מאיתנו, והיא נשארת איתנו לנצח, בניגוד לגוף החומרי שחולף ולא נשאר ממנו דבר.
 

 יבוא במשפט, אפילו על זמן מועט כדי בליעת הרוק". להוא מוסיף, שעלינו לדעת "כי על הכו
 הסבר: ה' מעמיד אותנו לדין בבית דין של מעלה והוא דן אותנו על כל רגע ורגע.

 
 ערכו של כל יום ויום

 
 שצריך ללמוד מספירת העומר שלכל יום ולכל שבוע ישרא"ש בסידור "עת רצון" אומר המוה

 תפקיד משלו בהכנה לקבלת התורה, ואסור לאבד שום רגע לבטלה.
שכל הימים אשר הוא חי על האדמה, הם מנויים " (500עמוד  ")"עת רצון וכך הוא כותב

ועל כן אסור לאדם לדחות את עצמו מיום ליום, בגלל שזה היום  וספורים במספר ומניין...
 לא יהיה לו עוד כל ימי חייו"

לו ייעוד משלו. לדוגמא, בספירת העומר כאשר אדם מפספס ולא קרא, אז  הסבר: כל יום יש
בכל יום אפשר לפגוש את הקב"ה, במצבים שונים  הוא לא יכול להמשיך לספור עם ברכה.

ובמקרה שפספסנו יום אחד, אותו יום לא יחזור וכך גם ההזדמנות  בהם הוא בוחן אותנו.
 לא תחזור יותר. - שהייתה ביום זה

 
ללמוד על ערכו של כל יום ויום מהצדיקים שבזמן פטירתם נאמר עליהם:"באים ניתן 

 למשל על אברהם אבינו ושרה אימנו נאמר: "אברהם ושרה זקנים באים בימים" בימים".
 )בראשית פרק יח', פסוק יא'(.

התורה לא מדגישה את השנים אלא את הימים, כדי ללמדנו כי  - הסבר: "באים בימים"
 לו כל יום ויום מחייהם.הצדיקים ניצ

הם התייחסו לחייהם  הזקנים התייחסו לחייהם בצורה שונה מזו של כל העולם. -זקנים""
במונחים של ימים ולא של שנים, וכך ניצלו לטובה כל רגע ורגע  בחייהם, ולכן הצדיקים זכו 

יו ואין הוא מביא איתו את כל ימ ,כשצדיק מגיע לבית דין של מעלה בביטוי "באים בימים".
פירוש מסכת אבות פרק ב', אפילו יום אחד שחלף בלא תועלת ובלא מעש )מתוך יחל ישראל 

 (.משנה ט"ו
 

 כיצד נוכל לנצל את הזמן כראוי?
 

על מנת שהאדם ינצל את זמנו בצורה מועילה יותר, כדאי לו שישים ליבו והבנתו לדברים 
 הבאים:

לאחר מכן את הדברים החשובים ביותר, ו . אדם צריך לעשות לעצמו סדר עדיפויות ולשים1
כך הוא ידע על מה הוא צריך לוותר ועל מה הוא צריך  את הדברים הפחות חשובים.

 להתעקש.
 
. אדם  צריך להגדיר לעצמו מטרה מסוימת, כמו דברים שהוא צריך להספיק בזמן מסוים, 2

 כי כך הוא ידע להתמקד במטרה שלו.
הרמח"ל ב"מסילת ישרים"  יל לאדם בניצול טוב של הזמן..  "מידת הזריזות" יכולה להוע3

 מדבר על מידת הזריזות וכותב כך:
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"ותראה כי טבע האדם כבד מאוד, כי עפריות החמריות גס, על כן לא יחפוץ האדם בטורח 
ומלאכה. ומי שרוצה לזכות לעבודת הבורא יתברך, צריך שיתגבר נגד טבעו עצמו ויתגבר 

 .עצמו ביד כבדותו, ודאי הוא שלא יצליח" ויזדרז, שאם הוא מניח
 

, כלומר, במידה והאדם יהיה כבד ועצל, הוא לא יזכה לנצל את כל זמנו בעבודת השם יתברך
ולכן הוא צריך לקחת את עצמו בידיים ולהיות זריז ונמרץ. כמובן שצריך להשתמש במידת 

ות מביאה את האדם הזריז הזריזות לצורך דברים חיוביים ולא לצורך דברים שליליים.
אך הזריזות יכולה תו היא ללימוד תורה ומעשים טובים, רק כאשר מטר למעלה עליונה,

 להביא את האדם לשאול התחתית, כאשר מטרתו היא לעבירות ומעשים רעים.
 

כדי להינצל מהיצר הרע, להימלט מן העצלות ולנצל את הזמן באופן מועיל, מייעץ רבי 
 ושה דברים כאילו הם היחידים שהאדם צריך לעשות.ישראל סלנטר להתייחס לשל

 העושה, המעשה, והזמן.והם: 
 

למשל: אם הוא לא יבוא וא היחידי בעולם, ובו העולם תלוי אדם צריך לחשוב שה העושה:
, אז אף אחד לא יעזור לעניאם הוא לא יעזור הכנסת, אז בית הכנסת יוותר סגור.  לבית

 עור תורה השיעור לא יתקיים.אם הוא לא יבוא לשי לאותו עני.
למשל: זו הפעם המזדמנת לו ברגע זה, היא היחידה.  על האדם לחשוב כי המצווה המעשה:

 הראשונה והאחרונה שניתנת בידו הזדמנות לתת צדקה, ללמוד, להתפלל וכו'.
האדם ירצה הזה, הוא היום היחיד שנותר לו, ומתוך כך  על האדם לחשוב כי היום הזמן:

הזמן עד תום ולהשקיע מאמץ כדי שהזמן לא ילך לאיבוד. למשל: אדם היודע כי לנצל את 
בו וישקיע כוח ומרץ רב על מנת שהוא לומד, הוא יעיין ויתרכז זהו הדף היחידי והאחרון 

 לקיים את המצווה הזו.  
 

 סיכום
 

יום  ערכו של הזמן, ערכו של כללנושאים: התייחסתי  נושא "ניצול הזמן".בעבודתי עסקתי ב
 ויום, וכיצד נוכל לנצל את הזמן כראוי.

בנושא ערכו של הזמן ניתן להבין שחיי האדם קצרים, ואם תאבד לו שעה אחת היא לא 
 תחזור לעולם, לכן הוא חייב לנצל את זמנו כראוי ועליו ללמוד תורה ולקיים מצוות.

שם יתברך במצבים ניתן להבין כי בכל יום אפשר לפגוש את ה ,בנושא ערכו של כל יום ויום
 שונים בהם הוא בוחן אותנו, ולכן אסור לפספס שום יום.

בנושא כיצד נוכל לנצל את הזמן כראוי, למדנו שהדרך לנצל את הזמן היא בקיום מצוות 
 ולימוד תורה ולעסוק במלאכה.

 
למה תדאג על הדמים ולא תדאג על   - בן אדםרבי אברהם אבן עזרא: "ואסיים בדברי 

 הדמים אינם עוזרים והימים אינם חוזרים". הימים, כי 
ציפיותיי מעבודה זו, הן שאנשים יקראו ויבינו מהו ערכו האמיתי של הזמן, וכתוצאה מכך 

 אמן כן יהי רצון! יישמו את דבריי, וינצלו כל רגע מחייהם בצורה מועילה.
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 יוסף סילניקובערבי /  – רחמי אכזרי בסכסוך הישראלי
 
 

 הקדמה
 

וכי יש לרחם גם  גורמים בעם ישראל הקוראים לחתור לשלום עם אויבנו בכל מחיר,יישנם 
ביחס הכללי  במחיר של שטחים מא"י. הרחמנות נמדדת לא רק בויתור על הארץ אלא

הקלות במתן עבודה ועוד כהנה וכהנה דברים  שחרור עצורים, מענקים, :לאוכלוסיה
הללו מתמקדים בסבלם של הערבים  שגורמים לאחר מכן לאובדן בחיי אדם. הגורמים

הראות במאמר זה כי אני רוצה ל ."וטוענים כי הם "מסכנים ואילו אנו אכזריים כלפיהם
 אכזריות. אויתורים לאויב ורחמנות יתר כלפיו אינה אלהמגמה הזו של 

 
 בין רחמנות לאכזריות

 
ירה. מצד אחד ו נתקלים לכאורה בסתאנ ,כשאנו מעיינים במקורות לגבי המושג "רחמנות"

וכמו כן מצינו שרחמים היא  1"כל המרחם על הבריות בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינו"
שרחמנות  ,לפיכך יוצא מכאן. 2"ה' ה' אל רחום וחנון ...." אחת ממידותיו של הקב"ה שנאמר

"כל מי שנעשה רחמן היא מידה מגונה. אך מצד שני נאמר ואילו אכזריות  היא מידה טובה,
שאכזריות אע"פ שהיא מידה  :כלומר. 3כזרי סוף שנעשה אכזרי במקום רחמןום אבמק

שאין מידה לאדם שהיא רעה באופן  ,בד"כ יש לה מקום בעולם. כדברי הרב קוק ,מגונה
אין  מוחלט עד שאין להשתמש בה: "הורנו שכל המידות שחקק השי"ת בטבע האדם ובנפשו,

כשעתה  . רק צריך שישתמש בכל אחת..בהם אחת שהיתה טובה לנפש בהיותה נעדרת
הכיצד  ,זאת ובכל  .5וכמו כן נאמר במסכת אבות "ואין לך דבר שאין לו מקום". 4"וכמדתה

צריך להתנהג במידה שהיא ההפך הגמור ממידותיו של הקב"ה?! אלא המסקנה המתבקשת 
 .אכזריות!היא שלחמול על רשעים זו 

 
 אל תהיה צדיק הרבה

 
לשאול להשמיד את עמלק השמדה מוחלטת: "מאיש ועד אישה  ווי ה'מסופר על ציבתנ"ך 

( ששאול ב,ו. עניין זה מסופר במדרש קהלת )6מעולל ועד יונק משור ועד שה מגמל ועד חמור"
מדוע יש  והצאן?טאו, מה חטאו הנשים והטף האנשים חאם  בא בטרוניה כלפי הקב"ה:

שלמד  ול קבל נקיפות מצפון מכיווןכי שאאף נאמר כב דף לחסלם?  בגמרא במסכת יומא 
הנפשות כמה התורה מקפידה על נפש אחת בפרשת עגלה ערופה, ועשה קל וחומר כלפי כל 

: ". אולם שאול הפר את צו ה'אל תהיה צדיק יותר מבוראך" – יצאה בת קול ואמרה   הללו.
יא לתוצאות . אקט זה של כביכול רחמנות מב7אול על אגג ועל מיטב הצאן והבקר"" ויחמל ש
)לפי המדרש אגג  אגג מלך עמלק ניצל ומביא להמשך שושלת עמלק הרשעה –הרסניות 

נו ששאול הקשה את לבו לבסוף מצא  .ואנשיו ידעו להפוך עצמם לבהמות בכשפים וכך ניצלו(
"מאיש ועד אישה מעולל ועד יונק  עניין הריגת נוב נאמר בלשוןבגם . והרג את נביאי העיר נוב

                                                 
 סוכה יד 1
 שמות לד,ו 2
 דברים רבה, ב, ו 3
 עין איה, ברכות א, פרק ראשון, סעיף סט 4
 מסכת אבות, פרק ד, משנה ג 5
 שמואל א, טו, ג 6
 שמואל א, טו, ג 7
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כמו בעניין עמלק,כך חז"ל מקישים בין שני המקרים( והתקיים בו "כל  8"ור...ושור וחמ
: גם . יוצא ממעשהו של שאול עוול כפולהמרחם על אכזרים סופו שמתאכזר לרחמנים"

ומעבר לכך יש כאן עוול ועיוות לתכונה האצילית של  הימנעות מעשיית צדק והשמדת הרע,
 הרחמנות.

 
 שימוש נכון במידת האכזריות

 
טוב.  באדם מצויים כוחות והוא נדרש להשתמש בהם באופן מושכל ולנתב אותם ע"מ לעשות

לילי. על האדם לעשות שימוש זה לא בהכרח כוח ש אם קיימת באדם מידה של אכזריות,
לדוגמא: רופא שנלחם על חייו של אדם ונאלץ  ,הזה במצבים מסוימים בהם זה נדרשבכוח 

לים צריכים להקשות את ליבם בשעת מלחמה ולהלחם בעוז חיי ,לכרות לו רגל. וכמו כן
 ובגבורה.

אל לו לעשות בה שימוש מופרז. האדם צריך להפעיל  ,גם כשקיימת באדם מידת הרחמנות
 ואל אל תהיה צדיק הרבה," - דותיו באופן המתאים ובמינון הנכוןישיקול דעת ולהשתמש במ

 מסוימת, אפילו היא טובה, אז  מידהכשהאדם מפריז בשימוש לא נכון ב .9יותר"תתחכם 
 בעוצמות שאינם טובות לאדם.  המידה ההפכית לה נדחקת והיא נידונה להתפרץ

 
 מדוע אין לרחם על האכזרי

 
 במקום שינצל את ההזדמנות שניתנה לוים על האכזרי הוא מנצל זאת לרעה: כאשר מרחמ

להרע  ומשתמש בה ע"מ ובה,הוא עושה ההפך וכופר בט ,כדי להכיר טובה ולהשתפר ולהטיב
וצא מכך שגם אינך מעניש את הרשע. ובנוסף, יותר מפני שכביכול סלחו לו על מעשיו. י

האדם משקיט את מצפונו לעשיית טוב ע"י דבר שלילי, ובעתיד כאשר באמת יהיה צורך 
 אמיתי בשימוש ברחמנות  האדם לא ירגיש צורך בכך.

 
 ערבים/ לדמותם של ה 10"והוא יהיה פרא אדם"

 
כי אנו  ע"מ שנדע כיצד לפעול כיום בסכסוך בו אנו נמצאים, אנו צריכים להבין קודם כל

עומדים מול אויב רשע ואכזר מאין כמוהו. המלחמה של הערבים בנו חרגה מעל כל מוסכמות 
אלא הם  בינלאומית וכל אמת מידה מוסרית. זהו אינו סכסוך על טריטוריה או על משאבים,

והם אינם בוחלים בשום אמצעי בשביל לפגוע גלי שמטרתם להשמיד אותנו,  ם ברישמצהירי
להם שום ערך לחיי  ואין הם מונעים ע"י שנאה שעל ברכיה הם מחנכים את ילדיהם, בנו.

מותר להעלות באש  אדם. הם מרצחים בנו ללא הבחנה ובאי התחשבות באזרחים חסרי מגן.
נספור דוגמאות למעשים שלא ייעשו, למנות אי ואפשר אוטובוס בנימוק כי שם יש ישראלים,

 .שלא לדבר על דרך הביצוע שבה מתגלה הברבריות והרשעות שבהם
 

 דעה אישית \כיצד עלינו לפעול מול הערבים? 
 

הקם אמצעים הנדרשים. "ה שעלינו להילחם מול הערבים ללא פשרות ובקנאם כן עולה המס
מעורבת בלחימה  פגוע באוכלוסיה שאינהכיום אנו נמנעים מל. 11להורגך השכם להורגו"

                                                 
 שמואל א, כד, יט 8
 קהלת, ז, טו 9

 בראשית טו, יב 10
 ברכות נח, א 11
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אנו נמנעים מלבצע פעולות תגמול אשר יגרמו  ,כמו כן מחסה למחבלים.אע"פ שהיא משמשת 
 כל זאת באמתלה של מוסר מזויף. -הרתעה אצל הערבים 

 
לדעתי, הממשלה צריכה לקבוע מחיר "קשה מנשוא" על כל פעולה של הערבים כנגדנו. ועל 

עה צבאית מוחלטת כנגד האויב עד אשר יוסר האיום שעומד עלינו. הממשלה להגיע להכר
אסור לנו להגיע איתם לפשרות ולויתורים. כבר הוכח שהערבים מנצלים כל "הפסקת אש" 

כלפיהם מתפרשים  ורגיעה ע"מ להתחמש ולהתארגן לסבב לחימה נוסף. כל הויתורים שלנו
נגד האויב, וכל עוד אנו פועלים ב"אמות . עלינו לפעול נחרצות וביד קשה כעל ידם כ"חולשה"

 מוסר" גבוהות מעבר למה שצריך, הרי זה בבחינת רחמי אכזרי. 
 

 אחרית דבר
 

 עם ישראל נמצא כיום במצב של מלחמה קשה מול אויביו.לחימה אשר גובה מחיר כבד.
 
ישנם גורמים "יפי נפש" בעמנו אשר מטילים ספק בצדקת דרכנו ורואים בנו , מנםא

יית" ואת הערבים כ"דוד" ותופסים את ישראל כעם הכובש ומדכא עם אחר. אך על לנו כ"גול
לשית לבנו כלפי אותם גורמים. תפיסתם היא תפיסה עקומה שנובעת מכך שאינם מחוברים 

שהיא התורה. ע"מ שאנחנו כעם נהיה בטוחים בצדקת דרכנו ואז נוכל לפעול  - אל האמת
 אנו צריכים להתחבר אל התורה., ורמים שוניםמבלי לשים לבנו לג בדרך הנכונה,

 
אזי הוא יכול לשנות את תפיסתו מימין  אנחנו רואים שכאשר אדם לא מחובר לתורה,

ואילו  ,לשמאל ולפקפק בצדקת דרכו )כמו אריאל שרון שהיה ידוע כבעל אידאולגיה ימנית
אותם שמאלנים  לא ראינו את כל :כשעלה לראשות הממשלה הורה על פינוי גוש קטיף. ד"א

כאשר אחיהם גורשו מביתם בגוש  מנידים עפעף שמביעים אמפתיה לסבלם של הערבים,
אך מי שמחובר לתורה לא מש  (."...שנאמר " כל המרחם על אכזרים וכו' כמו ,קטיף

התורה היא אמת תמידית אשר איננה  .12מעמדותיו הצודקות כי "שפת אמת תיכון לעד"
 משתנה.

 
 שועת עמנו מיד זר במהרה בימינו אמן!מי ייתן ונזכה לי

 
 תודות

 
 תודה רבה: לצוות החם והמסור של המכינה שעושה, "ימים כלילות" עבורנו התלמידים.

 ר' בניהו פרג'ון - לתו בקהל חסידיםיתה, לאברך חכו ממתקים וכולו מחמדים
 כבוד – לכל החבר'ה הנהדרים כאן במחזור ה' במכינתנו

 ביאנו עד היום.... ולמשפחתי האהובהתודה להוריי היקרים שה
 תודה רבה לקדוש ברוך הוא!–והכי חשוב 

 
 שלכם בהערכה ובאהבה,

 
 יוסף

 
 

                                                 
 משלי יב, יט 12
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 ליאור סמט \העולם הבא 

 
 הקדמה

 
כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שנאמר ועמך כולם ידועה המשנה במסכת סנהדרין "

 ".יירשו נצר מטעי מעשי ידי להתפאר צדיקים לעולם
העולם הבא שכולם מדברים עליו רציתי להבין אותו לעומק  לכן מים חשבתי מה זה הרבה פע

הרגשתי, שלימוד על העולם הבא הרחיב לי את המידע על  החלטתי לכתוב על הנושא הזה.
 הנושא ומצאתי שיש כל מיני מחלוקות  גם על העולם הבא.

 
 ? מה קורה בעולם הבא 

 
הם ראשיהם ונהנים מזיו צדיקים יושבים ועטרותיחז"ל הגדירו את העולם הבא באומרם "ש

 "  )ברכות י"ז(. השכינה
משום שאין  יצר הרע וב הדעת והוא לא נלחם עם יצריו פירושו שלאדם יש ייש "יושבים"

 שיפריע לו .
-( 384מבאר זאת הרב דסלר בספרו מכתב מאליהו )חלק ה' עמ'  - עטרותיהם בראשיהם""

 תיו של ה'.הכוונה שהאדם מגלה את נפלאו
כמו שכתוב בספר זכריה   ,השגה רוחנית שמתגלה בעולם מכבודו של ה'  – ""זיו השכינה

משום שאין לו  "עומד"בפסוק המלאך נקרא  .ם בין העומדים אלה"ונתתי לך מהלכי" )ג,ז(
אבל לצדיק יש התפתחות תמידית  .הוא נשאר פשוט עומד, עבודה ושכר והוא לא מתפתח

 התפתחות תמידית בשכרו וזה  זיו השכינה .יש לו כך גם בעוה"ב  ,ה' בעולם הזה בעבודת
 

במשפט על כל נעלם אם  סוף דבר הכל נשמע ...כי את כל מעשה ה' יביאכתוב בסוף קהלת: "
הכוונה שבסופו של דבר כל מה שנעשה בעולם בצנעה עתיד להתפרסם  ."טוב ואם רע

הגדול ל הנבראים הוא יביא ליום הדין כ – כי את כל מעשה ה"". ולהישמע לכל בני אדם
החסדים של ה' מרובים  גילויי  ועתיד לפרסם את הדבר שנתכסה מן בני אדם אם טוב או רע.

הגדולים יקים הצד, ומזה זהו זיו השכינה -והרחמים החסד  ודקדוק משפטיו ודרכי מידות
 ייהנו מאוד עד אין סוף ואין שיעור לזה.

 
אחת של  ,ם )מאמר רביעי פרק שלושים(  מביא שתי דעותר' יוסף אלבו בספר העיקרי
אומר שתחיית המתים  הרמב"ם. לגבי מה שקורה בעולם הבאהרמב"ן ואחת של הרמב"ם, 

ואחרי  הכוונה שיש שכר גשמי בתחיית המתים ואז ניתן להגיע לשלמות האדם.לגוף ולנפש 
לנפש  - עולם הבא רעות.דות יזך יותר ונקי ממתגיע לעולם הבא שזיכית את נשמתך אתה  

וונה שהאדם נהנה מהשגותיו של ה' והוא מקבל את שכרו על מה שעבד בעולם הכ .בלבד
 הזה.

 
הצדיקים מקבלים שכר בעולם הזה מר הרמב"ן שבעולם הבא יש גם גוף. או בניגוד לרמב"ם ,

והוא יהיה עם  הגוף  ,וגם בעולם הבא בשביל להשלים את השכר שלא הושלם בעולם הזה
שבו יהיו הנפש והגוף ביחד בלי אכילה והנשמה ביחד. זה יקרה אחרי תחיית המתים 

 זה מה כמו אצל משה רבינו שהיה בהר סיני יום ולילה בלי אכילה ובלי שתייה. ,היושתי
שהם מזומנים לחיי העולם הבא  קים " שאמרו על הצדישנקרא בדברי רז"ל "עולם הבא

 .ע"ז  יח.(:, )ברכות סא 
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. הוא ום רוזנברג בפירושו לספר הכוזרי, משווה בין העולם הבא לתחיית המתיםפרופ' של
האם הוא יהיה באותו גוף :  איזו דמות תיהיה לאדם לאחר התחיה? מביא את שאלת חז"ל

 ? בשר ודם
התחיה, ברוב המקומות חז"ל מבליטים את חוסר ידיעתם מה יהיה מצבו של האדם לאחר 

ת רבות. למרות זאת נמצא במקורות את הרעיון שנן נבואושלגביהם ילעומת ימות המשיח 
וכך אומרת עור" של העולם הזה.  תכותנו, מעין "כתנות אור" מול "של לבוש שונה של האדם

ולא שתיה ולא פריה ורבייה ולא : "עולם הבא אין בו לא אכילה הגמ' במסכת ברכות )י"ז(
תיהם בראשיהם ונהנים מזיו עטרומשא ומתן ולא שנאה ולא תחרות אלא צדיקים יושבים ו

פסוק זה נאמר בזמן שעלו משה   .קים ויאכלו וישתו'ויחזו את האלוהשכינה, שנאמר '
מתוך פסוק זה ניתן ללמוד על המדרגה הגבוהה שזכו בה גדולי  ואהרון והזקנים להר סיני.

 ולם הזה .ישראל ) שמות כד ,יא (   הם הצליחו להגיע להשגה רוחנית מאוד עליונה מתוך הע
וויה המיסטית היא מעין העולם הח -אפשר לקחת דוגמא לחיים אחרים  מניסיון מיסטי זה

משה ששהה  בהר סיני ומותו של אליהו ועלייתו לשמים היו גם הן דוגמאות לחיים לא  .הבא
. פרופ' שלום רוזנברג נוטה בדבריו לדעת הרמב"ן שבעולם הבא כמו ים  " בגוף מזוכך"גשמי

 מתים יהיו הנפש והגוף יחד.בתחיית ה
 
 ?מי מגיע לעולם הבא 

 
כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא " במסכת  סנהדרין פרק חלק יש התייחסות לעולם הבא

יש  .)ישעיה ס"ה( לעולם יירשו נצר מטעי מעשה ידי להתפאר'" ועמך כולם צדיקים'שנאמר 
 מי מגיע לעולם הבא. לשאלה זוהתייחסות 

, וזהו החידוש שבמשנה "כל ישראל יש ו עולם התחיה, נשמות בגופיםפירוש ""עולם הבא
" כיוון "כל ישראל-לא מכוון ל -עולם הנשמות  –השכר של גן עדן להם חלק לעולם הבא". 

נשמות בלי גופים להשכר של גן עדן הטעם לזה, כי  שיש כאלה שלא זוכים להגיע לגן עדן.
מה שאין כן בעולם עם הנשמה )כח השכל(. ד התורה הקשור במיוחד הוא בעיקר על לימו

עולם התחיה, שהנשמות יהיו בגופים, הוא מעיקרו שווה בכל ישראל  הבא, מה שנקרא
 "."כל ישראל יש להם חלק לעולם הבאשנאמר 

  
ומפני שבהשגת  ,הגוףעם וע"י הנעשות הוא השכר לקיום המצוות אולם תחיית המתים 

לכן אין כל ישראל שווים בשכר  ,לחברו מקצה אל קצה אחדורה ישנם חילוקים בין יהודי הת
שהוא עניין של עשייה ששייך לכל אחד  ,משא"כ עיקר קיום המצוות גן עדן. - של עבודה זו

 .ע"י כל אחד שאפילו "פושעי ישראל" מלאים מצוות כרימון וגם נעשה
 

לעולם חלק  להםכל ישראל יש יכך "לפ ,עבודה זו של קיום המצוות קיימת אצל כל ישראל
 .)מתוך שערי אמונה( הבא"

 
 חלקם של הרשעים בעולם הבא   

 
וונה שאפילו רשעים הכ .כולן באים לעולם הבא" :היו אומריםחז"ל אמרו "דורשי רשומות 

 מה הם  זוכים? אלא הכוונהוצריך לשאול: ב ., אחאב ומנשה  )סנהדרין קד(גמורים כירבעם
, כמו ודה פנימית של אמת שאף פעם לא תאבדשקיימת בנפש כל אחד מישראל נק ,היא

 .(60)מכתב מאליהו כרך א' עמ' ר בכלל ישראל " הנאמ שכתוב "לא מאסתים ...לכלות
, ולזה רמזו חז"ל בו של כל יהודי בזכות ברית אבותזוהי הנקודה היהודית של העוה"ב שבל

ינו נשרף ואינו נרקב יש עצם קטן לוז שבשדרה שאינו נטחן וא"-בלשונם )ויקרא רבה יח, א( ש
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אלא דיברו חז"ל בסודות  ,ולא יתכן שהכוונה לגוף ממש ".ומשם מציץ האדם לעולם הבא
 העולם הרוחני.

 
 האם כבר בהווה יש לנו סימנים לעולם הבא? 

 
הרב קוק מתייחס לקדושה של בניית הבית היהודי ואומר "... הולכת היא וזורמת אל העתיד 

 .()אורות הקודש ג' עמ' רצט את חיי העולם הבא בעולם הזה" אל שכלול החיים שהיא הזמן
משפר את דרכו , כלומר אפשר לראות מכך שהרב קוק מבין שמתוך שהאדם משכלל את חייו

צניעות וכו', כך הוא מביא את  ,יושר ,ת עצמו לרמה גבוהה יותר של קדושה, טהרהומביא א
  לתוך חייו בעולם הזה .העולם הבא 

שאם האדם מגיע לדרגה וק לשפתינו, נראה שהרב קוק טוען רי הרב קאם נפשט את דב
 גבוהה של צדיקות אזי הוא נמצא בעצם כבר בעולם הבא עוד בחייו.

 
וממילא ע"י השקפה יותר עמוקה מתהפכים חיי העולם נוסף: " שוב במקורהרב אומר זאת 

ומנוחת עולמים של  כי הרי הם המייסדים את המעבר להטוב הגדול ,גם כן לעושר גדולהזה 
ולם הזה... למצב  היודעת להרים את הערך של חיי הע. ויש עוד מקור לזה "חיי עולם הבא"
אפשר לראות שוב . אורות הקודש חלק ג' עמ' קעה(נצח והוד" ) , ומעמדשל עילוי תדירי

י הבנה יותר עמוקה שהרב מבין שהעולם הבא מגיע כאשר אדם מעלה את רמתו הרוחנית ע"
 , שזוהי אמת התורה ושמירה על מצוות התורה ואזושמירה על האמתך החיים של ער

 " החיים בעולם הזה לחיים של העוה"ב."מתהפכים
 

שהגיע , הכוונה לאדם כלומר, לפי שיטתו של הרב קוק, הגדרתו של העולם הבא היא צדיקות
 אז הוא בעצם הגיע לעוה"ב. לדרגה גבוהה של דבקות בה' 

 
עניין עוה"ב במאמר ראשון בכמה סעיפים וגם מדבריו אפשר ללמוד מדבר על  הכוזרי

 שהעולם  הבא קיים כבר"
 

זולתכם )הנוצרים והמוסלמים( שמנים ודשנים  י")קד( אמר הכוזרי: אני רואה שייעוד
 .םמייעודיכ

 ."הם דבר שיורה עליהם)קה( אמר החבר : אבל הם כולם אחר המוות ואין בחיים מ
 

ונה היא שהעוה"ב שבו הכו .כר של קיום המצוות הוא בעולם הזהלפי הכוזרי מתן הש
 בעצם נמצא גם בעוה"ז במהלך כל החיים.מקבלים שכר 

 הכוזרי מוכיח זאת מהכתוב בתורה שכל היעודים מתקבלים בעוה"ז כמו רעב, מלחמות וכו'.
ומה שמיוחד בכך וההוכחה שאכן השכר והעונש  ,אלו דברים גשמיים שנמצאים בעוה"ז

ושובע אז ישראל עדיין יענשו היא שגם בתקופות שכל העולם שרוי בשלום אים מה' ב
 כיוון שההנהגה שלהם איננה טבעית וכן כמובן להפך. ,בדברים האלה בחטאם 

 
   :וכך נאמר שם בסעיף ק"ט

 
"ויהיה מנהג הטבע נוהג בכל העולם כולו אך לא בכם כי כל עוד שכינתי שורה בקרבכם 

כם  וגשמיכם יבואו כסדרם לא יכחשו ותגברו במתי מספר על אויבכם תראו שובע בארצ
ובזאת תדעו כי עניינכם נוהג לא לפי חוקי הטבע, כי אם לפי רצוני. אך בעברכם על דברי 
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תראו רעב ובצורת ונגף וחיה רעה גם בימים אשר כל העולם כולו שרוי  בשלווה. אז תדעו כי 
 ה מן החוק הטבעי".עניינכם מונהגים ע"י דבר העומד למעל

 
     

 ?האם היו אנשים שזכו בחייהם לעולם הבא
  

מפשטות הכתובים )מלכים ב, ב(  ישנם אנשים שכבר בחייהם זכו לעולם הבא כאליהו וחנוך.
הכוונה עם גופו ורק גלימתו נשארה   ,אפשר להבין את זה שאליהו הנביא עלה בסערה לשמים

שהרי הגוף הוא גשמי וחולף ולמעלה יש רק דברים , אבל לא  יתכן שהגוף עלה למעלה בארץ.
כי בהבחנה של מעלה לא הגוף עלה למעלה ממש,  ,לפי דמיוננוזה רק  נצחיים רוחניים? אלא

 אלה שזה משהו מסתורי. 
לאמת בבהירות ובגבורה ויכולת  ,זוכה לזכך את גופו ע"י השגת האמתהעניין הוא שמי ש

במעלה גבוהה והוא  יכול לזכות גם בחייו להביט על גופוהוא  ,מעולה כמו אליהו זכור לטוב
 כל המציאות שלו היא רק בשביל העולם העליון  שהוא מטרתו.יכול לראות ש

והאדם הזה יגיע לשיא מדרגתו בכך שהמציאות הרוחנית שלו תפעל גם על המציאות 
 משמעות למטה ויעלה למעלה.לא תהיה  גוףהגשמית, כלומר שגם ל

 
שנאמר בחנוך )בראשית  לפרש את הפסוק "ואיננו כי לקח אותי אלוקים..." וכן גם צריך

רוחני" שכתוב "שפשט יסוד הגשמי ולבש יסוד ( וכתוב בפירוש רקנטי על התורה שם ה,כד
, וגם אפשר היה לראות את זה אצלו, בעולם הזההגשמיות נעלמה ממנו אפילו בחייו כנ"ל, ש

 ."יננו וכו'...את האלוקים ואכמו שכתוב "ויתהלך
הכוונה שחנוך הגיע לדרגתו  "וכתוב בתרגום יונתן על פסוק זה "ופלח חנוך בקושטא קדם ה'

 של האדם הראשון לפני שחטא.
 

כמו ר' אבהו שהראו לו לפני מותו את  ,יש עוד הוכחה לאנשים שעוד בחייהם זכו לעולם הבא
"אמר )פרשה ס"ב סעיף ב'( כך נאמר במדרש בראשית רבה  .נהרות אפרסמון טהורשכרו י"ג  

. תמה: אילין אמר לו לדידך )בשבילך(. למי?( ,)=אלו נהרות אפרסמון ?אילין למאן :ר' אבהו
אכן משפטי  את ה' )ישעיה  –כליתי מרתי לריק יגעתי לתהו והבל כוחי ואני אלאבהו? 

חלק  מתוך  מכתב מאליהו)שהוא שכרו. שהובטח לו כבר בחייו העולם הבא  :". כלומרמ"ט(
 ד'(

 
  מהו סדר הדברים  לעתיד לבוא?

 
יגיע שהעולם הבא הוא העולם שאליו  " מסבירהנצח ד"ר ברט בספרו "דורנו מול שאלת

: לפי דעה ירועיםהוא מציג שתי דעות לגבי סדר הא .האדם לאחר מותו וזהו עולם הנשמות
ה לא יהיה כלומר אחרי ז ,בשם "אחרית הימים"ת הנביאים מתייחסים לימות המשיח אח

לא יתכן לפי זה שתחיית המתים תהיה לפני התקופה של המלך  ,מצד שני .שום חידוש
שהרי זהו נס העתיד לשנות את העולם כמו שלא שינה שום נס אחר מאז בריאת  ,המשיח
 העולם.

 
הראשונה מתוך הפיוט "הכל יודוך" שנאמר הוכיח כמו הדעה בספר "ערוגות הבשם" 

אפס בלתך גואלנו  לחיי העולם הבאין כערכך בעולם הזה ואין זולתך "א :בשבתות וזה לשונו
 לתחיית המתים".דומה לך מושיענו  ואין לימות המשיח
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 ,ובאחרית הימים יגיעו ימות המשיחולם הזה יגיעו הנשמות לעולם הבא מתוך הע ,כלומר
 הבא . מדברי הרמב"ם בהקדמה לפרק חלק משמע שהעולםתהיה תחיית המתים ורק  אז

 .וזהו השכר  הסופי  על כל עבודת  האדם ,הוא התכלית והוא קורא לו "התכלית  האחרונה"
 תחיית המתים ובסוף העולם הבא. ,, לפי הרמב"ם יגיעו ימות המשיחואם כן

 
 למה העולם הבא לא כתוב בתורה?  

 
 הם תיארו לנו אותם במספר מקומות. .מדו אותנו על ימות המשיחיהנביאים ל

 
עליהם פרטים כמו שאומרת הגמרא . לא זכינו לשמוע ולם הבא ותחיית המתיםלא כך הע

ט עמ' ". )מסכת סנהדרין צ"אבל עולם הבא 'עין לא ראתה אלוקים זולתך'במסכת סנהדרין 
הוא העולם הבא שלא כמו ימות המשיח , משיח"אבל הנביאים לא נתנבאו אלא לימות ה .א.(

 ."עולם של נפשות ולא של גופים
 

אפילו המאמר הידוע  כולים לתאר עולם שאין בו גשמיות.לא יו שקשורים לחומר אנחנ
את חוסר הגשמיות לא יכול להימנע מלתאר אותו וזה מה שמשתדל להסביר ולהדגיש 

אין בו לא אכילה ולא שתייה ולא פרייה ורבייה  ולא  ,לא כעולם הזה העולם הבאשנאמר "
אלא צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם  ,משא ומתן ולא קנאה ולא שנאה ולא תחרות

הבא בדרך שלילה "אין בו לא הגמרא מתארת את העולם  .)ברכות י"ז( ונהנים מזיו השכינה"
 .אלא צדיקים יושבים -אכילה" ובדרך החיוב 

 
 א דרך משל יאור הגשמי שבחלק החיובי הומי שקורא את החלק השלילי והחיובי מבין שהת

)מתוך ל לשון אנושית לתאר משהו לא גשמי שאין בכוחה ש,ב(, )רמב"ם הלכות תשובה ח
 מכתב מאליהו(.

 
 סיכום

 
 לשאלה זאת.י דעות ?  הבאתי שתמה זה בעצם העולם הבא

לאדם אין את  ,רק של נשמותהוא עולם לא של גופים אלא ראשונה: עולם הבא לפי הדעה ה
אלא  שאין בו דברים חומריים זה אומרלם שלא אוכלים בו, ולא שותים בו. זה עו .יצר הרע

האדם מקבל את ההשגות של ה', האדם מקבל את שכרו בעולם הבא על כל מה  .רק רוחניות
 שעמל בעולם הזה.

, "כתנות עור"אבל למרות זאת יש מקור שאומר שהאדם יהיה כמו "כתנות אור" אל מול 
 כלומר נשמה בגוף מזוכך.

 
הכוונה עם גופו ורק עלה בסערה שאליהו כ ,נוךישנם אנשים שזכו לעולם הבא כמו אליהו וח

 גלימתו נשארה בארץ וגם חנוך זכה לזה. זוהי דעת הרמב"ן .
 

? הרב קוק עונה לשאלה זו ואומר שמתוך שהאדם מתעלה האם העולם הבא קיים כבר עכשיו
 ,טהרה וכו'( הוא מביא על עצמו את העולם הבא עוד בחייו ,ו הרוחנית )צניעות, יושרבדרכ

 ע"י השכר שהוא מקבל.  גם
 

וזה ההוכחה  ,ואומר  שהשכר והעונש שמתקבלים הם בעוה"זה הכוזרי גם עונה על השאל
    .שהעולם הבא קיים כבר
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 / אליעזר שושנייחסה של היהדות לספורט 
 

 ושבעתיים לו העתיד..." האשר לו ההוו ,"בואו ונחלוק כבוד לכדור
 (ר' אברהם קריב מתוך ספר אמונות של הרב הס, מאמרו של)

 
יחסה של היהדות בעקבות האהבה הגדולה שלי לספורט בכלל ולכדורגל בפרט, עניין אותי 

לספורט, האם אסור או מותר לצפות בכדורגל? האם בעבר התייחסו לנושא הזה בחז"ל? 
והאם בכלל מותר לשחק כדורגל? לכן בצעד אמיץ בחרתי לעסוק בנושא זה שהוא מעניין 

 בר אלי באופן אישי.אותי ומאוד מד
 

לנושא תרבות הגוף ככלל והספורט כפרט יכולים אנו לחשוב שמא נאסר הדבר  ובהתייחסותנ
מספר כביטול תורה, אבל לא כך הדבר, כפי שנראה ב בעל ידי חז"ל, משום שזה יכול להיחש

 מקורות העוסקים בנושא.
 

 אצל חכמי ישראלהיחס לספורט 
   
כפילוסוף ורופא גדול והוא החשיב מאוד את נושא הבריאות  הרמב"ם היה ידוע -הרמב"ם( 1

 והנה מספר הלכות שכתב הרמב"ם בהלכות דעות בנושא ההתעמלות:
מדרכי ה' הוא, שהרי אי אפשר שיבין או ידע דבר מידיעת  –"הואיל והיות הגוף בריא ושלם 

, והנהיג הבורא והוא חולה, לפיכך צריך להרחיק אדם עצמו מדברים המאבדים את הגוף
 .עצמו בדברים המבריאים והמחלימים" )הרמב"ם, הלכות דעות פרק רביעי, א'(

"ועוד כלל אחר אמרו בבריאות הגוף, כל זמן שאדם מתעמל ויגע הרבה, ואינו שבע ומעיו 
 .רפים אין חולי בא אליו וכוחו מתחזק" )שם, הלכה י"ד(

לות טובים ושמר עצמו על פי אפילו אכל מאכ –"וכל מי שהוא יושב לבטח ואינו מתעמל 
 .הרפואה, כל ימיו יהיו מכאובים וכוחו תשש" )שם, הלכה ט"ו(

             
מר  דגל בהשקפה של "תורה עם דרך ארץ".הרב שמשון רפאל הירש  -הרש"ר הירש( 2

הרש"ר הירש שילב לימודים כלליים שבמאמרו "ריצה בשבת תענוג", מביא אברהם זוכמן 
בין הלימודים הכלליים נכללה גם הפעילות הגופנית לצורך בריאות ו, עם לימודי הקודש

 הגוף. 
   
 הרב קוק התייחס הרבה לנושא הגופני, ב"אורות ישראל" )ט',ו'(: -הרב קוק( 3

"פיתוח אומץ הגופני שבישראל יוציא מן הכח אל הפועל אימוצי נשמה נפלאים, ואורה 
י לו, ויקומו לנו מאורי עולם, אנשי רוח העליון של תורה ימצא את הבסיס האיתן הראו

 אלוקים, כבירי כח, שרים עם אלוקים ועם אנשים ויכולים להם".
 

 " )פסקה ל"ג(:הוב"אורות התחי
"גדולה היא תביעתנו הגופנית, גוף בריא אנו צריכים, התעסקנו הרבה בנפשיות, שכחנו את 

שיש לנו "בשר קודש", לא פחות קדושת הגוף, זנחנו את הבריאות והגבורה הגופנית, שכחנו 
כל תשובתינו תעלה בידינו רק אם תהיה עם כל הוד רוחניותה. … ממה שיש לנו רוח הקודש

גם תשובה גשמית יוצרת דם בריא, בשר בריא, גופים חטובים ואיתנים, רוח לוהט על גבי 
שרירים חזקים, ובגבורת הבשר המקודש תאיר הנשמה שנתחלשה, זכר לתחיית המתים 

 גופנית".ה
 ובפסקה ל"ד:
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"ההתעמלות, שצעירי ישראל עוסקים בה בארץ ישראל לחזק את גופם בשביל להיות בנים 
אמיצי כח לאומה, היא משכללת את הכח הרוחני של הצדיקים העליונים העוסקים 

 של שמות הקדושים". םבייחודי
וכצעד ממשי  בהתפתחות תרבות הגוף בעם ישראל כנקודת מפנה איפוא הרב קוק זצ"ל ראה

לקידום הגאולה, שכן אנו מאמינים בגאולה המעשית, האומרת שעל מנת שיבוא המשיח גם 
אנו צריכים להשתדל מעצמנו. וכן פיתוח הגוף בכל התחומים מהווה חלק חשוב בכוחו הפיזי 
של עם ישראל והוא גם מסייע לפיתוחו של הכוח הרוחני. ולכן, ראה הרב קוק את הספורט 

 ף כחלק חשוב ונכון בבנייתה של עם ישראל בזמן הגאולה.ותרבות הגו
 

 היחס לכדורגל בפרט
 

שהוא מרכז  לכדורגלבראש ובראשונה יש להתייחס  ,כמובן שכשאנו מדברים על הספורט
הספורט בימינו. על כך הובא בספר "וארשתיך לי לעולם" )הרב יובל שרלו(, שהרב קוק לא 

לשחק כדורגל. מנגד נכתבו דברים  שמותראף פסק רק כתב דברים בשבח ההתעמלות, אלא 
שם ובעוד  שנקרא: "ראשית המסע נגד הרב קוק".כנגד המשחק בכדור ואפילו יצא כרוז 

מספר מקומות נאמרו דברים קשים כנגד הרב קוק כגון: "קץ נשים לחושך, כהן )הרב קוק( 
צא קדושה אותו האיש )הרב קוק( המו… ששימש בבית חוניו אל ישמש בבית המקדש

חלק במוסדותינו הקדושים", ועוד כתב הרב זוננפלד: "אבל  לבמשחקי כדור הרגל אל יטו
שם חושך לאור ואור לחושך ואומר לרשעים … האחרון )הרב קוק( הכביד בשם "אורות"

 ואת אשר נפש רשעים ופושעי ישראל חפצה נתן להם בכתביו".… צדיקים
פרקי משה ברפואה מאמר י"ח, פרק י', צחוק גם הרמב"ם התייחס לנושא המשחק בכדור )
המשחק בכדור, משום שבמשחק יאפשר לך  –בכדור קטן( וכתב: "וטוב יותר מההתעמלות 

 שתניע האברים כולם".
 

 מבט מעמיק ?לספורט נההנכו מהי הגישה
 

לאחר שראינו מקורות באחרונים ברצוני לדון ולתת מספר נקודות חיוביות ושליליות לגבי 
 היהדות לספורט ולתרבות הגוף. יחסה של

 
 נקודות חיוביות:

 
מסוימים שניתנו לו על ידי הבורא, והוא צריך  תכל אדם ניחן בכישרונו -ןמיצוי הכישרו (1

הוא בספורט, רצוי וצריך הוא לעסוק גם  ו. אדם שכישרונתלנצל את אותם הכישרונו
חסידות חב"ד אמר, כי לכל בספורט. תמיר גודמן, שחקן כדורסל דתי מקצועני, המשתייך ל

אלו כדי לעשות קידוש  תאדם יש כישרון מבורא העולם וחייבים אנו להשתמש בכישרונו
 השם ברבים, אבל כמובן מבלי לפגוע באורח החיים הדתי.     

גם שמשון הגיבור הרבה לעסוק בגופו, והוא היה השופט בדורו ואף היה נזיר לה' כל חייו, 
 ורך של התגברות הקדושה בעולם וגם התעוררות בכוח הגופני.זאת משום שבזמנו היה צ

 
   האישי. והספורט מפתח את גופינו וכך גם את ביטחוננ -ביטחון עצמי ומשמעת עצמית( 2

ביטחון זה עוזר לנו שלא לפחד מהגויים מפני שגם אנו חזקים כמותם ואפילו יותר, וכך ראה 
לימודים עם בנייה וכיבוש הארץ, כלומר,  הרב קוק את דמותו המתחדשת של היהודי שמשלב

 עדינות, ביטחון עצמי וגבורה יחדיו.
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בריאה בגוף  אימרה לטינית קדומה מדברת על נושא הבריאות, "נפש  -בריאות הגוף( 3
הוסיף ואמר שהיות הגוף בריא זה מדרכי ה' )הלכות דעות פרק ד' הלכה הרמב"ם בריא", 

וף בריא לאורך שנים, ולכן ראו הרמב"ם ושאר א'(, וההתעמלות תורמת לשמור על הג
האחרונים כגון הרש"ר הירש והרב קוק את בריאות הגוף כיסוד גדול וכדרך לעבוד את ה' 

 בצורה הטובה ביותר, משום שכשהגוף בריא ושלם אין סיבה שלא לעסוק בתורה בכל כוחו.
 
יש לפתח את הגוף  ,תרעל מנת שיהיו בעם ישראל לוחמים טובים יו -הגנה על עם ישראל( 4

ברצוננו גם להראות לעולם שאנו קיימים ואיננו נדחים בצד כפי שהיינו  .ולשמור על שלמותו
בעבר, ולכן הקימו אגודות ספורט וקבוצות המעודדות את הספורט והופכות אותו לחלק 
חשוב בסדר היום של כולנו. בין האגודות האלו ישנה את אגודת "מכבי", שמה של האגודה 

 לקח כמובן מן המכבים החשמונאים, וזהו ראשי התיבות של מי כמוך באלים ה'.נ
בעיני אגודת "המכבי" כפי שמביא פרופסור יעקב שביט במאמרו "מרד המכבים והשפעתו על 
תרבות הספורט היהודית" נושא ההתעמלות ותיקון הגוף היהודי הוא חלק מתהליך הגאולה 

ף באשמת צוררינו שסגרו אותנו בתוך רחובות הגטו הם אומרים: "גופו של ישראל סבא כפ
הצרים והחשוכים ושם שכחו עצמותיו להתנועע, קומתו להזדקף, והיה למשל ולשנינה 
בגויים בחולשתו הגופנית", כך הרגישו אנשי אגודת "המכבי" אבל לטענתם אנו דור התחיה 

שר וקומה זקופה והדרך בארץ התחיה, עלינו להיות דור בריא בגופו וברוחו, ללכת עם גב י
הטובה להגיעו למטרה זו היא פיתוח הספורט ותרבות הגוף, שכך כבר אין דמות היהודי זקן 

 כפוף וחלוש, אלא צעיר חזק ולוחם, לוחם החירות והחופש.
 
בספורט אנו רואים רבות את הערך של הקבוצה, משום שכל  -הבנת הערך של הקבוצה( 5

ומאוד קשה להסתדר בלעדיו. הספורט לפעמים יכול אחד בקבוצה מהווה תפקיד חשוב 
לקשר סוגים שונים של אנשים, צבעים שונים באוכלוסיה, מדינות שונות ואפילו דתות 
שונות. ההרגשה הזו של הביחד יכולה לתרום רבות לחיי המעשה משום שכל המחלוקות 

רונו של הפרט, שקיימות לנו כבר לא קיימות על המגרש. ההבנה שבאמת צריך את כולם וחס
כל אחד ואחד, גדול כקטן, מורגשת באופן מוחשי על המגרש גורמת לנו להבין ולראות 

 יתרונות שונים שאין אנו רואים תמיד.   
 

 נקודות שליליות:
   
אדם העוסק בספורט בשעות הפנאי הוא בהכרח מנצל את  -ירידה רוחנית –בזבוז הזמן ( 1

א יכול היה ללמוד תורה בזמן הזה והרי זה בגדר ביטול , למרות שהויהזמן באופן לא אידיאל
במאמרו "גבורה במשנת הרב קוק" על שמשון הגיבור. שמשון  כותבתורה. הרב שמעון גולן 

אמנם היה שופט ונחשב קדוש משום שהיה נזיר מבטן, אבל שמשון בדורו נחשב לאהרון 
אפילו שלא היו צדיקים   - בדורו, לעומת מנהיגים רבים שבדורם היו שווים כמשה רבינו

שמשון נשתבח בגבורת גופו הורידה כביכול מהיכולת העובדה ששהסיבה לכך היא  כמותו.
 הרוחנית שלו. 

אם יש חסרונות  אהרב קוק כתב על הנושא הזה ב"אורות התחיה" )פרק ל"ד(: "ואל ייפל
 ."במהלך החיים של העוסקים באימוץ הגופני ובכל החיזוקים הארציים שבישראל

למעשה אומר הרב קוק שבוודאי תהיה בעיה למי שיעסוק בספורט ותרבות הגוף אבל אין 
וכך גם כתב: "ואם הדבר נוגע לביטול תורה, וחכמי ישראל ימצאו מקום לגדור  ,הדבר אסור

 את הפרצה הבאה על ידי זה, תבוא עליהם ברכת הטוב".
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אופן כללי היא שהפכו את הבעיה שנוצרה בספורט ב -הספורט כמטרה ולא כאמצעי( 2
הספורט לא לאמצעי לשמירה על הבריאות כדי לעבוד את ה', כי אם למטרה בפני עצמו, 
הספורט ורק הספורט. עד כדי כך, שבשביל הספורט מותר לחלל שבת ולשחק בצומות, אפילו 
קרה ששחקנים בעבר וגם היום היו מוכנים לשחק ביום הכיפורים, וחכמינו נתנו את דעתם 

"ריצה בשבת תענוג"( שלל בחריפות את במאמר על הנושא הזה. הרמב"ם )כפי שמובא  גם
מקומה של תרבות הגוף כהנאה לשמה, אלא אך ורק לתיקון הנפש ולהתקרבות אל בורא 
העולם. כפי שמסופר במאמרו של הפרופסור יעקב שביט "מרד המכבים והשפעתו על תרבות 

יהודים צופים בתחרויות. אבל יש הבדל גדול בין  הספורט היהודית", שבימי בית שני היו
או אפילו השתתפותם של יחידים בתחרויות, לבין תפיסה הרואה בתרבות הגוף כחלק  הצפיי

 נורמטיבי ומרכזי בחינוך, פרט כמובן למסגרות שבהם זה חיוני כגון צבא וכו'.
טרה בפני עצמה הרב קוק מדבר על הספורט "בשביל גבורת האומה בכללה" ובוודאי לא כמ

ואפילו דרש על כך בפסוק "בכל דרכיך דעהו" גם במישור הגופני, הפיזי, ולא רק במישור 
 הרוחני, כל עוד שזה בא ביחד, פיתוח הגוף ביחד עם פיתוח הרוח.

 
אנשים מחשיבים את הספורט באופן מוגזם עד כדי  -מעין עבודה זרה –סגידה לספורט ( 3

סוגדים בפניו. ויש בכך, גם משום מנהג אומות העולם ונכתב הפיכת הספורט לסוג של אל, ש
על כך בספר "בדי השולחן" )ק"י, ט"ז(: "ועצם המשחק הזה הוא מנהג אומות העולם 

 להרגיל עצמם למלחמה ומהם למדו קלי הדעת שבעמינו, ולא באלה חלק יעקב".
  

מעודד אלימות  כמובן שכל עיסוק פיזי כולל ספורט, -תעידוד האלימות/הברוטליו( 4
, וכן אדם שעוסק בפיזיות בכל יום גם חייו יסתובבו סביב הפיזיות ולא סביב תוברוטאליו

( והרי 120המחשבה, ויש גם את עניין הסיכון העצמי שעליו נכתב בתחומין )כרך כב' עמוד 
זהו איסור הלכתי מפני שאדם מעמיד את עצמו בסיכון במהלך המשחק, הסיכון שיפגעו בו 

 וא יפגע באחרים.או שה
 
עניין הצניעות הוא עניין חשוב, משחקי הספורט מעודדים חיבור בין המינים וכמו  -צניעות( 5

מכל משחק המביא  עשכתוב בספר "קדושים תהיו" )פרק ו'( על משחקי הספורט: "יש להמנ
ע מאוד בדבר ולהשתדל שלא להגי רלידי מגע גופני בין בנים ובנות..." ולכן צריכים להיזה

 לבעיות קשות.
 

עד כאן ראינו נקודות חיוביות ושליליות ביחסה של היהדות לספורט. ובעצם צריכים אנו 
להבין שלכל הדברים יש חלק בחיינו ותפקידנו הוא לאחד את שתי הגבורות האלו, גבורת 

 הגוף וגבורת הרוח.
 

 סיכום ודעה אישית
 

הספורט בעיני "בספר "אמונות"( כתב ד"ר קמבל )כפי שהובא במאמרו של ר' אברהם קריב 
וילדותי וכל מי שעוסק בספורט הוא פשוט אינו בוגר שהרי מהו בעצם  ירבים הוא טיפש

 הספורט? ועל מה בעצם מקבלים מדליות? 
לדוגמא את תחרות הריצה, נעמיד את האדם מול הצ'יטה, או אולי קפיצה לגובה,  חניק

הרי ברור שאין שום סיכוי לאדם לנצח באחת מן  האדם מול הקנגורו, או שחיין מול פינגווין,
 התחרויות האלו, אז מדוע מעניקים לו מדליה? מפני שהוא הכי טוב? 

  ".לא ולא, הסיבה שהאדם מקבל את המדליה היא מפני שכל שאר המתחרים גרועים ממנו
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וכפי שסיים ד"ר קמבל את דבריו, "ובל נשכח, ניצחון בתחרות ספורט איננה הופכת איש 
 לאדם טוב יותר, אלא רק לבעל חיים עליז יותר".

 
יורם ברונובסקי מספר )"אמונות", שם(, שהסגידה לספורט מוגזמת עד כדי כך, שביום בו 
לקחה מכבי ת"א את "גביע אירופה" היה מפגן אדיר, זקנים נדחקו, ילדים נרמסו, פתאום 

 המסתכל. "מבצע אנטבה" או נצחונו של דוד על גולית נראו ככלום בעיני
: "רצונך לידע טיבה של תקופה הסתכל בדבר אחד: מה ועוד כתב ר' אברהם קריב במאמרו

הוא העלי במכתש שלה, בתקופתנו זה בלי ספק הספורט... אין לך סימן מובהק לירידה 
הרוחנית כעליה זו שנתעלה הספורט בימינו על כל העניינים שעמדו ברומו של עולם האדם". 

בהתעלות הספורט בימינו קשר ישיר לירידה הרוחנית... הספורט בימינו  ובכן, רבים רואים
שמכבדת את עצמה בונה איצטדיונים ומגרשי ספורט מהודרים, בעיני  הכה חשוב שכל עיריי

 ."עם הספר"מאשר "עם הכדור" ר' אברהם קריב עם ישראל העדיף להיות 
 

את הרבי מגור אל מקום מנוחתו  חיים גורי מספר )"אמונות", שם(: "איזה עם! רבבות ליוו
האחרונה בהר הזיתים. כאשר התפזרו לאור הערב היורד, ראיתי עם לא ידוע לי. תלמידי 
חכמים במובלעת של ישראל החילונית והאלילית... אותו עם אשר חגג באותה שעה ממש את 

מה של טל ברודי וחבריו על נבחרת הצבא האדום. שם, ליד הר הזיתים, תפסתי  םניצחונ
עד אשר שאלתי את עצמי: ובו חלקים קרועים עמוקים כל כך,  משונה וססגוני העם הזה...

 "והאם בני עם אחד אנחנו?מי אני ומי הם? 
 

ניתן לראות היום כי הפעילות הגופנית מקיפה את כל רובדי החברה, כולל החברה הדתית, 
 ,הראשיוהפוסק הספרדי ואף החברה החרדית. הרב עובדיה יוסף שליט"א אחד מגדולי הדור 

"אין זו דרך ישרה, ואם כי חייב כל : ענה על השאלה האם מותר לבן שיקדיש עצמו לספורט
אדם לשמור על מצב בריאותו, שתהיה לו נשמה בריאה בגוף בריא, אבל מכאן ועד הקדשת 

רחוקה הדרך מאוד מאוד". ניתן להסיק מדבריו שאיננו שולל פעילות גופנית,  עצמו לספורט
"במידה שזה : על נושא זה כתבגם הרב שלמה גורן זצ"ל  אך בהחלט שולל ספורט כמקצוע.

לצורך בריאות גופו, או שיתפרנס מזה מותר, שדינו כדין לימוד אמנות או מקצוע..., אבל 
ומכאן שאין אף אחד שחולק על כך שפעילות גופנית או  דינו כביטול תורה...".  ,בתור ספורט

ורך הנכון הם ברכה לגוף ולנפש. הרבנים המעודדים לעסוק בפעילות ספורט, במידה ובצ
שמירה על בריאות הגוף, שעל ידי העיסוק בפעילות  גופנית מאשרים כי זה מטעמים של

 כשומרי תורה ומצוות. םספורטיבית, יוכלו התלמידים להיטיב לימודם ולמלא את ייעוד
 

ור העבודה הרבה שהשקעתי, אני מבין לסיום, לאחר שנחשפתי לנושא שבו עוסק המאמר ולא
את תרומת הספורט לחיינו, אני מאמין ומקווה שנוצר בי שינוי לטובה, ושכעת אני אממש 
את האהבה הגדולה שלי לספורט לא רק בגלל שכיף לי, אלא בגלל שאני יודע מהי חשיבותו, 

 וכמובן לא לשכוח שישנם גם גבולות והעיקר הוא לימוד התורה.
 

ודות למשפחתי והורי היקרים שהביאוני עד הלום, ולמשפחת המכינה הקדם ברצוני לה
צבאית בקרית מלאכי, אשר בראשה עומד הרב בעז שרמן שליט"א שיש לו חלק גדול בכך 
שהגעתי לפה ולימד אותי והשקיע בי רבות. לרב אריאל שליט"א שתרם לי רבות במשך השנה 

השנה. לאברהם קהתי הידוע בשמו המסחרי וגם זכיתי להיות איתו בחברותא אישית ברוב 
אבי, שהיה כמו חבר בשבילי ועזר לי מבחינה פיזית ומנטאלית, לצבא ולחיים. לאברהם ממן 
שעזר לכולנו והעניק לנו מחסדיו ואהבתו לזולת. לרבנים שעזרו ועסקו בכתיבת המאמרים: 

לי בנושא המאמר  לרב אוריה שליט"א שתמך בי גם ברגעיי הקשים ולרב ניר שליט"א שעזר
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ולימד אותי רבות. לכלל הרבנים שבאים מדי שבוע למכינה, וכמובן לרב אריה ברניג שליט"א 
 שגם איתו זכיתי לחברותא לקראת סוף שנה. 

 
לנפתלי שעשה את עבודתו נאמנה מאחורי הקלעים וגם מלפנים וגם בא לבקר אותנו מדי 

העוברות עליהם בצבא. לאוהד אסרף  פעם. לבוגרים שבאו ותרמו מהידע האישי והחוויות
לאלי שפקדו אותנו במשך השנה. שחיכה לנו כל שבוע במגרש, וכמובן לשלושת הכדורים 

פינק שהיה מושלם כרגיל. ואיך לא, לחבריי בני המכינה האהובים אשר יחדיו עברנו ובילינו 
 שנה שלימה, באש ובמים בטוב וברע ותמיד הם ידעו להיות שם בשבילי. 

 
 דרוקמן שליט"א נשיא המכינה, אשר תרם מרוחו הלוחמת ומתורתו הקדושה.  לרב

 
 . ונבחר בטובוכמובן לקב"ה שזיכה אותנו שנגיע לנקודת המפנה, 

 
ונסיים בברכה: יהי רצון שימלא הקב"ה רחמים עלינו, ישלח לנו את משיח צדקנו במהרה 

 ימה לפניו, ואמרו אמן. בימינו וימלא כל משאלות ליבנו לטובה ויחזירנו בתשובה של
 

                                                                                        
 

 אוהב ואוהב תמיד,
 

 אליעזר )אלי( שושני                                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 131 

 בנימין שושני /ה ענווה וגאוו
 

 הקדמה
 

במאמר זה יתבאר היחס בין ענווה לגאווה והיחס בין ענווה לשפלות רוח. הגאווה ושפלות 
לאדם לאחוז בהן. לעומתן, הענווה היא מידה שצריך  יןהרוח הן שתי מידות קיצוניות וא

 בין המידות הללו. להתנהג בה תמיד וכדי להגיע לכך צריך להכיר בהבחנה
ההבחנה בין ענווה לגאווה היא דקה מאד משום שבמקרים בודדים חיצוניות מבטאת 
פנימיות אבל בד"כ מראה חיצוני הוא רק הצגה או דרך פסולה לביטוי המעלה. כפי שמעשי 

 כך גם מעשים של יהירות לא תמיד יסמלו גאווה. ,צניעות לא תמיד יסמלו ענווה
ידבק בה יגיע לשאר ר שהענווה היא שורש המידות הטובות ומי שרחות צדיקים נאמואב

על הגאווה נאמר שהיא שורש המידות הרעות ומי שיתרחק  ,לעומת זאתהמידות הטובות. 
 ממנה יתרחק משאר המידות הרעות.

 
 ?גאווהמהי 

 
הגאווה היא התרכזות האדם סביב עצמו והגדלת הערך העצמי בעיניו הפרטיות. גאוותן הוא 

וש לו ם לרחוחושב שערכו גדול עד שצריכים כול שאת כל הטוב שניתן לו מייחס לעצמו, אדם
כבוד. הגאוותן הוא טיפוס שמביע דעתו בקולניות ומושך תמיד את כולם לדעתו, הוא מחשיב 

ואם אדם  .לפי היהדות, האלוקים הוא זה שתופס את המקום המרכזי את עצמו כאלוקים.
כיון שלא ייתכנו שני מרכזים ם זה אז הוא מנוגד ליהדות, וחושב שהוא צריך לתפוס מק

 לעיגול אחד ולכן הוא דוחק את הקב"ה החוצה.
 

חלקי הזהירות מבאר הרמח"ל כיצד צריך להיזהר דווקא במעשים  רבמסילת ישרים בביאו
הקטנים היומיומיים ולא להתרכז במעשים הגדולים, משום שע"י תיקון המעשים הקטנים 

 ,אדם לא צריך לחשוב איך לא מתגאים בכלל :תיקון כלל המעשים. וכן בגאווה מגיעים לידי
  אלא איך עושים מעשה קטן ואפשרי וכך צועדים לאט ובטוח.

 
)ט"ז,ה'(. בעל פלא יועץ  מעמד הגאווה כערך שלילי מקורו במשלי:"תועבת ה' כל גבה לב"
הוא שולל את  ההקפדה.מסביר שניתן לזהות את הגאווה ע"י התולדות שלה שהן הכעס ו

לא העיקר המעשה, אלא  התפיסה המקובלת שגאוותן הוא אדם ההולך בקומה זקופה.
 . המידות הנגזרות מהגאווה

 
 הסיבות שמביאות לגאווה

 
 אהבה עצמית מופרזת

האהבה אצל אנשים מתחלקת לכמה סוגים. סוגים מסויימים אף מסמלים השקפת עולם. 
ו האדם קרוב בצורה מופרזת לעצמו ומשייך כל דבר אליו. הסוג הנמוך ביותר הוא מצב שב

כך הוא דואג לאחרים וטוב יותר לשכונתו וכן  - מעלה טובה יותר הוא הדואג למשפחתו
והנעלה ביותר הוא הדואג לכל עולמי עולמים שהוא מהווה את ביטול הגאווה.  .לעירו, לארצו

 נה וכך יוכל להימנע מגאווה.לכן, אדם צריך ללמוד איך לאהוב את עצמו בצורה נכו
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 טעות הדמיון 
אדם חייב כח דמיון כדי שיבין מיהו בוראו וכיצד הוא שולט בעולם, אבל כאשר אדם חולה 
 בכח הדמיון והוא מדמיין את עצמו בצורה מופרזת הוא יכול לראות את עצמו בכפלי כפליים.

וא כזה, הרי הוא טועה אדם הנהנה מן המחשבה על עצמו כמצליחן גדול על אף שאין ה
בטעות הדמיון והוא צריך להבין שהאושר האמיתי הוא התנהגות במידות טובות והליכה 

 בדרך ה'.
 

 סוגי הגאווה
 

 סוגי הגאווה לפי הרמח"ל הם:
 

 הגאה הגלוי
אדם שמחשב את כל פעולותיו בדייקנות, הולך בנחת, יושב בנחת, קם לאט לאט, לא מדבר 

אך הוא  ,אדם זה נראה בעינינו כמתורבת סרי הסתייגות וספק.עם כל אחד וכל דבריו ח
 גאוותן.

 הרגזן
אדם שחושב שכולם צריכים לפחד ממנו בגלל מעלתו. הוא לא נחמד לבריות מפני שלדעתו 

 הם כלל אינם ראויים להתקרב אליו.
 הגאה הנסתר

וא כאין אדם שמרגיש מכובד ממילא ולא צריך שיתנהגו אליו בכבוד, וכל כבוד שיקבל ה
 ואפס לעומת מה שמגיע לו. לכן, הוא מתנהג בצניעות )מזויפת( אבל הוא גאוותן.

 העניו
ישנו גאוותן שמתנהג בענווה מדומה קיצונית כדי שיכבדוהו, הוא מתנהג בהתנהגות חיצונית 

הוא שם עצמו מתחת לקטנים כדי שיקראו לו עניו  כשל העניו אבל בתוכו מרגיש מעל כולם.
 נוותנותו.         ושתתפרסם ע

 
 גאווההתבוננת בשקר שב

 
 הכל מתנה מהקב"ה

הוא ככופר בכך שמתנות אלו הן אם אדם מתגאה בכך שניחן ביכולות מסוימות, הרי 
 בלו גם מתנות שונות משלו ולכן גם הוא חסר. יאנשים אחרים קמהקב"ה. עליו לזכור ש

 האדם הוא כאפס לפני הקב"ה
ה נמצא בכל רגע ורגע, וכאשר מתפאר הוא בעצמו שוכח הוא אדם חייב לזכור תמיד שהקב"

 שביחס לקב"ה הוא כאין וכאפס, ואין הוא יכול להתפאר לידו.
  היחסיות

לכן, כשאדם רואה את עצמו הכי טוב עליו לזכור שבכל . כל מעלה שיש לאדם היא יחסית
אז אין למה מקום אחר, בין בעירו, בארצו או בעולם כולו תמיד יש מישהו טוב יותר 

 להתגאות.
 מיצוי הפוטנציאל

ויש  ,כישרון הוא לא מדד להצלחה, משום שהקב"ה ברא את כולם עם פוטנציאל דומה
שמממשים את כל הפוטנציאל ואילו אחרים מממשים זאת במקום נקודתי. בכל מקרה, 

 כישרון הוא רק מיצוי פוטנציאל וכל אחד יכול להגיע לרמת האחר.
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 מהי ענווה?
 

ווה" כמושג, נתפסת בעולם כשפלות רוח. אדם שמשפיל את עצמו יכול לעשות זאת "הענ
 משתי סיבות: 

 
 אדם שמקטין בערך עצמו ולא מייחס לעצמו כל חשיבות. . 1
אדם שחושב )מתוך גאווה( שהערך שלו לא יכול לבוא לידי ביטוי ולכן הוא משפיל את    .2

ה היא התנהגות רגילה מתוך הכרה במעלות גאווה, משום שמשמעות הענוולמעשה  זה עצמו.
 עצמו וללא חשש על כבוד עצמו.

 
ועליו להכיר את חסרונותיו כדי לדעת להתגבר עליהן  ,אדם צריך להכיר את עצמו לטוב ולרע

או לשפר אותן, ולעומת זאת להכיר את מעלותיו כדי לדעת להשתמש בהן, שאם לא יעשה 
בע מכך שמעלותיו של אדם לא ניתנו לו כדי שיתעלם זאת הוא חוטא לעצמו. חטא עצמי זה נו

וכדי להגיע לענווה עילאית יותר אדם צריך להיות שמח בזכות שניתנה לו, ולהשתמש  ,מהן
 בה במקום לצורכו הפרטי למען עם ישראל ועבודת ה'. 

 
אחת מן הנהגות העניו היא גילוי סובלנות כלפי אחרים. עקרון הסובלנות דוגל בשיטה שצריך 

כאשר אדם מקבל את דעת האחר ואין על אף שהיא שונה.  לכבד את דעת האחר ולהקשיב לה
ניתן להסביר זאת לפי מתן תורה. התורה ניתנה , זה לא נחשב גילוי סובלנות. לו דעה משלו

על הר סיני שהיה העניו שבהרים. ענוותנותו של הר סיני התבטאה בכך שהיה הקטן שבהרים 
התורה. מעניין זה ניתן לסבור שהקב"ה יכל לתת את  ןעלי תינתולכן לא התרברב ואמר 

התורה במישור או בעמק משום שמקומות אלו נמוכים וזה סמל טוב יותר לענווה, אלא 
שהענווה חייבת לבוא ממקום שיש בו על מה להתגאות, ואם אין לאדם על מה להתגאות זה 

  חושב בעצמו אחרת מהדעה ששמענובע משפלות רוח. כך גם במידת הסובלנות, אם אדם לא 
 קשה להגדיר אותו סבלן. 

 
יו לפני אך אין זה מתיר לו לדבר על מעלות ,הנהגה נוספת היא שאדם צריך להכיר בערך עצמו

זו כבר גאווה. דיבורי גאווה אינם גאווה במחשבה, אלא  -אחרים, לספר מעלות עצמו 
 גאווה אסורים.בדיבור, לכן כשם שניבולי פה אסורים כך גם דיבורי 

 
ההולך בדרך הענווה  .הענווה היא כלפי ריבונו של עולם והיא פעולה של ביטול כלפי הקב"ה

משום שיודע שיש בו יופי וכוח, אבל זוכר שהכל אינו ע מקיים את זכירת הקב"ה בכל רג
העניו  ה'.אווה וגסות רוח הן ביטוי של שכחת הג ,מעצמו, אלא מריבונו של עולם. לעומת זאת

מברר לעצמו בשכל, ברגש, בדמיון ובהבנה שאינו חשוב יותר מאחרים. כמובן, התנהגותו 
כלפי חבריו מושפעת מכך. לפיכך, אדם בודד אינו יכול להיות עניו, כיוון שהעניו לא מתייחס 

 לחובות חברתיות כאילו הן מתחת לכבודו ואילו הגאוותן כן.
 

 תמיד יאהבו אותו וירצו להיות בסביבתו.היתרון של עניו במישור החברתי חבריו הוא ש
 

ההבדל בין היחסים של ענווה מול גאווה, וענווה מול שפלות רוח הוא בכך שלאדם אסור 
 להתנהג בגאווה ובשפלות שהן מידות קיצוניות, אלא עליו ללכת בדרך האמצע שהיא הענווה.

 בדוהו עליהם. הזהירות שבה העניו צריך לנהוג היא להכיר במעלותיו בלי לדרוש שיכ
אז הוא מעביר על  ,ניתן להבחין בזה לפי רמת הפגיעה. אם מעליבים אדם והוא לא נעלב

עני  ולכן עלינו למצוא קשר ביניהם. ,מידותיו ולא דורש כבוד. עני ועניו שייכים לאותו שורש
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הוא לאו דווקא אדם שחסר לו, אלא ישנם אנשים שחסר להם אבל חיים בתודעה שהם 
כך  עני הוא אדם שמרגיש שחסר לו.ם מה שיש להם, ולכן הם לא נחשבים עניים. מסתדרים ע

 אבל אינו מחשיב זאת ואינו דורש על כך כבוד. ,תגם העניו הוא אדם בעל תכונות/כישרונו
הוא תמיד מרגיש חסר ובעל רצון להשלים את החסר. לסיכום, עניו מכיר במעלותיו אך לא 

 מחזיק טובה לעצמו.
 

 מותרת? היש גאווה
 

תלמיד חכם צריך שיהיה בו אחד משמונה  :כתוב במסכת סוטה בדף ד' ע"ב: "... אמר רב
היה שמינית שבשמינית של גאווה, תבשמינית". הגמרא מראה לנו שלתלמיד חכם צריך ש

ומוסיף רב הונא בן רבי יהושע שמקצת הגאווה בתלמיד חכם מעטרת אותו כמו הסאסא את 
 השיבולת.

 
משפט זה אף הוא אינו ביטוי של גאווה. העולם  -ומר בשבילי נברא העולם""חייב אדם ל

נברא בשבילי ונברא גם בשביל השני, ואילולא הוא, העולם לא יכול היה להתקיים. אדם גדול 
שנבחר להנהיג או לנהל מקום גדול או ציבור מסוים אינו רשאי להתגאות, אלא צריך שיזכור 

ת מעל למקום הגבוה ביותר בעולם. ציפור זאת לא יכולה תמיד שהוא כציפור קטנה שנמצא
להתגאות בגובהה משום שנמצאת שם כי הציבוה שם, אבל היא עדיין ציפור קטנה ודבר לא 
השתנה. כאשר ישליך אדם את מוסר ההשכל הנ"ל יבין שהוא נבחר להנהיג, אבל הוא אדם 

 בדיוק כמו כולם.
 

ניתן לחשוב  .שכתוב: "ולתתך עליון" ,עמיםנאמר על עם ישראל שהוא עם מיוחד מכל ה
 שזוהי גאווה אבל אין זו גאווה, משום שזו עובדה שכתובה בתורה.

  
 גאווה לאומית / גאוות יחידה

 
יש גאווה שאיננה פרטית, אלא גאווה שנובעת מתוך שייכות לכלל. ישנם אנשים שקבעו כי 

צה"ל מאותה הסיבה, משום לטפח תודעה צבאית. גם אין לעשות מצעד  רשאיםאין אנו 
. הר"ן )דברים ח, יז( "ואמרת בלבבך כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה" שכתוב:

ך, בדרשותיו מסביר שאין עניין שאדם או אומה תאמר שהיא חלשה, ענייה ונחלשת. להיפ
כוח צבאי וכלכלי. מותר להתהלל בכוח הלאומי בתנאי  -חובה עלינו לומר שיש לנו כוח 

ים שהמקור הוא אלוקי עליון. עלינו לומר שניצחנו במלחמה כי היה לנו כוח ותבונה שזוכר
)שהאמנו בקב"ה(, ודאי, סבלנו אבידות וקשיים אך ניצחנו כי היינו חזקים וחכמים יותר, 

יה ומתוך לחימה ומסירות נפש ובעיקר אמונה הגענו לניצחון. על כן למדינה מותר שתה
בחוקיה כדי להחדיר מוטיבציה בתושביה. מותר לצבא נה / גאווה לאומית בצבאה, בשלטו

לקיים מצעדים ולמדינה להתהלל בניצחונה ואף מרחיק הר"ן לכת ומוסיף שיש לומר: "כוחי 
 ועוצם ידי עשה לי את החייל הזה" בתנאי שנזכור מאין זה בא.

 
 תיקון הגאווה

 
 כדי לתקן את הגאווה על האדם לעבוד על עצמו בשני מישורים: 

 
אדם צריך לחנך עצמו להיות אדם של אמת, ואם יהיה אמיתי עם עצמו יבין שכל  -האחד 

מה ששלו לא שייך לו. מכאן, יש סתירה על אותם גדולי דור שהעידו על עצמם כענווים. שגם 
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בענווה אסור להתגאות. אלא, רב יוסף העיד על עצמו שהוא עניו, ורבי שמעון בר יוחאי אמר 
הם יחידי יחידים במצבים מיוחדים. דיבורים אלו נאמרו  -ל את העולם שהוא מסוגל להצי

למטרה חינוכית, כדי שאנשים ידעו שאפשר להיות ענווים, וכמובן שדיבורים אלו לא פגמו 
מגאווה יש צורך לחפש תמיד  עבהם משום שהיו גדולים עילאיים. מסקנה מכך, כדי להימנ

ן שאין הוא יכול לומר כל דבר ואז לא אחר האמת, וכאשר יחפש אדם אחר האמת יבי
 יתגאה.

 
אדם צריך לשמוח בחלקו, במה שהשיג בקניין רוחני וכן בגשמי, ואם אינו מצליח  -השני 

. חשוב להדגיש כי שלשמוח אז הוא הופך להיות עצוב ועצבני. מתוך התסכול הוא נופל לייאו
חנך את עצמו לשמוח בכל אין לבכות על מה שלא הושג, יש לשמוח במה שיש! אדם צריך ל

דבר טוב, ובכל זאת לזכור שלא עליו המלאכה לגמור, כי אם יחשוב בכל רגע כמה מלאכה 
 נותרה לו, הוא יישבר.

 
 

 מאיןדרך אחרת לתיקון הגאווה והכעס לפי הרמב"ן היא לדבר תמיד בנחת ולחשוב תמיד 
מהקב"ה ותשמר מן , תירא באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון

 החטא.
וכן אומר הרמב"ן באיגרתו המפורסמת "ובמה יתגאה לב האדם? אם בעושר, ה' מוריש 

נמצא, הכל שווה לפני המקום כי באפו משפיל  . . .ומעשיר. ואם בכבוד, הלא לאלוקים הוא 
גאים וברצונו מגביה שפלים, לכן תשפיל עצמך וינשאך המקום". כאשר אדם רוצה להתגאות 

 ושר והוא מבין שהכל מהקב"ה אין לו על מה להתגאות, וכן בכבוד. בע
 

רבי לויטס דרך נוספת היא דרך הרמב"ם שמופיעה בהלכות דעות, כדברי המשנה באבות: "
גאוותן שרוצה לתקן את מידתו . מאד מאד הוי שפל רוח"איש יבנה )גם אני מיבנה!( אומר: 

אותו אדם צריך  ,י שהוא שפלות רוח. לכןלקצה שנ ,צריך לעבור מקצה אחד שהוא גאווה
להיות שפל רוח לזמן מסוים כדי לתקן. מדגיש הרמב"ם שמעשה זה חייב להיות זמני ולא 

 כדרך חיים. על ידי התרחקות מקיצוניות אחת לשניה מגיעים לדרך האמצע שהיא הענווה.            
 

עלותינו האמיתיות, כדי שנוכל יהי רצון שנזכה לברר את חסרונותינו ולתקנם ולמצוא את מ
 להתרחק מן הגאווה ולהיות ענווים כמשה רבנו.       
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 בס"ד
 

 המכינה הקדם צבאית קרית מלאכי

 לפיתוח מנהיגות נוער עיירות הפיתוח והפריפריה

 זסיכום הפעילות השנתית ותכנית הלימודים ה'תשס"

 
 

 הרקע
לאפשר לתלמידיה לבנות אישיות מאמינה  – מטרת המכינה הקדם צבאית בקרית מלאכי

 בעלת מידות וערכים שתתמודד בהצלחה עם האתגרים הנכונים לה בצבא ובחיים.
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 

 עבורם מקום ייחודי, בו ירגישו עצמם "בבית".

 

 מטרות ודגשים חינוכיים

בניית אדם בעל אישיות מאמינה וחזקה, היודע לעומק מהן המטרות לשמן הוא  .1
 משרת בצבא.

ם וקצינים שיהיו סמל ומופת במקומות המכינה שואפת לגדל דור של לוחמים קרביי .2
 מגוריהם ובחברה הישראלית בכלל.

המכינה שואפת להעמיק וללמוד את הערכים היסודיים של העם היהודי, ציונות  .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
חם, פתוח ומסור, קשוב ומתעניין. דגש רב על יחס אישי והכוונה אישית, על מנת לסייע לכל 

 תלמיד למצוא את דרכו שלו לגלות את הפוטנציאל הטמון בו ולהאמין בכוחותיו.
במהלך שרותם הצבאי, ומהווה עבורם כתובת  המכינה שומרת על קשר רצוף עם תלמידיה

 תמידית לכל דבר נצרך.
 משפחה אחת, חמה ומלוכדת! –צוות המכינה ותלמידיה הם 
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 גיבוש חברתי
 כולם בשביל אחד ואחד בשביל כולם.

הטיולים והמסעות, השבתות והאירועים השונים יוצרים אווירת אחווה וגיבוש מיוחדים, 
 טחון להיות הוא עצמו ולהתפתח.המקנים לתלמיד את הבי

 

 הכנה לצבא

ערכים ומנהיגות, הגדלת המוטיבציה לנתינה מרבית בצבא. לימוד מורשת קרב  .1
ומורשתו הערכית של צה"ל. הכנה נפשית לאתגרים שיעמדו בפניהם בצבא, העשרה 

 בשיחות עם מרצים אורחים העוסקים בנושאים רחבים.
ים וטיולים מאתגרים, אימונים בחדר כושר אימונים, ניווט –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, 

מרצים שיעורים והרצאות. השיעורים ניתנים ע"י הצוות האורגאני של המכינה וכן ע"י 
בנוסף לכך, מתקיים  )מצורפת מערכת שעות שבועית המחולקת לשנה א' ושנה ב'(קבועים 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....
 

ודים מתקיימים במשך היום, ובערב אנו מתמקדים בפעילות לקראת הצבא, הלימ
 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
 וה אותם עם הרצאות במשך השבת.היסטוריה, ציונות וכו' המלו

 
 .(2.7.07)ט"ז תמוז ב והסתיימה  (25.8.06) בג' אלולהחלה  זשנת הלימודים התשס"
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 זתשס" - פעילויות חינוכיות חווייתיות
 

 טיולים ארוכים

 ימים. 2 –מערות בית שמש  .1

 ימים. 2 –נגב  .2
 ימים. 3 –הרי אילת  .3

 ימים. 3 –רמת הגולן  .4

 ימים. 2 –ירושלים  .5

 
 

 

 יומיים-טיולים וסיורים חד

 יפו.-מוזיאון "האוסף" ת"א .6
 האצ"ל וז'בוטינסקי.מוזיאון  .7

 בית הרב קוק בירושלים. .8

 .שפיפון –צנחניםחטיבת ה .9

 ניר גלים. –בית העדות  .10

 ריקוד דגלים. –יום ירושלים  .11

 חולות ניצנים. –יום סיירות  .12

 יער חרובית. –אימון פיינטבול  .13

 משפחת סגן גיל בדיחי ז"ל. עין נטף, עם –יום העצמאות  .14

 סיור ומוזיאון. –מזכרת בתיה  .15

 נתיבות. –הילולא לבאבא סאלי  .16

 .פדוייםמושב  –הלכה למעשה וחליבה שחיטה  .17

 סיור ביד ושם. .18

 מצדה וים המלח )שנה ב'(. .19

 

 מורשות קרב

 .53גבעה  .20
 עמק הבכא, קו התילים. .21
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 ניצנים. .22

 נגבה. .23

 רמת הגולן. –צפיה בתרגיל אש חיל השריון  .24

 עת התחמושת.גב .25

 אתר החרמון וכיבושו )שנה ב'(. .26

האי גרין, כוח צביקה )מלחמת יוה"כ(, מבצע   -מור"ק: סקירה על מלחמות ישראל  .27
 ., רועי קליין300אנטבה, קו 

 

 שבתות מחוץ למכינה

 קרית ארבע. –שבת חברון  .28

 בשומרון. –בחוות "ישוב הדעת" שבת  .29

 שבתות בבתי הרמי"ם. .30

 שבת בבית הרב דרוקמן. .31
 

 התנדבות בקהילה

 דו חודשי. –משמר אזרחי  .32

 שבועי. –גמ"ח לחלוקת מזון, אריזת אוכל וחלוקתו  .33

 חונכות אישית לילדים בסיכון "בית אברהם". .34

 לקראת חגים. –בית חולים  .35

 

 שבועות מיוחדים

 שבוע גדנ"ע. .36
 שבוע ניווטים )לילה ויום(. .37

 

 ימי עיון

 חנוכה. .38
 פורים. .39

 פסח. .40

 

 הכנה לצבא
 

 שני מישורים:ההכנה נעשית ב

 

בתחום המנהיגות, הגברת השאיפות והמוטיבציה לקראת שרות משמעותי, ויציאה  -האחד
 וביקור במחנות צה"ל.. זאת ע"י שמיעת הרצאות, שיעורים, מור"קים לפיקוד

 
בתחום הפיזי, בניית הכושר הגופני ע"י סרגל מאמצים מדורג. מד"סים, מסעות, ימי  -השני

 ד.חדר כושר ועו בוש, קורס קרב מגע,גי
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 זתשס" – המכינה ימרצים אורחים / אורחי שבת / אירוע
 

  יו"ר חוג הידידים –אל"מ במיל' עו"ד רמי בובליל 

 הוריו של סגן גיל בדיחי שע"ש נקרא ביהמ"ד של המכינה -אבנר ויעל בדיחי 
  טל -יפתח רון)במיל'( האלוף 
  מנהיגות -ד"ר יחיאל שרמן 
  חון במזרח התיכוןתפיסת הביט –סא"ל עדי דגן 
  16סגן מפקד טייסת  –רס"ן מתן כהנא- F בנבטים 
 עולם המכינות -יעקב-מר יוחנן בן 
 סיפור אישי – גר צדק וזמר -ר' ברוך בן יעקב 
  טייס בחיל האוויר –סרן )במיל'( עומר טהורי 

  משמעות וערך בצבא –אל"מ )במיל'( גבע ראפ 

  חינוך היום –הרב יוסף שרמן 

  )'מלחמת יוה"כ –אביגדור קהלני תא"ל )במיל 

  המכינות ותפקידן –תא"ל )במיל'( יוס אלדר 

 בתש"ח 53מפקד גדוד  – דקאל"מ יצחק פונ 

  הילכו יחדיו?! –עולם המחשבים והיהדות  –רס"ן )במיל'( פודי שלמה 

  עולם התשובה והחסידות –הרב אליהו פרג'ון 

  אהבה וביטחון בה' –הרב מאיר חי 

 סיכום -מלחמת לבנון השנייה  –ה רס"ן הרב חברון שיל 

  בוגר המכינה, מפק"צ הכנה לפרחי טיס –סגן יניב כרמי 

  בוגר המכינה, מפקד בחה"ן גולני –מר אהד חדד 

  המיחשוב העתידי  -אינטל קרית גת  –צבי בן שימול 

  השילוב הראוי –סרן אבישי 

 מעמד האשה ביהדות –ציון רוזנפלד -הרב פרופ' בן 

  אהבת ישראל –הרב יוסף שוורץ 

  כוח הרצון ויישומו –מר אליעזר קן 

  מסע העלייה מאתיופיה –הרב שרון שלום 

  מסירות נפש בצבא ובחיים –סרן הרב שרון נחשון 

  עו"ש, השקעות וניהול חשבון בבנק –ד"ר יאיר לוריא 

  רפואה סינית –תרבות המזרח  –מר גלעד ישראלי 

  צפונות בתורה –הרב שמואל יניב 

 הגבורה היהודית –מפקד בימ"מ  –לון מר יגאל א 

  הפריצה לירושלים במלחמת ששת הימים –מר עמי גלעדי 

  השמחה היהודית והאחרת –הרב חנן פורת 

  לקראת הצבא –בריאות כף הרגל  –ד"ר דניאל וייס 

  אחינו יונתן פולארד  -מר אלי יוסף 

  יהדות התפוצות –הרב ארי אזנקוט 

  ישראלי והאזרחיהמשפט ה –עו"ד צביקה רוזנברג 

  חשיבות המדינה וההתמסרות לה –ח"כ צבי הנדל 

  הגירוש מגוש קטיף -רב קהילת גני טל  –הרב גבריאל קדוש 

  תש"ח –לוחם הלח"י  –מר עזרא יכין 

  חזון ומציאות –טיפים לצבא  –הרב עוזיה ביננפלד 

 


