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ת ַהגֵּר ם אֶּ  )דברים י, יט(/ ַוֲאַהְבתֶּ
 שליט"א רב חיים דרוקמןמו"ר ה

גדולה ומיוחדת, על אורותיה הגדולים, על בעיותיה אנחנו זוכים לחיות בתקופה 
הקשות ועל סיבוכיה המיוחדים. ויש מן הבעיות והסיבוכים שהם קשורים ונובעים 

 מהאורות הגדולים.

זכינו ומתגשם לעינינו החזון האדיר של קבוץ הגלויות, כפי שניבאו נביאי ישראל. 
לת ישראל שבתהליכיה אנו זוכים אין כמו  קבוץ הגלויות שמבטא בעוצמה מיוחדת את גאו

 לחיות.

 חז"ל מלמדים אותנו:

ב  " ת ְשבּוְתָך-א   ד'ְושָׁ יָך אֶּ "והשיב" לא נאמר, אלא  –" )דברים ל', ג'( ֹלהֶּ
 "ושב", מלמד שהקדוש ברוך הוא שב עמהן מבין הגלויות )מגילה כט ע"א(.

 ובמקום אחר מדגישים חז"ל:

כינה עמהם, וכשעומדים לחזור בכל מקום שגלו ישראל כביכול גלתה הש
ב כביכול שכינה חוזרת עמהם, שנאמר " ת ְשבּוְתָך-א   ד'ְושָׁ יָך אֶּ אינו  –" ֹלהֶּ

 אומר "והשיב" אלא "ושב" )מכילתא מסכתא דפסחא י"ג(.

כשעם ישראל היה בגלות כביכול גם השכינה היתה בגלות וכשעם ישראל נגאל  
נו לארצנו. כשמודעים לכך שעם קבוץ הגלויות וחוזר הביתה גם השכינה נגאלת וחוזרת את

שמחים על קבוץ הגלויות, למרות שהוא מלווה  -גם השכינה נגאלת ושבה למקומה 
 בבעיות.

*   *   * 

 -יותר משלושים שנה לפני התמוטטות מסך הברזל ברוסיה ופתיחת שעריה לעליה 
אביב ולאחר מכן -לעמד הגרא"י אונטרמן זצ"ל )מי שהיה עשרות שנים רבה הראשי של ת

הרב הראשי של מדינת ישראל( בכנס לתורה שבעל פה בירושלים ואמר את הדברים 
 הבאים:

...ובכן אנו מצפים לתנועה כבירה בין היהודים לעלות לארץ וזה מחייב אותנו 
להתכונן לקראת המשימה הגדולה... קודם כל עלינו להתאזר בסבלנות 

להם פנים מסבירות עם רחשי הנובעת מאהבת ישראל עמוקה, להראות 
אחוה... יש להזהר כי הטיפול באלה הזקוקים לגירות כד"ת יהיה בעדינות 

 חינו אלה במצוקה הרוחנית שלהם...ובהבנה בשים לב אל מה שעבר על א

היינו מודעים כי כאשר נזכה ותהיה עליה מרוסיה, עליה זו תהיה מלווה בבעיות. 
ִיםּוב  תתקיים נבואת ישעיהו הנביא: " ִחים ְבֶאֶרץ ִמְצר  ֹאְבִדים ְבֶאֶרץ ַאּׁשּור ְוַהִנד  ".  יגיעו אּו ה 

אובדים ונידחים ממש, אשר עשרות שנים עשו הכל כדי לעקור מהם כל זיק של יהדות, כל 
נימה שמקשרת לשרשים יהודיים. אסרו שם את הכל, כולל ברית המילה, בכפיה ברוטלית 

ם נישואי תערובת, בהם הצד הלא יהודי סבל עקב מאין כמותה וכתוצאה מזה היו ש
התחברותו ליהודי, שלא כמו בהתבוללות הרגילה בארצות החופש. למרות בעיה קשה זאת 

הפגנו למענה, התפללנו שנזכה לה במהרה, מתוך אמונה שבסופו של  –ייחלנו לעליה זאת 
ם ְבַהר ד'ְוִהְשַתֲחוּו לַ דבר תתקיים גם סופה של נבואה זאת: " ל ִ  ".ַהֹקֶדש ִבירּוש 

אנחנו מצדנו בודאי מצווים לקרב את אלה ולסייע להם להתחבר בשלמות לעמנו 
 ע"י גיור.

*   *   * 
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לגבי בנים של נשואי תערובת בכלל אנחנו מוצאים בתשובות רבותינו בדורות 
 האחרונים שמצוה לקרב אותם ולגיירם.

 הרב צבי הירש קלישר זצ"ל כותב:

 יקרא, הקודש זרע כי מצינו ז"עכ, יחוס לענין כמותה הולד אשמדינ הגם
 נשאו כי אומרו אחר נכריות נשים נשאו אשר לישראל הוכיח כשעזרא שהרי

צוֹּת": אמר ולבניהם להם מבנותיהם ֲארָׁ י הָׁ ש ְבַעמֵּ ַרע ַהקֹּדֶּ ְרבּו זֶּ  עזרא) "ְוִהְתעָׁ
 ולהוציא אהמהטומ נשחתה זרע להוציא באפשרות יש אם זה ובגלל'( ב' ט

 ומה) חלקינו. נעים ומה טוב מה - הקודש אל ולהחזירה אסיר ממסגר
' ז מן שהיו מפני הוא, אותן גיירו ולא עזרא בימי הנשים שם שהוציאו
 (.עבודה זרה מלהניח אבו שלא או ש,"עיי בעזרא כמפורש האומות

 )שו"ת ר' עזריאל ח"א, יו"ד רכ"ט(

 כותב:והרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג זצ"ל 

שתוכלו להסביר לציבור שדנתם במקרה זה באופן יוצא מן הכלל, הואיל 
ואביה ישראל, ואף על פי שעל פי הדין אינו נחשב לאביה שהולד הולך אחר 
האם, מכ"מ אינה דומה גויה הנולדת מאב ואם גוים לנולדה מאם נכריה ואב 

 (56)מזכרת עמ'  ישראל...

 :והרב בן ציון חי עוזיאל זצ"ל כותב

דאע"ג שהבנים נגררים אחרי אמם והם נכרים לכל דבריהם, מכל מקום 
מזרע ישראל באו ומצוה להשיבם אל צור מחצבתם אלו האבות לבל ידח ממנו 

 נדח.
 )משפטי עוזיאל, ח"ב, יו"ד סי' נ"ח( 

דברים אלו נכתבו ביחס לבני נישואי תערובת בכלל, מבלי להתיחס למציאות 
ומר לגבי המציאות שלנו שלא היתה כמותה בדורות קודמים המיוחדת של ימינו. קל וח

כלל וכלל. אצלנו מדובר בתינוקות שנשבו ממש. זוהי משימה לאומית ממדרגה ראשונה, 
מהמשימות המיוחדות של דורנו, שהרי עשרות בשנים עשו הכל כדי לעקור כל זיק של 

ובברוטליות נוראה, יהדות, כל נימה שקשורה לשרשים יהודיים, והכל נעשה בכפיתיות 
והצד הלא יהודי שהתחבר לצד היהודי סבל עקב התחברות זאת. את אלה בודאי מצוה 

 להתחבר בשלמות לעם ישראל על ידי גיור. –לקרב ולסייע להם למלא רצונם 

הנשוי בנישואי  –אח או בן דוד  –בטוחני שאם בין העולים היה מישהו ממשפחתנו 
לסייע לו להתגייר. האמת היא, שכל העולים הם ממשפחתנו תערובת, היינו יוצאים מגדרנו 

 ועלינו לחבק אותם ולעזור להם. –אחינו או בני דודינו   -

*   *   * 

התהליך שעובר הגר הינו תהליך ארוך. הגר צריך ללמוד באולפן לגיור במשך שנה 
תמימה,פעמיים בשבוע. מלבד הלימוד יש משפחה מאמצת דתית שמלווה אותו, והוא 
מתארח אצלה בשבתות ובחגים במטרה שהלימוד לא יהיה רק באולפן באופן תיאורטי, 
אלא גם בפועל, יראה מה זה אומר לקיים אורח חיים יהודי. אח"כ הוא מופיע בפני בית 

הגר מקבל  –דין והם בוחנים האם הוא ראוי להצטרף לקהל ישראל. עם קבלת בית הדין 
 ך יש עוד מילה לגבר וטבילה הן לגבר והן לאישה.על עצמו לקיים תורה ומצוות. אחר כ

ואם הגר חושב בלבו שלמעשה לא יקיים את כל המצוות, כותב על כך, לפני כמאה 
 שנה, הרב חיים עוזר גרודזנסקי, רבה של וילנא:
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...נראה דדין זה דנכרי שבא להתגייר ולקבל עליו כל המצות חוץ מדקדוק 
במתנה שלא לקבל ושיהיה מותר לו דבר  אחד מד"ס דאין מקבלין אותו, היינו

זה מן הדין, בזה אין מקבלין אותו דאין שיור ותנאי בגירות ואין גירות 
לחצאין, אבל במי שמקבל עליו כל המצות, רק שבדעתו לעבור לתיאבון אין זה 

 חסרון בדין קבלת המצות.
ומהאי טעמא נראה מה שחשש הרה"ג מהר"י פאזען לגייר לפי שלא ישמור 

ני ישראל כהלכה, אפשר לומר דאין לחוש לזה כיון דמקבל עליו כל המצות די
אף שחושב לעבור על איזה מהמצות אח"כ לתיאבון, מ"מ אין זה מניעה 

 לקבלת המצות...
 )"אחיעזר", אבן העזר סי' כ"ו(

 ובהתייחסו לעלייה מחבר העמים, כותב הרב אונטרמן:

יר לא ישמור את דיני ובנדון האמור, אם יש לחשוש שמא הבא להתגי
 )שבט מיהודה עמ' שע"ח(התורה, ראיתי באחיעזר שם, הדן בזה ונראין דבריו מאוד...

 והרב אונטרמן מדגיש שם:

...ואין מקום ליגע אותו בשאלות )כמו ששמענו פעם( לאמר: "ומה תעשה 
כשיבוא הממונה וידרוש ממך שתסע אליו ביום השבת, ואם לא תבוא 

רי ה"אחיעזר", אפילו  אם יאמר בעניין גדול שפרנסתו יפטרוך?" כי, לדב
אין זו נחשבת מניעה  –תלויה בו שבמקרה כזה יהיה מוכרח לחלל שבת 

בקבלת המצוות, אלא שחושב שלא יוכל לעמוד בנסיון לאבד פרנסתו, אעפ"י 
שהדין מחייב אותו בזה. ולדעת בעל "אחיעזר" אף שבדעתו לעבור לתאבון 

 )שם( המצוות...  אין זה פוגע בקבלת

 וביחס לביטול גירות מובא ברמב"ם:

גר שלא בדקו אחריו או שלא הודיעוהו המצוות ועונשן, ומל וטבל בפני 
הרי הוא  –הרי זה גר... ואפילו חזר ועבד עבודה זרה  –שלושה הדיוטות 

כישראל מומר שקידושיו קידושין ומצוה להחזיר אבדתו, מאחר שטבל נעשה 
 ' איסורי ביאה , פרק י"ג, הל' י"ח()הל    ישראל...

 וכך גם בשו"ע:

ואם לא בדקו אחריו, או שלא הודיעוהו שכר המצות ועונשן, ומל וטבל בפני ...
ואפילו חזר ועבד עבודת כוכבים, הרי הוא כישראל  ...גר הרי זהג' הדיוטות, 

 )יו"ד סי' רס"ח, סע' י"ב(  מומר שקדושיו קדושין.

 ובערוך השולחן ליו"ד:

...ואחר הטבילה הרי הוא כישראל, ואם חזר לסורו הרי הוא כעבריין ואם 
 )יו"ד סי' רס"ח, סע' ח'( קידש אשה קידושיו קידושין.

*   *   * 

ולבסוף נציין עזרה חיונית ביותר שבידי כל אחד מאיתנו להגיש: משפחה מלווה 
ומהווה דוגמא את המתגייר בכל הליך הגיור, מארחת אותו מידי פעם בשבתות וחגים, 

 מעשית חיה עבורו לחיים יהודיים, נוסף ללימוד, אותו הוא לומד באולפן לגיור.

 נתמסר לאחד האתגרים המיוחדים של דורנו ונתפלל שד' יצליח דרכנו.
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 הרב יואל יהודה לנגה למה להעניש? / 
 פתיחה

בבית ספר. ההבדל בין ההוראה בשנה שעברה )כשאתם הייתם בכיתה י"ב( לימדתי 
במכינה להוראה בבית ספר הוא עצום. אחד הנושאים בהם יש פער גדול מאוד הוא נושא 

  הענישה. לנושא זה בחרתי להקדיש את המאמר שלי.

 למה הם נענשו?

 בעיון בתנ"ך אפשר למצוא מקרים רבים בהם נענשו אנשים שלא לפי דין תורה.
ולקח לעצמו מהשלל ביריחו. זה מעשה חמור שראוי  למשל נענש על שמעל בחרם 1עכן

לעונש אבל אין בתורה דין מוות למועל בקודשים. אפילו אם היה בתורה דין מוות במקרה 
כזה בשביל להרוג אדם בבית דין צריך שאשמתו תוכח ע"י שני עדים כשרים. עכן כזכור 

אמנם לא הסתיים נענש אחר שעלה בגורל והודה בחטאו וללא עדים כלל. מקרה נוסף 
ציווה שאול על העם  2במוות אבל היה קרוב לכך מאוד. באחת ממלחמותיו של שאול המלך

לצום עד תום המלחמה. לאחר שהתברר שיהונתן בנו של שאול הפר את הציווי ואכל 
מבקש שאול להמית את בנו. בסופו של דבר העם פודה את יהונתן והוא לא מת אבל 

ול נשארת: איך חשב שאול להרוג יהודי על חטא שאין עליו השאלה לגבי מחשבתו של שא
 עונש מוות בתורה? 

 למה לא לגנוב?

מן הצד השני יש גם שאלה הפוכה. כשמעיינים בהלכה רואים ש"כדאי" לחטוא. 
כמובן, לא ראוי לחטוא אבל בדרך כלל החוטא לא ממש נענש. גם לעניין זה נביא שתי 

נו של גנב. גנב שנתפס משלם בדרך כלל כפל. כלומר, דוגמאות. הדוגמה הראשונה היא די
גנב שגנב מכונית צריך להחזיר שתי מכוניות, גנב שעון יחזיר ערך של שני שעונים. בישראל 

וגם אם הוא כבר  1:60נתפס אחד מכל שישים גנבים בערך. כלומר הסיכוי שגנב יתפס הוא 
הגנבות שהוכח שגנב. חישוב יתפס העונש שהתורה מטילה עליו הוא להחזיר כפל מכלל 
 כלכלי פשוט מראה שגנבה היא עסק כלכלי משתלם מאוד. 

הדוגמה השנייה היא מדין רוצח. רוצח שנתפס חייב אמנם מיתה אבל בשביל 
להרוג את הרוצח יש צורך בשני עדים כשרים שהתרו ברוצח לפני ביצוע הרצח ושיעידו 

רצח. גזר דין מוות היה אם כן נדיר בוודאות שהרוצח הוא שגרם ישירות למותו של הנ
מביאה אפילו את דברי ר' טרפון ור' עקיבא שמצהירים שאילו היו בבית  3מאוד והמשנה

 הדין לא היה נהרג אדם מעולם. מה ירתיע איפה פושעים פוטנציאליים מלחטוא? 

 למה הוא מת?

. זה המקום לתאר סיפור היסטורי מהגמרא ובהמשך להעלות מספר תהיות לגביו
מספרת שיום אחד נודע לר' שמעון בן שטח על מערה בה מתגוררות שמונים  4הגמרא

מכשפות באשקלון. ר' שמעון החליט לטפל בהן. הוא התחזה למכשף בעצמו, הביא איתו 
שמונים מתלמידיו ובסופו של דבר הרג כל תלמיד מכשפה אחת וזה לא סוף הסיפור... . 

הם בחרו שני עדים שהעידו שבנו של ר' שמעון בן קרוביהן של המכשפות החליטו לנקום, 
שטח רצח יהודי. בית הדין חקר היטב את העדים ולאחר שלא נמצא שום פגם בעדותם דן 

                                                 

 יהושע פרק ז. 1
  שמואל א' פרק י"ד. 2

  מסכת מכות פרק א' משנה י'. 3

 ירושלמי סנהדרין פרק ו' ה"ג. 4
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בית הדין את בנו של ר' שמעון למוות. לאחר שנגזר הדין הודו העדים ששיקרו ואפילו 
הדין דחה את הסבירו שרצו לנקום בר' שמעון על הפגיעה בקרובות משפחתם אבל בית 

ובנו של ר' שמעון נהרג בבית הדין. שני חלקי הסיפור מעוררים תמיהה. מצד אחד  5התיקון
ההלכתית למרות שברור היה שהוא  תבנו של ר' שמעון בן שטח נהרג רק בגלל הפורמאליו

לא חטא ומנגד שמונים המכשפות נהרגו בלי הליך מסודר של בית דין ובלי גביית עדויות 
 כראוי. 

 ה בכלל מענישים? למ

כל העולם משתמש בענישה, במס הכנסה, בטירונות, בכביש ובכל מקום אחר ולכן 
השאלה הזו נראית טיפשית. ברור שמענישים כי על חטא צריך להיות עונש. כשחושבים על 
זה לעומק אפשר למצוא שתי תשובות לשאלה הזו. תשובה אחת היא שמטרת העונש, כפי 

עה, כלומר, יש צורך להעניש את החוטאים כדי למנוע מאחרים שהנחנו קודם, היא הרת
ללכת בדרכם. סיבה שנייה לענוש את החוטאים היא כדי לתקן את הנזק שנגרם. הנזק הוא 
גם הנזק הכלכלי והמעשי וגם הנזק הרוחני. אלו שתי מגמות שונות ולפעמים סותרות 

ה שונות האחראיות על שתי בענישה ומדברי הרמב"ם עולה שבתורה יש שתי מערכות אכיפ
 המגמות האלה: 

גזירת הכתוב היא שאין ממיתין בית דין ולא מלקין את האדם בהודאת פיו 
אלא על פי שנים עדים, וזה שהרג יהושע עכן ודוד לגר עמלקי בהודאת פיהם 
הוראת שעה הייתה או דין מלכות היה, אבל הסנהדרין אין ממיתין ולא 

טרפה דעתו בדבר זה, שמא מן העמלין מרי מלקין המודה בעבירה שמא נ
נפש הוא המחכים למות שתוקעין החרבות בבטנם ומשליכין עצמן מעל 
הגגות שמא כך זה יבא ויאמר דבר שלא עשה כדי שיהרג וכללו של דבר גזירת 

 6מלך היא.

כלומר הרמב"ם מסביר שהכללים שהזכרנו, לפיהם אין עונשים אלא לפי שני עדים 
הודאת הנאשם, חלים בבית דין הדן דין תורה, אבל למלך ישראל יש רשות  ולא סומכים על

ואולי אפילו מצווה להרוג גם בלי שחלים כל התנאים שבגללם בית דין כמעט אף פעם לא 
 הורג אדם. 

 הדברים יהיו ברורים יותר כשנסביר את תפקיד בית הדין ואת תפקיד המלך.

להרתיע יש צורך בנחישות. אם המלך תפקידו של המלך בענישה הוא הרתעה. כדי 
ימנע מלענוש בגלל ספקות רחוקים או בגלל מגבלות פורמליות יווצר מצב לפיו כל פושע 
יתייעץ עם עורך דין לפני ביצוע הפשע ויוכל להינצל מעונש. לכן קובע הרמב"ם בהלכות 

  מלכים ומלחמותיהם:

ו בעד אחד, או כל ההורג נפשות שלא בראיה ברורה, או בלא התראה, אפיל
שונא שהרג בשגגה, יש למלך רשות להרגו ולתקן העולם כפי מה שהשעה 
צריכה, והורג רבים ביום אחד ותולה ומניחן תלויים ימים רבים להטיל אימה 

  7ולשבר יד רשעי העולם.

כלומר תפקיד המלך כשופט הוא "לתקן העולם" ולמנוע מצב בו פושע מתהלך 
 חופשי ולא נענש.

                                                 
ד שוב אינו חוזר ומגיד" כלומר עד לא יכול לחזור בו לפי הכלל "כיוון שהגי 5

 . מעדות שמסר בבית הדין
 רמב"ם הלכות סנהדרין פרק יח הלכה ו'. 6

  הלכות מלכים ומלחמותיהם פרק ג הלכה י. 7
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  בית דין שדן עושה בעצם שליחות אלוקית וכדברי הגמרא בסנהדרין: לעומת זאת

 לאמיתו אמת דין שדן דיין כל: יונתן רבי אמר נחמני בר שמואל רבי אמר
 בקרב אל בעדת נצב אלהים (ב"פ תהלים) שנאמר, בישראל שכינה משרה
 שתסתלק לשכינה גורם - לאמיתו אמת דין דן שאינו דיין וכל. ישפט אלהים
  8.אלמישר

בית הדין צריך לעשות שליחות אלוקית ולכן יש לו אחריות גבוהה מאוד ובמיוחד  
כאשר הוא עושה מעשה בלתי הפיך של הוצאה להורג. בגלל האחריות הזו בית הדין לא 
הורג אלא כאשר הוא בטוח בוודאות של למעלה ממאה אחוזים ע"י עדות של שני עדים 

לוקית של הדיין היא להביא את הצדק האלוקי לעולם שאכן הנדון חייב מיתה. שליחות הא
  וכלשון הגמרא:

 שנוטלין לרשעים דיין לא, הוא ברוך הקדוש אמר: חנינא ברבי חמא רבי אמר
 ממון להחזיר אותי שמטריחין אלא, כדין שלא לזה ונותנים ממון מזה

  9.לבעליו

ומזה נגזר אופן תפקיד הדיין הוא להיות נציג הבורא בהבאת הצדק האלוקי לעולם 
הפעילות שלו. נמחיש את הדברים דרך דוגמה. מה דינו של אדם שהכחיש שקיבל פיקדון 
ולאחר מכן נתפס ברמאותו או הודה? היינו מצפים שמי שהודה יזכה ליחס מועדף ביחס 
למי שנתפס בשקר אבל הדין דווקא הפוך. אם הוא נתפס בשקר עליו להחזיר את הגזלה או 

ה אבל אם הוא מודה עליו להחזיר את הגזלה ולהוסיף עוד עשרים את ערכה אם אבד
וחמישה אחוז ובנוסף להביא קרבן אשם. הדין המפתיע הזה נובע בדיוק מהרעיון 
שהסברנו. התורה מתכוונת לאפשר תיקון לחטאים שנעשו. מי שהודה בחטא שעשה 

ודה צריך רק מאפשרת לו התורה לתקן את מעשיו ולכפר עליהם, לעומת זאת מי שלא ה
לשלם את הגנבה אבל נשללה ממנו הזכות לתקן את מעשיו באמצעות קרבן או תשלום 

 נוסף.

 סיכום 

כשניסיתי לסכם לעצמי את השנה במכינה אמרתי לעצמי שהיתרון הגדול של שנה 
כזו הוא שבשונה מהוראה בבית ספר אין צורך לעסוק במשמעת. אם נשווה את המצב 

תי שהתפקיד שלי במכינה דומה לתפקיד הדיין שמטרתו להביא לנושא הדיון שלנו הרגש
לקיום רצון הבורא ולא למלך שתפקידו לדאוג לסדר ציבורי ומשמעת. לכם היוצאים 
לדרכי החיים ברצוני לאחל שתזכו לקדש שם שמיים בכל מקום בו תהיו ובכל תפקיד 

 שתעשו.  

                                                 
 סנהדרין דף ז ע"א. 8

 סנהדרין ח ע"א. 9
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 הרב אוריה שגיב/ בחירה חופשית

 את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע" "ראה נתתי לפניך היום

"העידותי בכם היום את השמים ואת הארץ החיים והמוות נתתי לפניך הברכה 
 והקללה ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך" )דברים ל, פסוקים ט"ו, י"ט(

בפסוקים אלו פורסת התורה לפנינו את המשימה הקשה שעומדת לפני האדם 
 ניו והוא צריך לבחור את דרכו ואת מעשיו.בעולם הזה. הכל מונח לפ

במסילת ישרים )פרק א'( מתאר הרמח"ל את הקושי שבדבר: "ונמצא שהוא מושם  
באמת בתוך המלחמה החזקה כי כל עניני העולם בין לטוב בין לרע הנה הם נסיונות 

 לאדם..."

 מהי בחירה חופשית?

לכך שיש לו כוחות נפש אדם שלומד מוסר, קורא ספרים ושומע שיעורים, מתוודע 
שונים ובאופן כללי אפשרי לחלק את האישיות לשנים: גוף ונשמה. האדם נתבע להמשך 

 אחרי נשמתו ולהיות נאמן לה ולרצונה באופן שהגוף עושה את רצונה. 

אבל, מיהו או מהו אותו חלק באישיות ששוקל ומתלבט בסוגיה? אל מי פונה 
 התורה באמרה "ובחרת בחיים!"?

הו הגוף?! והרי לבדו הוא כמו פגר מת! גם הנשמה לא עונה להגדרה זו שהרי האם ז
 היא כלל לא מתלבטת! היא משתוקקת לעשות רצון ה'!

שאלה זו הטרידה אותי במשך שנים והשנה בעקבות לימוד מסילת ישרים עם איש 
יקר מרמלה וכמובן אתכם במכינה, נדרשתי לתת תשובה ברורה. אנו חייבים לומר שיש 
כאן גורם נוסף. חלק מהאישיות שאינו גוף ממש ושאינו נשמה ובכוחו להכריע מי ימלוך. 
אותו חלק הוא בעצם הרצון, יכולת המחשבה של האדם. הרמב"ם ב"שמונה פרקים" 
)הקדמה למסכת אבות( מחלק את נפש האדם לחמישה חלקים והאחרון שבהם הוא החלק 

"ובו יבחין בין המגונה -אומר הרמב"ם השכלי. בתוך מכלול התפקידים שיש לחלק זה
והנאה". פירושו של דבר הכח השכלי של האדם מבחין בין טוב לרע וכתוצאה מכך יכול 

 לבחור ביניהם.

 מידת הזהירות כבסיס לבחירה חופשית

המסילת ישרים אומר שהדעה והשכל שניתנו לאדם הם המאפשרים לו להציל את 
במסילת ישרים מתבאר שמידת הזהירות היא עצמו ולברוח מאבדן נשמתו. בפרק ב' 

התבוננות ופיקוח של האדם על מעשיו ודרכיו. האדם חי בעולמו. בלשוננו אנו קוראים לכך 
 זורם. אבל משמעות הזרימה היא אני לא לוקח אחריות! יהיה בסדר. הכל לטובה...

אומר הרמח"ל :אם תשאיר את החיים שלך וההתנהלות שלך בידי טייס אוטומטי 
זה הסוף שלך. "לבלתי עזוב נפשו לסכנת האבדון חס וחלילה ולא ילך במהלך הרגלו כעוור 

 באפילה".

 למדנו מכאן שני דברים:

הכח השכלי, אותו זהינו בתור הכוח שמבחין בין טוב לרע, צריך לקחת אחריות על חיי .1
 האדם.

דק את זאת נעשית ע" פיקוח והתבוננות. אדם שלא מתבונן ולא בו אחריות לקיחת.2
 מעשיו ודרכיו נשאר למעשה בחושך.

את פרק ב' מסיים הרמח"ל בחידוש נוסף. גם אדם שלוקח אחריות לא יצליח  
לבדו. המלחמה קשה מידי והיצר הרע מתגבר. האדם זקוק לסיעתא דשמיא אבל רק מי 
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שמתבונן ומפקח על עצמו, הקב"ה עוזר לו. "אבל אם אינו מפקח על עצמו ודאי שהקב"ה 
קח עליו... והוא כעניין מה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה ) ברכות ל"ג.( כל מי שאין לא יפ

בו דעה אסור לרחם עליו". למה התכוונו חז"ל בדברים אלו? האם אדם חסר יכולת חשיבה 
 אשם במצבו? 

הדעה פרושה חיבור. הדעת שלנו מפקחת ומחברת בין הגוף לנשמה ואם אדם לא 
 ו ולהקשיב לנשמתו אף אחד לא יעשה זאת בשבילו.עמל לפקח ולשים לב לדרכ

והוא מה שאמרו )אבות פ"ד מי"ד(: "אם אין אני לי מי לי".האני של האדם 
הוא הדעת שלו וזו היכולת של האדם לקחת אחריות על חייו ולנהל אותם על 

 פי רצון ה'.
 מהו טוב ומהו רע?

את ה' אלוקיך ללכת  באופן מעשי הבחירה בטוב היא לשמוע בקול ה'. "...לאהבה
 בדרכיו ולשמור מצוותיו וחוקותיו ומשפטיו..." )דברים ל' ט"ז(.

 אבל מהו בעצם הקונפליקט בנפש בו מתלבט האדם בין טוב ורע?

הרמח"ל מלמד אותנו שהטוב הוא בעצם הדבקות בה' כפי שאומר דוד המלך "ואני 
ו אפשר להגיע לדבקות קרבת אלוקים לי טוב.." )תהילים ע"ג, כ"ח( ובעצם המקום שב

מוחלטת הוא העולם הבא. לעומת זאת העולם הזה מלא ביצרים ותאוות שמושכים את 
האדם מבוראו וכך נאמר בפרק א':"... והנה שמו הקב"ה לאדם במקום שרבים בו 
המרחיקים אותו ממנו יתברך והם הם התאוות החומריות אשר אם ימשך אחריהן הנה 

 יתי."הוא מתרחק והולך מהטוב האמ

למעשה, העולם הבא הוא עולם בו הקשר עם הקב"ה הוא גלוי וזמין ואין תענוג 
גדול ממפגש האדם עם בוראו. והעולם הזה הוא עולם של הסתר חומרי,  שכשלעצמו הוא 
מושך ומרחיק את האדם מבוראו. בתוך נפשו של האדם המלחמה נתשת בין הגוף לנשמה. 

)=איש פשוט( שנשא בת מלך ולא יוכל לעולם  וכאן מביא הרמח"ל את המשל לעירוני
להשביע את רצונה מפני שהיא מן העליונים.  וכך עניני העולם הזה לא מעניינים את 
הנשמה והיא רוצה כל הזמן קשר עם בוראה. לפי זה האדם נמצא כל ימיו בניסיון. אם 

לם הבא שהוא יעשה מצוות ויעבוד את ה' הוא פותח נתיב אל ריבונו של עולם ומתקרב לעו
הטוב והאור .ואם הוא נכשל ונמשך אחרי העולם הזה ותאוותיו ,הוא נשאר בחושך ולא 
 :)נותן לנשמה את סיפוקה ]הדימוי של העולם הזה לחושך ע"פ הגמרא  בבבא מציעא    ) פג

 מופיע בעיקר בפרק ג' במסילת ישרים[. 

ובין הפנים. הוא יוצא, אם כן, שהתחום שבו צריך האדם לבחור הוא בין החוץ 
יכול לחיות בתודעת  עולם הזה, לספק את תאוותיו וצרכיו הגופניים ולשקוע בחומריות 
ובחושך שעוצם את עיניו מלהכיר את נשמתו ואת בוראו. באופן כזה הוא חי בתודעה של 
חוץ. ומצד שני הוא יכול לחפש את בוראו, לעשות את רצונו ולקיים את מצוותיו וכך הוא 

 האור, דבק בקב"ה ומאפשר לנשמה שהיא עיקר אישיותו לפרוח ולהתבטא.נמשך אל 

 מהי חשיבות הבחירה החופשית?

 הרמב"ם והרמח"ל שליוו אותנו עד כה מציגים בשלב זה דעות שונות. 

נקודת המוצא של הרמח"ל היא שהקב"ה ברא את עולמו כדי להיטיב לבריות. 
? להיות דבק בקב"ה. להגיע לשלמות כזו ומהו הטוב הגדול ביותר שיכול לזכות בו האדם

לוקית. מצב שבו הנשמה משכה את הגוף אחריה -בה אדם דבק בה' ונהנה מן הטובה הא
 וזככה אותו עד שהאדם כולו נהיה דומה לבוראו.

אם כן, נשאלת השאלה למה ניתן באדם יצר הרע ? למה אדם צריך להתמודד עם 
 טיב, למה הוא דורש מאיתנו מאמץ?נסיונות כאלה קשים . אם הבורא רוצה להי
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בספר 'דרך ה' ' ) חלק א' פרק ג'( מבאר הרמח"ל את מבנה נפשו של האדם ואומר 
 כך:

כבר זכרנו, היות האדם אותה הבריה הנבראת לידבק בו יתברך שמו והיא 
המוטלת בין השלימות ובין החסרונות, והיכולת בידו לקנות השלימות. 

תו ורצונו, כי אילו היה מוכרח במעשיו להיות ואולם צריך שיהיה זה בבחיר
בוחר על כל פנים בשלימות לא היה נקרא באמת בעל שלימותו ולא  היתה 
הכוונה העליונה מתקיימת.)=שהאדם יהיה בעל שלימותו ואז הוא ראוי 

 לוקי(.-לטוב הא

על כן הוכרח שיונח הדבר לבחירתו,שתהיה נטייתו שקולה לשני הצדדים ולא 
חד מהם, ויהיה בו כח הבחירה לבחור בדעת ובחפץ באיזה מהם שירצה מוכרחת לא

והיכולת גם כן  בידו לקנות איזה מהם שירצה. על כן נברא האדם ביצר טוב וביצר רע  
 והבחירה בידו להטות עצמו לצד שהוא רוצה."

כלומר, הבחירה החופשית היא מאפשרת לאדם לקנות את שלמותו ולהתמודד כדי 
 אל הטוב שקיים בו.להגיע בעצמו 

 ( מבאר את סיבת הסתתרות בעולם.139הרב אבינר )טל חרמון, פרשת ויקהל עמ' 

הדבר נועד כדי לאפשר את העשייה והבחירה האנושית. אילו עולם הבריאה 
היה גלוי , אילו היה ברור לעין כל שהקב"ה נותן חיים לכל חי בכל רגע 

בחור נובעת מתוך מחשבה ורגע... לא היה מקום לבחירה ברע. היכולת ל
ית מאפשרת את פעילות האדם שהאדם הוא העושה. ההעלמות האלוק

 הבוחר.

כפי שהזכרנו עניין הבחירה הוא לקיחת אחריות. בתוך העולם הזה אדם צריך 
לדעת שהוא בונה את עולמו והוא נלחם כדי להגיע לשלמות.הקב"ה מסתיר את עצמו כדי 

ן שבסופו של דבר יש באדם נשמה והוא הקישור שלו להעביר את האחריות לאדם. זה נכו
לקב"ה. אבל הוא צריך לגלות את הנשמה שלו ולהוציא אותה מן הכוח אל הפועל ואז הוא 

 הופך את כל אישיותו לטובה ואלוקית.

הרמב"ם, לעומתו, יוצא מנקודת מוצא אחרת. תכלית האדם היא להגיע להשגת 
ולהתנהג באותן מידות בהן מנהיג הקב"ה את הבורא. להבין את הנהגת הקב"ה בעולם 

 עולמו. הרמב"ם לא שואל מדוע יש לאדם בחירה חופשית.

זו מהותו של האדם: הוא בוחר ,שוקל ומתלבט. האדם אחראי לכל פעולותיו ולכן 
 אמרו חז"ל "הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים" )ברכות ל"ג:(. 

 מוכרח לקיים מצוה בעל כורחו.הנישואין למשל הם מצוה ולא יתכן שהאדם יהיה 

עניני הממונות, גם בהם יש מצוות רבות : גזל, שוחד, שכר שכיר ומשמעות הדבר 
 בדרך יושר או בדרך מרמה. -שהאדם יכול לבחור כיצד יגיע הממון לידיו

 וכך אומר הרמב"ם בפרק שמיני מהקדמתו לפרקי אבות:

בבחירתו פעולות הטוב וכאשר חויב זה במציאות האדם, רצוני לומר, שיעשה 
יענש ויקבל שכר והרע כאשר ירצה. חויב ללמדו דרכי הטוב, ושיצווה ויזהר וי

 .והיה זה צדק

זו הסיבה שאדם צריך לעבוד על מידותיו ולתקן אותן כדי להגיע לשלמות. "ולא 
מפני שכל מצב אפשר לשנותו, יאמר: כבר הגיעו)=המידות( למצב שאי אפשר שישתנו, 

 ן הרע לטוב והוא הבוחר בזה".  מטוב לרע ומ
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מצד אחד ישנו הבדל מהותי בין שני הכיוונים. הרמח"ל רואה את הנשמה כמרכז 
אישיותו של האדם ובעולם הזה אדם חי בתודעה שהוא בוחר ושולט בעניינים. אולם כל זה 

 רק כדי לאפשר לנשמה להתגלות.

כוחו השכלי הוא הרמב"ם  לעומת זאת שם את שכלו של האדם בראש האישיות ו
 הבחירה החופשית היא מהות האדם.-שלוקח אחריות ומכוון את דרכיו. בלשון אחרת

אמנם, בשורה התחתונה, שניהם מדגישים את העובדה שהאדם צריך לקחת 
 אחריות וזה מה שקובע את שלמותו ואת מעלתו וקרבתו לבורא.

 ולסיום

דו של ר' נחמן מברסלב אני רוצה לסיים בדברים ששמעתי משמו של ר' נתן תלמי
 על הפסוק "לך לך" , שנאמר לאברהם אבינו.

לך אל עצמך. אל העצם שלך, אל עצמיותך. אדם צריך להגיע אל  -הביאור הוא
נשמתו ואל פנימיותו. הקשר אל הנשמה הוא הקשר הישיר אל הקב"ה. כאשר האדם יוצר 

ה את האור המיוחד שלו. דו שיח קבוע עם נשמתו, עצמיותו ,הוא נחשף אל שליחותו ומגל
הציווי ללכת פירושו להתעורר ולחפש את החלק שלך בעולם. את הדרך הזו הנחיל לנו 
אברהם אבינו שנצטווה לעזוב את עולמו הישן, את דפוסי החשיבה שהתרגל אליהם 
במשפחה  ובחברה ,ולהיות נאמן לעצמו ולשליחות שלו. הדרך שמציע לנו ר' נתן היא דרך 

פנאי שיש לאדם לשוחח עם עצמו, עם נשמתו ,ולמעשה עם ה' יתברך הוא ההתבודדות .ה
 יצירת קשר שסופו להביא את האדם אל הדרך האמיתית שלו.

כמובן  שר' נתן קרוב יותר בגישתו לרמח"ל, שרואה את עיקר אישיותו של האדם 
בנשמה והבחירה ביד האדם לטפח את הנשמה. אלא שר' נתן לא מסתפק בקיום מצוות 

ניית המידות. יש צורך בחיפוש של האדם אחרי נשמתו באופן ממוקד וכדבר מרכזי ורק וב
כך מגיע האדם אל ארצו ונחלתו.אני כותב את הדברים משום שבאופן אישי אני יודע כמה 

אבל זה התבודדות יכולה לעזור לי וכמה שיחה עם עצמי תקרב אותי אל הדרך שלי בעולם. 
 תלוי בי!

לקחת אחריות על עצמי. אני הוא זה שבוחר אם ללמוד את אני צריך להחליט ו
 השפה של הנשמה ולהקשיב לה או לא . וגם אתם...

 תשמרו על קשר עם המכינה,החברים ובעיקר עם עצמכם...

 שלכם,

 אוריה
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 אבי קהתי
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 זוהר אביבי גיוס תלמידי חכמים לצבא/
 מיהו תלמיד חכם?

 ויבים להתגייס לצבא נבאר ראשית:כיון שברצוננו לבאר האם תלמידי חכם מח
 מיהו תלמיד חכם? )האם הדבר תלוי בידע?לימוד?זמן?וכד'(.

ע"פ הרא"ש )כלל טו' סימן ח'(: תלמיד חכם הינו אדם שמנצל כל זמן פנוי ללמוד 
תורה ועושה תורתו קבע ומלאכתו עראי,וגם כשעובד לשם פרנסתו,מיד בתום העבודה 

 ם בטלים,והוא "נאה דורש ונאה מקיים".יחזור ללימוד ולא יתפנה לדברי

ת"ח הוא אדם -שמב'(-ומוסיף לבאר הרמ"א )בשם תרומת הדשן סי' שמא'
המוחזק בפני אנשי דורו בתור ת"ח  שיודע לישא וליתן בתורה, ו"מבין מדעתו ברוב 

 מקומות התלמוד ופירושיו ובפסקי הגאונים,ותורתו אומנתו",זהו תלמיד חכם.  

נו מיהו תלמיד חכם לעניין זה,השאלה העיקרית של סוגייתינו ועתה לאחר שביאר
 הינה:

האם התורה היא מקור חיינו ואורך ימינו ושקולה כנגד כל המצוות שבתורה,אך 
 עיסוק בתורה יהווה עילה וסיבה מספקת בכדי לפטור את התלמיד חכם מגיוס לצבא?

 מקורות המראים לכאורה שתלמיד חכם יהיה פטור מגיוס לצבא:
 מקור מן התורה: 

בני ישראל עומדים מול הים -"ה' ילחם לכם ואתם תחרישון:"מות יד' יד'ש
ומאחור המצרים רודפים אחריהם ,ולכן צועקים הם אל משה.משה בתגובה עונה "אל 
תיראו..ה' ילחם לכם ואתם תחרישון".ז"א, אין לעם ישראל מה לפחד כי גם במצב סכנה 

אין צורך במלחמה אלא הקב"ה הוא הנלחם לנו,ולנו לא אם יש אמונה חזקה ובטחון בה' 
נותר אלא להתפלל.)לכאורה הוכחה מוחצת שניתן להאמין אמונה שלמה בקב"ה וללמוד 

 תורה מבלי צורך להלחם(.

 מקורות מן הגמרא: 6

מבארת הגמ' על הפסוק -"על שעשה אנגריא בתלמידי חכמים: "נדרים עב ע"א.1
נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצריים מאתיים ועשר מפני מה –"וירק את חניכיו" 

שנים?אלא מפני שעשה אנגריא בתלמידי חכמים,דברים אלה מתייחסים לסיפור מלחמתו 
של אברהם בארבעת המלכים אשר שבו את לוט בן אחיו)בראשית יד'( אברהם לוקח איתו 

ים ועל כך מגנה שלוש מאות ושמונה עשר לוחמים,שלדברי רבי אבהו היו תלמידי חכמ
 אותו ר' אבהו.ומכאן שנענש משמע שאין להשתמש בתלמידי חכמים לצורכי מלחמה.

מבאר שם ריש -"רבנן לא צריכא נטירותא:"ע"ב ח' ע"א-בבא קמא ז'.2
לקיש,שמעשיהם המרובים של צדיקים מגנים עליהם,מכאן אנו רואים שתלמיד חכם 

ילו למלחמת הגנה ולמלחמת מצווה יהיה משום לימודו ומעשיו אינו צריך לצאת לצבא ואפ
 פטור. 

הנה מובא בגמ' כלל שהתורה מגינה -"תורה מגנא ומצלא:"סוטה כא' ע"א.3
 ומצילה,

 וא"כ הת"ח פטור מלהתגייס כי תורתו היא השומרת עליו ומצילה אותו בכל עת!

לכאורה אנו רואים -"גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות:".מגילה טז' ע"ב4
ש מדברי הגמ' שאפילו הצלת נפשות שהוא בגדר פיקוח נפש אינו דוחה תלמוד במפור

 תורה, ומכאן שעדיף שהתלמיד חכם יישב וילמד תורה מאשר יתגייס לצבא!
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פירושו,כפי שמבאר -"מצווה שאפשר לעשותה ע"י אחרים:"מועד קטן ט' ע"ב.5
ד תורה,אם ניתן או ללמו ההרמב"ם בהלכות תורה:שאם היו לפניו אפשרות עשיית מצוו

שהמצווה תבוצע ע"י אחרים לא יפסיק מלימודו.אם כך נראה שגם אם כולם חייבים 
במלחמת מצווה,אם רק חלק מהעם יספיק למשימות הצבא אזי אסור לת"ח לעזוב את 

 לימודיהם בגין כך שהמצווה יכולה להיעשות ע"י אחרים ולכן פטורים מגיוס לצבא! 

ינו שיעמדו במלחמה?שערי ירושלים שהיו עוסקים מי גרם לרגל"-מכות י' ע"א.6
 -"בתורה

מי גרם -הגמ' מבארת מה פירוש הפסוק "עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים"
לרגלינו שיעמדו במלחמה?שערי ירושלים שהיו עוסקים בתורה.והנה אנו רואים שזכות 

ת מלחמה ניתן התורה והלימוד מגן ומציל אותנו מאויבינו ולכאורה ניתן להבין שבשע
 לשלב ידיים וללמוד במקום לצאת למלחמה.

 מקור מן רמב"ם:

:בהלכות תלמוד בסוף דבריו של הרמב"ם יש שמיטה ויובל פכ"ג י'-מקור רמב"ם
 התייחסות והשוואה בין לומדי תורה ושבט לוי וכ"ד:

"..לפיכך הובדלו מדרכי עולם לא עורכין מלחמה כשאר ישראל ולא נוחלין..אלא 
ולא שבט לוי בלבד אלא כל איש ישראל אשר נדבה רוחו...להיבדל לעמוד  השם.. הם חיל

 לפני ה' לשרתו ולעבדו...הרי זה נתקדש קדש קדשים ויהיה ה' חלקו ונחלתו לעולם.."

אדם שמחליט להיבדל לעמוד לפני ה' לשרתו ולעובדו )תלמיד -ולפיכך מדברי הרמב"ם
 חכם( יהיה פטור ממלחמה בדיוק כמו הלוי!

עד כאן ביארנו מקומות שמתוכן ניתן להביא הוכחה "ניצחת" לכאורה,לפטור 
תלמידי חכמים מגיוס,אך לכל מקור ומקור ישנה תשובה המבארת את כוונתו האמיתית 

 של המשפט או הביטוי,ועתה נביא את ההסברים למקורות אילו.

 המקור מן התורה:

לכשעצמו כן ניתן להבין לכאורה מביטוי זה -"ה' ילחם לכם ואתם תחרישון."1
שבאמת במצב של סכנה אם יש אמונה ובטחון בה' אין צורך במלחמה אלא הקב"ה הוא 
הנלחם לנו,אלא שראיה זו מתעלמת מפשט הדברים ומהמשך הפסוקים,שהרי אם נמשיך 
לפסוק הסמוך הקב"ה בעצמו אומר למשה:"מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל 

ר למשה שאין לך מה לפנות אלי עכשיו אלא מוטל על ויסעו",זאת אומרת שהקב"ה אומ
בנ"י ישראל להתקדם ולעשות מעשה של מסירות נפש )כמו בהמשך עם מעשה נחשון בן 

,כמו אלא אם כן ניתן אנו את הדחיפה הראשוניתעמינדב(,שאין הקב"ה מוכן לעזור 
המשפט הידוע:"פתחו לי פתח כפתחו של מחט ואני אפתח לכם פתח כפתחו של 

ולם",שבלי המעשה הראשון,ההשתדלות הראשונה אין הקב"ה "רוצה לעזור" לנו ולא א
 להושיענו.

ומכאן שאין לפטור מגיוס ת"ח משום עיסוק בתורה,שכן אנו צריכים לתת את 
 ההשתדלות הראשונית ורק אז:"ה' עוז לעמו יתן".

 מקורות מן הגמרא:ה

ה נכונה הגמ' לגבי עונשו :במקרה ז)נדרים ע"ב ע"א("על שעשה אנגריא בת"ח" .1
של אברהם,אך אינה שייכת למה שדנים אנו,כיון שאין למקרה זה של לוט הצלת גדר של 
מלחמת מצווה,וגם לא מלחמת רשות.ויותר מכך,אין בכך אפילו חיוב של הצלת נפשות 
בהיות לוט נכרי,ועל זה ודאי וודאי שאין לעשות אנגריה בת"ח,ולכן לא ניתן ללמוד 

 לעניינינו.ממקרה זה 



21 

לפשוטו של עניין נראה ללא כל -)בבא קמא ז' ע"ב( ."רבנן לא צריכא נטירותא"2
ספק שמשפט זה קובע לחלוטין שת"ח אינם צריכים שמירה ולכן מתוך זה ניתן להבין 
שאינם צריכים להתגייס לצבא,אך אם נתעמק נראה שלא כ"כ בפשטות ת"ח פטורים מכל 

שמירה( ולא -בונים דלתות העיר )המשמשות להגנה סוגי השמירות,אלא ת"ח באמת לא
משלמים מיסים,אך אינם פטורים מללכת לצבא כלל וכלל,משום שדברים אילו אינם 
נוגעים לענייני פיקוח נפש בזמן של מלחמה ובמיוחד מלחמת הגנה של טעמה משום פקו"נ 

 ואין מקום כלל וכלל לפטור בזה ת"ח.

ן לא צריכא נטירותא נוגע לגבי החכמים המשפט רבנ–תירוץ נוסף לעניין זה 
עצמם,שלהגנת עצמם באמת שאינם צריכים לשלם מפני שאינם צריכים שמירה,וכך מדויק 
מהגמ' שלא פטרה אותם אלא בגלל שמדובר על תשלום ל"הגנה פרטית" )וכך נפסק 

 אבל להגנת הכלל  בוודאי שצריכים להיות שותפים.ברמב"ם ובשו"ע( 

ת"ח כתבו הראשונים שבאמת אלו "דלא צריכא נטירותא" הם  תירוץ מעניין נוסף
מצורכי לגמרי ,ושאר החכמים שאינם מובדלים שאינם מתעסקים בצורכי העולם כלל

העולם אינם בכלל זה,וזאת אומרת שרק יחידי יחידים יכולים להיכנס להגדרה זו ולפטור 
ך שמירה ושביטחונו כל עצמם מהמערכה.אך זאת ועוד מי יכול להגיד על עצמו שאינו צרי

כך גדול בהקב"ה שיודע הוא בוודאות שהקב"ה יעשה לו אישית ניסים גלויים בגלל 
 זכויותיו?! 

הנה מובא בגמרא כלל שהתורה מגינה -" )סוטה כא' ע"א(תורה מגנא ומצלא."3
ומצילה,ונובע מכך שהת"ח פטור מלהתגייס כי תורתו היא שומרת עליו ומצילה אותו בכל 

שהתורה מגינה דווקא מפורעניות וייסורין,אבל לא שמתרץ המהרש"א :נאמר עת!!..א
.ומדבריו נשמע שבמקרה של סכנת נפשות )כגון מלחמת מצווה וכו'( ממיתה אינה מצילה

אי אפשר להשתמש בכלל זה ורק במקרים של ייסורים שלא באו לעולם עדיין הוא 
 ניצל.ולכן אין פה פטור של ת"ח מגיוס לצבא.

כפי שאמרנו לכאורה -" )מגילה טז' ע"ב(ל תלמוד תורה יותר מהצלת נפשותגדו."4
 תירוצים לעניין זה: 2הנה מפורש מדברי הגמ' שפיקוח נפש אינו דוחה תלמוד תורה,אך 

אם נעיין בפוסקים נראה שגמ' זו לא הובאה להלכה לא ברמב"ם,לא ברא"ש,לא -
זו הייתה צריכה להיות בראש בטור,ולא בשו"ע.והלא מפליא דבר זה,הלכה חשובה שכ

 ובראשונה של הלכות תלמוד תורה שאם כל חשיבותו של פקו"נ אינו דוחה ת"ת. 

מעלת תלמוד תורה תירוץ נוסף בשם המהר"ל,שכל כוונת המשפט היתה שאמנם -
,אך פיקוח נפש הוא הכרח,ולכן אין פה שום סיבה לפטור גבוהה יותר ממעלת פיקוח נפש

 ת"ח מגיוס לצבא.

בגיוס לצבא אין בכך -" )מו"ק ט' ע"ב(מצווה שאפשר לעשותה ע"י אחרים."5
 "מצווה שאפשר לעשותה ע"י אחר כיון:

וכל א.לצורך הצלת נפשות בוודאי שכל אחד מגביר את הסיכוי והאפשרות להצלה,
על המערכה במקרה כזה או אחר,וזה להצלת אדם אחד וכ"ש  אחד חשוב ויכול להשפיע

 לכלל ישראל.

ון כאן שמדובר בסכנת נפשות,אין כאן מקום בכלל לגדר של "מצווה שאפשר ב.בניד
לעשותה ע"י אחרים",וכבר כתב הרמב"ם )הל' שבת פ"ב הל' ג(:"כשעושים דברים אילו 
אין עושים אותן לא ע"י...אלא ע"י גדולי ישראל וחכמיהם".שאם דברים אילו יעשו ע"י 

ולכן דווקא גדולי במצווה בפחדם וכדומה, קטנים או ע"י עכו"ם למשל יש סיכוי שיתרשלו
,אין כאן כלל מצווה שאפשר ישראל הם הם הצריכים לצאת ראשונים להצלת נפשות

 לעשותה ע"י אחרים.
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" )מכות מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה?שערי ירושלים שהיו עוסקים בתורה."6
חימה אלא רק האם באמת בשעת מלחמה ניתן לשבת "בחיבוק ידיים" ללא כל ל-י' ע"א(

בלימוד תורה?..אלא שהכוונה במשפט הינה כדוגמת יעקב אבינו,יש גם להתפלל וגם 
להתכונן למלחמה,ואז זכות התורה שנלמדה לפני כן תעמוד לנו לנצח את אויבינו.)דבר זה 

עוסקים בתורה",אלא שערי  שהיוניתן להבין מדקדוק הגמ' הנ"ל שנאמר "שערי ירושלים 
אבל אין לומר שבשעת ים בתורה ועכשיו נלחמים,הם שגרמו לניצחון,ירושלים שהיו עוסק

 .המערכה יישארו ללמוד ויסתמכו על זה לניצחון(

 המקור מן הרמב"ם:

ע"פ רמב"ם זה נראה שהנה סוף כל סוף מצאנו מקור שיפטור תלמידי חכמים 
 תירוצים עיקריים: 2מגיוס לצבא, אך למקור זה ישנם 

המלחמות מדוע לא הזכיר הלכה  מכללפטור שבט לוי .אם אכן הרמב"ם התכוון 1
חשובה זו בהל' מלכים ומלחמותיהם,בהלכות של הפטורים,ולמה דווקא הדגיש שבמלחמת 
מצווה "הכל יוצאים",שאין זה משאיר מקום לשום פטור לאף אחד.וכך כתב הרב אבינר 

אך אם היה על הרמב"ם:"יש שרצו ללמוד מהלכה זו שתלמידי ישיבה פטורים מן הצבא,
הרמב"ם רוצה לפסוק כך היה כותב זאת בהלכות צבא או בהלכות מלכים,ובשל מה כתב 
זאת בהל' שמיטה ויובל?אלא כל אחד מארבע עשר ספריו בחיבורו הגדול "היד החזקה" 
מסתיים בדברי מוסר כלליים.גם כאן שבט לוי אינו עובד את האדמה אלא מופרש לעבודת 

דשמיא להקל מעליו עול דרך ארץ,ואין  או על ה' יזכה בסיעתה'.וכן כל אדם שמוסר נפש
 לכך כל קשר לפטור לומדי תורה מעול צבא.

.על שאלה הזו עונה הראי"ה קוק זצ"ל ומסביר שאין דברי הרמב"ם מכוונים 2
לפטור את שבט לוי מלהשתתף במלחמה ציבוריות של כלל ישראל )וכ"ש ת"ח(,אלא דבריו 

ת של שבטים לכבוש שטח ונחלה,שבלחמה כזו שבט לוי לא מתייחסים למלחמות פרטיו
 עורכים מלחמה כשאר ישראל שהרי שבט לוי אינו נוחל בארץ. 

*לאור המקורות שראינו לעיל,מוכח שתלמיד חכם יהיה מחויב לצאת למלחמת 
 מצווה,ולכן נשאלת השאלה:

 ,שבהאחר שכמעט כל גדולי הדור הכריזו על מדינת ישראל כתחילתה של הגאולהל
וקיבצנו  דקינו,ולאחר שהקב"ה זיכנו והוציאנו מהגלות אנו  רואים ניצני ביאת משיח צ

עלינו לברר כיצד מוגדר מצבה  של מדינת ישראל מבחינה הלכתית תפוצות. מארבע
או שמא נמצאים אנו במצב המוגדר כמלחמת  ?האם בגדר מלחמת מצווה.תוביטחוני
משום ערך חברתי מוסרי?,או שמא מתוך חובה  ? האם כיום חובת ההתגייסות הינהרשות

 להתגייס לצבא?

מכוח מה נובעת חובת הגיוס לצבא,האם נחשב מצווה או -גיוס בימינו
 רשות?

 סוגי מלחמות מצווה )הל' מלכים פ"ה ה"א( : 3הרמב"ם מבחין בין 

 

מצוות עשה להחריב שבעת עממין שנאמר "החרם -מלחמת שבעת העממין
 תחרימם".

אינה תקיפה לימינו כיון שאין יודעים מי מהעולם כיום הם משבעת מצווה זו 
 העממין.

 "מחה תמחה את זכר עמלק",גם מצווה זו אינה תקיפה לימינו.-מלחמת עמלק

 הדבר מבואר בספר "הצבא כהלכה":-עזרת ישראל מיד צר הבא עליהם
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.מצווה לצאת למלחמה כנגד אויב המנסה לתקוף,ולאו דווקא  את היושבים א
א"י ,הכולל גם אויב שרק מתעתד לתקוף,אויב המנסה להשיג מטרותיו ע"י ב

 מחבלים,פעולה של אדם בודד בכדי לסכן את יושבי ארצנו וכדומה.

 :של מלחמת מצווה סוג נוסףבהשגותיו על הרמב"ם  כותב ואילו הרמב"ן 

הרמב"ן שמלחמת מצווה נוהגת דווקא  ומדגיש,מלחמת כיבוש וירושת הארץ
 ושה וירושה.כיב-בארץ

 :שני טעמים-מ שמצבינו כיום מוגדר כמלחמת מצווהלסיכומו של עניין יוצא 

:שעלינו לשבת וליישב הארץ מבלי לתת לאומות אחרות תפיסה מצוות יישוב הארץ
בה,ומתוך כך מתחייבת שמירה על הגבולות,יציאה למלחמה בשעת ניסיון תקיפה לצורך 

 כיבוש האויב וכו'.

שלא ניתן לאף עם לסכן ביטחון האומה וגם לא ר הבא עליהם:עזרת ישראל מיד צ
 ליחידים )טרוריסטים ודומה(.

לכל האמור לעיל,מצבנו היום מוגדר כמצב של מלחמת מצווה,הן לשיטת הרמב"ם 
הסובר שכל 'עזרת ישראל מידי אויב' בכלל מלחמת מצווה.והן לשיטת  הרמב"ן,שכיבושה 

 ה.וירושה של הארץ מוגדר כמלחמת מצוו

א"כ חובה על כל אחד ואחד להתגייס לצבא לא מכוח חברתי מוסרי  אלא מכוח 
'מצווה דאורייתא'.וקל וחומר הדבר שאם הוכחנו,שת"ח ההוגה בתורתו יומם וליל מחויב 

 לצאת למלחמת מצווה,כל שכן האדם הפשוט שיהיה מחויב להתגייס לצבא. 
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  ניר אברהמי/  כח המחשבה
ן אורי בן חור למטה יהודה: ואמלא אותו רוח ראה קראתי בשם בצלאל ב

אלוהים בחכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה: לחשוב מחשבות לעשות בזהב 
 ובכסף ובנחושת: ]שמות לא,ג' [ 

כלל כהפרשה מסוימת שהמוח מפריש וכפועל יוצא של  -המחשבה נתפסת בדרך
חיינו. בני האדם  נתונים, אינפורמציה והרהורים העולים מאליהם שספגנו במהלך ימי

פחות עסוקים בלעבד ולפתח אותה, לבנות או לנסות לשפרה במשך סדר יומם. החשיבה 
לא נתפסת כבנייה אישית אשר האדם בונה אותה,היא נחשבת כמובילה ולא מובלת. 
בדר"כ האדם רגיל לעסוק יותר בחלק המעשי במציאות היומיומית שבה אנו 

 רובו למישור הפיזי.חיים,בפעילות בשטח, בדבר המתקשר ב

 מהיכן המחשבות? יסוד כל המחשבות

הרב קוק באורות הקודש ח"א ע'מ י'ז אומר :"כל המחשבות הגיוניות הן ובקשר 
דור[ הן נקשרות. גם אותן שאין אנו מכירים בהן כי אם בצבוץ רעיוני  סיסתמתי ]מערכתי,ס 

הגיוני. וממילא  נמצא איך שהן משתלשלות ממקור ןבלבד, כשנחתור יפה אחרי שורש
הן -יודעים אנו שאין שום מחשבה בטלה בעולם כלל ואם ישנן מחשבות של דופי או ריקנות

בעצם  -רק בסגנונן החיצוני, אבל כשיורדים עד פנימיותן מוצאים אנו בהן יסודי חיים. "
הרב קוק בא לומר לנו שלכל המחשבות שרצות לנו בראש,גם כאלה שהם הברקה של רעיון 

וקשר למציאות ואפשר להבין את שורשן. כל מחשבה שעולה לנו בראש יש לה  יש מקום
הסבר הגיוני. וכאשר לאדם יש מחשבה על דבר ריקני כלשונו ,כלומר  הרהורי עבירה 
,מחשבה זו באה בסגנונה החיצונה, בצורה שונה מהמהות שלה. למשל כשלאדם יש 

ה יש מחשבה על יצירת חיים מחשבה על עריות, אפשר להבין מחשבה זו בכך שלאדם ז
בהקמת בית והולדת ילדים. או בלשון הרב "כשיורדים עד פנימיותן מוצאים אנו בהן יסודי 

 חיים." "וממילא,אומר הרב,יודעים אנו שאין שום מחשבה בטלה בעולם כלל ".

ישנו פתגם ידוע מהבעש"ט :"האדם נימצא במקום שבו מחשבותיו נמצאות". אנו 
זית במקום מסוים אך בעצם אנו במקום אחר לגמרי. לדוגמה נתאר יכולים להמצא פי

לעצמנו ניצול שואה המחתן את אחד מנכדיו או ניניו ויושב באולם הרוחש פעילות שמחה 
והוא לפתע "צולל" במחשבותיו אל תוך העבר.בדימיונו הוא בתוך שנות האימה,הוא שב 

מצא אדם זה באמת כרגע? האם ורואה את האסון,הכאב והצער..נשאל את עצמנו היכן נ
באולם השמחות או בתקופת השואה ? ברור שמבחינה פיזית גופו נימצא באולם השמחות 

 ,אך לאור מאמר הבעש"ט אדם זה נמצא בתקופת השואה. 

יוחאי בזמן שברח מן העיר כיוון -ויש מצב שיכול להיות גם ההפך: ר' שמעון בר
שנה שבהם למדו תורה. חז"ל  12במערה במשך  שהרומאים איימו להורגו ויחד עם בנו שהו

מספרים שהם חפרו בור באדמה ,התפשטו ונכנסו לתוכו כשהם מכוסים באדמה וכך היו 
שנה היו בדרגה רוחנית גבוהה כ"כ שלא יכלו לעכל כיצד  12לומדים תורה.כשיצאו לאחר 

נשרף.עד  אנשים מסוגלים לעבוד לפרנסתם,וכל מקום שבו היו נותנים עיניהם מיד היה
שיצאה בת קול והכריזה :"להחריב את עולמי יצאתם? חזרו למערתכם". לאחר שנה 
נוספת, ר' שמעון הבין כי יש אנשים שלא בדרגתם ולכן בכל מקום שר' אליעזר בנו היה 

יוחאי לחבר -נותן עיניו ושורף, היה ר' שמעון נותן עיניו ומרפא. לא לחינם זכה ר' שמעון בר
לפניו נגלו סתרי תורה ,סודותיה ורזיה.אדם אחר היה מסוגל לאבד את את הזוהר הקדוש,
יוחאי שידע כיצד לנצל שנים -שנים קשים כאלו ,אך ר' שמעון בר 12שפיות דעתו בתוך 

אלה ללימוד תורה מתוך התבוננות נכונה בצדדים החיוביים במצב זה של פרישות 
דם וצריך לחנך את עצמו לחשוב מהעולם. ממעשה נפלא זה ניתן ללמוד עד כמה מסוגל הא

 מחשבות חיוביות ולא משנה באיזה מצב הוא נמצא והיכן גופו הפיזי שוהה באותו רגע.

 גדולת חשיבות מחשבת האדם מבחינה רוחנית
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חכמי הקבלה מציינים שלא לחינם הולך האדם זקוף על רגליו בעוד בעלי החיים 
אין מחשבה הפועלת באמצעות כח  כפופים וראשיהם בדרך כלל כלפי מטה. לבעלי החיים

נמאס לבנות את אותה "בורים לא יתכן שיתאספו כל הדבורים ויאמרו בעולם הְד  .בחירה
הרי כולם מתפעלים מהכוורת איזו חוכמה בבניית המשושה ושאר  "כוורת כבר אלפי שנים.

פרטים. כשאנו מתפעלים מהכוורת, אנו מתפעלים בעצם מאינסטינקטים מוטבעים. אין 
אן יצירה שבה חשבו על ניצול המקום והחליטו לבנות את הכוורת משושים משושים, כ

 -אלא כך עשויים הדבורים מטבע יצירתם ולמעשה, כך בנוי כל עולם הטבע 
 מאינסטינקטים מוטבעים.

 חיה]ו שיש לו נשמה. יש נפש, רוח, נשמה האדם מובדל מכל היצורים בבריאה מכך
הנפש היא נפש בהמית הנמצאת אצל כולם. אם נעמיק  [.אצל היהודים בלבד יחידהו

לחשוב מיהו בעצם האדם שמרגיש צורך לאכול? איזה חלק באדם מרגיש את תאוות 
האכילה? הרי הנשמה היא רוחנית. ומה לה ולמזון גשמי? אם נאמר שהגוף הרי הוא גשמי 

 לחלוטין, הוא כמו אבן, כמו שולחן, ואיך הוא מרגיש שהוא זקוק למזון? 

ביותר בגוף האדם )נפש, רוח, שהנפש היא החלק הרדוד  –מסביר האר''י הקדוש 
. בסדר עולה( יש אותה גם לבעלי החיים, ולכן האדם דומה לבעלי החיים בתאוות נשמה

וברצונות שלו מכיוון שהנפש היא המחברת בין הגוף לבין הנשמה היא הרוחניות העכורה 
 .הצורך באכילה ושתייה. מקום משכנה בכבד ביותר בגוף האדם, ואז היא מרגישה את

לעומת זאת הרוח שוכנת בלב, היא מופקדת על הרגשות. לכן כשאדם שמח הוא 
מתגאה, מרגיש שליבו מתרומם, ה .תכווץמרגיש שליבו מתרחב, אדם עצוב מרגיש שליבו מ

 שוכנת במוח –בלב, כי הרוח נמצאת שם. הנשמה  –כועס, מרגיש שליבו רותח. הרגשות ה
והיא החלק השלישי הגבוה יותר. לכן אותו 'ג'ל בשרני' הנקרא מח מסוגל לחשוב מחשבות, 
לתכנן תוכניות, וזו הסיבה אומרים חכמי הקבלה, האדם הולך זקוף ולא כפוף, מכיוון 

נמצאת בראשו ומוחו, ומטבע הדברים היא  -אותה אין לבעלי חיים  –שנשמת האדם 
. ואף על פי כל מציאות השואפת על פי הטבע אל מקורהמרימה את כל הגוף כלפי מעלה. ב

שדרכו של האדם להתמקד יותר בעולם הזה ,כי אנו חיים במציאות חומרית, מורים לנו 
חכמי הקבלה שלא נשכח את המוח ,את הנשמה החושבת. בבחינת "והאדם סולם מוצב 

ד מהעולמות ארצה וראשו מגיע השמיימה". שורשו של כל חלק רוחני שיש בנו הוא באח
הרוחניים שמקיימים את העולם. השורש הרוחני של נשמת האדם אשר בה נימצא כח 

עולם הבריאה המשתלשל מהאצילות. כל מחשבה שהאדם -המחשבה הוא בעולם גבוה
אם נפעיל -חושב, עפ"י הקבלה ,הוא מפעיל מערכות רוחניות עליונות.כמו משחקי מגנט

כך כל פעולה שלנו בעולם הזה משפיעה בעולמות מגנט מלמטה תהיה תזוזה גם מלמעלה ,
העליונים. כמו כן כל מחשבה חיובית פועלת לחיוב בעולם הרוחני הנשגב , וכל מחשבת 

 פסול והרהור עבירה פוגם בעולם הרוחני הנשגב.

ר' נחמן בספרו "שיחות הרן" מ'ו כותב : "ודע שכל בחינה שהיא גבוה למעלה יותר 
יע ולהשיג יותר. כמו למשל : עם הרגל יכולין להשליך איזה דבר אצל האדם היא יכולה להג

למעלה ,אבל עם היד יכולין להשליך למעלה יותר. ובדיבור יכולין להשיג יותר ויותר כי 
בדיבור יכולין לדבר למרחוק, והשמיעה היא גבוה יותר ויכולין לשמוע קול מרחוק מאוד 

ל תותח שעולה לכם בראש[..והראיה יכולה ]כוונתו לרובה או כ-כגון שיורין בקנה שריפה
להשיג ולהגיע עוד יותר ויותר , כי בראיה יכולין לראות ולהביט על השמים. נמצא שכל 
בחינה שהוא גבוה יותר למעלה היא יכולה להשיג ולהגיע יותר. והמחשבה היא גבוה מאד  

 מאוד למעלה מן הכל ויכולה להשיג ולהגיע למעלה למעלה. "

 השמירה והשליטה במחשבה-וח החשיבה השכליתחשיבות פית

"אין מחשבת עריות מתגברת אלא בלב  -בסוף הלכות איסורי ביאה כותב הרמב"ם
הפנוי מן החכמה". המחשבות השליליות שאדם מתחיל לחשוב עליהן,הפחדים וההבלים 
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התופסים את מוחו, כל זה קורה כשמוחו של האדם פנוי ממחשבות חיוביות ואז צפים 
ים ברגעי משבר כל החוויות, המראות וכל שאר העניינים שהאדם עבר במשך חייו, ועול

ומגיע לידי משבר וחשיבה מעוותת. אך אם האדם ממלא את עצמו בחכמת התורה ,מחכים 
 ומעשיר יותר ,כך המוח לא פנוי לעסוק בהבלים.

על מאמר חז"ל במסכת יומא דף כט' "הרהורי עבירה קשים מעבירה" כותב 
ם ב"מורה נבוכים" חלק שלישי פרק ח', הכוונה היא שאומנם אדם שעושה עבירה הרמב"

בפועל נענש בחומרה רבה יותר מאדם שרק הרהר בה, אך הפגם הרוחני כתוצאה 
מהרהורים קשה מהעבירה עצמה. והרמב"ם מסביר את הסיבה לכך: "ויש לי בביאור זה 

ירה מחמת המקרים הנספחים פירוש מופלא מאוד והוא: אדם, אם עשה עבירה הרי עב
שהוא עבר בחלק החומרי שבו. "אך המחשבה, היא מסגולות האדם הנספחת –לחומרו" 
כלומר לרוחניותו. והרמב"ם ממשיך בדבריו: "וכאשר שוטט במחשבתו בעבירה –לצורתו " 

הרי עבר בנכבד ביותר בחלקיו ,כי הצורה זו האנושית ]כלומר הרוחנית[ וכל סגולותיה 
לה ,אין ראוי להשתמש בהם כי אם במה שיועדו לו.להתחברות בנעלה ולא הנספחים 

להידרדרות לעמקי השפלות." הכוונה היא שהמחשבה נועדה שהאדם יתרומם במחשבותיו 
 ויתעלה בהבנתו את הבריאה,מה שאין כן לבעלי החיים." 

לעומת זאת, ניתן להסתכל על הרהור במחשבה בצד החיובי שלו. הגמרא במסכת 
 -דף מט' ע"ב אומרת: "המקדש את האישה על מנת שאני צדיק, אפילו רשע גמור ןושיקיד

מקודשת. שמא הרהר תשובה בדעתו. " והרי רשע גמור הוא,וכי רק הרהור תשובה הופך 
אותו לצדיק? הגמרא אומרת שכן, הרהור אחד משנה את מהותו של האדם, הרהור משפיע 

הרהורי עבירה קשים מעבירה" ,אדם יכול מהקצה אל הקצה. לכן דורשים את הפס' "
בעבירה כשיצרו תוקף ומתגבר עליו ועדיין אין נפילה זו מעידה על מהותו. אבל מה  ללהיכש

שאדם חושב ומה שמהרהר בו כל היום או לפחות ברובו הרי שמחשבה זו עצמה הופכת 
 להיות חלק ממנו.

המחשבה מאוד כי  כפי שמזהיר ר' נחמן ב"שיחות הרן" ח' : "צריך לשמור את
 ממחשבה יכול להיות נעשה דבר חיוני ממש... "

נביא דוגמה לשליטה בכח המחשבה מהאיסור "לא תחמוד". רגילים לחשוב 
איך התורה  -שהתשוקה והתאווה המינית בפרט באה על האדם פתאום.נשאל את עצמינו

לא לרצות יכולה לצוות על האדם דבר שלכאורה לא בשליטתו, איך היא יכולה לצוות 
משהו? היא כן יכולה לצוות לא לקחת משהו שלא שלי. אם כן, איך יגיע אדם לשליטה על 

 ורגשותיו? ומחשבותיו ,מאוויי

איך יהיה אדם שלא יחמוד דבר יפה בלבו או כל מה שהוא  -הראב"ע שאל שאלה זו
לו "איש כפרי שיש  –נחמד למראה עיניו ? והוא עונה באמצעות משל הכפרי ובת המלך 

דעת נכונה והוא שפוי, וראה בת מלך יפה ,לא יחמוד אותה בליבו לשכב איתה כי ידע שזה 
לא ייתכן. כמו שאין אדם מתאווה לשכב עם אימו, אע"פ שהיא יפה ,כי כך הרגילוהו 

יפה או ממון לא ישיג  הככה כל משכיל צריך לידע כי איש -מנעוריו לדעת שהיא אסורה לו.
אלא רק כאשר ה' חלק לו. על כן ישמח בחלקו ולא ישום אל –ו אדם בעבור חכמתו ודעת

ליבו לחמוד ולהתאוות דבר שאינו שלו ,כי דע שהשם לא רצה לתת לו ,אז יהיה אסור עליו 
לקחתו בכוחו במחשבותיו ובתחבולותיו. " הדוגמה שהביא הראב"ע אינה אולי כ"כ טובה 

ם הבדלי מעמדות ומחיצות כמו בת בעינינו היום, כי אנו בחברתנו "הפתוחה " לא רואי
זמנית : אין תשוקת האדם וחמדת לבבו -מלך וכפרי , אבל האמת שרצה ללמדנו היא על

מנותקות מאישיות האדם וממהלך מחשבותיו ,ואין תוקפים אותו לפתע על אף רצונו 
 הם פרי השקפותיו ,הרגליו ואורח חייו. אין–ובניגוד לכל השקפותיו ומאורח חייו ,להיפך 

החמדה צצה בלב אדם שהרגיל חינך ולימד עצמו לראות  את האסור לו כבלתי ניתן 
 אמת זו לא ניתן לערער. -להשגה
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לא על דרך השלילה כמו  -אך ישנה עיצה והצעה אחרת להגיע לקיום "לא תחמוד "
ראב"ע ,כי אם על דרך החיוב לפי ר' יעקב צבי מקלנבורג בפירושו "הכתב והקבלה" : 

מו שכתב בעל הברית : אחר שציווה השם אותנו על האהבה בכתוב "ואהבת את ויראה לי כ
מה רצונו לומר -ה' אלוקיך בכל לבבך " ,אם היה כתוב ואהבת את ה' אלוקיך בלבבך "

? שיהיה לבבך מלא באהבת ה' ,שלא יהיה בלב רק אהבת ה' לבד, או שלא יהיה  כלבמילה 
ינו מלא באהבת ה'. שכאשר ליבו מלא בו גם אהבת ה' וגם אהבת העולם ,שאם כך א

באהבת ה' על כל גדותיו אז אי אפשר שיחמוד שום דבר מכל מחמדי העולם הזה, כי כאשר 
כמו כוס –ליבו מלא תמיד באהבת ה' לא נותר מקום בלב אשר יתאווה ויחמוד דבר זולתו 
ע אדם את אשר הוא מלא על גדותיו שאין יכולים להוסיף מאומה." כלומר ,לא ע"י כך שיד

האסור לו ויראה באסור את הבלתי ניתן להשגה יימנע האדם מלבוא לידי חמדה ,כי אם 
ויותר מזה את הדרוש לו, את מה שהוא  המותר לוע"י כך שידע האדם ויראה ויאהב את 

 לבדו חשוב וראוי לאהבה את ה' אלוקיו ואת תורתו ואת מצוותיו.

למסלול חיים טוב  סול להיכנישנו עוד מהלך שאדם המחנך את עצמו בו, יכ
ומאושר. חז"ל אומרים בפרקי אבות )א,ו(: "הווה דן את כל האדם לכף זכות ". נתאר 
לעצמנו אדם שפוגש את חברו בשדה והנה הוא קוטף ואוכל , ודבר זה נראה כגניבה. יש 

אדם לדון לכף חובה. לאמור, האדם הזה לוקח משל אחרים -נטייה טבעית להרבה בני
מה שלא שלו ,אנחנו מצווים באותה שעה לדון לכף זכות, שאולי ביקש רשות מבעל ונהנה מ

אומרת: " כל הפוסל, במומו הוא פוסל", אדם שפוסל  ןהשדה. הגמרא במסכת קידושי
אחרים בחסרונות שיש בהם, אוהב לדבר על כך שפלוני ואלמוני הם כך וכך ,ולחטט 

ם החסרונות. אם אתה נקי לחלוטין בפצעים של אחרים, זהו אדם שבעצמו פגום באות
מאותו הדבר, כאשר תראה אחרים הפגועים בדבר מסוים נטייתך הטבעית לא תהיה לומר 
שיש כאן מעשה לא טוב. לעומת זאת, נטיית אדם הנגוע בנקודה מסוימת תהיה לדון 

אמר אחד מגדולי הדור הקודם: ידוע שכל מה שברא אחרים לכף חובה באותה נקודה.     
"ה יש בו תועלת, מה אם כן, התועלת בשכל עקום? הרי בלימוד אין בו תועלת, וגם הקב

למלאכה הוא לא יצלח? והשיב: כדי לדון לכף זכות. זו התועלת בשכל 'עקום'. ואם מחפש 
אדם בחבירו נקודות טובות, גם בו יחפשו נקודות טובות, כפי שפירש הבעש"ט הקדוש את 

עבודה זו אינה    האדם עם חבירו כך הקב"ה יתנהג עמו. הפסוק "ה' צילך", שכמו שמתנהג
מצריכה מאמץ פיזי רב, היא אף אינה כרוכה במגע ומשא ישיר עם הזולת, אלא עבודת 

י, לנאום, להרצות -ד-המחשבה בלבד. וודאי שטרם שאנו רצים לתקן עולם במלכות ש
מלבד מצוות  זה. ןבענייתינו וולהתווכח, וודאי שנוכל, ולו לנסות, לעבוד ולזכך את מחשב

התורה, יש בזה עניין שאדם המחנך את עצמו לדון לכף זכות ,זוכה להסתכל תמיד על כל 
הסביבה באופן חיובי ,ואדם שהסתכלותו על הסביבה חיובית , גם הסתכלותו כלפי עצמו 

 תהיה חיובית. 

כותב  יש שסוברים: 'אם אני לא מרגיש כך מבפנים אין אני מסוגל לבצע '. הרמח"ל
ב"מסילת ישרים" שיש שני מסלולים: המסלול האחד הוא שאדם חושב בפנים ומבצע 

זו הפעולה הפנימית שמפעילה את החיצוניות. המסלול השני הוא עשייה באופן  -בחוץ
במידת הזריזות, כשהאדם רוצה ללמוד או לקיים מצווה יש לו אפשרות  -הפוך. לדוגמה

ם במרץ ולקיימה. אך כשמנסה להפעיל את עצמו אחת להתבונן כמה זה חשוב ואז לקו
מבפנים ולא עולה בידו, הוא צריך לפעול, לקום ולעשות. וכשפועל מתחיל גם להרגיש 
 -חיות. מתעוררת בו שמחה פנימית והרצון הולך ומתגבר. כתוב בספר 'חובות הלבבות'

דם רוצה "אחרי המעשים נמשכים הלבבות", וכך גם במעשי המצוות. דוגמה לכך, כשהא
להניע רכב, יש שתי אפשרויות: או שהוא מתחיל להניע מבפנים ואז הרכב נע. האפשרות 
השנייה היא לדחוף את הרכב מאחור ואז המנוע מתחיל לעבוד. כך יש מצב שבו האדם 

 צריך ל'דחוף' את עצמו מבחוץ ואז ה'מנוע' בא מבפנים.

 השפעת המחשבה על המציאות הפיזית
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ז"ל לעיל, מתברר שניתן לשפר את חיינו בחשיבה נכונה, כשבוחנים את דברי ח
 אותה אנו ננווט ולא להיפך.

ר' נחמן בליקוטי מוהר"ן תנינא,נ"ג אומר : "גודל יקרת המחשבה נודע לי עתה. כי 
המחשבה יקרה מאד מאוד, שנעשה ממנה דברים שלמים ממש, שיש להם קיום כל זמן 

 נה בחכמתו בניינים בשכלו... " אשר השם יתברך... וחכמה יקר יותר, שבו

ה'חכמה' אותה מזכיר ר' נחמן היא תוכנה של המחשבה,כלומר התוכן שלה.מילוי 
המחשבה בתוכן חיובי בונה בניינים גדולים ועצומים. אומר ר' נחמן במקום אחר: "דע, 
שהמחשבה יש לה תוקף גדול, ואם יחזק ויגבר מחשבתו על איזה דבר שבעולם יוכל לפעול 

בודאי יהיה לו ,וכן בכל דבר, רק  -יה כך, ואפילו יחזק מחשבתו מאוד שיהיה לו ממוןשיה
שהמחשבה תהיה בביטול כל ההרגשות. " ר' נחמן הביא את הדוגמא בדבר יכולת לקבל 

יכול האדם לפעול פעולות ממשיות  תממון ע"י המחשבה ללמדנו שמבחינה תיאורטי
השפעה ישירה כזו הינה תיאורטית בלבד, שכן  וריאליות בעולם בכח מחשבתו בלבד. אמנם

מעין מצב אידיאלי של ריכוז -מדגיש ר' נחמן: "רק שהמחשבה תהיה בביטול כל הרגשות"  
גמור וכינוס מוחלט לעולם המחשבה. היחיד אשר יכול להגיע לבחינה כזו ולהשפיע הוא 

' מקיים.." כל זה הצדיק, אשר השפעתו על העולם משמעותית ביותר ,כגון "צדיק גוזר וה
מצב של מחשבה לפי הזמנה, כדוגמת הממון -כאמור לגבי הצדיק ,אך מה לגבי כל אדם ? 

לעיל ,איננו אפשרי לגבי אדם מן השורה אך אין זה אומר שמחשבות סתם אינם יכולות 
להשפיע. להיפך! חוסר השליטה רק מחייב את הזהירות שלא לפעול במחשבתו דברים 

 אף בלי שיהיה מודע לכך. רעים ללא כוונתו, 

וכך יכול אדם ליצור דברים במחשבתו, לטוב ולרע, אף שאינו מתכוון לכך. אולם 
גם אם אין בכוחו של כל אדם ליצור בעולם כל מה שירצה במחשבתו, בכל זאת יוכל 
להשתמש בה במקרים מסוימים לצורך עצמו ולחוש את אותה השפעה. כגון מצב מיוחד 

נחמן בשיחות הרן, בדרך אופיינית לשיטתו, רעיונות רוחניים בעזרת  אותו מצייר לנו ר'
תהליכים פיזיים וביולוגיים, כיצד נובעת צעקה בצורה פיזית ממש ממחשבתו של האדם 
כאשר לא רוצה שיקלטו את המתרחש בו: "כי באמת אינו ציור כלל רק צעקה ממש כי יש 

דקים היוצאים מן הריאה אל המוח. סמפונות בריאה שמשם יוצא הקול וגם יש סמפונות 
ועל כן יכולים להכניס הקול דרך הסמפונות הדקים ההולכים אל המוח עד שיצעק ממש 

ידי מה שמצייר במחשבתו קול הצעקה ממש שבזה הוא מכניס קול הצעקה אל -במוחו על
המוח, ויכול לעמוד בין כמה בני אדם ויצעק ושום אדם לא ישמע כלל". כפי שראינו, 

 ות שכל התהליך קרה במוחו,אפילו ברובד הפיזי משפיעה המחשבה על אברי הגוף.למר

בדורנו,המדע המודרני חוקר יותר את הנושא וישנם מחקרים המראים שע"י דמיון 
מודרך אנשים החולים במחלות פיזיות יכלו להתעלות ולהשפיע אף על תאים שנהרסו 

וקים מן המציאות והיום הנתונים להיבנות מחדש. אלו דברים שבעבר נתפסו כמאוד רח
בשטח מוכיחים שמצבו הנפשי של האדם מאוד משפיע על המציאות הפיזית שלו. עוד 
הוכח שמערכת החיסון חזקה ופעילה יותר אצל אדם שמצב רוחו מרומם והוא אדם שמח, 
בעוד שאצל אדם עצוב המערכת החיסונית חלשה ורדומה, אף על פי שמדובר במערכת 

 . פיזיולוגית

לדוגמה, אדם שחולה פיזית ואפילו חולה במחלה סופנית ,רופאים מעידים על כך 
שאם הוא חושב בצורה חיובית על עצמו, האופטימיות והשמחה מאריכות את חייו. למרות 
שזה עניין נפשי הדבר משפיע בצורה פיזית על יכולת ההישרדות. אם האדם אומר לעצמו 

א, התאים בגופי מתחדשים", יש סיכוי שאדם זה אכן ומשכנע את עצמו! "אני הולך ומברי
יבריא. כמובן שאין להסתמך רק על דבר זה כתחליף לרפואה הרגילה, אך אופן חשיבה כזו 

 מאוד חשובה ויכולה להוסיף לתרום ולהועיל.
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דוגמה נוספת ניתן לראות ממחקר שנעשה על מתעמלים אולימפיים. ידוע שלכל 
פידבק, ובקשו -כך שלקחו מערכת הדמיה משוכללת של ביומחשבה יש תדר שניתן למדוד.

מאותם מתעמלים לדמיין את התרגילים שהם עושים בתחרות. למרבה הפלא, אותם 
שרירים נורו באותה דרך במוח כשהם רצו את המירוץ רק במחשבתם כמו שהם רצו באמת 

הבדיל אם באמת הוא אינו יכול ל-על המסלול. ניסוי זה מצביע על דבר מעניין בקשר למוח
 עושים משהו או שרק מדמיינים אותו.

גם במחקר שערך אדוארד ג'ייקובסון נמצא קשר בין חשיבה לפעילות שרירית: 
בעת שנבדקים נתבקשו לחשוב על הרמת חפץ כבד בידם השמאלית, נרשמו שינויים 
 חשמליים בשרירי הזרוע השמאלית שלהם. כאשר נתבקשו לדמיין משהו, נתגלתה פעילות
חשמלית מוגברת מסביב לעיניים. מחקרים אלה הוכיחו, כי הפעילות המחשבתית יוצרת 
אנרגיה המפעילה את השרירים. ומכאן ההוכחה שלמחשבה יש כוח אנרגטי היכול להשפיע 

 על הגוף הפיזי. 

מחקרים דומים אף מצאו שיש קשר בין אמונות לתפקוד הפיזיולוגי. מאחר 
המוח, הן יוצרות מצב גופני עמוק ובסיסי ומביאות להפעלת ואמונות נוצרות בעומק מבנה 

למעשה, אחת הדרכים שבהן אנחנו יודעים שיש לנו אמונה כלשהי,  תגובות לא מודעות.
היא היווצרותה של תגובה פיזיולוגית בלתי רצונית. כמו למשל "הלב פועם בעוצמה", 

ואו לגלות מתי אדם "הדם רותח", או "שהעור מצטמרר". כך גם פועל הפוליגרף בב
משקר: אנשים מגיבים פיזיולוגית באופן שונה, כשהם מאמינים במה שהם אומרים 
ובאופן שונה כשהם מקריאים טקסט סתמי ובוודאי כשהם ממש משקרים. לאמונות 
השפעה נוירולוגית ישירה על גופנו ולכן ניתן להבין את הקשר בין אמונות להחלמה 

בא שממחיש את עוצמתה של האמונה: פסיכיאטר טיפל ולבריאות. שימו לב לסיפור ה
באיש שהאמין שהוא גוויה. למרות כל הטיעונים הלוגיים שהביא בפני המטופל, נשארה 
אמונתו כפי שהיא. ברגע של השראה שאל הפסיכיאטר את המטופל: "אמור לי, האם 

! ". לאחר גוויות מדממות? " ,ענה המטופל: "זה מגוחך, כמובן שגוויות אינו מדממות
שביקש ממנו רשות, דקר הפסיכיאטר את אצבעו של המטופל. כשנוצרה טיפת דם אדומה, 
הביט המטופל באצבע המדממת בהשתאות ואמר: " שכה אחיה, גוויות בכל זאת 

 מדממות! ". 

בדומה לכך, בספר "לשוב ולהיות בריא" מאת ד"ר א. קרל סימונטון, מופיע סיפור 
האמינה בכל מאודה שאמהות צריכות ל"ספק ולייצר" חלב על אישה שאימצה תינוק ו

לילדיהן. כך שבפועל גופה החל לייצר חלב והיא יכלה להניק את תינוקה המאומץ. עד כדי 
הן עמידות בפני ההיגיון.  -מסתבר שאמונות אינן מבוססות על ההיגיון. להיפך כך.  

מציאות שיתמכו כשאדם מחזיק באמונה מסוימת, הוא יחפש ללא הרף הוכחות ב
 באמונתו, מידע סותר יודחק.

אפשר לחשוב על המוח כעל תוכנת מחשב אחת גדולה ומאגר אמונות. ישנן   
אמונות חיוביות שעוזרות לנו ליצור את מה שאנו שואפים אליו, ולעומתן אמונות שליליות 
"י שמכשילות את הרצון המודע שלנו. אם ניצור מודעות חיובית, הגוף יגיב בהתאם ע

יצירה והתמרת אנרגיה שתשדר לחומרים כימיים וביולוגיים שבגופנו והגוף ילך  בעקבות 
 שינוי המודעות.

 בסיכומם של דברים 

"סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה". כח המחשבה שבנו  -נמצא כי האדם
הינו כח אדיר ועצום אשר באמצעות חינוך עצמי לחשיבה נכונה, מועיל האדם לעצמו 

קר מבחינה רוחנית אך גם מבחינת איכות חייו בעולם הזה, הן בתחושותיו הנעימות בעי
והנכונות השמחות והרוויות אושר והן בבריאות גופו הפיזי. כשם שאנו מעבדים ומפתחים 
את שרירי הגוף, לא פחות ואף יותר מכך צריך לעבד ולפתח את שרירי המוח, את החשיבה 
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תונים שקבלנו בעבר אלא לבנות. ומכיוון שלמחשבות יש כח שלו. לא לתת לו לזרום על פי נ
יצירה, הרי שלרתום אותן לטובתנו ולמען הרצוי שלנו, יועיל לנו הרבה יותר מאשר לתת 

 להן לשלוט בנו. 

אולם גם אם אין בכוחו של כל אדם ליצור בעולם כל מה שירצה במחשבתו, בכל  
צמו ולחוש את אותה השפעה.  ונפלא זאת יוכל להשתמש בה במקרים מסוימים לצורך ע

הדבר שבאמצעות התבוננות והפעלת כוח הרצון ללמוד ולחשוב נכון, המחשבה בונה את 
עצמה.  וכך יכול האדם לחיות באמונה ובטחון בבורא עולם ולא ליפול לתסכולים 
 וחרדות,האווירה סביבו חיובית, דן לכף זכות, חושב חיובי גם על עצמו וממילא גם מתנהג

 בצורה חיובית. אדם שחושב בצורה חיובית גם מתנהג בהתאם. 

למחשבות שלכם, היו זהירים במילים שאתם הוגים מפיכם, התמקדו  שימו לב
בחצי הכוס המלאה והודו עליה. דעו, כי ביכולתם ליצור שינוי! השינוי הנחוץ תמיד יגיע 

 מבפנים.

בכך בדרך האמת את  ויהיה רצון שנזכה לבנות את מחשבותינו כראוי ולעצב 
 עולמינו הפנימי, לטוב לנו בזה ובבא.
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 גבורה  /גלעד אלגלי
 הקדמה 

ישראל נלחם המון מלחמות להגן על המולדת.  המלחמות  םבמהלך ההיסטוריה ע
היו מרובות במעשי גבורה אבל במהלך כל התקופה הזאת קרו המון מעשי גבורה לאו 

? מהם  סוגי גבורה?  ומתי גבורה נקראת גבורה דווקא בשדה הקרב ואותי עניין מהי גבורה
ולא סתם פוזה? רציתי לדעת מה המחיר של גבורה שהרי אפילו אם לא מנצחים במלחמה  
עדיין זו גבורה. לדוגמא בר כוכבא היה גיבור אבל המרד שלו הסתיים בתבוסה.גם 

ללו הוא הקרבות שניהל יהודה המכבי לא תמיד הסתיימו בניצחון ובאחד מן הקרבות ה
 עצמו נהרג. וכך גם בגילויי גבורה מסוגים אחרים, שנפגוש בהמשך... 

 מצווה להיות גיבור

להיות גיבור וחזק זה לקוח מדרכי ה' והתורה מחייבת אותנו במצוות עשה 
להשתדל לסגל  לעצמנו את מידת הגבורה. הרמב"ם כותב על זה: "ועל דרך זו קראו 

ארך אפיים ורב חסד צדיק וישר תמים גיבור וחזק  ל בכל אותן הכינויים-הנביאים לא
וכיוצא בזה להודיע שהן דרכים טובים וישרים וחייב אדם להנהיג עצמו בהן ולהדמות 

 אליו לפי כוחו" )הלכות דעות פרק א, הלכה ו(.

 גבורה בשעת מלחמה

כשאנו חושבים על גבורה הדבר הראשון שעולה בראשנו זה נכונות להסתכן, גבורה  
יתן למצוא בשדה הקרב במשך ההיסטוריה מימי אברהם אבינו שנלחם נגד ארבעת זו נ

המלכים להציל את לוט ובימי דוד שגלית מפחיד את עם ישראל ודוד מתייצב מולו ומפגין 
לך אדם עליו)שמואל א' יז' פסוק  לגבורה ומוכן להלחם בו ואפילו אומר לשאול " אל ייפו

טחונו הפנימיים של דוד לא רק "לקריאת מפה" שונה א'( בשלב זה מתורגמים אמונתו וב
משל העם כי אם לתושייה ממשית. בזמן שכל העם חושבים שזה בעיה שלא ניתן לפתור 
אותה דוד סבר שהפתרון פשוט. בגישתו הוא הופך את הנתונים האוביקטיביים ליתרון 

ה בעימות מוחלט מבחינה טקטית עד שבחינה עניינית תראה שסיכויו של גלית להצלח
אינם גבוהים רוממות הרוח של דוד שסוחפת אליה בכוחו את העם כולו.  הצרה  לא באה 
להפחיד אותך היא באה להראות לך שאתה יכול להתגבר עליה, בזה ניכרת גבורתו של דוד  
ובתקופה האחרונה לוחמי המחתרת שסיכנו את חייהם כדי ליצור נשק לצורך המאבק 

של הבריטים ועד לימינו אנו. אחת הדוגמאות המפורסמות לשחרור מולדתם משלטונם 
היא רועי קליין הי"ד שנשכב על הרימון כדי להציל את לוחמיו ומסר את נפשו במלחמת 

 לבנון השנייה.

 איזהו גיבור הכובש את יצרו

גבורה על היצר זוהי גבורה שאדם מוותר על משהו או מתנהג לא לפי מה שבא לו 
א טוב, בעצם מתגבר על עצמו. בניגוד לגבורה הקודמת שזה גבורה בגלל שהוא יודע שזה ל

כנגד מישהו אחר. לדוגמא יש מצווה לעזור לאדם  שחמורו קרס מעומס משא ואם אתה 
רואה שני חמורים אחד של חבר שלך ואחד של שונא שלך אפילו אם השונא צריך לטעון 

מחמורו של אוהבו, ואילו  ולא לפרוק מן התורה אתה חייב דווקא לעזור בפריקת המשא
חכמים חייבו אותו ללכת אל חמורו של השונא, ולעזור לו בטעינה, שהיא לא כל כך 
חמורה, כדי לכוף את יצרו לשלום. סיכום העולה מן הדברים בעניין ההוא כי האיפוק הוא 

 הגבורה )הרב ישראל וייס גבורה יהודית מאמר ד'( 

אשר מזדמן אדם לקבוצת אנשים דוגמא נוספת של גבורה על היצר היא כ
המדברים לשון הרע, ישקול מתוך שלוות נפש, מבלי להרגיש מאויים או מתבייש 
מהנוכחים מה עליו לעשות האם כדאי להוכיח את המדברים או אולי בתוכחתו יגרום 
שינסו לתרץ את עצמם ובכך ידברו עוד יותר דברי גנות? האם עדיף לנסות להעביר נושא או 
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וב את חברתם. ניתן לשקול בצורה נכונה את האפשרויות  התגובה רק בתנאי  אולי לעז
שהוא מרגיש חזק ובטוח מספיק ואינו רגיש מדי למה יגידו או יחשבו אחרים. נדרשת פה 

 גבורה להלחם נגד לחץ חברתי וגם נגד לשון הרע.  גבורת היצר!

הפיזית בשעת אם משווים בין שתי הגבורות אפשר לראות שני דברים. הגבורה 
מלחמה היא גבורה חד פעמית ואילו גבורת היצר היא תמידית יומיומית.  יחסה של 
הסביבה לגבורות השונות הוא שונה. הסביבה מעריכה יותר בן אדם שהציל תינוקת מבית 
בוער מאשר אדם אשר לקח על עצמו לקום בבוקר כל יום לתפילה בכל מצב. לסיכום 

ותר נחשבת בעיני הציבור דווקא גבורת כיבוש היצר היא למרות שגבורת המלחמה היא י
 יותר קשה .

שני צדדי הגבורה גבורת היצר וגבורת המלחמה קשורים זה בזה.  לדוגמא דוד ידע  
 להשתלט על היצר וגם להלחם באויביו.

סוג שלישי של גבורה היא גבורה גם על עצמי וגם על מישהו אחר למשל "באבות 
כתוב איזה גיבור שבגיבורים מי שעושה שונאו לאוהבו שפה הוא דרבי נתן" )פרק י'( 

 מתגבר גם על הכעס של עצמו וגם על האיבה של חברו.

 איך נבדיל בין גבורה לפוזה? 

לפעמים אנחנו רואים בן אדם שמתנהג בגבורה אבל האם תמיד הוא מתנהג ככה  
בה אחת: אם אין איך נדע שהוא באמת מתנהג ככה ולא סתם בשביל לעשות רושם? תשו

אנשים והוא עדיין מתנהג כך ונוהג בגבורה סימן שזה נובע מבפנים ולא מהצורך להרשים. 
תשובה שנייה:עוד דרך להבדיל בין גבורה לפוזה זה המטרה לשמה אנו עושים את הגבורה 

קמ"ש כי הוא לוקח מישהו לבית חולים אז זה  160הנ"ל, לדוגמא,  אם בן אדם נוסע על 
כדי להרשים את חברה שלו או את כל החבר'ה שלו  160אם הוא סתם נוסע על  בסדר אבל

אז זו סתם פוזה.   גיבור יכול להיות אדם חזק מבחינה פיזית או אדם חלש מבחינה פיזית 
לא כל גבורה דורשת כוח פיזי, הגבורה דורשת אומץ אבל לא כל אומץ הוא גבורה ולא כל 

 אמיץ הוא גיבור.

ומעים את המילה גבורה אנו מקשרים זאת לאדם ליחיד, אבל בדרך כלל שאנו ש
לא בהכרח. גם ציבור יכול להפגין גבורה ציבורית לדוגמא תושבי שדרות שמשך שמונה 
 שנים הם נמצאים תחת ירי הקאסמים וממשיכים לחיות חיים רגילים ולא בורחים משם. 

 גבורה פנימית

רירים חזקים ובולטים. כדי להיקרא גיבור אין צורך במבנה גוף בעל ש
של גבורה אמיתית נכונים בכל מצב בין אם מדובר בהרמת משאית אצל  םהקריטריוני

אדם חזק מאוד ובין אם מדובר בחולה תשוש המנסה להרים את הכרית שלו שנשמטה כל 
אחד יכול להיות גיבור לפי שיעור הכרתו בכוחותיו ובמגבלותיו יהיו מה שיהיו ולהתמודד 

 בהתאם לדרישות הרגע בנחישות.  עם מטרותיו

גיבור יכול להיות אדם חזק מבחינה פיזית או אדם חלש מבחינה פיזית לא כל 
גבורה דורשת כוח פיזי, הגבורה דורשת אומץ אבל לא כל אומץ הוא גבורה ולא כל אמיץ 

 הוא גיבור.

 כיצד רוכשים גבורה פנימית? 

ם צריך לדעת שזה בכוחו וזו כל אחד יכול להתייאש ולהגיד שזה לא בכוחו. אד
תכונה נרכשת ולאו דווקא תכונה מולדת. ישנם מספר גורמים שבעזרתם נוכל לבנות גבורה 

 פנימית אנו נתמקד בשלושה:
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א( הכר כוחותיך! אדם צריך להאמין שיש לו את היכולת להתמודד עם סוגים 
תח אותם, אבל המיוחדים שלו ולפ תשונים של משימות, אדם צריך להכיר את הכישרונו

אם הוא אדם שברירי שלא מסוגל להתמודד עם קשיים הוא לא יגיע לשום מקום. הוא 
צריך להיות מודע לכוחות הנפש ולדעת לפתח אותם. מרגלא בפומיה של ר' ירוחם ליבוביץ 
זצ"ל "אוי לו לאדם שאינו מכיר את ליקויי נפשו שהרי אינו יודע מה עליו לתקן אבל אוי 

ינו  מכיר מעלותיו כי הן אפילו את כלי עבודתו אינו מכיר." יוצא מפה ואבוי לאדם שא
שגם אם האדם יודע מה לא טוב אצלו  אבל לא יודע מה טוב אצלו ואיזה מעלות יש לו אז 

 אינו מכיר את האמצעים שניתנו לו לתקן את הפגמים שלו.

בהן ב( קבע מטרות סבירות. אל תציב לעצמך מטרות שאתה יודע  שלא תעמוד 
לדוגמא  בצבא  אדם רוצה סיירת אבל הוא לא מסוגל לזה אז שיידע להכיר את מגבלותיו 
כי אם הוא מציב לעצמו מטרות גבוהות מידי והוא לא יצליח בזה, אז, הוא ייפול לדיכאון 

 וייאוש.

ג( בטח בה' יתברך. אדם צריך לעשות את כל המאמצים מצידו להאמין שה' איתו 
את  להצליח במטרותיו ואם חלילה  לא הצליח  אז להאמין שהכול ועוזר לו ויחד עם ז

 לטובה, יאחיםםםםםםםםםםםםם!!!!

 נסכם: 

לעתים מצליחים להשיג את מטרתם,  -לא כל מעשה גבורה מסתיים בניצחון. גיבורים · 
 ולעתים נכשלים. אבל כל מעשה של גבורה הוא ניצחון של הרוח האנושית. 

 



34 

 ליןישראל אסו/ ימות המשיח

 מהו משיח ?

פירוש המילה משיח בעברית הוא מלשון משיחה כל דבר המגיע לשלמותו אנחנו 
למשה  ה"הקבמושחים אותו בשמן כמו שסיימו בני ישראל לבנות את המשכן אז אמר 

למשוח את הכל בשמן המשחה שזה סיומו של המשכן וכמו כן שממנים כהן גדול מושחים 
ממליכים אותו מושחים אותו בשמן המשחה כיון אותו בשמן המשחה וגם כן למלך ש

 ......שמשיחה בשמן על פי היהדות מסמלת את ההשלמה

 מה היא אמונה במשיח ?

ין במשיח עצמו אלא להאמין מה הפירוש להאמין במשיח? אין הכוונה להאמ
להאמין שתהיה גאולה לעם ישראל ואיך תהיה הגאולה על ידי שעם ישראל יחזרו  בגאולה
  ה יביא את המשיח שהוא סימן שנגאלנו."ואז הקבבתשובה 

האמונה במשיח פירושה השלב הרוחני האחרון לעם ישראל. פירוש שהמשיח יהיה 
מנהיג לא של חצי מהעם או של רוב העם אלא של כל העם שנמשכים אחריו באהבה. הדבר 

שים העיקרי באישיותו של המשיח הוא שהמשיח נותן דוגמא לשלמות של החיים וכך אנ
ילכו בעקבותיו כמו שהנביא ישעיהו תיאר את המשיח "ירום ונישא וגבה מאוד" ומוסיף 
עליו המדרש אפילו יותר ממשה רבנו אבל הרמב"ם  כתב שיהיה גדול כמו משה רבנו 
ומסביר הרמב"ם בהלכות מלכים פרק יא' הלכה ג' שהמשיח לא צריך לעשות אותות 

דוד הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו כפי ומופתים ומוסיף ואם יעמוד מלך מבית 
תורה שבכתב ותורה שבעל פה ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה וילחם מלחמות ה' 
הרי זה שהוא בחזקת משיח אם עשה והצליח ונצח כל האומות שסביבו ובנה מקדש 

לעשות במקומו וקבץ נדחי ישראל הרי זה משיח בוודאי.. לא צריך לחשוב שמשיח יצטרך 
ניסים ונפלאות ולחדש דברים או להחיות מתים אלא הרמב"ם פוסק כדעת הסוברים 
בגמרא שאין הבדל בין הימים שלנו לימות המשיח אלא שיעבוד מלכויות כלומר הגאולה 
לא באה לשנות סדרי עולם אלא עולם כמנהגו נוהג  פירושו של דבר ביאת הגאולה היא 

ון היצר הטוב של האדם על היצר הרע שבאדם ניצחון הרע על הטוב. פירוש ניצח
והתעוררות של תשובה שבסופו יבוא גם שינוי פוליטי חברתי לא יהיו עוד ראשי ממשלה 
ושרים אלא תהיה חירות גמורה של האדם לבטא את צלם האלוקים שבקרבו...."וגר זאב 

יר פה הפסוק עם כבש ונמר עם גדי ירבץ ועגל וכפיר ומריא יחדו ונהר קטן נוהג בם" מסב
שעם ישראל משולים לכבש ולגדי והגויים לזאב ולנמר שבדרך כלל החיות האלה לא 

 מסתדרות ביחד אבל שיבוא המשיח הן יחיו ביחד בשלום.

 דמיון קדושת כלי המקדש לכהן

כשם שמושחים את כלי המקדש כך מושחים גם את הכוהנים כיון שהם כעין כלי 
במקדש ולכן אין לו כל מעמד עצמי של קדושה משלו  ה"הקבהמקדש   כלי שרת לשרת את 

אלא חלה עליו קדושת המקדש. כל כהן שהתמנה לכהן גדול היו צריכים למשוח אותו 
מחדש כיון שמעכשיו הוא כבר לא כהן רגיל אלא כהן גדול. לכהן גדול יש לו מעמד של 

ששאול התמנה קדושה בפני עצמו לעבודתו המיוחדת וראינו שגם מלך נמשח בקדושה כמו 
למלך כמו שנאמר "ויקח שמואל את פך השמן ויצוק על ראשו" וכמו שנאמר על דוד המלך 

 שהתמנה למלך "קום מושחהו כי זה הוא". 

 מדוע המלך נמשח?

ונשאלת השאלה אנו מבינים למה מושחים כהן בשמן המשחה כיוון שהוא כלי 
ברתי שקשור לעם .למשל. במקדש. אבל מלך הוא בכלל תפקיד ח ה"הקבשרת לעבוד את 

לעיניני שלום ומלחמה. לכאורה יש פה חילול הקודש של משיחה שאין בה דבר של קודש. 
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על השמן הזה נאמר "על בשר אדם לא ייסך...ונכרת מעמיו" ועוד קשה שמשיחה לא 
הוזכרה במפורש בתורה אלא נלמדה מפסוק "על בשר אדם לא ייסך" ודורשים ולא על 

   נו אדם?המלך וכי מלך אי

 תירוץ מדוע המלך נמשח 

ואפשר לתרץ שיש הבדל בין משיחת כהן גדול למשיחת המלך. משיחת הכהן הגדול 
היא באופן אישי אבל משיחת המלך היא לא באופן אישי אלא רק בשושלת כשיש מחלוקת 
על הירושה אז מושחים את המלך לחזק את מעמדו אבל בתנאים רגילים שאין מחלוקת 

 חים את המלך. }על פי הג"מ הוריות יא' ע"ב{אז לא מוש

ואפשר להסביר על פי המנחת חינוך שאת מלך המשיח לא נצטרך למשוח כיון 
שהמשיח יהיה מוסכם על כולם כיון שהוא יורש בלי ערעור של מלכות בית דוד לכן לא 

  נצטרך למשוח אותו.

 הזהב המשיחיות ועגל

ו מחשבה רחוקה או רעיון שמימי המילה משיחיות יוצרת אצל רבים כיום איז
. המשיחיות בישראל היא משהו אחר היא תשהוא בלתי מושג או של הזיות לא ריאליו

. ועם ישראל כמו שאמרנו שהיא תמושג ארצי ריאלי טבעי זוהי מלכות ישראל האידיאלי
מלכות טבעית אינה מלכות טבעית רגילה היא מבטאת את הפעילות בתחומי החברה 

מדע ומדיניות למען הערכים והמטרות שלשמם בא עם ישראל לעולם. כל כלכלה צבא ו
הפעילות הזו נועדה לשרת את הרעיונות האלוהים בעולם זוהי המשיחיות של עם ישראל. 
כדי לקדש את שם ה' בעולם לשם כך צריכה לעמוד בראשו אישיות ההולמת את 

ינו ממלא את ייעודו התפקידים המגוונים והקשים והמסוגלת ליישמם כשעם ישראל א
הערכי וממיר אותו בעגל הזהב אין לו זכות קיום ולכן אנו מתארים את אותה אישיות 

 בתואר המקודש "משיח"

עגל הזהב לא היה עבודה זרה כפשוטה. הייתה זו נהירה אחרי החומרי אחרי  
הנוצץ והמבריק השטחי והמוחשי שככה מקובלים בחברה האנושית ומי בעולם לא רוקד 

יב עגל הזהב?  אולם לעם ישראל ישנו יעוד אחר. הוא לא יצא ממצרים כדי לסגוד לעגל סב
פרוש: בשביל לעבוד אותו אלא כדי להקים את המשכן ולהיות בעצמו עם ישראל משכן 
לשכינה. אך הוא העדיף את העגל מהספר אילולא חטא העגל היה העולם בא על תיקונו 

ת ומביאה אל השלמות. חטא העגל הוא שגרם לכך מיד המשיח היה בא וגואל את האנושו
 שהדרך אליו נמשכת זמן רב.

 האם יש הבדל בין התקופה שלנו כעת לבין התקופה שיבוא המשיח ?

לדעת הרמב"ם עולם כמנהגו נוהג פירוש הדבר שלא יהיה שינוי ממנהגו של עולם  
רגיל. ומה שנאמר ולא יהיה איזה שינוי או חידוש ממעשה בראשית אלא שהעולם יתנהל כ

בישעיה }פרק יא' פסוק ו'{ "וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבוץ" הכוונה ישראל משולים 
 לכבש שישבו יחד עם הזאב שזה הגויים בימות המשיח ובכל זאת עם ישראל ישבו לבטח. 

? והאם יש הבדל בין לעם ישראל שלטון עצמישלטון עצמי האם יש 
 מות המשיח ?השלטון של עכשיו לשלטון של י

אמרו חכמים אין הבדל בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכויות בלבד 
שבעולם הזה היינו חיים תחת שלטון הגויים שהם קבעו לנו מה לעשות ומי יכנס לארץ 
וכיום זכינו להיות בעלי הבית של עצמנו יש לנו ממשלה וכנסת שאמנם מורכב מדעות שוני 

גויים ואנו בני חורין. זו התחלת ימות המשיח הקמת מדינה היא אבל איננו משועבדים ל
אחת מהצוות שמונה הרמב"ן הוא אומר שהארץ הזאת תהיה בידנו ולא ביד זולתנו 
}הוספה לספר המצות מצוות עשה ד'{ הארץ בידנו הכוונה תחת שלטוננו העצמי. הרמב"ם 



36 

תכן מלך ישראל בחוץ משתמש במילה אחרת הוא אומר שצריך להמליך מלך ודאי שלא י
לארץ. הרמב"ן מסתפק בשלטון יהודי לאו דווקא מלכות. כמו בזמן שפוט השופטים אמנם 
היה אי סדר גדול באותה תקופה "ואיש הישר בעיניו יעשה" }שופטים יז' ו'.כא' כה'{ אבל 

 לא היה שלטון גויים. שלטון עצמי הוא מצווה והוא גם הבטחה.

ישוב בתשובה האם יש קץ לגלות אם עם ישראל חס וחלילה לא 
 והמשיח יבוא בכל זאת?

יש זמן שהוא הזמן הסופי מתחילת הבריאה עד היום אנחנו בחמשת אלפים ושבע 
מאות שנה ומשהו ושזה יגיע לששת אלפים שזה כניסת השבת יבוא המשיח וכיון שאלף 

מול כי שנה אצל הקב"ה הוא כמו יום אחד כמו שנאמר כי אלף שנים בעיניך כיום את
 יעבור פירוש הפסוק שכל יום אצל הקב"ה הוא אלף שנה אצל בני אדם. 

נסיים בדבר טוב על ביאת המשיח כתוב "ובא לציון גואל ולשב בפשע ביעקב נאם 
ה'"  בעזרת השם שנזכה כל ישראל לביאת המשיח ולבנין בית המקדש ולעולם שכולו טוב 

תם לשרת בקודש את השם וגם לויים עם כוהנים שישרתו בבית המקדש ויעשו את עבוד
 שיוכלו לשרת בבית המקדש ובעזרת השם נזכה כמה שיותר מהר לביאת הגואל. אמן
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איך אנשי התורה מתייחסים למדע, האם יש חובה או איסור 
 להתעסק וללמוד את המדע ומה היחס שלנו ללימודי חול?

 יניב אשטמקר

 מו: פיזיקה, אסטרונומיה וכו'.בימי הביניים המושג מדע כלל את מדעי הטבע, כ

חכמים בימי הביניים ובדורות האחרונים התנגדו ללימודי המדעים מסיבות 
טקטיות ולא מסיבות עקרוניות. הסיבה העיקרית להתנגדות חלק מחכמי ישראל למדע 

 היא ביטול תורה. התעסקות במדע עלולה לגרור העדפת לימוד המדע על פני התורה.

דת מדעים היא כפירה בתורה.לימוד המדע עלול לגרום למי-סיבה נוספת לאי
לכפירה בתורה, לא מפני שלמידת הטבע עלולה להוביל לכפירה, אלא מפני שחלק נכבד 

 ממלמדי המדעים היו כופרים.

דוגמה: רבי יוסף יעב"ץ כתב שהסיבה לגירוש ספרד הייתה בגלל שאנשים למדו 
 עזבו את לימודי התורה לגמרי.תורה כמה שנים ואחרי זה עברו להתעסק במדע ו

וכן הרשב"א שיחד עם רבני זמנו החרימו את למידת הספרים האלו לאנשים 
חוץ מרפואה שזה דבר חשוב בתורה היו מחכמי הדורות האחרונים  25-שגילם פחות מ

 שהתנגדו ללימודי מדע גם אם זה לצורך פרנסה

מוד מדע רק כמקצוע הרב א,ס, בלוך והרב אלחנן וסרמן הם היחידים שהתירו לי
 להתפרנס ממנו.

כל הסייגים שאסור ללמוד שבגללם אסרו ללמוד מדעים בתקופה ההיא היו 
מסיבות טקטיות אבל לא ביססו אותם על מקורות מהתורה או מההלכה שמצבעים על 

 בעיה מהותית בלימוד המדע.

 מהן הסיבות שיש לעסוק במדע?

נים שהיו גדולי תורה לדורות וגם רבים מחכמי ימי הביניים וגם בדורות האחרו
ר' סעדיה גאון ועד רבנו בחיי אבן פקודה בעל "חובת הלבבות" ועד הרמב"ם -הוגי דעות מ

לימודי המדע הם כמו שאומר הרמב"ם כרקחות, -והם ראו בלימודי מדעי הטבע חובה
טבחות, ואופות לתורה והם לימוד מישני ללימוד   אבל המדע מסייע ללימוד התורה 

 גדרת הרמב"ם "כשפחה המסייעת לגברתה".כה

היו מחכמי ישראל שגילו במקצועות המדע הכרח ללמוד אותם כדי לדעת אותם 
 כדי לדעת איך לקיים חלק ממצוות התורה.

ויותר מזה אומרים חכמים ששני דברים ניתנו מהקב"ה התורה שניתנה לעם 
הטבע והבריאה גורמת ישראל והעולם שנברא, וההתבוננות בקיום העולם ובמורכבות 

 לאדם לראות יותר את חכמת הקב"ה ולחזק את אמונתו בה' ואת קיום המצוות והתורה.

"חובת הלבבות": )שער ב' פרק ב'("האם אנו צריכים להתבונן בברואים והאם לא? 
נאמר שהתבוננות בברואים והראיות שמביאים מכך על חוכמת הבורא יתברך חובה עלינו 

ב ומן המסורה... השכל מעיד שיתרון המדבר )האדם( על שאינו מצד השכל מצד הכתו
מדבר )בע"ח( אינו אלה במעלת הכרתו והבנתו וההשגה שהוא משיג את ידיעת סוגי 
החוכמה השקועים בכול העולם". אם היתרון של האדם על החיות מתמקד ביכולת 

איך ישתמש בו? השכלית להבין ולהעמיק האדם חייב לנצל את היתרון הזה ולהשתמש בו. 
 ילמד ויחקור ויבין את נפלאות הבריאה.

 האם בעזרת המדע ניתן לחזק את אמונתנו בהקב"ה:
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הרמב"ם כותב בהלכות יסודי התורה בפרק ב' שישנה מצווה לאהוב את ה' וליראה 
 ממנו. 

בהלכה ב' שואל הרמב"ם כיצד אפשר לקיים את המצוות האלו? וכך הוא עונה: 
במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהם חוכמתו שאין לה  "בשעה שיתבונן האדם

מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאווה תאווה גדולה לידע ה' הגדול...   -ערך ולא קץ 
 "צמאה נפשי לאלוהים לאל חי" )תהלים מב , ג(.

אנחנו לומדים מדברי הרמב"ם שההתעסקות במדעי הטבע מראה לנו שזו חוכמה 
יוצר אצלנו השתוקקות לחוכמת הבורא וזו בעצם אהבת ה' גם אלברט  שאין לה קץ וזה

עליון: " החיים היו נראים לי ריקים  חאינשטיין מספר שהוא הרגיש שמעבר למדע יש כו
לחלוטין בלי הרדיפה אחרי המטרה שלעולם אין להשיגה בתחומי האומנות והמחקר 

 המדעי".

 מדעיות? תוכיצד נתייחס לסתירות שיש בין התורה לתיאורי

עד עכשיו ראינו שהכרת המדע תורמת לחיזוק האמונה אבל מצד שני ישנם אנשים 
 כופרים שמשתמשים במדע כדי להוכיח את כפירתם.

התחומים שבהם יש לכאורה סתירה בין המדע ובין התורה הם: גיל העולם, 
נברא והתפתחות העולם. מתוך התורה יוצא שהעולם נברא לפני מספר אלפי שנים והוא 

בשלמות כשהאדם הוא מרכז הבריאה לעומת זאת המדע טוען שהעולם קיים מליוני שנים 
 והכול מתפתח לאט והאדם הוא תוצאה של תהליך ארוך

 כיצד ניתן להתמודד עם סתירות אלו?

אם נבסס את האמונה על הכחשת המדע נגיע למקומות בהם הגילוי המדעי הוא 
 נה.חד משמעי ודבר זה יהיה סתירה באמו

אם ננסה לתאם בין תורה ואמונה ניתקל בקושי שהרי המדע נתון לשינויים ובכול 
 דור עלינו לפרש את התורה  מחדש ביחס למדע. דבר זה הוא השפלה לתורה.

הגישה לתחום הזה של סתירות בין תורה למדע צריכה להתבסס על הפרדה בין שני 
העולם. התורה מדריכה אותנו  העולמות. התורה מבוססת על אמונה בבורא ועל תכלית

להגיע לשלמות במישור הרוחני המלמדת אותנו כיצד להתנהג בעולם ואיך להגיע לבורא 
שמשגיח על העולם. המדע, לעומת זאת, מתעסק בעולם כפי שהוא עומד לפנינו בצורה 

 החיצונית מבלי להבין את הסיבה והתכלית.

שוב לנו שנאמין בבריאת אם למשל נתייחס לסתירה בנושא התפתחות העולם ח
 העולם ע"י הקב"ה גם אם באופן טכני זאת הייתה התפתחות של מיליוני שנים. 

השלב השני אחרי שהפרנו בין התחומים הוא סתירת המדע ע"י שלילת היסודות 
 שלו.

הרב בר שאול בספר "מערכי לב" תוקף את חישוב המדע לגיל העולם. חישוב זה 
פועלים היום כמו שפעלו אלפי שנים אבל אולי היה שינוי  מתבסס על הנחה שחוקרי הטבע

בפעולת הכוחות ואלי יש בעולם כוחות נוספים שאנחנו לא מכירים ולא לוקחים אותם 
 בחשבון.

השלב השלישי הוא התאום בין התורה לבין המדע התורה נמצאת מעל התורה 
לעשור מתייחס  ומעל המדע כמובן. הרב שלמה וולבה במאמרו "אמונה" בספר בן ששת

לגילוי של האטום ומראה איך המדע לא מסוגל לקבוע האם האטום בנוי מחלקיקים או 
שהוא תנועה של גלים, המדע נעצר בעקבות הסתירה. אולם, המאמין מבין שלכול הדברים 

 מקור אחד.
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 סיכום

 מלימוד מדעים. עראינו שהיו לחכמי ישראל סיבות משמעותיות להימנ

לי הדורות למדו מדע וראו בלימודי המדעים חובה ואמצעי מצד שני רבים מגדו
 להגיע לאמונה ולאהבת הקב"ה.

את הסתירה בין התורה לבין תיאוריות מדעיות אפשר ליישב בדרכים שנות אבל 
 העיקר הוא ההבנה שמדובר בשני עולמות שונים והתורה נמצאת מעל המדע
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 ארז ביטון/ השגחה אלוקית

 גדול מאוד בעבודת ה' כאמור בי"ג עיקרים:השגחה אלוקית זהו עיקר 

אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו יודע כל מעשי האדם וכל 
 מחשבותיהם שנאמר:"היוצר יחד ליבם המבין אל כל מעשיהם".

ככל שנחקור ונדע לעומק את עיקר חשוב זה נדע איך לעבוד את הקב"ה בצורה 
 לנהל את עולמו. טובה יותר ונבין מעט את דרכו של הקב"ה

נושא זה הינו רחב מאוד וחולש על תחומים רבים כגון שאלות צדיק ורע לו רשע 
וטוב לו, הטוב והרע בעולם, וכו' אינני מתכוון במאמרי זה לדון באותם נקודות על אף 

 חשיבותם אלא להעזר בהם על מנת להבין את נושא ההשגחה.

 מהי השגחה? 

 ים עיקריות. ניתן להבין את ההשגחה בשני דרכ

א.   שימת עין, הקב"ה  משגיח שהבריאה לא תכחד אלא תמשיך להתקיים 
 כמתוכנן  

ב. התערבות אלוקית ממשית בכל פרט ופרט ומלווה את הבריאה תמיד על מנת 
 לעזור לבריאה להשלים את ייעודה ולנהל את העולם כמתוכנן ע"י הקב"ה. 

 ובות בעיקר גדול זה.במאמר זה  החלטתי להתייחס למספר נקודות חש

 השגחה פרטית השגחה כללית

 : ישנם שני סוגי השגחה בעולם השגחה כללית וההשגחה פרטית .לדעת הרמח"ל

ההשגחה הכללית נועדה להמשך  קיומו של העולם ולהשגיח שבאמת הכל  מתנהל 
 כמתוכנן,

והשגחה פרטית שנועדה להראות לאדם את הדרך הנכונה ללכת בה בשביל שיוכל 
 גיע לשלמותו והשלמת ייעודו  והיא מתיחסת למין האנושי בלבד.לה

ההשגחה הכללית נובעת מהעובדה שהעולם קיים למטרה מסוימת כל החוקים וכל 
הטבע נוצרו בגלל שהם הכרחיים למטרה, ולכן כל עוד המטרה קיימת צריך הקב"ה 

 להשגיח שאכן כל הבריאה תתקיים כדי שבאמת יוכלו להשלים את המטרה.

שלמות האדם והבחירה החופשית הם התכלית של האדם, וכדי להשיג דברים אלו 
חייב האדם לעבוד קשה ולטרוח כל ימיו, בשביל זה באה ההשגחה הפרטית להדריך את 
האדם ולהראות לו את הדרך בכך שיהיו השלכות על מעשיו אם זה שכר כתוצאה מפעולה 

 טובה או עונש כתוצאה מפעולה רעה.

 "ל ישנם שלוש הבחנות בהשגחה הפרטית: לשיטת הרמח

 כלומר הכל צפוי וידוע אצל הקב"ה עבר,הווה,עתיד -ידיעת ה' בכל פרטי הבריאה

 כלומר מה שה' דן וגוזר גזרות בעולמו. -השקפת ה' בבריאה

 כלומר הוצאת רצונו של הקב"ה אל הפועל. -השקפת ה' בבריאה

ללית להמשך קיומו,  ואילו : על כל אדם ואדם  חלה  ההשגחה הכדעת הרמב"ם
ההשגחה הפרטית על האדם תלויה במדרגתו של אותו אדם, ככל שיהיה קרוב יותר ויאמין 

 יותר כך ההשגחה האלוקית כלפיו תגדל.
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מזה מסיק הרמב"ם שהרשעים והכופרים ההשגחה הפרטית לא חלה עליהם והם 
קיומם,ואין בעלה כמו שאר בעלי החיים והצמחים, שההשגחה שיש עליהם היא להמשך 

מסוים שנושר מהעץ השגחה שדווקא הוא ספציפי ינשור,או עכביש שטורף זבוב זה לא 
 מכוון דווקא בעכביש הזה ובזבוב הזה,אלא הכל במקרה. 

מכאן הרמב"ם פותר את בעיית צדיק ורע לו ומסביר, שגם הצדיק בשעה שנחלש 
מונה וברגע כזה יכול שיבוא מעבודת ה' גם  ממנו סרה ההשגחה שהרי ההשגחה תלויה בא

 על הצדיק גם דברים רעים. 

נושא זה מסביר גם הכוזרי אבל בצורה שונה מהרמב"ם, אומר הכוזרי קיים הבדל  
בין איך שהקב"ה יוצר לבין איך שהאדם יוצר. הקב"ה יוצר יש מאין והאדם יוצר יש 

כבר הכין לו( מה מיש)הקב"ה יוצר משהו מכלום ואילו האדם יוצר ממשהו קיים שהקב"ה 
שאומר בעצם  שיצירת האדם תמשיך לפעול גם בלי השגחה של היוצר, כמו השעון ברגע 
שהאדם יצר אותו הוא בעצם ממשיך לפעול מעצמו ואין צורך בהשגחה של היוצר להמשך 

 תפקודו.

ואילו הקב"ה שיוצר יש מאין והיצירה בעצם באה ממנו בלבד המשך קיומה של 
 כל רגע ואם יפסיק מלהשגיח עליה תפסיק אותה יצירה מתפקודה.היצירה תלויה בו ב

ומתוך זה הוא מבין שחייב שבכל רגע ורגע שתהיה השגחת הבורא על עולמו 
 וברואיו.

לדעת הכוזרי אין הבדל של ממש בין השגחה כללית להשגחה פרטית וההשגחה 
ים כל מין הפרטית כלולה בעצם בהשגחה הכללית אלא שהשגחה הכללית באה כדי לקי

ומין כמתוכנן לו, ואילו האדם  בגלל הבחירה החופשית שבו לא יתקיים כך אלא על ידי 
 שכר ועונש לכל אדם ואדם.

 ידיעה ובחירה

לאחר שראינו את דעתם של הרמח"ל והרמב"ם שאומרים שיש השגחה פרטית 
ע לאדם)לדעת הרמב"ם חוץ מהרשעים(, האם קיימת לנו אפשרות הבחירה הרי הכל ידו

 וצפוי אצל הקב"ה?

א.אומר הרמב"ם:באמת הכל צפוי וידוע מראש אבל אל תחשוב שעובדה זו שוללת 
את זכות הבחירה של האדם אלא לאדם יש בחירה והוא יחליט מה ברצונו לעשות. מסביר 
ה"אור שמח" אם אדם יתבונן הוא יבין לבד שחייב שיש לו לאדם בחירה חופשית, שעובדה 

צונו, ואם בכל זאת נגיד שרצונו של אדם כתוב כבר,אז כל ההשתדלות שהוא פועל על פי ר
של האדם לפרנסתו וכל צרכיו בעצם מיותרים כי ממילא הכל צפוי כבר,אלא חייב לומר 

 שלא כן שהרי אדם שלא ידאג לפרנסתו יחסר לו.

והרמב"ם גם מסביר שהידיעה האלוקית שונה בתכלית מהידיעה האנושית   
הבין את "הידיעה" האלוקית ולכן אין להקשות בין הידיעה והבחירה והאדם לא יכול ל

 אצל הקב"ה.

מביא רבנו בחיי דו שיח בין הנפש והשכל ושם מעלה  ב.בספרו "חובת הלבבות"
הנפש את אותה הבעיה של הבחירה ומראה שמצד אחד רואים בספרי הקודש שכל מה 

שר חפץ ה' עשה בשמיים שנעשה בעולם זה בתנאי שככה רצה ה' כמו שכתוב:"כל א
ובארץ" או הפסוק:"אם ה' לא יבנה בית שוא עמלו בוניו בו", ועוד פסוקים רבים 

 שאומרים לנו שהאדם לא יכול לעשות כלום אם הקב"ה לא נותן את הרשות.

מצד שני אפשר לראות  בתורה פסוקים שאומרים לנו את ההפך שהמעשים 
ם, ועל מעשיו  יקבל שכר או עונש ואת זה שהאדם עושה הם בבחירה שלו והוא אחראי לה
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אנו רואים מהפסוק:"ראה נתתי לפנייך היום את החיים ואת הטוב.... ובחרת בחיים" ועוד 
 פסוק:"כי פועל אדם ישלם לו."

 ועל זה שואלת הנפש איך אפשר להסביר את הסתירה הזו? 

ודע הכל תשובתו של רבנו בחיי זהה לזו של הרמב"ם:שאנו שואלים האם הקב"ה י
 אנחנו בכל לא מבינים מהי ידיעה אצל הקב"ה. 

כמו בברכת אבות הרי אנו אומרים שה' גיבור,הכוונה היא שה' גיבור? אלא שזו  
גבורה למעלה מהשגתנו אנחנו בכלל לא מבינים מזה גבורה שמדובר בה'. הקב"ה המציא 

 ב"ה. את הידיעה הוא מעל לזה ואנחנו בכלל לא מבינים מהי ידיעה אצל הק

 הרב ארוש בספרו "בגן האמונה" מביא את דעת הבעל שם טוב :

 הדרך בה יאמין האדם  בהשגחתו של הבורא היא האמונה בקב"ה.

כאשר יאמין האדם בבוראו יבין שההשגחה קיימת בכל אדם ואדם ובכל רגע ורגע 
שאם לא ככה מה יימנע מהאדם לחטוא? למה שלא ילך עם אשת אחיו, למה שיהיה אדם 
הגון ומוסרי, אלא חייב לומר שהאמונה והידיעה שיש דין ויש דיין הן שירחיקו את האדם 
מן הרע. הקב"ה קובע על סמך זה שהוא יודע מהו הטוב האמיתי איך בדיוק חייו של פלוני 
יראו האם יהיה עשיר או עני היכן יגור, כמה ילדים יהיו לו וכל זה כדי שיוכל להשלים את 

ן השגחה כללית בעולם אלא פרטית ומתייחסת לכל פרט ופרט  באדם ייעודו .לדעתו אי
ולכל מין ומין בבריאה אם זה בעץ ספציפי או יתוש ספציפי . גם "הבעל שיח" מסכים עם 
דבריו והוא לומד זאת מהפסוק בתהילים:"הוא ה' אלוקינו בכל הארץ משפטיו",כלומר 

 ונו.שכל מה שקורה בעלום זה רק ע"י גזרה של הקב"ה ורצ

ועוד מסביר הרב ארוש שצריך אדם להאמין עד כדי ידיעה שהשגחת הבורא היא 
לטובת הנברא וכל מה שמכוון הקב"ה זה לטובתו האמיתית של הנברא שעל ידי השגחתו 

 וכוונו של הקב"ה יצליח האדם להגיע לשלמות וישלים את התכלית שלשמה בא לעולם.

של ה', וגם אם דרך זו היא בייסורים ויאמין בזה גם אם הוא לא מבין את דרכו 
ואין האדם רואה איך דרך זו תכוון אותו לשלמות, יידע האדם שאם הקב"ה בחר בשבילו 
בדרך מסוימת  אפילו בדרך של ייסורים, זו הדרך הטובה באמת בשבילו ויקבל הכל 

 באהבה ובידיעה שהכל  לטובה.     

ם הרי הקב"ה הוא אם באמת הקב"ה משגיח  איך ייתכן שיש רע בעול
 תכלית הטוב??

בכתבי הרב חיים ויטאל זצ"ל מובא סיפור שסיפר לו הארי ז"ל שעונה על שאלה זו 
 בצורה הטובה ביותר, נביא כאן חלק מהסיפור:

מסופר על קהילה שבתוכה התגוררה משפחה שאותה משפחה הייתה מאחת 
רא שמיים ומקפיד החשובות בקהילה בתו של ראש המשפחה התחתנה עם סוחר מצליח,י

 מאוד על מצוות צדקה.

 האישה נהגה בצניעות וגדלה את ילדיהם לאהבת ה' וחייהם היו מוצלחים מאוד.

יום אחד רצח גוי שיכור את בנם בן השלוש,אנשי הקהילה היו המומים וקיבלו 
קשה מאוד את המעשה וחלקם אפילו נשבר מבחינה רוחנית כי הם פשוט לא הצליחו 

 ל להיות שבבית עם צניעות עם צדקה עם אהבת ה' יקרה כזה אסון!להבין איך יכו

לעומת אנשי הקהילה ההורים הגיבו למעשה באמונה ובהכנעה גדולה קיבלו 
 עליהם את הגזרה וכעבור זמן מה המשיכו את חייהם כרגיל.
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לא עבר זמן רב ועוד אסון פקד את המשפחה אבי המשפחה שהיה צדיק גומל 
מון מעניי העיר היו נהנים מידו הרחבה, חלה במחלה קשה מאוד חסדים נותן צדקה שה

אנשי הקהילה שחרדו מאוד מהמקרה לא בזבזו זמן ומיד התחילו להתפלל ולהתחנן 
 מהקב"ה שיציל את אותו סוחר צדיק.

אך הקב"ה  החליט אחרת ואותו סוחר גם כן הלך לעולמו, כאבם של אנשי העיר 
ה גדולה זו ,ורבות היו השאלות למה נלקח מהעולם היה גדול מאוד כולם הרגישו באבד

 הצדיק הזה?ואיך ייתכן שכל התפילות לא הועילו?

כעבור מספר חודשים חולמת האישה חלום ובחלומה היא עומדת בגן יפהפה,מואר 
 באור יקרות ניחוח גן עדן עלה באפה,והיא הבינה שהיא נמצאת בעולם העליון.

אליה ושואל אותה  ן בעל הדרת פנים,הוא ניגשבין עצי הגן היא מבחינה באדם זק
אם היא רוצה לראות את בעלה, היא אמרה לו שכן והוא הוביל אותה להיכל ענק מלא 
בצדיקים שיושבים ושומעים שעור תורה מרב צעיר.בסוף השיעור ניגש אליה אותו צעיר 

 ולהפתעתה היא מגלה שזהו בעלה!

עזבת אותי מוקדם כ"כ? ואיך זה  בהתרגשות גדולה שאלה אותו בעלי היקר למה
 שאתה מלמד תורה בגן עדן הרי לא היית חכם מופלג בתורה אלא היית בעל מידות .

צחק בעלה ואמר לה:"דעי לך שאני הייתי גאון עצום בגלגול הקודם,אלא שלא 
התחתנתי,וכאשר עליתי למקומי בגן עדן טענו נגדי,שאי אפשר שאשב בגן עדן בלי שאקיים 

הראשונה המוזכרת בתורה פרו ורבו.לכן באתי בגלגול בשביל לשאת את המצוה 
אישה,להביא ילדים לעולם ולגדלם לתורה ולפרנסם.וכך היה שירדתי לעולם והתחתנתי 
איתך והבאנו ילדים לעולם וממילא כאשר קיימתי את המצווה והשלמתי את התיקון שלי, 

ה אני נהנה משכר מעשי הטובים לא היה טעם עוד להיותי בעולם השפל ולכן נפטרתי ועת
 ומהתורה שלמדתי".

 מה עם כל התפילות שהתפללנו עלייך למה הם לא הועילו?

ענה לה בעלה:"כל התפילות שהתפללתם כולן התקבלו.חלקם הועילו לי למקום 
 שאני נמצא בו ובחלקם השתמשו כדי לעזור לעם ישראל ולהצילם מגזרות.

שות בעולם,לא הייתה שום אפשרות אבל מאחר שלא היה לי שום תפקיד לע
 שאשאר בו".

 ומדוע מת בננו הקטן??

ענה לה בעלה:"בננו הקטן היה נשמה גבוהה מאד של צדיק קדוש.בגלגול הקודם 
 הוא נחטף מהעריסה לבין הגויים וינק מאישה נכרית, וזה הטיל כתם בנשמתו הזכה.

ת הזו בשל צניעותך לכן,הורידו אותו לעולם שיינק מאישה כשרה ואת נבחרת לזכו
 וצדקותך".

בסיפור זה אנו רואים אוסף של מקרים שלכאורה נראים לא מוצדקים ואף יכולים 
 לגרום לנו לחשוב שהעולם מתנהל בצורה של הפקר שום דבר לא מתוכנן הכל מקרה,

שנים שלא חטא,הוריו צדיקים נרצח ועוד במיתה  3הרי איך יכול להיות שתינוק בן 
וגם אביו שהיה נותן צדקה והחזיק המון מעניי הקהילה נפטר מן העולם משונה ואכזרית,

בגיל צעיר ומשאיר אחריו אלמנה.אלא שאחרי שהבעל בא לאשתו בחלום אנו מבינים 
שההפך הוא הנכון,הכל מתוכנן לכל דבר יש סיבה מחושבת מאוד,יש דין ויש דין העולם לא 

 הפקר! 
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ובה האמיתית כי הרי הוא תכלית הקב"ה שהוא רוצה רק בטובת האדם אבל הט
ועשה את זה לטובתם הגמורה בלבד אלא שאנשי העיר לא ראו  םהטוב סידר כך את העיניי

 זאת כך.

 לסיכום

 במאמר זה למדתי שיטות בהשגחה האלוקית.

שיטת הרמב"ם היא שההשגחה על בעלי החיים והצמחים היא מינית בלבד ואילו 
 אבל לפי דרגתו באמונה. על האדם היא פרטית על כל אחד ואחד

שיטת הרמח"ל ההשגחה האלוקית היא על עולמו של הבורא שהכל התנהל 
 כשורה,ואילו על האדם היא השגחה לפרטי פרטים ללא תלות בדרגת אמונתו.

שיטת הכוזרי שאומר שיש תלות בין הבריאה לבורא מה שאומר שההשגחה היא 
סבר לכך,ועוד הוא אומר שהאדם מושגח על כל פרט ופרט וכל רגע ורגע וראינו כבר את ה

 בפרטיות כדי שיוכל להגיע למטרה שלשמה הוא בא לעולם וזאת בשיטת  השכר והעונש.

ושיטת הבעל שם טוב שאומרת שהקב"ה משגיח על כל נברא ונברא בפרטיות אם 
 זה תולעת ואם זה אדם שניהם באותה ההשגחה.

משום שאני מאמין שלכל  אני חושב שבאמת ההשגחה היא על כל דבר בעולם,
בריאה ובריאה יש תכלית והיא לא באה לעולם סתם. מה שקים בעולם יש לו מטרה אם 
זה העץ כדי שייטיב עם הברואים ויעשה להם צל ואם זה הזבוב בכך שיטריד את הברואים 
ויכפר בכך על חלק מעוונותם, ואם זה כל בריאה ובריאה גם אם אנחנו לא מבינים את 

 ת חשיבותה בעולם. ייעודה וא

ואם זה כך חייב שהקב"ה משגיח על הכל אחרת אין אפשרות לנברא להשלים את 
 מטרתו שלשמה הוא בעולם ואז לכאורה הוא מיותר והיה עדיף שלא יבוא לעולם.
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 ויקטור ברדא /השיבוט הגנטי לאור ההלכה

רים זהו תיאור פעולה בה מקבלים מס' יצו -המושג "שיבוט" מגיע מהמילה שבט
 בעלי תכונות זהות.

 מהו השיבוט הגנטי?

השיבוט הגנטי הוא: נוטלים ביצית שנלקחה מגוף האשה ומפרים אותה ע"י תא 
 רגיל, בניגוד לדרך הטבעית של הפרית הביצית ע"י תא זכר מאדם.

החידוש בדרך זו היא שאפשר לקחת תא מכל אבר של הגוף ולגרום לו להפרות את 
 האוזן שלו... הביצית, לדוגמא תא מבדל

תהליך השיבוט הוא: את הביצית שהוצאה מגוף האשה מרוקנים במעבדה 
מגרעינה הטבעי, כך מקבלים את הציטופלזמה )מעטפת הביצית( ריקה מתוכן. במקביל 
לוקחים תא מכל אדם שנבחר בין אם הוא זכר ובין אם היא נקבה, התא שנלקח מורעב 

כל התכונות האופייניות לו כתא מסויים ) בתנאי מעבדה מיוחדים כדי שישכחו ממנו 
במקרה שלנו תא אוזן(. לאחר מכן מניחים את התא המורעב יחד עם הביצית ונותנים לו 
מכת חשמל, כתוצאה ממכת החשמל מתעוררות בגרעין התא כל התכונות של גרעין תא 

נים עוד ולאו דווקא תכונות של תא אוזן. מיד לאחר תהליך זה נות -חדש שרק עכשיו נוצר
מכת חשמל אלא שהפעם הגרעין של התא החדש ישן מתאחה עם הביצית שנמצאת לידו, 

ציטופלזמה שבתוכה גרעין תא מלא  -מיד הביצית מקבלת תכונות של תא ביצית מופרית
 כרומוזומים(. 46)= 

בגלל הזהות בתכונות הבסיסיות בחרו המדענים במילה "שיבוט" ) מלשון שבט( 
"ל, משכפולו של התא המורעב ניתן לקבל בריות רבות הדומות לאדם הפעולה הנ רלתיאו

 בעל התא מבחינה גנטית.

בדרך זו הוא שכיום יש לאנושות טכנולוגיה להביא לעולם בריה חדשה  החידוש
ללא השימוש בזכר כלל, ומעתה יש אפשרות להפרות את הביצית ע"י תא של האם עצמה, 

של בעלה של האשה, או של אדם זר, ואפילו של או באמצעות תא של אשה אחרת, או תא 
 בר מינן חס וחלילה.

האם השיבוט הגנטי תואם את תורת ישראל? והאם  -ופה מגיע השאלה העיקרית
 אינו נוגד את ההלכה בשאלות רבות באמונה?

הרמב"ם תירץ בספר המצוות )ל"ת, קע"ת( שישנה אפשרות של יצירת בריאה ללא 
ו וזוהי לשונו:" ואינו נמנע התילד נמלה או הצרעה וזולתם ממיני זיווג של זכר ונקבה יחדי

העופות והשרצים והעפושים בתוך האוכל אצל הסכלים, שאין להם ידיעה בחכמת הטבע, 
אלא יחשבו כי כל מין מהמינים אי אפשר שיתילד איש מאיש אלא מזכר ונקבה, בעבור 

 שהם רואים את זה".

כל סברותיהם של המדענים בדורו, ובימנו  למרות שדבריו של הרבמ"ם מבוססים
אין המדענים סוברים כמו שסברו בעבר, עדיין זה לא מפחית מתוקף דבריו של הרמב"ם, 
הן ההבדל שבין דבריו לבין דברי המדענים בדורנו נוגע רק לעניין הטבע, אך לא כן בכל 

שמא יצירה של הנוגע לעניין האמוני תורני. בנוגע לשאלות האמוניות הרמב"ם לא חשש 
 בריות שלא ע"י זכר ונקבה סותרת חלילה את תורת ישראל ואמונת ישראל.

ועוד ידוע לנו ע"י הגמרא הקדושה וע"י מחקרים מדעיים רבים שאצל התרנגולים 
התרנגולת מופרית ע"י זכר רק אם הזכר נמצא ברדיוס שהתרנגולת יכולה לשמוע את 

פרה בעצמה את הביצים שבתוכה כך שאין קריאתו, ואם אין זכר באיזור התרנגולת מ
 צורך בזכר כלל וכלל.
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המאירי המשיך את דבריו של הרמב"ם בחידושי סנהדרין )ס"ז,ב'( ואלו דבריו:" 
כל שהוא נעשה בפעולה טבעית אינו בכלל כשפים, אפילו ידעו לברוא בריאות יפות שלא 

לעשות, שכל שהוא טבעי  רשאים -כמו שנודע בספרי הטבע שאין הדבר נמנע -מזיווג המין
 אינו בכלל כישוף".

למרות שדבריו של המאירי דומים בתוכנם לדבריו של הרמב"ם מסתבר שהמאירי 
 הוא התיחס ללידה מתוך העפושים. -כתב בכל הנוגע לצד הביולוגי

 אך זה לא משנה כלל ועיקר!! אין כאן שאלה באמונה כלל!

טבעי או פחות טבעי מלידה אין בלידה דרך איש ואשה כל דבר שהוא יותר 
באמצעות שיבוט. הרי כל היצורים הקיימים בעולם חיים וקיימים ע"י הבורא יתברך גם 

 אם הם באו לעולם ע"י לידה רגילה של זיווג זכר ונקבה או ע"י שיבוט גנטי.

של כל  דאכן סוגיות קשות בעניין זה, מצד אחד השיבוט שולל את הגיוון והייחו
ן זה מראה את גדולתו של הבורא יתברך כמו שכתוב בסנהדרין )ל"ח,א'( בריה ובריה שגיוו

" תנו רבנן: להגיד גדולתו של מלך מלכי המלכים הקב"ה, שאדם טובע כמה מטבעות 
 -וכולן דומים זה לזה, אבל הקב"ה טובע כל אדם בחותמו של אדם הראשון -בחותם אחד

 ואין אחד מהן דומה לזולתו".

גנטי פותח דרך חדשה בפתרון בעיות של זוגות חשוכי ילדים אך מצד שני השיבוט ה
שכעת כבר לא יהיה צורך בתאי הזרע של הבעל אלא ניתן  -רבים מחמת עקרותו של הבעל

להסתפק בכך תא מכל איבר בגופו של הבעל. ואכן השיבוט הוא דרך עדיפה יותר להבאת 
חשוכי ילדים בימינו צאצאים לעולם מאשר דרכים שונות ומשונות המוצעות לזוגות 

 שדרכים אלו אינן נקיות משאלות הלכתיות קשות שלעצמן.

    האם המשובט נחשב אדם?

למצוא תשובה לשאלה זו נאלץ למצוא מה הם מאפיניו של הבריה הנקראת כדי 
 אדם!  

 המאפיינים הם:

הרצון לחיות לא רק חיים וגטטביים אלא חיים בעלי חיוניות היא  -אדם הוא הרוצה .1
פיינת את האדם לעומת החיה, כמו שכותב הראי"ה קוק בספרו "אורות הקודש" המא

וזוהי לשונו:" הרצון הוא עומק החיים...לא הרצון המפורט על איזה דבר, מעשה, או 
 עניין מסויים, אלא הרצון הכללי, הסכמת החיים...".

ו רבים לא רק רבי יהודה הלוי, אלא גם במשך הדורות כולם הדגיש -אדם הוא המדבר .2
 את הרוח ממללא )מדברת( כעיקר האדם.

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

 )רמב"ם, מורה נבוכים א',ב'(. 

נה מה צורתו ומי היה אביו. מי שנולד מאשה הוא אדם ואין זה מש -אדם הוא הנולד .4
אדם הנוצר  -" שופך דם האדם באדם דו ישפך"-צבי סי' צ"ג-כל זה נקבע בשו"ת חכם

בתוך אדן, דהיינו עובר הנוצר במעי אימו, חייב עליו משום שפיכות דמים, מכאן לומדים 
 שרק אדם שנולד מאישה נחשב אדם.

צא דרך לבטל מאפיין מאפיינים בהגדרת האדם, גם אם המדע ימ 4כעת יש לנו 
כלשהו, לדוגמא הרצון והדיבור, עדיין יהיה האדם ילוד אשה ואכן יחשב עדיין כאדם, 

 מסתבר שמבין כל המאפיינים היות האדם ילוד אשה הוא הסממן העיקרי להגדרה.
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לפי כך אין ויכוח שהאדם המשובט נחשב אדם ככל אדם הנולד בלידה טבעית, 
הוא זה שייתן גם לאדם זה נשמת חיים ודינו  -ולכים בארץהנותן חיים לכל חי ונשמה לה

 יהא כדין כל אחד ואחד מאיתנו.

 האם המדען אחראי לתוצאות מחקריו?

שאלה זו באה למצוא תשובה לבעיה חשובה לא פחות, אם יצא המשובט פגום 
 מבחינה כלשהי האם האחריות תיפול על המדען שיהיה אפשר לתובעו לדין?

סוגיית גידול כלב רע בבית )ב"ק ט"ו,ב'( והנחת מכשולים בעולם סוגיה זו דומה ל
)רמב"ם ספר המצוות, לאוים סי' רח"צ( כמו כן קשורה השאלה לסוגית לפני עיוור לא 
תיתן מכשול, והאם ההכשלה שמכשיל אותו מדען את האחרים נחשבת להיות חד עברא 

 דנהרא או תרי עברי נהרא )ע"ז ו',ב'(.

ורפואה ומסקנתו היא: שגם -בינוביץ' חקר עניין זה בספר הלכההרב גדליה אהרן ר
אם חלילה תצא מכך תקלה, ואף יש איסור בדבר, כנראה שאי אפשר יהיה לתובעו על כך 

 לדין.

 סיכום וסיום.

בעל ספר החינוך כתב במצוה תקפב:" נצטווינו שישמח החתן עם אישתו שנה 
בבריות  בו לברוא העולם, וחפצו שיתיישראשונה... כי האל ברוך הוא עלה במחשבה לפני

טובות הנולדות מזכר ונקבה! על כך גזר עלינו, העם אשר בחר להיות נקרא על שמו, שנשב 
עם האשה המיוחדת לנו... כדי להדביק הרצון אצלה ולהכניס צורה וכל פעלה בלב, עד 

 דרך זרות". -שיבוא אצלו בטבע כל מעשה אשה אחרת וכל ענינה

העולם יבנה ויתיישב ע"י בריות הנולדות מזכר ונקבה, למרות הקב"ה חפץ ש
שישנם אפשרויות אחרות להבאת בריות לעולם שלא ע"י זכר ונקבה ואמת שאין 

לפחות לא איסור כישוף לפי דברי המאירי. מכל מקום,  -באפשרויות הללו איסור כלשהו
אהבה וחסד, ולא לא זה העולם אותו מבקש הבורא כי נכונן. התורה חפצה בעולם של 

 בעולם בו מותר האדם מן הבהמה אין.

 " כי אמרתי עולם חסד יבנה" )תהלים פט,ג'(.

 חזקו ואמצו!!!  
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 / אריאל גולן ניצול הזמן

החלטתי לכתוב על נושא אבידת הזמן כי זה נושא שאנשים נוטים ליחס לו פחות 
" אדם דואג  -המשפטחשיבות אך לדעתי זהו נושא חשוב ביותר. חכמי המוסר ניסחו את 

לאיבוד דמיו )כסף( ואינו דואג לאיבוד ימיו, דמיו אינם עוזרים )שהרי כסף בא כסף הולך( 
 וימיו אינם חוזרים )זמן שעבר לא ישוב( ".

אדם באשר הוא אדם חי בניסיון להשיג במשך חייו דברים שחסרים לו והוא 
כדי להשתיק יצר מסוים מבקש להשיגם. חלק מהתאוות שאדם רודף אחריהן בחייו הן 

שבו שאף פעם לא יכול להיות שבע, כמו שאמרו חכמים " אין אדם מת וחצי תאוותו בידו 
", " יש לו מנה רוצה מאתיים ". הרדיפה הזאת אחרי תאוותיו של אדם גורמת לו לאבד 
מזמנו כך שכאשר הוא מסתכל אחורה הוא שואל את עצמו האם היה שווה הזמן שהוא 

 השיג מה שהשיג?.השקיע כדי ל

השאיפות ומילוין, שהן מה שמניע אותנו, מהוות נקודות בחירה. על האדם לבחור 
בכל פעם אם, איך ועד כמה למלאות את השאיפות שמתעוררות בו ולכן בחירת האדם 
 משתרעת על הרבה נקודות במהלך חייו. )עפ"י מכתב מאליהו ספרו של הרב אליהו דסלר(. 

בחיים הוא דבר יחסי. לדוגמא שני אנשים שונים ששמעו הזמן כמו כל דבר אחר 
האחד מהם התעניין ולכן הוא הרגיש את הזמן שעבר מהר, והשני שלא  -את אותו השיעור

 גילה עניין והרגיש את הזמן עובר לאט.

כך הזמן מורגש לנו ביחס למספר הרשמים שאנחנו מקבלים. ככל שאדם חווה 
ותר ולכן נמצא ששנה אחת משנות הילדות נחרטת יותר רשמים הזמן נראה לו ארוך י
 בזיכרונו יותר מאשר שנה בגיל מבוגר.

הצורה בה אדם מסתכל על הזמן היא ראיה נקודתית. משל המסביר את זה הוא 
אם ניקח נייר עם חור ונסתכל דרך החור על מפת הארץ שמונחת מתחת לנייר. בזמן 

הנייר נראה את כל הערים ביחד  שנסתכל נראה עיר אחת דרך החור אך כשנזיז את
שיוצרים מדינה. כך בחייו של אדם הוא רואה נקודות מסוימות אך לא רואה את התמונה 

 השלמה של הזמן הכולל את כל הפרטים שראה במשך חייו.

 שמעתי מהרב מאיר גולדוויכט דוגמא להבנת משמעות אבידת הזמן:

שנים, אך למעשה הוא "חוגג"  20סופר את זה שהוא חי  20בן אדם שחוגג יומולדת 
שנה  80שנים!. ההיגיון מאחורי זה הוא שאם לדוגמא קצובים לאדם  20את זה שהוא מת  

שנה מהזמן הקצוב לו.  20שנה לחיות ועברו לו  60נשארו לאדם  20לחיות אז ביומולדת 
 לכן בעצם כל שנה אדם לא חוגג כמה זמן עבר אלא בעצם כמה זמן נשאר. מי שיחשוב על

 כך ברצינות יבין כמה זמן אנחנו מאבדים ולא מרגישים!.

אכן אם הזמן נתפס כדבר לא מנוצל שבורח עם השנים נשאלת השאלה איך בכל 
 זאת ניתן להגביר את ניצולו?

בתחילתה ניסתה  -התרבות האנושית בנויה כולה על השאיפה ל"חירות"
וות אופי חילוני, והיום להשתחרר ממשטרים, מאוחר יותר ניסתה להשתחרר מהדת ולהת

מנסה האנושות להשתחרר ממסגרת המשפחה. לא די בכך אלא שאנשים מנסים לשחרר 
 עצמם מצלם אנושי דרך שימוש בסמים ואלכוהול.

בלימוד התורה, בעשיית  -עם ישראל מאידך מבשר את החירות שלו בצורה אחרת
מן שהרי היהדות מצוות ומעשים טובים. עשיית המצוות היא בבחינות "הקפאת" הז

מאמינה שעם פטירתו של אדם הוא נשפט על מעשיו בחייו, והמצוות שעשה מלוות אותו 
 לעולמי עולמים.
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לעבד אין זמן משלו, כל זמנו משועבד לאדונו שהוא כפוף לו בכל שעה שיחפץ )לכן 
עבד פטור ממצוות עשה שהזמן גרמן(. במקביל העבד אינו מסוגל לנצל את זמנו הפנוי 

י כי כשהוא בטל מעבודה אדונו יכול לקרוא לו בכל זמן ובכל שעה. לכן עם ישראל הם כראו
בבחינת בני חורין כשעוסקים בתורה שהרי " אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד 
תורה )מסכת אבות, פרק ו'( ". כמו שאמרנו בן חורין מנצל את זמנו בצורה המירבית ולכן 

 מעשים טובים הוא מנצל את זמנו כראוי. כאשר אדם עוסק בתורה ועושה

נאמר במסכת חגיגה דף ט' עמוד ב': " 'מעוות לא יכול לתקון וחסרון לא יכול 
זהו שביטל קריאת שמע של שחרית או של ערבית או שביטל תפילה  -להמנות' )קהלת, א'(

אדם שביטל קריאת שמע אחת נקרא  -של שחרית או של ערבית... " .נשאלת השאלה
 ת? הלא הוא יקרא קריאת שמע עוד אלפי פעמים בחייו?.מעוו

אכן כך הדבר שהרי אדם שהפסיד תפילה, אפילו אם הפסיד תפילה אחת כל ימי 
חייו הוא מעוות שהרי אינו יכול בשום אופן להחזיר את האבידה שאיבד. זמן שעבר אין 

 להשיבו!. 

חשוב ולשקול כל הסתכלות בדברי חז"ל אלו מבהילה ומעוררת אצל האדם יראה ל
 מעשה ומעשה, וממילא ע"י כך הוא מגיע להשגה על משמעות הזמן.

 לסיום ניתן כמה דוגמאות להבנת משמעות הזמן:

תשאלו אדם שרופאיו בישרו לו שנשארה לו שנה אחת  -כדי להבין מה היא שנה
 לחיות.

 תשאלו אישה בהריון. -כדי להבין מה הוא חודש

 לו זוג שעומד להתחתן.תשא -כדי להבין מה הוא שבוע

 תשאלו אדם מובטל שמחפש עבודה. -כדי להבין מה הוא יום

 תשאלו אדם שהפסיד את הטיסה שלו. -כדי להבין מה היא שעה

 תשאלו אדם שניצל בנס מתאונה קשה. -כדי להבין מה היא דקה

 תשאלו אצן שסיים שני בתחרות באולימפיאדה. -כדי להבין מה היא שנייה

 סיכום

דבר יקר שחולף ולא ניתן להשיבו. אדם צריך לדעת איך לנצל  את זמנו  זמן הוא
בצורה הטובה והאיכותית ביותר. ע"י עשיית מצוות ולימוד תורה אנו יכולים "להקפיא" 
את הזמן. אדם צריך להשתדל לרדוף פחות אחרי תאוותיו, שהרדיפה אחריהם מביאה 

 : " אין אבידה כאבידת הזמן ".אותו לידי איבוד של זמן יקר, כמו שאמרו חכמינו

שמשמעות נוספת למילה היא "מתנה". ואכן כל  presentלהווה באנגלית קוראים 
 שנייה ושנייה שאנחנו חיים היא מתנה ולכן צריך להודות עליה!!. 

לכן אדם בכל שלב בחייו צריך לעצור ולבדוק מאיפה הוא בא, איפה הוא נמצא 
 בהווה ואיך יראה עתידו.      
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 ידידיה דרמוןהכנה מקודש לחול/ 
 הקדמה

בחרתי בנושא הזה כיוון שקורה לי הרבה פעמים בשבתות שאני רוצה לעשות 
עצמה כדי שיהיה לי יותר זמן במוצ"ש כמו לדוגמא אם אני צריך לנסוע  דברים בשבת

במוצ"ש אז אני מכין את התיק כבר בשבת עצמה ויוצא לי לתהות האם  למקום רחוק ישר
על כל זאת ועוד אני  אולי יש מצב בכלל שאני עובר על איסור מהתורה? ל מותר?זה בכל

 אנסה לברר בלימוד וכתיבת המאמר שלי.

 קדושת השבת

כתוב בספר שמות פרק לא' פסוק יג' "לדעת כי אני ה' מקדשכם", הגמ'  במסכת 
י ושבת דורשת פסוק זה: "אמר הקב"ה למשה, מתנה טובה יש לי בבית גנז שבת )י , ע"ב(

הקב"ה פונה למשה ומבקש ממנו לתת לו  ליתנה לישראל לך והודיעם" שמה ואני מבקש
מצווה זאת היא אחת מהמצוות היחידות בתורת ישראל  מצווה חדשה שנקראת שבת,

במשך אלפיים שנה  העולם והיא המקודשת בידי ה'. שמבדילה בין עם ישראל לשאר אומות
ונשאר דבק בתורה  ויים וכל אותו הזמן לא שכך לרגעעם ישראל חי מנותק ומפוזר בין הג

על אחדות  שקיבל משה מסיני ובאותה מתנה טובה שנקראת שבת, זאת המצווה ששמרה
ראה משה רבנו עליו השלום עוד בימי שעבוד מצרים שעם ישראל לא יוכלו 10עם ישראל. 

 א החליט לתתלהחזיק מעמד כאומה אלא אם כן איזה כוח עליון יצרף אותם ביחד אז הו
להם את השבת כדי לייחד אותם מהמצרים וביקש מפרעה שיתן להם יום מנוחה ביום 

 שבת.

"ויקהל משה את כל עדת בני ישראל" )שמות לה א( אמרו חז"ל מפרשת בראשית 
אמר הקב"ה  לא נכתב בשום פרשה "ויקהל" אלא רק כאן בעניני שבת בלבד. עד פרשה זו

להקהיל  פניהם ברבים כדי שילמדו ממך הדורות הבאיםלמשה שיעשה קהילות וידרוש ב
  קהילות בכל שבת ולהיכנס לבית המדרש ללמד ולהורות לבני ישראל דברי תורה.

 מקור האיסור

 קודם כל ולפני שמתחילים צריך לברר מה מקור האיסור להכין מקודש לחול?
לסדר ולהכין  "אסור האם הוא בכלל מדרבנן או מדאורייתא? ואיפה זה בכלל רשום...

בכבוד השבת בזה  בשבת כל דבר שהוא לצורך מוצאי שבת ושאר ימי חול, מפני שמזלזל
 11שטורח בשבת לצורך חול".

איסור ההכנה משבת לחול מתבאר במשנת שבת )קיג( "מקפלין את הכלים )בגדים( 
"ש אפילו ארבע וחמשה פעמים, "ופירש רש"י, כדי לחזור וללובשן בו ביום ולא במוצ בשבת

את המיטות מליל שבת ליום שבת, אבל לא למוצאי שבת".ומבואר שאסור להכין  ומציעין
משבת לחול.וכן מבואר בברייתא )שבת קיח( שאסור להדיח קערות מן המנחה ולמעלה 

 מפני שההדחה הזאת היא לצורך מוצאי שבת ולא לשבת עצמה.

 טעם האיסור

לאיסור הכנה מקודש לחול הוא הרב יצחק יוסף  כותב בספרו ילקוט יוסף שהטעם 
בזה זילזול בכבוד השבת. כיוון שכאשר אדם מכין מקודש לחול הוא מראה  מפני שיש

  שמנוחת השבת היא בחינת 'בזבוז זמן' וכי השבת 'משרתת' את ימות החול.

 היקף האיסור

 מעשה

                                                 
10

 שמות רבה א' לפסוק "וירא בסבלותם" 
11

 משנה שבת )קיג( 
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היינו חושבים בעקרון שהאיסור עוסק רק בהכנה מקודש לחול, זאת אומרת 
 ו כמו כמה דוגמאות שנותן לנו הרב יצחק יוסף בספרו ילקוט יוסף:עצמ במעשה

"אחר סעודה שלישית אסור להדיח את הכלים, שאריי אין לו צורך בהם אלא 
לערב אך מותר להסיר את כלי הסעודה מן השולחן וכן לנקות את השולחן גם אחר 

ייראה נקי שלישית שהרי אין כוונתו להכין משבת לחול אלא עושה כן כדי שהחדר 
ומסודר, במקומות שאחר הסעודה אין נכנסים לחדר האוכל עד צאת השבת אין לפנות את 

 הכלים מהשולחן שבת"

אסור לגלול ספר תורה ולהכינו לצורך הקריאה ביום שני, שגם אם ההכנה נחוצה 
 לצורך דבר מצווה, יש לאסור משום מכין משבת לחול.

אך לא לסדרם כדרכו בחול אלא יניחם מותר להניח את הכלים בתוך מדיח כלים 
דרך הנחה. וכל זאת כשדרכו להניחם שם בימי חול, ואינו עושה כן כדי לחסוך זמן במוצאי 
שבת בהדחת כלים, אולם אסור להניח כלים בתוך מדיח כלים באופן שהמכונה תופעל 

  כעבור איזה זמן על ידי שעון שבת".

 דיבור

גם בדיבור פשוט בין אדם  במעשה עצמו אלא אולם ראינו שאין מדובר רק באיסור
לחברו.לא יאמר אדם לחברו בשבת אלך לישון כדי שלא אהיה עייף במוצאי שבת ואוכל 
לעשות את מלאכתי בערב, ואפילו אם רוצה ללמוד תורה או לכתוב ספר תורה או שאר 
ל דברי תורה בערב אסור לומר כן.אחר שקיעת החמה בשבת אסור להביא יין מביתו ש

השכן לצורך הבדלה, אפילו אינו אומר בפירוש לשכן שצריך את היין להבדלה אבל קודם 
שקיעת החמה מותר להביא יין משכן לצורך הבדלה בתנאי שלא יאמר בפירוש לשכן 

 שצריך את היין להבדלה.

 באיזה מקומות אפשר להקל

ות למרות שאיסור הכנה מקודש לחול הוא איסור חמור מאוד, ישנם כמה מקומ
 שניתן להקל בהם כגון:

מי שעבר ובישל מיום טוב ראשון ליום שני בדיעבד מותר לאכול תבשיל זה, וכן מי 
 שהכין מיום טוב לחול התבשיל מותר באכילה.

שעות( וחושש שאם לא  72בשר שלא נמלח ועדיין לא עברו עליו ג' ימים מעת לעת )
כיור וליטול ידיו עליו, אף שבכך מונע ישפוך עליו מים בשבת ייאסר לבישול, מותר להניחו ו

 את איסורו של הבשר לבישול.

ביום טוב של סוכות וכן בשבת חול המועד מותר לפנות את כלי הסעודה מהסוכה 
אחר האכילה אף אם אין נכנסים לסוכה עד הערב שהרי אין זה כבוד לסוכה שישאירו בה 

 כלים אחר גמר הסעודה

להחזירה לביתו אף שאין לו צורך בה בו ביום  הלוקח טלית לבית הכנסת מותר לו
ליכתו עם הטלית עדיין מקיים מצוות הואין בזה איסור הכנה משבת לחול, כיוון שעצם 

 ציצית.

 לסיכום:

ובכן, ראינו במאמר שהאיסור הכנה מקודש לחול הוא מדרבנן והוא נובע מכיוון 
מזלזל בכבוד השבת,  שאתה מכין דברים משבת עצמה לצורך דברים שבמוצאי שבת וזה

 והוא איסור חמור מאוד ותקף לא רק במעשה עצמו אלה גם בדיבור ותיכנון בלי מעשה .
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ואני תפילה לה' יתברך שיזכני לשבת באהלה של תורה, ושנמשיך ללכת בדרך 
 שנזכה לשמור את השבת בקדושה ובטהרה "כי קודש היא לכם"!ו התורה
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 נתנאל זנבה/יצר הרע
 הקדמה 

ני שנתחיל להבין מהו תפקידו העיקרי של יצר הרע בעולמנו, ננסה להבין אוקי, לפ
מהי ההגדרה האמיתית של יצר הרע, האם יצר הרע הוא באמת אמיתי או שהוא רק 

 אשליה/דמיון?

 ואם אכן יש בעולם יצר רע, האם יש עוד יצרים שאומרים להוביל  לדרך הישר?

להוביל אותנו לדרך הישר למה  אם באמת יצר הרע אמור ;והשאלה העיקרית היא
 הוא נקרא יצר רע? הרי הוא טוב, לא?!

 מהו?-יצר הרע

כשהיינו ילדים קטנים למדנו שיצר הרע הוא אחראי לכל הדברים הרעים שאנו 
עושים כלומר אם נשתולל ויכעסו עלינו אז יצר הרע אשם ואם נחטא במשהו, אז יצר הרע 

 הוא זה שהחטיא אותנו.

ר הרע הוא מאוד נוח אבל כמבוגרים אסור לנו לחשוב בצורה המושג הזה של יצ
 פשטנית שכזאת.

התורה מספרת לנו)בראשית א',ל"א( שכאשר הקב"ה סיים את בריאת העולם הוא 
התבונן על כל מה שהוא עשה "והנה טוב מאוד". חז"ל מפרשים בבראשית רבה,פרשה ט', 

אחר מכן הם מעלים תמיהה שאיך אות ו' את זה ש"טוב מאוד" זהו יצר הרע, אבל ישר ל
 יכול להיות שיצר הרע הוא "טוב מאוד"?

חז"ל גם מוספים שאם לא היה לנו יצר רע בעולם לא יכולנו לבנות בית בישראל 
ולא יכולנו גם לישא אישה ולהוליד ילדים, שהרי אלו הדברים הכי חשובים בתורה, אבל 

 ו שיצר הרע הוא טוב מאוד!!!בכל זאת למה קוראים לו "יצר רע"? הרי חז"ל פירש

חז"ל עונים לשאלה מדוע הוא נחשב ליצר טוב: "קשה יצר הרע שאפילו הקב"ה 
קרא לו 'רע' שנאמר: 'כי יצר לב האדם רע מנעוריו' ". כלומר מפני שבתורה הקב"ה מכנה 
אותו 'רע', חז"ל קראו לו "יצר רע", אבל הקב"ה קרא ליצר הזה "יצר רע" רק בגלל ימי 

ו של האדם כי כאשר אדם נמצא בצעירותו יצרו עדין בלתי מעובד ומעודן ואז הוא נעורי
אמור באמת להיקרא "יצר רע", אבל לאחר שהאדם גדל עם השנים ונהיה מבוגר יותר 

 יצרו מתאזן ויתכן שאותו יצר שהיה "יצר רע" בצעירותו יהיה טוב מאוד.

טוב כשאדם גדל, כאשר  אפשר גם לקחת דוגמא שאכן יצר הרע הופך לבסוף ליצר
נתבונן באופיו הרגשי של ילד קטן נבחין באמת, שבתחילתו אין הוא מכיר אלא את צרכיו 
ואת רצונותיו הוא. פעולות החינוך של הוריו ומחנכיו הן המפתחות אצלו לפתח רגשי 
אהבה לזולת,דאגה לטובתו והתחשבות ברצונו והרי זה הולם את פירושנו שהרגש 

מיד אנוכי בהתחלה ורק תוך כדי חינוך טוב ועידון הוא מופנה לטובת האימפולסיבי ת
 הזולת.

 יצר העריות:-תפקידו של יצר הרע

היצר הוא הכוח שמושך את הגבר לאישה ואת האישה לגבר ודברינו לגבי יצר הרע 
בכלל תקפים לגבי יצר העריות יותר מכולם. היצר הזה נקרא מצד אחד "יצר הרע של 

י הוא נקרא יצר "טוב מאוד" כלומר אפילו שהיצר הזה יכול להרוס עבירה" ומצד שנ
 אנשים רבים וחברות שלימות, הוא גם יכול להיות הכוח להמשך החברה האנושית.
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מכיוון ש"יצר הרע" יכול להיות באמת יצר רע ולהפך גם יצר טוב, לא נותר לנו 
ם או רעים אלא שניהם אלא להסיק שאין היצר עצמו טוב או רע, כפי שחיינו אינם טובי

 ביחד במידה מסוימת.

 :2-יש לנו אפשרות לחלק את חיינו ל

פך, יחיים מקודשים ומלאים בערכים נשגבים ואז הם הופכים ליקרים ביותר.ולה
 חיים מבוזבזים וטפלים שהופכים במהרה לקללה לעצמנו ולסביבתנו.

יצר יהיה ברכה  החיים שאנו חיים קשורים מאוד ליצר, אם נשתמש בו כהוגן אותו
בעינינו ואם לא נשתמש בו כהוגן היצר יהיה כולו רע. אם כך רצוי להבין שאין בעולם 
דברים רעים או טובים, בעצם לכל דבר יש פוטנציאל לטוב או לרע וככול שהדבר חזק יותר 

 הפוטנציאל גדול יותר לטוב ולרע.

חו הרב אין לנו הווי אומר, יצר העריות הוא היצר החזק ביותר באדם ובשל כו
רשות לבטוח באף אחד, אפילו בנו עצמנו אסור אין לבטוח. ומכיוון שכוחו של יצר העריות 

 גדול כל כך, גם הפוטנציאל שלו אדיר.

 מסקנות לגבי יצר הרע:

אם באמת נלך לפי דברי התורה נצליח להינצל מהתעוררות היצר שלא במקומה 
ומם צריך להפנות את המאמצים לכיוונים ע"י הימנעות ממגע,מהסתכלות ומהרהור, ובמק

של התורה הקדושה. אבל כפי שידוע לנו היום זה קשה מאוד ללכת לפי התורה בנוגע ליצר, 
יש המון גירויים שונים המושכים את האדם מכל צד ולכן צריכה ערנות יתרה שלא 

ספרים  להיכשל באיסור זה )לדוגמא צריך להיות ערניים לגבי העיתונים של היום, לגבי
ורדיו ולגבי שאר כלי התקשורת והכי חשוב לגבי החברה שאנו  המסוימים, לגבי טלוויזי

נמצאים בה ולגבי החברה שאנו פוגשים בחיי היום יום(, ומי שמודע לסכנה האורבת לו, 
מבחינה פסיכולוגית ומוסרית, אין ספק שמודעות זו תעזור לו להתגבר על הניסיונות של ה' 

 יתברך.

שחושבים שחוסר בגירויים יזיק לבריאותו של היצר ולכוחו, אך זה ממש  יש כאלו
לא נכון, דווקא ההימנעות מגירויים מועילה מאוד לבריאותו כמו שחז"ל אמרו: "איבר 

מרעיבו, שבע". כלומר מה שכן מזיק זה בעיקר התסכול  ;קטן יש בו אדם: משביעו, רעב
 עלינו במצוותיה.  שיש לאחר הגירוי וממנו התורה הקדושה מגינה

 ישנו עוד צד אחר של חובת מניעת הגירוי והוא הצניעות )בעיקר מצד האישה(.

בגלל שהגבר עלול ליפול לגירויים מסוימים, על האישה ללבוש בגדים צנועים כדי 
שלא תגרום לגבר לחטוא )עקב זה שהוא מסתכל עליה, אפילו בטעות, כשהיא לא לבושה 

היצר עלול להתגבר עליו ולגרום לו לגירויים(. אבל אם בכל זאת צנוע, הגבר חוטא, משום ש
האישה לובשת בגדים לא צנועים הריהי עוברת על איסור התורה: "לפני עיוור לא תיתן 

 מכשול".

מספרת הגמרא, במסכת סוטה דף כ"ב עמ' א', שרבי יוחנן, גדול האמוראים, סיפר 
ל, ששמע אותה מתפללת לקב"ה שהוא למד על "יראת חטא" מבתולה אחת מבני ישרא

 שלא יכשלו בה בני אדם.

, להתאפר ולהתקשט רק בשביל בעלה, תבנוגע לאישה נשואה, היא צריכה להתייפו
אבל כשהיא יוצאת מחוץ לביתה עליה להסתיר את יופייה ואת החן שלה מפני האנשים 

 שברחוב.

 סיכום
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באמת אפשר  לסיום ננסה להבין מה אומר הפסוק "לפתח חטאת רובץ" ואיך
 להימנע מהפסוק הזה.

בני האדם צריכים מאוד להיזהר מיצר הרע, אפילו אם אדם מאמין מאוד בקב"ה 
ושומר תורה ומצוות צריך להיזהר מאוד, משום שאם הוא יעשה טעות הכי קטנה ומזערית 
יצר הרע יכול להתגבר עליו מבלי שהוא ירגיש עד שיצר הרע ישלוט עליו לחלוטין, במילים 

רות יצר הרע יושב וממתין על הפתח ומשתוקק שיפתח לו איזה שהוא סדק באותו אח
 הפתח, אפילו הסדק הקלוש ביותר יספיק ליצר להידחף פנימה כדי לרבוץ בנו.

הרשות ליצר הרע להסית את האדם היא  רק לאחר שהאדם פתח לו את הפתח 
האדם כדי שזה לא  כלומר במילים אחרות "נתן לו רשות כניסה" והתפקיד העיקרי של

יקרה הוא לדאוג שהפתח יישאר סגור וחתום, כמו שנאמר: "ואתה תמשול בו" ושהיצר 
 ימשיך לעמוד מחוץ לפיתחינו לעד!!!!!

")פרקי "הווי עז כנמר וקל כנשר, רץ כצבי וגיבור כארי לעשות רצון אביך שבשמים
 אבות פרק ה', משנה כ'(
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 וראל חדדא /  הקשר שבין עם ישראל לארץ ישראל

 מהות הקשר שבין עמ"י לא"י.

האם עמ"י קשור לא"י כמו שכל עם אחר קשור לארצו או שיש קשר מיוחד בין עם 
, צבאית, תישראל לארצו. כל עמים קשורים לארצם מבחינה היסטורית, אידיאולוגי

במותם ציוו לנו את החיים". כשנבחן את הקשר של עמ"י "ובמובן של מלחמה על האדמה 
 לנראה שזהו קשר עמוק כמו שצמח מיוחד קשור לאדמה מיוחדת ואם הצמח יישתלארצו 

באדמה לא מתאימה לו אז הוא לא יצמח ויגדל ופרותיו יהיו פירות לא טובים, ככה עם 
ישראל לא יכול להסתדר ולמלא את יעודו כעם אלא רק בארץ ישראל. דוגמא לכך מביא 

" בו ממשיל ריה"ל את עם ישראל, ארץ ריה"ל בספרו הכוזרי במשל שנקרא "משל הגפן
ישראל ותורת ישראל לתנאי גידול של ענבי גפן, כדי לגדל ענבי גפן אנו נזקקים לשלושה 
דברים: הגפן, ההר והטיפול. אם לא ייטעו את הגפן בהר )כלומר ייטעו באדמה לא 
רץ מתאימה( הענבים לא יממשו את הפוטנציאל שבהם, כך גם אם עם ישראל לא ימצא בא

ישראל  הוא לא יוכל לממש את הפוטנציאל שבו. ולמה דווקא בארץ ישראל אולי אם ניצור 
תנאים דומים לעמ"י בארץ אחרת הוא יוכל להסתדר שם? כדי להבין זאת נסתכל על 

ים שניזונים מעשבי הים שצומחים במקום ומידי -מחקר שנערך בחופי ברזיל על צבי
ק"מ  2,250אסנסיון במרחק -ברזיל  ושטים לאיי ים אלה את חופי-שנתיים עוזבים צבי

אסנסיון הם כל כך קטנים עד שקשה להבחין בהם במפה רגילה( הצבים שטים -)אגב איי
אסנסיון מטילים את ביציהם וחוזרים לחופי ברזיל, שזהו -מרחק עצום זה מוצאים את איי

וא תמיד ירצה  ביתם ומקומם הטבעי. כך גם עם ישראל קשור קשר טבעי לארץ ישראל וה
לחזור ולהיות בארץ ישראל. וכך כותב הרב קוק בספרו עולת ראיה בעמוד רס"ה: "ייחוסנו 
לארץ ישראל איננו יחס מקרי, אבל הוא יחס אלוקי טבעי לנו. כל הוויתנו ועצמותנו 
קשורות הנן בארץ חמדה... והננו קשורים לאדמת קודשנו בכל טבע לבבנו" דבר זה בא 

ך שעמ"י יכול להגיע לנבואה רק בא"י, ומערכת קיום המצוות שלו מקבלת לידי ביטוי בכ
משמעות מיוחדת ומאירה דווקא בארץ ובגלות אנו מקיימים את המצוות בבחינת "הציבי 
לך ציונים" כלומר רק כדי שלא נשכח את התורה. ועוד, בגלות אנו מתקבלים כאנשים 

רד בין כל העמים". ואילו שאנו בארצנו פרטים כדברי המן הרשע "ישנו עם אחד מפוזר ומפ
אנו באים לידי ביטוי כאומה מאוחדת ופועלים כעם לכל דבר ועניין )צבא, כלכלה 

 פוליטיקה, מדע, טכנולוגיה ועוד(. עד כה ראינו שיש קשר בין האומה לארצה.

 חיבת הארץ לעמ"י.

ומה, רובד עמוק יותר בו יש קשר בין הארץ לאהרב קוק בספרו אורות מוסיף 
נשמת האומה והארץ יחדיו פועלות את יסוד הוויתן, תובעות את תפקידן, להוציא אל "

הפועל את עריגת קדושתן. העם פועל בכוחו הנפשי על הארץ... והארץ פועלת על העם, 
" במילים פשוטות יותר כותב הרב שהאומה והארץ להכשיר את תכונתו לפי חפץ חיים
ץ דורשת מן האומה למלא את תפקידה להמליך את שם משלימות ומשפיעות זו על זו האר

ה' בעולם והאומה דורשת מן הארץ למלא את תפקידה . מה שמבינים מפה שגם הארץ 
תלויה בעם ישראל. ועוד אפשרות בה ניתן לראות את הקשר של הארץ לאומה באמצעות 

" שראל...ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי יהתגשמות נבואת יחזקאל: "
שנה לא היה בארץ ישראל כלום רק  100)יחזקאל, לו', ח'( כלומר אם נתבונן בעבר לפני 

שנה היא ארץ פורחת בכל התחומים, אין היום עוד ארץ שגדלה כל  100שממה והיום אחרי 
כך  מהר ותוך כל כך מעט זמן הגיע למה שהגיענו, ניקח את גוש קטיף לדוגמא אדמה 

לפני שחזרנו( כינו אותה "האדמה המקוללת" ולא הצליחו לגדל  שהערבים)שהתארחו שם
 שם כלום, וכשאנחנו נכנסנו לשם והקמנו חקלאות בקנה מידה עצום

מיצוא החקלאות האורגנית של ישראל היה בגוש  60%)בימים שלפני העקירה 
שהשגנו שם, והערבים היום לא  םקטיף(. וכשיצאנו משם לא נשאר כלום מכל ההישגי
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והשימותי אני את הארץ, ושממו עליה אויביכם ים לגדל כלום. כך מבטיח לנו ה': "מצליח
 לג'(-". )ויקרא, כו', לב'היושבים בה... והיתה ארצכם שממה

 מה הגבולות ? –עוצמת הקשר 

אנו רגילים לחשוב כי עם נלחם על קיומו והמשך חייו ועל זה מוכן כל פרט במדינה 
ו. האם נכון להסתכן בהקרבת חיים ולצאת למלחמה להקריב את חייו גם למען מדינת

למען פיסת קרקע? האם עמ"י צריך לצאת למלחמה על החזרת שטחי א"י לעצמו? כשעמ"י  
לא נמצא בארצו הוא עם חסר, גם אם עמ"י יהיה מקובץ בארץ אחרת הרי שהרבה 

מערכת מתפקידיו  כאומה לא יבאו לידי ביטוי כגון: נבואה, בית המקדש, כל משמעות 
". דווקא ומי כעמך ישראל, גוי אחד בארץהמצוות ועוד, ואנו לומדים זאת מהפסוק: "

ומי כעמך בארץ ישראל הם נחשבים לגוי אחד ולא בחו"ל. שכן אחרת, מספיק היה לכתוב "
ועל כן  "!אחד" –"? אלא, רק בארץ ישראל, נקרא העם בארץ". למה כתוב "ישראל גוי אחד

יננה על פיסת קרקע בלבד אלא משהו אחר בעל משמעות א יוצא מדברינו שהמלחמה
 לאומית עולמית.

 לסיכום.

אנחנו יכולים להבין שארץ ישראל איננה רק מקום לחיות בו כדי שנוכל להמשיך 
להתקיים אלא שלארץ ישראל ועם ישראל יש קשר טבעי ומיוחד כך שאם לא נקיים את 

נו בעולם ויש להלחם למען מטרה זו ולא הקשר הזה איננו יכולים להתקדם ולהגיע לתכלית
לחכות שהמצב יאפשר לנו לחיות בארץ הרי ידעו שכאשר אדם עמל למען דבר מסויים הוא 
נהנה הרבה יותר בקבלתו מאשר במקרה שהוא משיגו ללא טרחה. יסורים קשים עברנו, 
ועדיין אנו עוברים עד שנקבל את הארץ המובטחת בשלימותה. כמוזכר בגמרא מסכת 

...שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל וכולן לא נתנן ברכות דף ה עמוד א': "
 "אלא ע"י יסורין אלו הן תורה וארץ ישראל והעולם הבא...

 בברכת ארץ ישראל השלמה,

 והרבה אהבה,

 אוראל חדד.
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  דרסה טגניה/  חשיבות לימוד התורה
 הקדמה

שאני חושב  שתורה  היא  מקור חיין   במאמר זה אכתוב על נושא התורה.  מכוון
של העם היהודי שניתן לנו בהר סיני בהגלותו של ה".  אך שהגעתי  למכינה  עלו בראשי 
שאלות רבות על התורה.  רציתי להבין מה זה תורה?  איך לימוד תורה משפיע על אדם?  

 ועוד שעלות רבות אשר אברר במאמר זה. 

 מהי תורה ?

 התורה "הלוא כה דברי כאש נאם ה"נאמר על  בספר ירמיה )כג, כט(

ח"ל לומד דרך עץ חיים מפסוק זה שתורה היא ממש אור אחד שניתן לישראל הרמ
 יכדי להאיר את העיניים שלהם. "התורה הנה קודש אשר לה מציאות גבוהה בגובה
מרומים וכאשר יעסוק בה האדם למטה אור היא אשר תאיר בנשמתו להגיע אותו אל גנזי 

 מים". הרמח"ל כותב שתורה מאירה לנשמה כמו שמש שמאירה בבית.מרו

הגמרא בברכות) ז עמוד א( דורשת את הפסוק " ואתנה לך את הלוחות האבן 
זה מקרא,  -אלו עשרת הדברות ,תורה -ותורה ומצווה אשר כתבתי להורתם ". הלוחות

א. מלמד שכולם זה גמר -נביאים כתובים, להורתם -והמצווה זו משנה, אשר כתבתי אלו
ניתנו למשה מסיני. ומגמרא זו אנו לומדים שכל התורה כולה כוללת הלימוד שאנו לומדים 

 תורה כבר ניתנה למשה בהר סיני.

היה כסופר שמעתיק  ה לתורה שכל התורה נכתבה על פי היהקדמש בהרמב"ן מדגי
  לינולמעלה בשמיים  ואת התורה הזאת הוא העביר אמספר קדמון, כלומר מתורה ש

 ממתי קיימת התורה ?

לכאורה היינו חושבים שהתורה קיימת רק מזמן מעמד הר סיני. אבל אנו מוצאים 
במדרשים שונים שהתורה קדמה לבריאת העולם וכך אומרת לנו הגמרא במסכת שבת עמ' 

 דורות 974פח' "שלעולם תורה קדמה לעולם " 

בשרונה פלטין. אינו בונה במדרש רבה בראשית א' סעיף א' : "בנוהג שבעולם מלך 
אותה מדעת עצמו אלא מדעת אומן. והאומן אינו בונה אותה מדעת עצמו אלא דיפתראות. 
ופינקסאות שלו לדעת היאך הוא עושה חדרים, היאך הוא עושה פשפשין. כך היה הקב"ה 
מביט בתורה ובורא את העולם". כלומר התורה היא התוכנית התכלית והמטרה של 

לא ברא בלי תכלית.הוא ברא עולם גשמי שבמרכזו עומד האדם,שהוא  העולם. הקב"ה
מצד אחד גשמי, מצד שני בעל שכל. ומטרת התורה להוביל את האדם לעבוד את ה', 
לעשות רצון. כפי שכתוב במשנה, בפרקי אבות פרק א' משנה א':"על שלושה דברים העולם 

א ירמיה אומר :" אם לא בריתי עומד, על התורה ,על העבודה ועל גמילות חסדים". הנבי
יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי. " כלומר בלי התורה של הקב"ה אין קיום לה' 

 על הארץ ולעולם כולו.ירמיהו) לג ,כה(

 האם התורה היא שכל אנושי או התגלות אלוקית ?

מצד אחד ראינו שתורה משמיים. מצד שני אנחנו לומדים אותה בשכל האנושי 
 אם התורה היא חוכמה כמו כל החוכמות או שזה חוכמה אחרת ?שלנו. ה

בספר "דרך עץ חיים " אומר הרמח"ל: "כי לא כחוכמות הנכריות וידיעות החול 
שאינו אלא דבר מה אשר ישיג השכל בטרחו. התורה הינה קודש, היא מציאות גבוהה 

ה שאפשר בגבוהי מרומים. " כלומר חוכמת הטבע מתארת את העולם מבחוץ. לפי מ
לראות, ולבדוק. ויש מקום להרבה ספקות והשערות, אבל חוכמת התורה היא ודאית והיא 

 מלמדת אותנו להכיר את העולם מתוכו, מתוך רצון ה' שמחיה אותו.
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בספר "אדיר במרום " של הרמח"ל : "כי התורה כוללת כל הדברים בסוד פנימיות 
ת שאמונה והדבקות עם ה' היא וכוללת את העבודה בסוד החיצוניות " )זאת אומר

הפנימיות, המעשים והמצוות הם החיצוניות.( וחוכמה אשר לשאר חכמים )שהם חכמי 
 הטבע ( אינה אלא חלק החיצוניות שלא נכלל בתורה. 

לדוגמא: הקשת שאנחנו רואים בימי הגשם זאת תופעת טבע שאפשר להסביר 
, טז  "וראתיה ליזכור ברית אותה לפי המדע. התורה אומרת על אות הקשת בראשית ט

עולם " הרי זה משהו טבעי ? הרמח"ל מסביר שמדע מתייחס לסיבות הטבעיות של 
הבריאה ותורה מתייחסת לסיבות העליונות. ולכן הקשת היא מצד אחד דבר טבעי, אבל 

 מצד שני סיבה אלוקית עליונה שכתובה בתורה.

 מה התורה נותנת לנו ?

ם חשובים ומשפיעה עלינו הרבה ברכות. אני רוצה התורה נותנת לנו הרבה דברי
 להראות כמה נקודות חשובות :

א . התורה מלמדת אותנו מה מותר ומה אסור לעשות, כי מתוך התורה אנחנו 
לומדים מה המצוות שה' לימד אותנו. בפרשת בחוקותי )ויקרא כו' ,ג' ( נאמר "אם 

רש"י שם מסביר: הוו עמלים בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם ". ו
בתורה על מנת לשמור ולקיים, כמו שנאמר בדברים ה,א' : "ולמדתם אותם ושמרתם 

 לעשותם "

ב. בזכות התורה אנחנו לומדים מידות טובות. התורה מלמדת את האדם לכוון את 
דרכיו ואת הליכותיו. התורה גם מלמדת אותנו כיצד לגלות בעצמנו את המידות המגונות 

וות, כדי שנוכל לעקור אותן מליבנו. משל לאדם שהיה לו קרוב משפחה עשיר והוא והתא
היה עתיד להוריש לו סכום גדול אחר מותו. כלפי חוץ הוא היה מכבד את קרובו, מתנהג 
אליו יפה, אבל בליבו מעדיף שימות. במחשבה יש לאדם כזה משהו שדומה לרצח וגזל, כי 

וטובתו. רק אם יש לאדם יראת אלוקים הוא יצליח  כל רוצח הורג אנשים בשביל הנאתו
 למשול ביצרו במחשבתו.

ג.התורה נותנת לנו דרכי חשיבה האדם מוגבל וקטן מכדי שיוכל לבדו לראות 
בעיניו ולהתבונן בעצמו לבוא לידי כך להכרת מציאותו יתברך. בראיה שלו עצמו הוא לא 

ם שיעניקו לו את התבונה והראיה יראה מאומה. לכן עליו לתור אחרי כלי מחשבה אחרי
 הנכונה בבריאה.

ידי העיון וההתבוננות במחשבת התורה הקדושה. כאשר -כלים אלה נקנים על
האדם מייגע את עצמו בעסק התורה יומם ולילה, ע"י העיון וההתבוננות במצוות ה' 
ם ובפעולותיו, קונה הוא כלי מחשבה הצרופים בחכמת התורה. ובכך הוא רוכש לעצמו ג

כלי ראיה אחרים אשר דרכם יוכל לראות את הבריאה באור הנכון ולחזות בהתגלות 
 שכינתו יתברך.

עלינו לדעת שאיכות הקירבה נקבעת לפי ערך עמל התורה וההתדבקות אל ה' כאן 
בעולם הזה. מי שעמל הרבה בתורה, גדל בתורה וקיים מצוותיה, נתקדשה נפשו ביותר 

 מדרגתו. להתקרב אל ה', איש איש לפי

דבר זה פסוק מפורש הוא : "אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו". פירש רש"י 
 ." בשם הספרא : "שתהיו עמלים בתורה על מנת לשמור ולקיים

ומסיים הפסוק, שאחרי השכר בעולם שלנו שתהיה ברכה והצלחה גדולה, עוד יזכו 
תהלכתי בתוככם ". כלומר ה' ישראל לאושר נצחי כי יהיו קרובים לה' וכך נאמר שם : "וה

 יהיה בתוכנה וישרה את השכינה בינינו. 
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 טל יהונתןכדורגל בשבת/ 
 הקדמה

 יש ארבע שאלות שצריך לבדוק אותן: במשחקי כדורגל בשבת

 חשש מטלטול.

 חשש ממוקצה. 

 חשש שמא יתלש הדשא.

 עובדין דחול.

 טלטול

על מקום שיש בו  אחד הדברים שאסורים בשבת זה טלטול לכן אנחנו מדברים
 עירוב כי אם אין עירוב אז ודאי שאסור לשחק כי זה טלטול בשבת.

 מוקצה 

 הרמב"ם נשאל בזמנו לגבי משחק.

שאלה: "ותורינו הדרתינו הקדושה במה שמתחבאים כמה בני אדם בשבתות 
וימים טובים ומשחקים באבנים עגולים, ומי שמרויח שותה כוס אחת של יין 

שחוק. ויש אחרים שהם שוחקים בפירות אגוזים ממה שמביאים כדי ל
ולוזים וכיוצא, אם הותר זה בשבתות וימים טובים או לא. יורנו הדרתו ושכרו 

 כפול".
תשובה: ודאי כי טלטול אבנים אסור הוא. אמנם לשחוק בפירות מותר, וכן 

 בדברים אשר יותר טלטולן בשבת, ואין זה משחק בקובייה. )סימן קי"ז( 

לטול" של הרמב"ם  נלמד שמותר לשחק בתנאי שכלי המשחק אינם מביטוי "ט
 מוקצה 

 שאלה: האם הכדור עצמו מוקצה?

הכדור מוקצה. ולפי הרמ"א שפוסק לאשכנזים  -תשובה: לפי דברי השולחן ערוך
 יש להקל. 

הרמב"ם חילק בין האבנים לבין האוכל שהאוכל בשבת מותר לטלטול כי זה דבר 
ים שאסור לטלטל כי זה דבר לא חשוב ובלי ערך, השאלה לגבי חישוב עם ערך אבל אבנ

 היום האם כדור של ימינו זה כמו אבנים בלי חשיבות או כמו אוכל שיש לו חשיבות.

)פוסק השולחן ערוך שאסור לשחק בכדור שהכדור דומה לאבנים והרמ"א מתיר 
 בכדור המיועד למשחק.(

א כדור רגיל אלא מוקצה מחמת לכאורה הכדור שמדבר עליו השולחן ערוך הוא ל
גופו שהוא דבר מאולתר בלי שום ערך )מוקצה(. אבל הכדור הרגיל שקונים אותו ויש לו 

 ערך אז אולי אפשר להגיד שהוא לא מוקצה.

להלכה הרב עובדיה יוסף לפי עדות בנו בילקוט יוסף, נוטה לאסור ולעומתם הרב 
ב סעיף ז' מתיר במקום שאין חשש חיים דוד הלוי בספרו מקור החיים השלם פרק קמ"

 ב"השוואת גומות".

 השוואת גומות:

 שנוי תנאי המגרש )במגרש מחול( בשביל שיהיה יותר נוח לשחק.
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פעולה זו יכולה להיות תולדה של שני אבות מלאכה, אם זה בבית זה תולדה של 
בונה, ואם זה בגינה זה תולדה של חורש. תפקיד החרישה הוא להכשיר את הקרקע 
 לשימוש )זריעה וכד'(, והשוואת הגומות היא להכשיר את הקרקע להליכה ולמשחק בכדור.

 מקרה לדוגמא: 

קבוצה שרוצה לשחק בכדור על מגרש מחול, והמגרש אינו מוכן למשחק, אז אסור 
לקבוצה ליישר את המגרש. או במקרה שבמהלך המשחק נוצר חור בחול )על ידי בעיטה( 

 שנוצר.אז אסור להכות את החור 

 צורך ליישר את השטח. חשש שיהיה  לכן מותר לשחק רק במקומות שאין

 הדשא 

במהלך משחק כדורגל עלול להיתלש דשא, ואסור לתלוש דשא בשבת משום איסור 
קוצר. ולכן אם ברור לנו שיתלש דשא )פסיק רישא( אז אסור לשחק, אבל אם לא ברור 

שת הדשא אלא הוא רוצה לשחק בכדור. אלא רק ספק אז מותר כי הוא לא מעוניין בתלי
 כל העיסוק הוא במשחק ולא בתלישת הדשא.

אמנם סביר שבמשחק שלם יתלש דשא אבל אין ודאות שברגע מסוים במשחק 
יתלש דשא כמו שהגיוני שאם אדם הולך הרבה בשבת הוא ידרוך על נמלה אבל מותר 

יהרוג אותה, לכן מותר ללכת בשבת כי לא ברור שבצעד מסוים הוא ידרוך על הנמלה ו
 ללכת בשבת וגם מותר לשחק על דשא כי לא ברור שבכל צעד שיעשה יתלש דשא.

 עובדין דחול

לגבי ריצה בשבת השולחן ערוך אוסר מפני שכתוב: " מעשות דרכך ", שלא יהיה 
 משחקי כדור. -הילוכך בשבת כהילוכך בחול, אבל הוא מתיר לבחורים הנהנים מריצה כגון

 הים והאווירה שיש במשחקי כדורגל שהבגדים לא בגדי שבת והאווירבגלל הבגד
לא של שבת.לא מתאים להקדיש זמן למשחק, עדיף להקדיש את הזמן לדברים אחרים 

 כמו תורה ומנוחה בשבת.

 סיכום

מבחינה הלכתית אין בעיה לשחק בכדור בשבת לפי התנאים שכתבנו אבל בגלל 
 את הזמן בדברים יותר חשובים.האווירה זה לא מתאים ועדיף להשקיע 
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 אהוד יחיאל כוח הדיבור/

אפיו נשמת אלוקים את האדם עפר מן האדמה ויפח ב ה' "וייצר)בראשית ב. ז'(:
 יה" חיים ויהי האדם לנפש ח

אונקלוס מתרגם: "וברא ה' אלוקים ית אדם עפרא מן אדמתא ונפח באפוהי 
הוא ממש חלק מהאדם וחלק אלוה  כוח הדיבור –נשמתא דחיי והות באדם לרוח ממללא" 

ממעל שכביכול הקב"ה נתן מרוחו לתוכנו כמו שאדם מנפח בלון, נמצא שיש בבלון חלק 
מאותו אדם שניפח אותו. כך גם רוחו של הקב"ה נמצאת בתוכנו, ולכן כוח הדיבור הוא 
 כוח קדוש ואסור לנו לטמא אותו בדיבורים רעים וקללות כי אז מתחללת רוחו של הקב"ה

 הנמצאת באותו אדם.

בבחינת עין הרע  :כוח הדיבור פועל בשני עולמות בעולם הרוחני השפעתו לרעה
ובעולם הארצי  .בבחינת ברכות צדיק "צדיק גוזר והקב"ה מקיים" :ולטובה ,וקללות
בבחינת לשון הרע או בעל כריזמה שמסית כנגד אדם או כנגד עניין  :לרעה ,המופשט

 טוב על מישהו או משהו הסתה לטובת דבר מסוים.בדיבור  :מסוים. ולטובה

בני אדם אינם רואים בדיבור דבר בעל משמעות רבה, ולכן במאמר זה ארצה לברר 
איך בעצם משפיע כוח הדיבור על העולם שלנו ובעולמות העליונים?, מדוע צריך להיזהר 

 בכל מילה היוצאת מהפה.

ומדוע הוא כה חמור מבחינת  בנוסף לכך נברר בעז"ה ממה נובע עוון לשון הרע?
 התורה?

 כוח הדיבור בהשפעה רוחנית:

ובעולמות  ,כל מילה יש לה השפעה בעולם שלנו ,מילה לא יוצאת לשווא ידוע שאף
 העליונים.

אנחנו חיים בעולם שפל ואין אנו יודעים את המשמעויות שיש בכל מילה או אות 
כל מה שאנו אומרים עולה  .םשאנו מוציאים מהפה ומה שזה פועל בעולמות העליוני

מדוע צריך לחתך את המילים  :וזו התשובה לשאלה ,למעלה ויוצר דברים רעים וטובים
 שבתפילה בשפתיים ולא רק לעבור עם העיניים.

שהיה לומד בבית  ,מסופר על רבי יהודה חתנו של ר' ינאי)מסכת פסחים ג.(: 
וכשהיה בא היו רואים מעליו עמוד  וכל בין השמשות היה חוזר חזרה לביתו ,מדרשו של רב

משכה את ר' יהודה הסוגיה ונשאר בבית המדרש מאוחר מהרגיל וכשהגיע  ,יום אחד ,אש
זמן בין השמשות ר' ינאי ראה שאין עמוד האש של ר' יהודה מתקרב, אמר ר' ינאי: הפכו 

רב. מטתו )ביטוי למוות( של ר' יהודה מכיוון שאם עדיין היה חי היה עמוד האש מתק
לא היה נפטר ר'  ,באמת הלכו וראו שר' יהודה נפטר, רואים שאלמלא אמר זאת ר' ינאי

יהודה אלא היה חוזר קצת יותר מאוחר.כוח הדיבור של ר' ינאי השפיע למעלה וגרם למותו 
 של ר' יהודה.

גם כתוב בגמרא ובזוהר שאסור לאדם לתת דוגמא על עצמו או על מישהו  ,לכן
ורה לך כך נגיד והיית חולה בסרטן או נגיד והיו יורים בך כי דבר כזה כגון: נגיד והיה ק

 יכול להשפיע למעלה ויכול להתקיים ח"ו.

נגיד והיה קורה  כגון: ואם אדם רוצה לתת דוגמא הוא צריך לומר משהו היפוטטי
 כך וכך למישהו.

"דלית לך מילה ומילה וכו' ומאן דאפיק מילה קדישא : בזוהר הקדוש כתוב
מיה, מילה דאוריתא אתעביד מינה קלא וסליק לעלא, ואתערו קדושי מלכא עילאה מפו

ומיתעטרן ברישיה, וכדין אישתכח חדותא לעילא ותתא." ) כי אין לך מילה ומילה וכו' ומי 
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שמוציא דיבור קדוש מפיו דיבור של תורה נעשה ממנו קול עולה למעלה ומתעוררים קדושי 
 אז נוצר שמחה למעלה ולמטה.(מלך העליון ומתעטרים בראשו ו

שמכל דיבור וקול והבל דאוריתא או דצלותא נבראים כמה ": וכתוב ב"נפש החיים
מלאכים קדושים, ובהפך, בדיבור אשר לא טוב ח"ו הוא בונה רקיעים ועולמות של 
שווא...וגורם ח"ו הריסת וחורבן העולמות סדרי המרכבה הקדושה  הנוגעים לשורש 

 הדיבור.

"ר' חנינא בן תרדיון אומר ... שנים שיושבין ויש ביניהן דברי  לי שור":וכתב ה"ע
תורה שכינה שרויה ביניהם...אין לי אלא שנים. מבאר המהר"ל: כי שנים הלומדים הרי 

כי  ,מה שאין כן אחד הלומד הרי אין כאן דיבור ,וזוהי תורה שלמה ,מדברים בדברי תורה
ה והנה השכינה שורה רק בתורה שלמה. נמצא אין לו עם מי לדבר ואין זו תורה שלמ
 שהשכינה שורה דווקא בדיבור בתורה".

תדע לך מה דוד אומר: "נפשי בתוך לבאים אשכבה להטים, בני אדם שיניהם ועוד: 
הדיבור יכול להרוג בן אדם מבחינה נפשית, להרוג אותו  -חנית וחיצים, ולשונם חרב חדה".

אפילו יותר חמור מאשר להרוג את האדם מבחינה  מבפנים כמו שחרב הורגת פיזית וזה
פיזית כי את הגוף אפשר להרוג פעם אחת, לעומת זאת את הנשמה של האדם אפשר להרוג 

הנה אנו רואים מה שאמרו הזוהר והראשונים על הדברים שקורים למעלה  פעמים הרבה.
ם רעים אז ח"ו בזמן הדיבור: שנוצרים מלאכים ומתעוררים קדושי עליון, ואם מדבר דברי

 הוא גורם להחרבת עולמות של דיבור.

 כוח הדיבור בהשפעה הארצית:

למשל: אדם  ,כוח הדיבור יכול לפגוע בבן אדם מבחינה נפשית בצורה קשה מאוד
מדבר על מישהו בצורה קשה מעליב אותו )במיוחד אם הוא אדם כריזמטי( אותו אדם כבר 

 לא נחשב בעיני אנשים.

בן אדם, אם אתה אומר עליו שהוא עובד גרוע אז אף  נסה שלאפשר גם לפגוע בפר
אחד לא ייקח אותו לעבודה, או אם אתה אומר על חברה של אדם מסוים שהיא לא טובה 

 או מוכרת סחורה גרועה אז אפשר להפיל ככה את החברה.

אדם יכול גם לפגוע בעצמו אם לא שם לב למה שהוא אומר כדוגמת דוד המלך על 
א אליו נתן הנביא  וסיפר לו על מעשה האורח והוא חרץ את דינו של האורח כבשת הרש שב

 וחרץ גם את דינו עצמו בפיו.

כאשר נותנים  ,כלומר ,נבואה שמגשימה את עצמה :בפסיכולוגיה יש מושג שנקרא
ואם אומרים לו שהוא לא  ,זה מעודד אותו וכך הוא משתפר ,לאדם תחושה שהוא טוב
 גם הישגיו נגרעים. ה וכךלאט מאמין לז טוב, אוטומטית הוא לאט

 ,דוגמא לצד החיובי: חלק מהרבנים הגדולים כשהם מעבירים שיחות מול קהל
ואדם שואל אותם שאלה והשאלה לכאורה שאלה פשוטה שהתשובה ברורה מאליה, הרב 
יענה: אהה אתה בטח מתכוון לכך וכך,יפה מאוד, זאת אומרת דברים יותר עמוקים רק 

לבייש את אותו אדם ולעודד אותו, אותו אדם ירצה ללמוד בחשק גדול יותר בשביל לא 
 אחרי שראה שהרב מעריך אותו.

מסופר על החפץ חיים שהלך למלון דרכים עם מקורבו וישבו לאכול. בסיום 
החפץ חיים ענה  ון ושאל אותם האם האוכל היה טעים?הארוחה ניגש אליהם בעל המל
מקורבו של הרב ענה: היה טוב אך חסר טיפה לעומת זאת,  ,בחיוך רב: האוכל היה מצוין

מלח. לאחר שבעל המלון עזב אותם אמר החפץ חיים למקורבו "אני מצטער שבאתי איתך 
שאל אותו מקורבו בתדהמה: "מדוע?!", ענה לו: "נמנעה פרנסתה של אישה  ,לכאן"

ל המלון אל אלמנה מדיבור זה אשר הוצאת מפיך", שעל ידי אותה אמירה , ילך בע
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ילדים ויווצר ויכוח ביניהם שבסופו תפוטר האלמנה  7הטבחית שהיא אולי אלמנה עם 
בו  :אותו מקורב ענה לרב:" הרב אולי מגזים?" אמר לו הרב ובכך יגרם לה נזק רב.

ותווכח. נכנסו שניהם למטבח וראו את  הויכוח בין בעל המלון לטבחית אשר גרם לפיטורה 
נה, וכשראה זאת מקורבו של החפץ חיים ניגש אל בעל המלון של אותה טבחית  אלמ

 ,ולאחר זמן מה החזירה לעבודה ,בתחינות ובקשות כדי שיחזיר את הטבחית לעבודתה
 ."צדק הרב" :ואותו מקורב ניגש לחפץ חיים ואמר לו

שעל ידי דיבור כל כך קטן שאולי אפילו לא שמים לב אליו,  ,מסיפור זה אנו רואים
וצר מצב עגום כל כך כדוגמת פיטורי האישה, ולכן אנחנו צריכים להבין שכל יכול להיו

דיבור יש לו השפעה על משהו גם אם אנו לא רואים זאת לטווח קצר, לטווח ארוך הוא 
 יכול להשפיע בצורה בלתי הפיכה.

 לשון הרע:

או מדבר אפילו  ,חבירו או של כל אדם בישראלהאדם מדבר בגנות  –לשון הרע 
 טובים שיכולים לגרום נזק ולא משנה איזה נזק. דברים

אנו רואים שאם אדם מדבר לשון  ,בתורה יש אזהרות חמורות על איסור לשון הרע
בהתחלה נגעים בבית ואז מתחילים  ,הרע על אדם בישראל הוא מקבל כל מיני נגעים

ל איסור הנגעים בבגדים ואחר כך עוברים לגוף האדם עצמו. יש המון אזהרות של התורה ע
 .לשון הרע, ומפני שזה כל כך חמור התורה אמרה לנדות את אותו מספר לשון הרע

דוגמות ללשון הרע בתורה: החוטא הראשון הוא הנחש, שאמר לשון הרע על  
הקב"ה ובדיבור זה הביא מיתה לכל באי העולם, ובפרשת וישב: "ויבא יוסף דיבתם רעה 

ישראל למצרים, ועוד רבות האזהרות: "לא הסיבה הראשונה לירידת עם  –אל אביהם" 
תלך רכיל בעמך", "לא תונו איש את אחיו", "זכור את אשר עשה ה' אלוקיך למרים", שמי 

כך אפשר לראות כמה חמור דיבור לשון שרוצה לתקן את הדיבור שיזכור את מעשה מרים. 
ולכן דברים, מזה, כי הוא יכול להרוס  וכמה אנחנו צריכים להיזהר ,הרע בעיני התורה

ולומר אותם לאחר שהחליט שזה לא קול את הדברים שהוא מוציא מפיו, אדם צריך לש
 וכל שניה שאדם אינו אומר לשון הרע זוכה לשכר עצום מאוד. יפגע בשום דבר.

 ממה נובע לשון הרע?

כעס, ליצנות, גאווה, יאוש,  –: כ"ל גיהנ"ם מכמה סיבות וסימנןלשון הרע נובע 
 , אומר מותר. הפקר, נרגנות

אין לו אפשרות לתקן עוון לשון  ,יש אדם שמדבר לשון הרע מפני שהוא כעסן -כעס
הרע מפני שהוא רגיל בכעסו וכל פעם שיכעס יוציא כל מה שבליבו ולא יזהר מלדבר כל 

 דבר , אין לאדם זה תקנה עד שיתקן מידת הכעס וישמור על מוצא פיו.

מכל דבר ומכל בן אדם ומסתובב עם אנשים  אדם שהוא ליצן ועושה צחוק -ליצנות
יצחק  ולכן גםכדי להשתעשע  הכל ודאי שיחטא הוא באיסור לשון הרע מפני שיעשה ,לצים

 על הזולת ויספר בגנותם של אנשים.

אדם שהוא גאוותן, הוא חושב שהוא חכם מאנשים יותר טוב מכולם, ידבר  -גאווה
ישפיל את הזולת וכך כביכול יבוא לו כבוד  לשון הרע בכדי להראות שהוא מעל כולם ולכן

 אצל השוטים.

יש אנשים שהיצר הרע מיאש אותם ואומר להם שמפני שהם בעלי תפקיד  – יאוש
הם מתיאשים לנסות אז שזה חלק מהתפקיד וואז הם לא יכולים בלי לדבר לשון הרע, 

 להתגבר על זה.
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וב העולם מדברים ור ,אדם רואה שאיסור לשון הרע הפך להפקר בעולם -הפקר
 .לחטואומרשה לעצמו גם  אז הוא רואה בזה איסור לא חמור לשון הרע

תמיד  ,אדם שהוא כל הזמן מתלונן ותמיד רואה את הצד הרע שבדבר -נרגנות
 יראה בחבירו את הצד הרע שבו ויתלונן עליו ויאמר דברים רעים.

ה דבר אסור, לא רואה בז ,אדם שאינו יודע את הלכות לשון הרע -אומר מותר
כמו: אם אדם עשה  ,צריך לומר דברים רעים על בן אדם מסיבות כל שהן, ואולי להיפך

 מעשה רע, אז צריך להודיע זאת ברבים ולספר לכולם מה אותו אדם עשה.

לכן, אם אדם רוצה לתקן מידה רעה זאת ולהוציאה ממנו צריך קודם כל לבחון 
ורק  ,ולתקן אותהמת לו להוציא לשון הרע? לעיל גוראת עצמו איזה מידה רעה מהמידות 

 .ולאחר מכן יוכל לתקן את דיבור

 השפעתו של הלשון הרע.

לשון הרע שאדם שומע מחבר על מישהו גורם לו לשינויים בגישה שלו כלפי אותו 
גם אם הוא חושב  ,ישים לב של השומע בלי שהואאדם וזה אפילו יכול להיות בתת מודע 

שון הרע שהאדם מספר פוגע בו בעולם הבא ואפילו הזכויות שלו לא שזה לא משפיע עליו. ל
 יעזרו לו. 

:"תלמוד תורה הוא כנגד כולן ולשון הרע כנגד מובא בתלמוד הירושלמי)פאה(
 פירוש: שכשם שתלמוד תורה כנגד כל המצוות כך לשון הרע הוא כנגד כל העוונות. ,כולן"

והן: עבודה זרה, גלוי עריות   ועוד אמרו חז"ל: כי ארבעה ראשי עבירות הן,
 ושפיכות דמים, ולשון הרע יותר מכולם.

שלשון הרע זה בבחינת חוטא  אדם צריך להיזהר מלדבר לשון הרע? למה ,ועוד
ומחטיא, שאדם מספר לשון הרע למישהו הוא גורם לו לעבור על איסור שמיעת לשון הרע, 

רגו, שההורגו מוציאו מן העולם וכבר אמרו חז"ל: "קשה המחטיא את האדם יותר מן ההו
 .הזה והמחטיאו מוציאו מן העולם הבא"

את כשהאדם מדבר לשון הרע הוא לא רק מחטיא אותו, אלא גם מרגיל  ,ועוד דבר
לדבר לשון הרע והוא מספר לעוד אנשים ומחטיא אותם וגם הם מתרגלים שומע אותו 

ואותו  ,שלמה  שגדלה כל הזמן לדבר לשון הרע וכן על זה הדרך, וכך הוא יוצר לעצמו כת
מתחיל אחראי על כל הלשון הרע שהם מוציאים כי הכל בא ממנו, ו"המחטיא את הרבים 
אין מספיקין בידו לעשות תשובה". ולשון הרע מביא לידי שקר וכזב, ועוד רבות העבירות 

 שמצטברות לו לאדם מאיסור זה.

רובו ככולו מלא בלשון  וכמה חוטא הדור שלנו שלא מבין חומרת החטא ודיבורו
שכבר מפני ואם היינו מבינים ממש את חומרת החטא בקושי היינו פותחים את הפה  ,הרע

 התרגלנו בדיבור לשון הרע ר"ל.

מסופר על אדם שבא לחפץ חיים אחרי שהוא כתב את הספר "שמירת הלשון" 
ר פשוט עכשיו אחרי שכתבת את הספ ,לפני שכתבת את הספר היה אפשר לדבר :ואמר לו

אי אפשר לפתוח את הפה, ענה לו החפץ חיים: איך לפני שכתבתי את הספר ולפני שידעת 
 את הפה בכלל? העזת לפתוח ,את ההלכות

אם נקשיב למדבר לשון הרע זה יעודד אותו להמשיך לדבר, לכן, נמנע מלהקשיב 
נע אדם הנמלמספר לשון הרע ואותו אדם יראה שאין מי שמקשיב לו וימנע מלדבר, ו

כל תפילה ובקשה שלו עולה יותר גבוה  ,וכך ,מלדבר לשון הרע מטהר את כוח הדיבור שלו
 ומשפיעה יותר למעלה.

 סיכום
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ראינו במאמר זה את השפעותיו של כוח הדיבור על המציאות, ובעולמות העליונים, 
דברים שאיננו מבינים לעומקם, ראינו שכל מילה שיוצאת מהפה יש לה משמעות גבוהה, 

דם גם בלי להתכוון יכול לגרום לדברים עצומים, גם ברוחניות: המקרה שר' ינאי וא
כביכול הרג את ר' יהודה בדיבורו, ואפשר לראות את המקרה בתורה שמשה שהרג את 

מכך שכתוב אחר כך שהיהודי  -המצרי בכוח הדיבור )באמירת שם ה'(, ואיך יודעים זאת? 
הרגת את המצרי", רש"י במקום: "מכאן אומר למשה: "הלהרגני אתה אומר כאשר 

שהרגו בשם המפורש", וגם בארציות: המקרה של החפץ חיים ומקורבו שכמעט פיטרו את 
 הטבחית בגלל איך שהוא דיבר. לכן אנחנו צריכים להיזהר הרבה בלשוננו.

שזכויותיו לא עוזרות לו  -דיברנו על חטא לשון הרע, מהי השפעתו על המספר? 
זה מביא לעוד חטאים בעקבותיו, לשון הרע נובע מתכונות רעות באדם כגון בעולם הבא, וש

כעס גאווה וכו', ועל ידי שהאדם מתקן תכונות אלה הוא יכול לבוא לידי תיקון חטא לשון 
 הרע.

שנזכה ותתקבל תפילתנו שאנו אומרים בכל יום בתפילת י"ח : "אלוקי, נצור לשוני 
ן קשה זה בעז"ה, יהי רצון שנזכה לדון כל אדם מרע ושפתי מדבר מרמה" ונתרחק מעוו

 לכף זכות, ושנראה רק את הדברים הטובים בכל אדם.

 "שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו"
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 סייפן ישעיהו קהלת/
 מיהו קהלת?

.חז"ל "הקהלת"בספר קהלת לא מוזכר שם המחבר אלא כתוב מי כתב אותו...
מדרש אחד שטוען שקהלת הוא שלמה קבעו שקהלת הוא שלמה המלך. נביא, למשל, 

 המלך:

ומייתי -ולבסוף קהלת.-משלי-שלושה ספרים כתב קהלת:שיר השירים
-הגדיל אומר דברי משלות-מוכיח(.כשאדם נער אומר דיברי זמר-)מביאלה

 הזקין אומר הבל הבלים.

מהיכן חז"ל הגיעו למסקנה ששלמה המלך כתב את ספר קהלת?"אני קהלת הייתי 
בירושלים", )פרק א' פסוק י"ב( וזה הדבר הכי ברור שנאמר בספר על  מלך על ישראל

"איש אחד מאלף מצאתי -דמותו של קהלת.רמזים נוספים ששלמה כתב את קהלת: 
ואישה בכל אלא לא מצאתי" )פרק ז' פסוק כ"ח(בפסוק הזה אפשר למצוא רמז ששלמה 

 המלך היה נשוי לאלף נשים.

 פר קהלת?מדוע חכמי ישראל רצו לגנוז את ס

דברי קהלת סותרים זה את זה, אבל אם קוראים לעומק מבינים שאין סתירות 
מבחינת ההיגיון , משום שכל משפט הוא נכון בפני עצמו ולגופו בתנאים 

 מסוימים.לדוגמא:

לעומת הפסוק  הזה אומר  -: " כי כעס בחיק כסילים ינוח ")א', י"ח(1סתירה מס' 
 ה רב כעס".) ז', ט'(קהלת במקום אחר" כי ברוב חוכמ

בפרק א' קהלת מתכוון שהכעס עם הכסילים ולעולם לא יזוז מהם,  ישוב הסתירה:
 ובפרק ז' מתכוון קהלת כי מי שרב חוכמה רב כעס על הבלי העולם.

) ט', -ו"כנגדו"-"ומוצא אני מר ממות את האישה"-: )ז' ,כ"ו(2סתירה מס' 
ז' קהלת דימה את האישה לכלי ציד  ישוב הסתירה:בפרק י"ט("ראה חיים עם האישה"

הפרושים לרגלי האדם ומי שהולך בדרכי השם ינצל מרשת הציד הזו והחוטא בעוונו ייפול 
-ברשתות אלו. ובפרק ט' קהלת מתכוון שזהו חלקו של האדם שהשם נתן לו בזכות עמלו

 אישה טובה. 

ך שבעצם קהלת התאים כל משפט לזמן ולמקום ולסיטואציה שונה, כ באופן כללי
 משפטים אלו הם לא סתירות .

 האם קהלת ספר קדוש?

חכמי ישראל בתקופת המשנה נחלקו האם ספר קהלת מטמא את הידיים.)זאת 
 רק ספרים קדושים מטמאים את הידיים(.-אומרת קדוש

חכמים הגיעו למסקנה שספר קהלת הוא קדוש משום שני הפסוקים האחרונים 
:"סוף דבר הקול נשמע את האלהים ירא ואת  שמדברים על מהות האדם בעולם הזה

מצותיו שמור כי זה כל האדם")יב,יג( "כי את כל מעשה האלהים יביא במשפט על כל נעלם 
 אם טוב ואם רע". )יב,יד(

 מדוע נוהגים האשכנזים לקרוא קהלת בסוכות?

א.מבחינה חקלאית סוכות זה הזמן שהאדם "עשיר" מבכל השנה משום שזאת 
וקהלת מדבר על זה שכסף זה לא הכל בחיים, וכביכול זה איזשהו מסר  תקופת האסיף,

 לאדם שלא יתאווה או יתרברב בו.
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ב.מצוות 'הקהל')מצווה שהמלך היה עולה ומלמד את העם תורה( מתקיימת בחג 
הסוכות של מוצאי שנת השמיטה.שלמה המלך מכונה במגילה קהלת משום שאמר את 

 ראים את דבריו של קהלת שנאמרו בקהל.דבריו בקהל.ולכן בחג הסוכות קו

ג.חג הסוכות ניקרא זמן שימחתנו, ולשמחה יש כוח בונה וגם כוח משחית וקהלת 
 עוסק באיזה שמחה היא טובה ואיזו לא, ומרסן שמחות לא טובות.

 מדוע קהלת אומר על כל דבר הבל?

 ח,קהלת מזכיר בספר הרבה פעמים את המילה הבל..הבל הבלים..הבל ורעות רו
וזאת  משום שהוא ראה שמע וניסה המון אז הוא כבר יודע ומזלזל בדברים ואומר עליהם 
הבל.כמו כל אדם חכם ובעיקר זקן שיודע ושמע כבר כמעט הכל ושום דבר לא חדש לו כי 

 הזקן מכיר את דברים אלו.)כמו במדרש שהזכרנו בהתחלה(.

על העולם  לקהלת יש הבנה מסוימת על החיים ועל העולם.קהלת מדבר
ודרכו.קהלת כותב שגם האדם החכם עם הניסיון בחיים ובקיא בספרי החוכמה אין לו פת 
לחם, וגם הנבונים שהם זקנים ובעלי ניסיון החיים לא הגיעו לידי עשירות.כי עת ופגע 
יקרה את כולם למרות חוכמתם גבורתם ועשירותם, ובספו של דבר כותב קהלת שהכל 

הוא האדם חכם או טיפש חזק או חלש עשיר או עני את חייהם  מאת השם כי לא משנה מי
 יקבע הקב"ה.

 חכמה וחכמים:

זוהי הכרתו של קהלת  -"וראיתי אני שיש יתרון לחוכמה מן הסכלות") ב',י"ג(
וממנה לא זז, אלא שיתרון זה הוא מוסרי, אבל בעל החוכמה, החכם, איננו אלא אדם, 

גם ביחס להיקפה של החכמה הניתנת להשגתו, וגם ובתור אדם חלות עליו מגבלות רבות, 
ביחס לתועלת הממשית העשויה לצמוח ממנה."כי מה יתרון לחכם מן הכסיל")פרק ו' 
פסוק ח'( נאמר בקשר עם "כל אדם עמל לפיהו" שקדם לו , ובזה אין יתרון לחכם מן 

הידע  הכסיל:גם עליו לעמול לפיהו ולפרנסתו.יתרון לפי קהלת הוא רק לחכמה מסוג
השימושי "אשר תחיה בעליה" )ז',י"ב( כגון חוכמת הרפואה והדומות לה.לכן "טוב חוכמה 

 עם נחלה", נחלת אבות המבטיחה את הקיום הכלכלי.
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  חננאל כהן טיול בארץ ישראל/
 הקדמה

בחרתי לכתוב על נושא הטיול בארץ ישראל מכמה סיבות,ב"ה השנה יצא לנו 
ארץ ישראל ולהכיר הרבה נופים ומראות חדשים שאני לטייל עם המכינה הרבה מאוד ב

אישית לא הכרתי לפני כן. וכמו כן יצא לי לטייל עם המשפחה בצפון הארץ וזכיתי להכיר 
את הארץ והמראות המופלאים שלה מקרוב וזה גרם לי לסיפוק רב לכן בחרתי בנושא 

ה מקומות מאתגרים הזה. כמו כן יצא לי לטייל גם עם חברים וב"ה בארץ ישראל יש הרב
 ומהנים. 

  ערך ומשמעות הטיול בא"י

אומר הרצי"ה , הטיול בארץ ישראל הינו מצווה כמו שאמרו רבותינו  -אהבת הארץ
ז"ל המהלך ד' אמות בארץ ישראל הנהו בן העולם הבא.  הרי מפורש שהיו הולכים רבי 

טובים וכל הליכתם יוחנן ואוהביו מאה רבנים ממקום למקום כדי לאכול פירות מתוקים ו
בשביל זה  ובודאי הם היו מכוונים בזה בשביל חיבוב ארץ ישראל לאכול מפירות  ההיית

המתוקים והחשובים שלה ועשו לשם שמים, והם היו חסידים וקדושים, נמצא דבר זה 
 הוא משנת חסידים ואין פקפוק בזה .

מידת נחשב כהביקור במקומות הקדושים שבארץ ישראל -יישוב ארץ ישראל
 וכך אומר בעל כפתור ופרח: חסידות

שמואל )הנביא( בחסידותו היה מבקר תמיד מקומות שהיה בהם קדושה,  
כמו שכתוב "והלך מידי שנה בשנה וסב בית אל והגלגל והמצפה" וכן ראוי 
לסבב ולבקר המקומות הקדושים אף בזמן הזה, שאין ספק שיש לעולם בהם 

לך)פרק פד'( :"בחרתי הסתופף בבית ממין קדושתן הראשונה.אמר דוד המ
אפילו יש לי ארמונות וטרקלינים בחוץ לארץ,  -רשע" יה', מדור באוהל

 בחרתי לישון על הסף בארץ ישראל, ולאכול סיפוף של חרובים, מאכל בהמה! 

 ים פלאג'י זצ"ל, רבה של איזמיר: וכן כתב רבנו חי

יבלי, יעקב רבי, ומורנו וכמו זה ראינו בכמה עשירי עם בדורנו, כמו דודי ג'
גרשון שאול וכיוצא בהם כמה וכמה , שעזבו היכל ומעדני מלכים והלכו לארץ 

 ישראל לדור בבית צר ולחם צר לאכול, מחיבת ארץ ישראל!

 :המקור לדברים אלה נמצא כבר בגמרא

, ורבי חנניה בן אחי הודה בן בתירא, ורבי מתיא בן חרשועוד מעשה ברבי י
ו יוצאים מארץ ישראל לחוץ לארץ , וכשהגיעו לסוף הגבול רבי יהושע, שהי

של ארץ ישראל, זקפו עיניהם וזלגו דמעותיהם וקרעו בגדיהם, וקראו 
המקרא הזה: "וירשתם אותה וישבתם בה: ושמרתם לעשות את כל החוקים 

ללמדך ששקולה מצות ישיבת ארץ ישראל כנגד כל  -ואת המשפטים"
       המצוות! וחזרו ובאו למקומם.

"ההליכה במידבר ומיעוט הנאות הגוף מרחיצה וכיוצא בהם יולידו גבורה  -חישול
והפכם יולידו רך לבב".)מורה נבוכים ג,לב( הרמב"ם  מסביר שיש תועלת בטיול להרגיל 
את האדם להתמודד עם אתגרים בגלל התנאים הפחות נוחים ובגלל המאמץ שנדרש 

 מהמטייל במשך ימי הטיול.

הדרך לאהוב ולהתקרב אל הקב"ה לפי הרמב"ם היא על ידי ההתבוננות  -אהבת ה'
במעשיו וברואיו הנפלאים והגדולים, ומתוך התבוננות במעשיו יראה את חכמתו של 
הקב"ה שאין לה ערך ואין קץ לכל ברואיו הנפלאים. בהלכה האחרונה של הלכות תשובה 

שכיל בחכמות ותבונות קובע הרמב"ם "לפיכך צריך האדם לייחד עצמו להבין ולה
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המודיעים לו קונו". כלומר: כדי להגיע לאהבה והדבקות בבורא חייב אדם להתבונן בטבע 
. התבוננות זו אינה נעשית מתוך ביתו של האדם, אלא חייב הוא לצאת לצורך כך אל 

 היינו:לטייל!  -הטבע

 הקשיים והבעיות בטיול 

הרצי"ה מתריעים בפני טיולים  רבי  יחזקאל לנדוא רבה של פראג וכן – צניעות
ללא פיקוח מפני שהם יוצרים תערובת של בחורים ובחורות ביחד אמר הרצי"ה "בחורים 

ולעיתים יש אוירה של קלות ראש ולא יחללו.-וגם בתולות זקנים עם נערים ,אז יהללו
 ולהתקרבות יתרה בין שני המינים.

מפסיק ממשנתו ואומר: בי שמעון אומר המהלך בדרך ושונה , ור -ביטול תורה
פרק אבות  ). "נאה אילן זה ומה נאה ניר זה, מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו-מה

רבי יוסי אומר בעצם שאדם שמפסיק בלימוד תורה בשביל להסתכל על יופי  (פרק ג',ט
ולכן אסור לאדם לטייל כאשר הטיול גובל בביטול  הטבע עובר עברה ואפילו מתחייב בנפשו

 . תורה

, אנשים ראו בטיול כמעט בלבד  יצאו לטבע למטרות מחייה ברבע -פיקוח נפש
מאשר כיף ויופי. דוגמא לכך מדבריו של חכם אלג'ירי בשם רבי שמעון בן יותר פחד וסכנה 

: ובוודאי דאין לך בזמן הזה מי שהולך לטייל...שכל הדרכים בחזקת סכנה, )הרשב"ץ(צמח
אדם מסכן עצמו ללכת אלה מדוחק גדול ולא לטייל. וגם  כי רבו השוללים והבוזזים,ואין

בימנו אנו ישנם מקומות ואתרים שרצוי לא לטייל בהם מפני "ונשמרתם מאוד 
 לנפשותיכם". 

בביאור מידת הפרישות," כיון שכל עניני  )פרק יג'(כתב המסילת ישרים -נהנתנות
שירצה להימלט מהם" אדם העולם אינם אלא סכנות עצומות)רוחניות(, איך לא ישובח מי 

שיוצא לטיול מתוך קלות דעת ונהנתנות רק בשביל לספק את יצריו עלול להידרדר 
 להימצא במקומות לא רצויים מבחינתו. 

 סיכום

בתורה בפרשת שלח כתוב: "הארץ אשר עברנו בה לתור אותה טובה הארץ מאוד 
זיכה אותנו לארץ טובה מאוד" כמו שראינו יש מעלה גדולה בטיול בארץ ישראל . הקב"ה 

מאוד עם הרבה נופים ומראות קסומים שכדאי לנצל אותם. כמובן שצריך לשים לב 
למגבלות המצוינות לעיל כדי שיהיה הטיול מהנה ונעים ולא ידרדר להפקרות חס וחלילה. 
אז חבר'ה חבל על הזמן שלנו תצאו ותטיילו בארץ המדהימה שלנו ותספגו את הקדושה 

 ה בה.האלוקית הטמונ
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 נתנאל כהן ברכת כוהנים/
 הקדמה

המאמר שאתם הולכים לקרוא עוסק בברכת כוהנים בחרתי בנושא זה בשל כמה 
סיבות סיבה ראשונה היא משום שאני כהן והנושא הזה תמיד עניין אותי וסיבה נוספת 
שבחרתי לעסוק בנושא זה היא משום שכאשר אני עולה כול בוקר )טוב לא כול 

לות יש לי המון שאלות ואני לא מבין את כל המשמעויות בברכת כוהנים בוקר(משתדל לע
בנושא ברכת כוהנים ואני מתכוון לענות על  כמה וכמה    חקורוהנה ניתנה לי ההזדמנות  ל

תשובות נבין הרבה השאלות והשאלות שיבהירו לכם את הנושא המעניין  הזה ועל ידי 
ווה שאתם תבינו יותר על ברכת כוהנים יותר את המאמר שאני הולך לכתוב  ואני מק

 ותדעו יותר מה המשמעות של הברכה.    

 הכוהנים: מי הם בכלל

השאלה הראשונה במאמר שלי שאני הולך לכתוב עליה היא שאלה נורא מהותית 
שאלה נורא מתבקשת ליפני שנתחיל בשאלות קצת יותר עמוקות אני רוצה תחילה להסביר 

כל אחד ואחד מהכוהנים הוא מזרעו של אהרון הכהן בן   -המי הם בכלל הכוהנים? תשוב
אחר בן וחשוב להזכיר שבן אחר בן משום שהמצווה של בירכת כוהנים חלה רק על הבנים 
ורק הם יכולים לקבל את שכרם עליה דבר נוסף הכוהנים כולם שייכים לשבט הלוי אלא 

תפקידם של הכוהנים –לוי הוא בהכרח  כהן תפקידם של הכוהנים  אשלא כול מי שהו
בעבר היה נורא חשוב בעם ישראל בזמן בית המקדש תפקידם היה לעבוד במיקדש ורק 
להם היה היתר כנסיה אל קודש הקודשים מלבד התפקיד החשוב הזה תפקידם הנוסף 
הלא פחות חשוב היה ללמד את העם תורה דבר נוסף שנוגע לקדושתו של הכוהן הוא 

כהן אסור להיכנס  לבית קברות משום שיש שם טומאה  איסור טומאה למשל לי בתור
בבית הקברות  איסור נוסף של הכוהן הוא נשיאת גרושה לאישה משום שלכוהן אסור 
להתחתן עם גרושה "אמור לכוהנים בני אהרון נפש לא יטמא בעמיו..." "אשה זונה וחללה 

 לא יקחו ואשה גרושה מאישה לא יקחו..." 

ן  הכהונה: גֵּ

מדהים  שנתגלה בשנים האחרונות  על גן הכהונה בכל תא בגוף האדם   ישנו מחקר
 D.N.Aישנו צופן שקובע את התכונות השונות של האדם שעוברות בתורשה מדורי דורות . 

שיש גן אצל  אהמורכב מהרבה גנים שכל אחד קובע תכונה  תורשתית באדם .  המחקר מר
להבדלי מוצא אשכנזים.ספרדים  הכוהנים המבדיל אותם מהאנשים האחרים בלי קשר

שלהם גן משותף  כאשר  D.N.Aאחוז מהכוהנים נושאים ב 80עד -70.תימנים. תוניסאים 
אחוזים  5אצל יהודים שאינם כוהנים ואצל גויים אפשר למצוא את הגן בשכיחות של  

על כך  שכל הכוהנים הם בני אותה משפחה     ידהנה העולה ממחקר זה מעקבלבד  המס
בר וסתדר  עם מה שכתוב בתורה שכול הכוהנים הם בניו של אהרון הכוהן הגן המדוזה מ

שעובר בתורשה מאב לבן במשך שנים  המחקר הזה מראה לנו  Yהגברי  םנמצא בכרומוזו
 ומעיד על  המסורת של הכוהנים שנשמרה דורי דורות מאהרון הכוהן ועד היום. 

 :החישוב המדעי

ר ישנו שינוי זעיר בגנים ושינוי זה ניתן לצפייה המדע הגנטי מגלה לנו שבכל דו
ריך כמה דורות עברו מאבי המשפחה שאצלו היה הגן המקורי. החישוב של עואפשר לה

שנה  30בחשבון ששנות דור הם  קחדורות מהגן המקורי. אם נ 106המדע מגלה שעברו 
ה שידוע לנו שנה. לפי מ  3180ונגיע ל  30כפול  106לערך נוכל לחשב את המכפלה  של 
וזה מסתדר כמעט לגמרי  עם מסורת התורה לימיו  3300בתורה יציאת מצרים הייתה לפני 

 של אהרון הכוהן .

 הכהן כלי או מקור:



72 

השאלה הנוספת שבחרתי לענות עליה היא  האם כאשר אני עולה לדוכן  לברכת 
י דרך האמת על פ-כוהנים האם אני כלי שמקבל קדושה על מנת להעבירה או שאני המקור 

ועל פי פשט המקרא הברכה השופעת היא למעשה מה' יתברך מקור הברכות  "ושמו את 
. זאת אומרת שברור שה' הוא שמעביר את הקדושה ולכן עיקר "שמי על בנ"י  ואני אברכם 

נו ישראל עיניהם שהוא המסכים לברכת כוהנים  ואין ויתברך ואליו יכו נוהברכה היא ממ
אשר בו בחר ה' להשפיע דרכם ברכה לישראל אך כל הברכות אינן  אלא צינור הכוהנים

מועילות אלא אם כן הכוהנים  אינן שומרים טינה ואין בליבם  שנאה לאף אחד ולכן 
להעיד על כך שהברכה  באה באהבה   .הכוהנים הוסיפו את המילה "באהבה" לברכה שלהם

מצוינת המילה באהבה(  דבר  שלמה לכל ישראל )חשוב לציין שבברכה המקורית לא הייתה
נוסף שרציתי להגיד בהקשר של ברכת הכוהנים שאל יחשוב אדם שאם הכוהנים הם רק 
צינור שמעביר קדושה לישראל אז הם לא צריכים להתכוון בברכה אלא שהקב"ה מתאוה 
לברכת הכוהנים והכהן חייב לכוון כאשר הוא מברך מכיוון שהכוהנים מברכים לישראל 

ים על ידם )סוטה לח( אם כן הוא שהקב"ה מברך את ישראל . למה ציווה והקב"ה מסכ
לכוהנים לברכם כלל?. ומה התועלת  בברכתם?. אלא שהקב"ה מתאווה לברכת הכוהנים 

ועוד מ ה' וגם מפי הכוהנים.  ווכן בא החידוש ה' אומר שהוא רוצה שהעם יתברך גם ממנו 
ה עלינו. הקב"ה רוצה שהכוהנים יעשו כי מכח מעשינו תחול הברכ-מסביר ספר החינוך

 מעשה ויברכו ומעשה זה יערור גם ברכה ממרום.

 מצב הידיים בזמן הברכה:

כאשר הכוהנים מתעטפים  מתחת  לטלית הם עושים סימנים בידיים שיוצרים שני 
ומברכים את הציבור.   כפיהםוכאשר הברכה מתחילה הם נושאים את חללים בכל יד 
הכוהנים צריכים לעשות סימנים אלו בידיים. מסביר הרב מדוע  -שלאה נוספת
אהבת עולם של בורא עולם זורמת דרך אישיותו של הכוהן."שכינה שרויה  -סולובייצ'יק

בין אצבעותיו". ולמה דווקא בין ראשי האצבעות? למה לא במצחו. בראשו. בפניו? הרי 
הודה ולמה אצל הכוהנים אצל משה רבינו היתה השכינה שרויה בפניו שמשם האירו קרני 

היא מציצה דווקא מבין ראשי אצבעותיהם? אולי מפני שהאצבעות מייצגות את האהבה  
 : (על פי מדרש תנחומא) העצמית 

כה תברכו זה שאמר הכתוב השקיפה ממעון קדשיך מן  – מציץ מן החרכים
של עולם  ט"ו( אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה רבונו–השמיים וברך את עמך )דברים כ"ו 

לכוהנים אתה אומר שיברכו אותנו אין אנו צריכים אלא לברכתך ולהיותנו מתברכים מפיך 
שנאמר השקיפה ממעון השקיפו ממעון קדשיך אמר להם הקב"ה אף על פי שאמרתי  
לכוהנים שיהיו מברכן אתכם ואני עומד עימהם ומברך אתכם לפיכך הכוהנים פורשין  

רינו וכך הוא אומר הנה זה עומד אחרינו כתלינו משגיח כפיהם  לומר שהקב"ה עומד אח
מציץ מן –מין החרכים )שה"ש ב ט(  מה בין האצבעות של הכוהנים  ציץמן החלונות מ

 החרכים בשעה שפורשין כפיהם לכך נאמר כה תברכו את בני ישראל 

כאשר הכוהנים מברכים את הציבור ממש בשעת הברכה הקב"ה עומד – ובקיצור
 מאחוריהם

משגיח ומציץ מבין  טפחי הידיים וממש ככה הקב"ה משפיע  שפע ברכה על 
 ישראל.

מציץ מן החרכים. נדרש מן החרכים חמישה חלונות והסימנים שעושים -עניין נוסף
 הכוהנים בידיהם יוצרים סך הכול חמישה חלונות. שניים בכול יד ואחד שבין הידיים  

  והשפעתה: עוצמתה של בירכת כוהנים
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ה הנוספת שאני רוצה לענות  עליה  היא  מהי עוצמתה או מהי השפעת של השאל
ברכת כוהנים  אנשים רבים רואים בברכת הכוהנים  מעין  ברכה שמחברת אותנו ישירות 
אל הקב"ה ובעזרתה אנחנו יכולים להתברך בשפע של ברכות כמו "יברכך". "ישמרך". 

כוחה של בירכת בש-.רבינו בחיי אומרוכ"ו.... כעת נסביר יותר על השפעתה של הברכה 
הכוהנים להעמיד את העולם. דרשו חז"ל כול המברך מתברך שנאמר )ברשית י"ב( ואברכה 
מברכיך. הכוהנים היו מברכים לישראל שנאמר "ושמו את שמי על בנ"י ואני אברכם " 

 .ואני אברכם לכוהנים וידוע כי כל העולם מתקיים בזכות ברכת הכוהנים .

מיום שחרב בית המקדש אין יום שאין בו קללה ואין טל יורד   -יאל אומררבן גמל
 בזכות בירכת הכוהנים   ?לברכה .אזי בזכות מה אנו עומדים

שברכת הכוהנים כוללת טובות העולם הזה בלב . והיא  -ועוד מסביר החתם סופר
 -וישמרך"בעושר וממון . "-מעניקה לאדם מכול טוב העולם הזה וכך הוא מסביר "יברכך"

שהעושר והממון יהי משומר מכול פגע ואחר שרכושו וממנו של אדם מרובה ומשומר עדיין 
יען שרוב העשירים  -אין זו ברכה שלימה. ועל כן צריכה לבוא הברכה הבאה: "ויחונך"

מעונים  וסובלים מצרות העין של שכניהם. על כך אמר: שתתברך שהשכנים יאשרו אותך 
ך. אבל גם אז אין זו ברכה שלימה., יען רוב בני האדם אינם וישמחו בעושרך וכבוד

מסתפקים במה שיש להם וכל הזמן הם טרודים להרבות עושר וכבוד וכל ימיהם 
בעצמך. שתהיה שבע רצון.  אלא -מכאובים. על כן מוסיף הכוהן ומברך:"וישם לך שלום"

ילו קללה נמרצת שגם אחרי הברכות הללו לבדם אין בהם כלום לאדם. ולפעמים הם אפ
שגם אם יזכה האדם בכול לכול הברכות הללו לבדם ובהם הוא יבלה את  -המדומה לברכה

הוא משכים קום. אוכל. מתכבד  ?ימיו. הרי לבסוף ימאס בחיים אלו. כי מה לו בחיים 
שוב אותו  רתילך לישון ולמחשלפני בני האדם. וכשבא הלילה שהוא נברא כדי  .יפה יומת

וגם אם יזכה האדם לבנים שיגדלו ויוריש להם האדם את רכושו עדיין  סדר יום קבוע
האדם יהיה מוטרד שסופם של בניו לא יהיה כסופו . לחיות חיים ללא משמעות . וגם בניו 
במותם יורישו לעולליהם ואותו גורל חוזר לכולם. ומה המטרה של החיים הללו?  על 

אמצעי בלבד והכנה  ןלעצמן אלא המטרה  נןהאדם לדעת שהברכות של העולם הזה אי
נועם שהאדם יכול לזכות בהם אם חייו יהיו חיי אמונה משולבים בעבודה ה' ותורתו. ואז ל

"כה –בעזרת שמיים זוכים לטובה האמיתית ועל כן ציווה הקב"ה לכוהנים מורי התורה 
טובה תברכו" אתם בברכה  המשולשת שהיא ברכת חיי העולם הזה וכיון שהן עדיין אינן 

שלימה. על הכוהנים להשלימן בשימת שם שמים על בני ישראל. וזה בתפקיד הנוסף 
שלהם. ללמדם דעת ודרך תבונות. בלימוד התורה וקיום המצוות. ואז יזכו ישראל לברכות 

 שמים. " ואני אברכם". ממקור הברכות העליונות. וברכתם תהיה ברכה שלימה.     

  סיכום: 

ל הכהן ותפקידו ראינו שהכוהנים הם משפחה אחת במאמר שכתבתי למדתי ע
 שיצאה מזרע אהרון הכוהן 

והתברר לנו שגם המדע מוכיח על המסורת רבת השנים של הכוהנים על ידי גן 
 מיוחד שהתגלה באחוז גבוה אצל הכוהנים.

העובדה שהכהן הוא המברך מעוררת שאלה האם הכוהן הוא מקור הברכה  או 
ו שהכוהן הוא כלי מעיין צינור שדרכו בחר ה' להשפיע שפע של שה' מברך דרכו .וגילינ

 ברכה לישראל.

הוכחה לכך מצאנו במדרש שמסביר שהכוהנים מחזיקים את ידיהם בצורה 
 מסוימת משום שה' מציץ מבין אצבעותיהם וככה הוא מברך את ישראל.
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והנושא האחרון שעסקנו בו היה העוצמה של ברכת הכוהנים וההשפעות שלה. 
מאוד מצא חן בעיני ההסבר שנתן החתם סופר.שרק אם האדם ישלב את דרך התורה עם ו

 עולמו ומעשיו .רק אז יוכל לרוות נחת מברכת ה'.
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 רחמים )רומן( לויתקשורת זוגית /

 הקדמה:

בין , בין מורה לתלמידיו, בין פקוד לפקודיוכגון:  בחברה ישנם מספר סוגי קשרים:
 תו.אשלבין איש ,ו בין הורים לילדיהם, חברים

בחרתי לפתח את הנושא "תקשורת" בין איש לאישה מכיוון שהקשר שלהם הוא 
הכי משמעותי, אמיתי, ועם הכי הרבה השלכות לחיי האדם. בקשר זוגי כמו בכל הקשרים 
צריך לבנות אותו, על מנת שהקשר יהיה מוצלח,מושלם, ואף מהנה. וישנם מספר תנאים 

הזוגית"  כלומר: כל -אחד התנאים העיקריים הוא "התקשורתעל מנת לבנות את הקשר, ו
אדם יש לו את האישיות, האופי והלך החשיבה הייחודית שלו, הנובעות: מהבדלי תרבות, 

, חינוך. ועל מנת לבנות מערכת בריאה בין בני הזוג צריך לגשר על פערים רבים  חברהמין, 
 פתרונותיהן.ולשרש אותם במאמר הזה אני אדון בבעיות תקשורת ו

 הזוגית ופתרונן:בתקשורת לבעיה גורמים ה
 הבדלים בין האיש והאישה: .1

ד.נ.א )תורשה( שלו דבר המשפיע גם על -יש הבדל בין כל אדם ואדם מבחינת ה
כמו שנאמר:  ת,ולא פנימי ,בעקבות כך אין אדם הדומה לרעהו לא חיצונית .אישיותו

 "כשם שפרצופיהם שונים כך דעותיהם שונות".

יש שוני מהותי בין איש לאישה למרות ששניהם בעלי רגש, שכל ושאר תכונות 
אנושיות, משקל כל אחת מהתכונות שונה אצל הגברים והנשים. אין זה אומר שהגבר חכם 

 גבר שהוא מעין רובוט שפועלחזקים יותר מהיותר מהאישה או לחילופין לאישה יש רגשות 
גבר תכליתי יותר, והדבר ה אהסובבים אותו. אללפי השכל שלו מבלי להתחשב ברגשות  רק

 ובא לידי ביטוי בכך שאם הוא ישמע בעיה כלשהי הוא מיד יחפש המקור )החומרי( שמימנ
בנוסף לגבר יהיה קשה יותר לעומת האישה לשוחח  .נובעת הבעיה ויציע פיתרון שכלי

כך שרואה שיחה הבאה לפרוק רגשות. מכיוון שאחת המעלות של האישה שנפשה בנויה 
רצונה שבעלה ידע אלו חוויות  ,אותה ואת בעלה כישות אחת ובעקבות כך שהיא גם רגישה

 ' דוהיא עברה, באלו קשיים היא נתקלה וכ

כאשר האישה מספרת לבעלה על מצוקותיה היא איננה מצפה שבעלה  לדוגמא:
לא  שהיא לכך יציע לה פתרונות אפשריים, שזה מה שקורה בד"כ כיוון שהבעל אינו מודע

מצפה מימנו פתרון אפשרי לבעיה, אלה היא מצפה  שיקשיב למצוקותיה ויהיה שותף רגשי 
כחלק בלתי ניפרד  עבודות הביתהאישה רואה את או דוגמה נוספת:  למה שעובר עליה.

רואה את עצמו בתור  אאל .ואילו הבעל לא רואה זאת כמובן מאליו תחומי אחריותהמ
ולכן  הבית, ושהעבודה העיקרית שלו זוהי הפרנסה של הבית. מתנדב )כוח עזר( בעבודות

הוא לא מבין מדוע הרעיה מכריחה אותו לבצע פעולות בבית כשהוא חוזר מותש מהעבודה, 
 וכאשר הוא לא מבצע אותם היא כועסת, מתוסכלת עליו, וטוענת שהוא לא עושה כלום.

לדעת שמבנה בני הזוג ל ליצור אווירה טובה בבית ולגשר על פערים אלו עכדי  לכן
לכן עליהם לעבוד על עצמם ולעבור הכנה  בתכליתבמהות ושונה   םואישיות םנפש

 מתאימה אצל רבנים/ רבניות המתמחים בנושא.

 הצגת הדברים בצורה נכונה ואמיתית:אי  .2

 .היא מקדימה לכך סיפור ,בעיה מסוימת ,בד"כ כאשר אישה רוצה להציג לבעלה
ומצוקה וזה משדר לבעל שהוא מחויב לעזור לאישתו מה שגורם  המתובל  בכאב, עצבות,

שהאדם בנוי כך שהוא מוכן לעזור ברצון רב  ,מכיווןזאת  .לעזור לאשתו ,להפחתת הרצון
אם מחייבים  ,לעומת זאת .כאשר משאירים לו את הבחירה  החופשית להחליט אם לעזור

להכין סיפור מצוקה  ולפנות  מופחת. ולכן נכון יותר לאישה לא חשקו לעשותה  אותו,
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. לגשת אל בעלה לדבר איתו בצורה שכלית וישירה על בעיותיה א,אל .לבעלה חסרת אונים
  .דבר הגביר את רצונו של הבעל לעזור בעבודות בית ויכבד את צורכי אשתו

 בקשה לעומת רמיזה: .3

את  אנשים לעיתים נוטים לחשוב שאם הם ירמזו משהו לבן הזוג הוא יבין       
 שתי סיבות:אך ישנה טעות בחשיבה זו מהרמז ויבצע אותו. 

הרמז אינו יעיל משום שאדם שמצפים ממנו שיעזור מוכן יותר להגיש עזרה א. 
מכיוון שהוא זקוק לתחושה שזקוקים  ,שרומזים לו ,כאשר מבקשים ממנו במפורש מאשר

 עשה.לו, וכשהוא מקבל תחושה זו הוא חש אחריות למלא הבקשה שציפו שי

לעיתים קרובות בן הזוג רומז לבעיה או לצפייה מסוימת והפרטנר לא יורד לסוף ב. 
ן זוג ייחל וציפה הבדעתו ומבין את הרמז כדבר אחר לגמרי השונה במהות ובתוכן ממה ש

 לו. יםלא מקשיבשחושב הוא ודבר זה גורם לתסכול אצל בן הזוג מהפרטנר מכיוון ש

הבעיות והציפיות שיש לו  ןושב עם עצמו ומבין מהאם בן הזוג היה י ,לעומת זאת
מהפרטנר והיה אומר אותם בצורה ברורה ולא על דרך הרמז, השני היה יכול לרדת לסוף 

 , והיה מכבד את בקשתו.דעתו של בן הזוג

 הנימה והאווירה בה נאמרים הדברים: .4

 ןכאשר ישנם דברים שבן הזוג ישב עם עצמו חשב עליהם והגיע למסקנות מה
הבעיות האמיתיות  שישנם בבית )כלכליות ,חינוכיות וכו'( והוא רוצה להציג אותם בפני 

הפרטנר  ,אם יציג אותם בכעס, תוקפנות, וזעפנות ,מכיוון .הפרטנר ישנה דרך להציג אותם
וכול ההשקעה במחשבה תרד לטמיון ובמקום במקום להקשיב יעבור למצב של התגוננות 
ן הפרטנר יגונן על עצמו בטענות שהוא לא אשם בזה. לכן אם לדון בבעיות ולנסות לפוטר

נכון  ,הבן זוג רוצה להראות נק' בעיתיות בפרטנר  או בעיות במשפחה  שהיה רוצה לפתור
יעשה אם ייגש אל הפרטנר ברוך, בנעימות, ובמתינות וידון  איתו על זה, כך ייצור אצל 

 הפרטנר רצינות בעניין.

 הערכה:חוסר  .5

 להסתכל על אישתו: שהאדם יכולדרכים ישנם מספר 

הבעל יכול לכעוס על אישתו, להתעצבן עליה על טעויות שהיא מבצעת, ולהרגיש א.
הייתה מתחתנת שהיא חייבת לו מכיוון שהוא עשה לה טובה שהתחתן איתה ובלעדיו היא 

 עם איזה בטלן ולא היו לה את כל המותרות שהוא מעניק לה או יותר גרוע הייתה נשארת
 רווקה אצל אמא שלה ומצפה לבואו של "הנסיך על הסוס הלבן"

הרגיש באמת הבעל יכול להסתכל אחורה ולהיזכר בימי צעירותו איך הוא  ב.
וכעת ע"י בחוסר שמחה, ערירי, בלי משמעות לחיים, בלי דור המשך.  ,בצער בודד,בלעדיה: 

ש לו ילדים שיהוו דור , ימבודדים לשותפיםכעת הפכו חייו ש אישתו הוא מסודר בחייו
לא כאשר הבעל יסתכל על החיים בצורה הזו הוא ממילא המשך לפעולותיו, ויש בו שמחה. 

בלעדיו היא לא שווה של אשתו ושעשה לה "טובה" שנשא אותה ויחוש שהוא ה"אדון" 
היא זו שמשלימה אותו והוא זה שמשלים אותה וביחד הם יצירה אחת  אכלום אל

. ובעקבות )בראשית ב,כז( אדם" ונקבה ברא אותם ויקרא את שמםזכר מושלמת שנאמר:"
להפיח רוח חיים  ומשב רוח שכוחבכך זה יהווה  הדדית הזוג יגיעו להערכהכאשר כך 

 .בגחלת האהבה עד שתאיר

 צורכי הזולת: .6

כשאדם בוחן את צורכי זולתו אם הם חשובים או שוליים, אם הם עקרוניים או     
זאת ע"י השוואה לצרכים שלו, כאשר גם הוא זקוק מאוד לאותו  ערך, הוא עושה -חסרי
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צורך  הוא מבין היטב את הזולת. אולם כאשר הוא נתקל בבקשה שהוא עצמו אינו זקוק 
לה כרגע הוא לא נותן חשיבות לבקשתו של בן הזוג. בעקבות כך הוא פוגע פגיעה חמורה 

זוגי אינו מתחשב בי ואינו רגיש -בןניהם, ומטפטף לתודעתו של שותפו לנישואין: "יבקשר ב
לצרכיי". כתוצאה מכך תתפתח ברגשותיו הרגשה של מרירות ויוצר מתח ביחסים 

ניהם וכול זאת מכיוון שאדם שאינו מקבל את הצרכים הבסיסיים הייחודים שלו לא ישב
זוג לפתח מודעות ורגישות לצורכי -יהיה רגוע כיוון שלא מקבל את מקומו. ולכן על בני

 לתם  והם צרכים להפסיק להסתכל על הצרכים האלו "במשקפים של עצמם"זו

נקודה זו היא בעצם ההבדל בין שני מושגים שאנו מבלבלים בניהם " סימפטיה     
דת המבט של הרצון של האדם לתת ולהעניק מתוך נקו" ואמפטיה" סימפטיה פרושה:

חברו )במקום שחברו ואמפטיה פרושה: "יכולת האדם להזדהות עם המקום של  עצמו
 נימצא( ולהבין את צרכיו

אלה המצב  י כלפי חברו, טמכאן אנו רואים שהאדם לא מספיק לו להיות אמפ
 כלפי בן הזוג.אמפתיה המשולבת ב הסימפטיהאידיאלי שבני הזוג צריכים להגיע אליו הוא 

 הדרך לשפר ולרומם את התקשורת הזוגית:
 שיחה טלפונית: .1

תקשר הביתה לפחות פעם אחת ביום, כדי להתעניין בנעשה מן הנכון שהבעל י    
בו. התקשרות זו תעניק לרעיה תחושה שהיא מצויה במחשבותיו של בעלה והיא אינה 

הוא שותף שלה בניהול הבית. וזאת כמובן לאחר שלמדו שלכל אחד  אעובדת מטעמו אל
 נה אישיות אחר.במהם ישנו מי

לו על מצוקותיה על מנת לפרוק את מטען הבעל יודע שהאישה מספרת  ,כלומר    
הרגשות המעיק עליה ודי לה בכך, ויעניק לה הרגשה שהוא חש את מצוקותיה. לדוג: 
כאשר הרעיה מספרת לו על ההתנהגות שלילית של אחד מהילדים או על תקלה במכונת 

לשמוע זאת", "חבל שאיני  "כואב לי הכביסה כדאי שבעלה יאמר מילות תמיכה כמו:
ת כרגע". תגובות אלו יתנו לה תחושת אמת גם כשהוא רחוק ועוסק בנושאים אחרים בבי

הוא שותף רגשי לה. עם זאת האישה צריכה להיות מודעת לתהליך החשיבה השונה של 
בעלה ולהשתדל למעט בהעברת תחושות מצוקה כאשר הוא לא מסוגל לעזור מכיוון 

קדם, משום שהוא "כבר יודע" מה שתלונות אלו יצננו את התלהבותו לשוב הביתה בה
ממתין לו בשובו הביתה. מכל מקום עדיף שהאישה תשתדל לספר לו דברים חיוביים 

 הקורים בבית בעיקר בתחילת השיחה ובסופה.

 הכרת בן הזוג: .2

כאשר מנסה אדם לשכנע את בן זוגו שיקבל את דעתו שלו וכדי ליצור אווירה     
 ודיים:דברים יס 2טובה בבית  עליו להכיר 

עליו לברר עם עצמו מה בדיוק הן דרישותיו ורצונותיו שלו.  -מודעות עצמית א.    
לדוגמא: אם מדובר בניסיון של אישה לשכנע את בעלה לשנות את עבודתו, הרי היא 
צריכה להכיר את הסיבות האמיתיות הדוחפות אותה לניסיונות אלו. כלומר במה היא 

תה יהיה טוב יותר בעקבות שינוי המצב. ורק אז לאחר מרגישה שלא בנוח כרגע, ומה לדע
 שתשקיע חשיבה בכך ותגיע למסקנה תציג בפני בעלה בפרוטרוט את המניעים לבקשותיה.

מן הראוי לאישה לבחון ולדעת מהן הסיבות שבגללן  –הלך חשיבתו של הזולת  ב.  
ניעיו לעומקם מובנות מאליהן, וכשהיא תכיר את מכ דעותיה הבעל מעדיף לא לקבל את

יש דיו לצרכיה או שאינו מקשיב לה ובעקבות כך גהיא תשתחרר מההרגשה שהוא לא ר
חסת ברצינות לשיקוליו והיא מביאה אותם בחשבון , יישתעורר בו את התחושה שהיא מת

  הוא יהיה פתוח יותר להאזין גם לשיקוליה
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 לא לשכוח להודות:  .3

וך נכונות  תיטיב לעשות  אם אישה  המצפה שבעלה יעזור לה ויעשה זאת מת
לאחר עזרתו תביע בפניו את שביעות רצונה ותרגיש עד כמה הדבר מקל עליה, עוזר לה, 
מביא לה תועלת ואף משפר את מצב רוח ומאיזה קושי הוא הוציא אותה מכיוון 

 שההוקרה משמשת לא רק כ"תודה" על מה שנעשה אלה מסר מוקדם לעתיד.

צל הבעל לעזור לאשתו בפעולה מסוימת, אך הוא הזכרנו לעיל שקיים רצון א
מחושש שאם יעזור פעם אחת הוא יאלץ לעשות כך תמיד או שהוא חושש שאשתו תתרגל 

 לעזרתו ומפעם לפעם תתווסף פעולה נוספת ל"רשימת בקשות אשתו".

ולכן ההוקרה והשבח לאחר עזרת הבעל משדרת: "עדיין אני רואה את מעשייך 
 לעשות. ואני מודה לך על שבכול זאת עשית זאת." כפעולה שאני חייבת 

 חשיבות השיחה וההקשבה בין בני הזוג: .4

יכולת ההקשבה והדיבור, הן היכולות החשובות ביותר בתקשורת בין אישים.    
כבר הזכרתי "בהבדלים בין האיש לאישה" שהאישה מעוניינת בשיחה עצמה, אפילו אם 

בר, שהשיחה אצלו היא על מנת להשיג יעדים אינה מביאה פיתרון כלשהוא. לעומת הג
 וצרכים.

 ישנה חשיבות  שבני הזוג יקבעו זמן קבוע לשיחה בניהם מכמה סיבות: 

 על מנת לפתח ערוץ לתקשורת בניהם.א. 

על מנת לא להזניח שום דבר שאינו מטופל. כמו תחושת עלבון, ושאלות כלליות, ב. 
 ים כספיים,וכד'. כגון: חינוך הילדים, מקום מגורים, עניינ

אם לא קובעים זמן קבוע בין כל טרדות היום, אפשר שלא יהיה זמן,  וידחו את      
השיחה. ובינתיים, התרעומת שיש על הבן זוג נערמת פנימה וסופה שתפרוץ ותיגבה את 

 חובה.

צריך להבין שחוכמת הדיבור אינה שאחד מבני הזוג ידבר על מה שמפריע לו והשני 
אלה צריך לוודא שבן הזוג  השהמידע ששומע מאוזן אחת יוצא מהאוזן השנייבאותו הזמן 

 נימצא במצב שהוא יכול להקשיב ולהבין במה מדובר,

כלומר: לא לתפוס את בן הזוג בזמנים שהוא לחוץ , עייף ונוטה להירדם. מכיוון 
 ס.שהוא לא במצב קליטה והשיחה לא תהיה אפקטיבית, אלה להפך תגרום למריבות, ולכע

דבר נוסף שיכול לעזור להבנה בין בני הזוג הוא לחזור מילולית )במילים של    
הדובר( מכיוון, שהיא מחייבת את השומע להקשיב היטב, ונותנת למדבר, תחושה שמבינים 

 אותו. פעולה זו, נקראת שיקוף.

לפעמים השיחה חשובה לא בשביל לפתור בעיות וקשיים בין בני הזוג אלא כדי    
 אחד את השני בחוויות ובדברים שרובצים על הלב. לשתף

 שפת גוף: .5

לדרך השיחה יש חשיבות גדולה, לא פחות מאשר למילה הנאמרת. על כן ההקשבה  
צריכה להיות בריכוז מלא, בעיקר כשבן הזוג מעוניין לדבר על דברים המעיקים עליו. אי 

ויזיה, בקריאת עיתון או בצפייה בטלו –אפשר לקבל בשום אופן 'הקשבה לזולת' המלווה 
אפילו במעבר על הדואר שהגיע היום. על המקשיב להיות מרוכז כולו בדברי המדבר, 
ולהביע זאת גם בתנוחת גופו. )מבע עיניו, תנוחת ידיו, וכו' ( בכל אלה מעביר המקשיב מסר 

 למדבר על מידת התעניינותו בדבריו של בן הזוג. 
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 לסיכום:

יאה בין בני זוג עליהם להשקיע בתקשורת הזוגית כדי  על מנת לבנות מערכת בר   
להבין אחד את השני בצורה נכונה וטובה. גם אם הכוונות טובות אצל בני זוג, זה לא 
יספיק. מכיוון, שזה לא יעזור לפתח את בניין הנישואים. צריך גם לדעת איך לבקש ולבטא 

 את צרכיהם בהתאם למבנה נפשו של בן זוגם.

בת המאמר על התקשורת הזוגית למדתי שלא רק "החיים והמוות ביד מתוך כתי    
 הלשון" אלה גם הצלחת הקשר הזוגי הינו ביד הלשון. 
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 נוריאל מעטוף /המפץ הגדול 
 הקדמה:

 "דע מה שתשיב לאפיקורס"

בנושא בריאת העולם ובעוד נושאים רבים שהמדענים נאבקים כדי לגלות איך הם 
לנו היהודים המאמינים אין צורך לחקור בעזרת המדע יותר  התחילו ואיך הם מתקיימים,

מידי כיוון שאנו יודעים שהקב"ה יתברך הוא ברא את העולם ותהליך הבריאה כתוב בספר 
 בראשית.

ברם, לעיתים אנו כיהודים מאמינים צריכים לדעת מה להשיב לאפיקורס, בכדי 
את תהליך הבריאה ולבדוק האם  שלא נגיע חס וחלילה להרהורים ולכפירה. לכן, יש להבין

 יש קיימת חפיפה אם לאו.

אני בחרתי בנושא זה כיוון שמאוד משך אותי לדעת מהם השלבים של בריאת  
העולם לפי עולם המדע, והאם קיימת חפיפה בין התורה למדע, עד היום חייתי בידיעה 

ור, ללא שום שהקב"ה ברא את העולם בשישה ימים יום אחד אמר ויהי אור ופשוט נהיה א
מורכבות או מדע, במחקר זה ברצוני להבין איך המדע משתלב בפסוקי התורה, שאלות 

 נוספות שיתבארו בע"ה במאמר זה:

 איך זה שלבריאה, המאורע הדרמטי ביותר שאירע מאז ומעולם אין הוכחות ברורות? .א

טבע כל תהליך הבריאה הוא רעיון של יש מאין, דבר שעומד בסתירה נגד המון חוקי  .ב
ידועים כגון חוק שימור האנרגיה שאומר שאין אפשרות ליצור יש מאין, איך בעיה זו 

 נפתרת?

אנו קוראים בספר בראשית פרק א' פסוק ג' שאלוקים ברא את האור, על איזה אור  .ג
 מדובר? הרי עדיין לא נבראו המאורות ולא היה מקור אחר שיכול להפיק אור.

יל בין האור לבין החושך, אך אי אפשר להבדיל בפסוק ד' אנו קוראים שאלוקים הבד .ד
חושך מאור, חושך הוא לא דבר בפני עצמו, חושך זה פשוט העדר אור, אז איך למעשה 

 הבדיל הקב"ה יתברך את החושך מן האור?

בפסוק ב' רשום שהארץ הייתה תוהו ובוהו, מה בעצם היה המצב הזה מבחינה מדעית  .ה
 וכיצד הוא נפתר?

 לפני תיאוריית המפץ הגדול?מה סברו המדענים 

שנים, אז מה סברו  62תיאוריית המפץ הגדול לא הייתה מקובלת בעולם עד לפני כ
המדענים לפני תחילתה של התיאוריה? ומה היה מקובל בעולם המדע בנוגע לעולם 

 והיווצרותו?

הקוסמולוגיה הינה ענף המדע שעניינו היווצרות היקום והתפתחותו. ענף זה הוא 
כל התיאוריות הקוסמולוגיות עמדו על השערות בלבד וללא כל ביסוס מדעי, לכן, עתיק ו

לא ראוי למדען רציני להקדיש את זמנו לחקר  50כתב פרופסור סטיבן ווינברג כי בשנות ה
 היקום, כיוון שלא היו שום נתונים מדעיים שאפשר להישען עליהם.  

ל ההנחה שהיקום שלעינינו התבססה ע 50הגישה שרווחה בקוסמולוגיה של שנות ה
היה קיים מאז ומעולם באותה צורה וימשיך כך לנצח,  ראו שאין שינויים ממשיים בגרמי 
 השמיים, מה שאנו רואים כעת בשמיים זה מה שראו בדיוק חוזי הכוכבים בעת העתיקה,

לכן, רווחה הדעה שהיקום נמצא מאז ומעולם במצב סטטי אך ללא כל ביסוס 
 מדעי.
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 ת "המפץ הגדול"תיאוריי

 אז מה זה בעצם המפץ הגדול?....

הציעו ג'ורג' גמוב ועמיתיו תיאוריה קוסמולוגית שונה לחלוטין  1946בשנת 
מתיאוריית המצב הסטטי שרווחה אז אותה העת, תיאוריה שאומרת שהיקום נוצר לפני כ 

 שנים.  דמיליאר 15

מאין פרץ אור עצום  מיליארד שנים הופיע פתאום מכלום, 15הם סברו שלפני כ 
", והופעתו בעצם התחילה THE BIG BANGבעל אנרגיה אין סופית, כדור אש , שכונה "

את היקום, "כדור האש" זה בעצם כינוי ולא באמת היה כדור אש אלא, ריכוז רב עצמה 
 של אנרגיה.

 מה מקורו של "כדור האש"?

 ות עננים גדולים.המימן, המימן ריחף בחלל החיצון בצור -תחילתו ביסוד קדום

ההשערה היא שהאטומים בענני מימן אלו נמשכו זה לזה עד שעננים אלו הפכו אט 
אט לכדור גז דחוס ועצום שהתחמם, חומו של הכדור עלה עד שהגיע למידת חום של 

 מיליוני מעלות.

 אז איך התפתח היקום?..

השאלה כיצד נניח ואנו מבינים מאיפה הגיע פרץ האנרגיה העצום הזה, נשארנו עם 
 מ"כדור אש" נוצר היקום.

 היקום בנוי מחומר, מאיפה בא כל החומר הזה? 

 התשובה נמצאת בנוסחה של תורת היחסות של איינשטיין:

E=MC2 

 את מהירות האור. Cמייצגת מסה והאות  Mמייצגת אנרגיה, האות   Eהאות 

לם, הנוסחה נוסחה זו אומרת שעל ידי מסה ומהירות אור אפשר להפיק אנרגיה, או
היא דו כיוונית, כמו שאפשר ליצור אנרגיה מחומר כך אפשר ליצור חומר מאנרגיה, ברם, 
דרושה כמות עצומה של אנרגיה בשביל כמות קטנה יחסית של חומר, תיאוריית המפץ 
הגדול נשענת על נוסחה זו כיוון שהתיאוריה  טוענת של"כדור האש" היה עוצמה רבה כל 

 חומר שאנו רואים כיום.כך שהופק ממנו כל ה

חלקיק היסוד של החומר  בטבע הוא האטום, או קבוצת אטומים הנקראת 
 מולקולה. 

לאחר פרץ האנרגיה העצום לא היו אטומים ביקום בגלל החום  0לאחר זמן ה
האדיר, אטומים לא יכולים להתקיים בחום כזה כיוון שהם היו מתפרקים כהרף עין. לכן 

"פלסמה", הפלסמה היא חומר בעל מטען חשמלי, בגלל תכונה זו  נוצר חומר מיוחד הנקרא
הפלסמה לוכדת בתוכה את האור ושומרת אותו בתוכה, בעקבות זאת הפלסמה נראית 

 חשוכה.

מיד לאחר המפץ הגדול נכלא כל האור של כדור האש במכלול הפלסמה שביקום, 
ביקום, בתוך הפלסמה הוא "נבלע" לתוך הפלסמה לכן לא היה אפשר לראותו והיה חושך 

כדור האש התקרר עד לטמפרטורה שנתנה אפשרות לחלקיקים הטעונים חשמל של 
הפלסמה להתהוות לאטומים, דבר שאפשר ליקום להתפתח לצורתו הנוכחית. עקב 

 היווצרות האטומים השקופים לאור, נשטף שוב היקום באור.
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 אימות התיאוריה:

ינו בפריצות דרך טכנולוגיות השנים שלאחר מלחמת העולם השנייה התאפי
בתחומים רבים וכך גם המכשור המדעי השתפר, עקב כך נוצרה האפשרות הטכנית לגלות 

 את הקרינה החלשה שנחזתה בתיאוריית המפץ הגדול.

שני מדענים אמריקאים ארנו פנזיאז ורוברט וילסון עסקו במדידת גלי  1965בשנת 
במסגרת תפקידם במעבדות המחקר של  רדיו גלקטיים בעזרת אנטנה רגישה במיוחד 

 חברת הטלפונים "בל".

מגנטית חלשה במיוחד -בעזרת אנטנה זו גילו שני המדענים קרינה אלקטרו
שהגיעה מכל החלל החיצון, שהיא אותה קרינה שנחזתה בתיאוריה, לאחר מכן אומתו עוד 

( COBEמדעי ) תחזיות, כמו התרחקות הגלקסיות והרכב הכימי של היקום, כמו כן, לווין
שוגר לחלל כדי למדוד תכונות שונות של הקרינה הנובעת מהמפץ, הממצאים של המדידות 
עלו בהתאמה גמורה לתחזיות של תיאוריית המפץ הגדול וכך זכתה התיאוריה לאישור 

 מדעי.

לאחר שכל תחזיותיה זכו לאישור מדעי, הוכתרה תיאוריית המפץ הגדול 
 בלת וננטשו כל התורות והתיאוריות המתחרות.לתיאורייה הקוסמולוגית המקו

 אכזבת המדענים:

גם לאחר שתיאוריית המפץ הגדול אומתה מדענים רבים לא רצו לקבל את העובדה 
 שהיקום נוצר.

 איינשטיין  היה הראשון שהתלונן.

המחשבה שהיקום התפוצץ הטרידה אותו, הוא התקשה להודות בעובדה שהייתה 
ראה, שהוא ידע שראשית לעולם משמעותה שקיים בורא לעולם, ראשית לעולם, כיוון, כנ

איינשטיין האמין שיש אלוקים עקב התבוננות בחוקי הטבע, אך היה לו ולמדענים רבים 
 אחרים קשה לקבל את העובדה שיש בורא ובריאה.

 השוואה בין פסוקי התורה ובין הידע המדעי:

ת ומספר מדענים בריאת העולם התקבלה כעובדה מדעית מוגמר -הבריאה
 קוסמולוגיים נכבדים מאשרים שהייתה בריאה לעולם ונוצר יש מאין.

מה גרם להופעתו של כדור האש העצום ולענני  -ועתה לשאלה החשובה ביותר
המימן שבישרו את הבריאה. זוהי שאלה שנותרה ללא הסבר אצל המדענים, אולם, ליהודי 

 המאמין יש תשובה בפסוק הראשון של התורה.

רשום בספר בראשית את המילים "ויהי אור", בשלב זה של הבריאה עדיין  -אורה
לא נבראה השמש או מקור או אחר אז כנראה שאור זה הוא האור הראשוני, כדור האש 

 העצום. 

האור הראשוני היא בעצם בריאתו של היקום וממנו נובעים כל החומרים 
 והאנרגיה הקיימים ביקום.

בחלק המדעי של המאמר כתבתי שבראשית היווצרותו  -הבדלת האור מן החושך
היה היקום תערובת של פלסמה ועם הופעת כדור האש נבלע כל האור לתוך הפלסמה 

 ונהיה חושך ביקום ולאחר שהפלסמה הפכה לאטומים שוב נשטף האור בכל היקום.

מן המילים "ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך" אנו יכולים למצוא ראייה 
 ה על הפרדת האור מן התערובת החשוכה של הפלסמה בכדור האש.מהתור

 תורה ומדע מי גובר?..
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בנושאים רבים במדע נראה שאין חפיפה בין המדע לתורה אך דבר זה לא ייתכן 
התורה היא המקור, היא האורים והתומים, מקור שאין לערער עליו, יוצא כאן שאם בכל 

דוק את דברי המדע ולבדוק היכן הטעות, כמו זאת קיימת סתירה בין התורה למדע יש לב
תלמיד הפותר תרגיל במתמטיקה הוא מתאמץ ויגע להגיע לפתרון ולבסוף לאחר שהגיע 
לתשובה הוא יסתכל בסוף הספר ויבדוק אם תשובתו נכונה, אם תשובתו לא נכונה הוא לא 

רגיל. כך יחשוב שכותב הספר טעה, אלא, הוא יבדוק היכן נמצאת הטעות שלו במהלך הת
אנחנו אם אנחנו רוצים להבין כיצד נברא העולם או כל נושא אחר במדע ואנו מוצאים 

 סתירה זה אומר שאצלנו הטעות והתורה נכונה.

בנוסף לכך, התורה והמדע לא מתנגשים מכיוון שהתורה לא מתכוונת לספר לנו 
בדיוק נברא  איך נברא העולם, אלא דיברה בלשון סתומה. התורה לא עוסקת בשאלה איך

העולם, כיון שהתורה ניתנה לנו כדי שנלמד איך לחיות חיי מוסר בדרך ה'. )ע"פ אגרות 
 ראייה איגרת צ"א( 

 סיכום:

במאמר זה הצגתי את תיאוריית המפץ הגדול שטוענת שהעולם אינו קדמון שיש לו 
 התחלה. תיאורייה זו מאשרת את מה שאנו היהודים ידענו מאז ומעולם, היא מאשרת

 שהעולם נברא.

לתיאורייה זו היו מתנגדים כיוון שמדענים רבים לא רצו להאמין שקיימת בריאה 
 לעולם.

במאמר זה הבאתי ראיות לכל שלב במפץ הגדול מפסוקי התורה והם אכן עלו 
בקנה אחד, דבר שהראה שאין שום סתירה בין התורה ובין המדע בנושא זה אומנם, גם 

 התורה הקדושה. -לסתירה זו האמת הייתה מלפנינואם לא היינו מוצאים יישוב 
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 דוד מאיר מרקוביץ'אחדות או אחידות? /  –אחדות ישראל 

 הקדמה

בחרתי לעסוק בנושא "אחדות ישראל" היות והנושא קרוב לליבי, נוסף לכך, 
 לדעתי, קיימת אחדות בעם ישראל. 

ודעות  משמעות כותרת המאמר היא שיש לשאול האם אנשים בעלי אופי שונה
 יכולים להגיע לאחדות?–שונות 

מהי אחדות? במילון אבן שושן מופיעה ההגדרה למושג אחדות: "התחברות ביחד, 
 שיתוף מלא, הסכמה כללית בדעות או בפעילות". 

מהי אחדות? אחידות )זהות( או תמונה שלימה מחלקים שונים)דעות 
 שונות(?

ים זה לזה. האם עצם זה יש הסוברים שאחדות פירושה מצב שכל הפרטים שוו
שיש ריבוי גוונים של דעות בעם יוצר פירוד בעם או להיפך?, מה אם לכל אחד תהיה בדיוק 
אותה דעה כמו לחברו? לדוגמא: ניקח קבוצת כדורגל, כל קבוצה רגילה מורכבת מעשרים 
שחקנים לערך, לכל אחד ואחד יש תפקיד משלו ודרך ביצוע משלו, השוער או החלוץ, בלם, 
מגן וכולי. ולכולם ביחד יש מטרה משותפת אחת , כולם עובדים ביחד למרות השוני 

 בתפקידים ולמרות שלא לכל אחד יש בדיוק את אותם הרגלים בביצועים ובתכנון.

זוהי אחדות המורכבת בכל מיני גוונים, אם לכל אחד היה את אותו תפקיד היה 
היה יוצר פילוג ופירוד בין כל שחקן  נוצר בלבול, לא היה לאף אחד מושג מה מקומו וזה

 ושחקן בקבוצה.

בעם יש גיוון דעות, כל אחד מביע את דעתו לפי רצונו וכולם פועלים ביחד בשביל 
 אותה מטרה ואין זהות ודעה אחת. אילו היתה אחידות לא היה שיתוף פעולה וגיבוש בעם.  

 כיצד מתבטאת האחדות בעולם, בעם, במשפחה, בין חברים ובתוך
 האדם עצמו?

 בעולם כיצד? 

כל מדינה יש לה את ההתמחות שלה, למשל סין מתקדמת מאוד מבחינה 
טכנולוגית, אמריקה מתקדמת מבחינת האופנה, ואנגליה שגיבשו את משחק הכדורגל 

 שמצוי היום בהרבה מדינות בעולם.

המורכבות שכל מדינה נותנת את שלה ומציגה את עצמה בעולם, ואת ניסיון 
שלה בכל עניין  ונושא מעצב ומגבש את ההרמוניה במדינות, שכולם יחד וכל אחת  ההבנה

לחוד רואה ומכירה את חברתה ואת הייחודיות שלה, וכך יש פחות מתח בין המדינות, 
 ויותר מכך, יש שיתוף פעולה ביניהן.

 בעם כיצד?

וסח לכל עדה ועדה בעם ישראל יש את המנהגים שלה, את צורת הביטוי שלה, את נ
התפילה שלה וכן תפיסות חיים שונות ומגוונות, למשל: למזרחיים יש יותר חוכמה  בצורת 
הריקוד ובספורט ובשמחת החיים שלהם. ושמחתם מתבטאת במנהגם לומר בערב שבת 
את רוב התפילה בשירה. המערביים מתבטאים בהתנהלות סדרם. בניגוד למזרחיים בערב 

לה בשירה,  כל אחד ואחד בשלו והחזן מנחה את השבת אינם נוהגים להגיד את התפי
 כולם. ולכולם יש תפילה אחת לבורא אחד עם אותם תכנים בסיסיים.
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שהמחלוקת בין שיטת הלימוד של האשכנזים  12הראי"ה קוק זצ"ל כותב
והספרדים לא תיפתר ע"י ביטול אחת מהשיטות כי כך התורה תהיה חסרה, הוא אומר 

ת הללו צריכה היא להיעזר מרעותה".לדבריו, אי אפשר ש"באמת כל אחת משתי השיטו
לשיטה הספרדית בלי ההעמקה האשכנזית וכן להיפך, אי אפשר להעמקה ללא הסדר 

 והארגון של הספרדים.

 במשפחה כיצד?

לאבא ואמא יש תפקידים שונים, אך הם פועלים ביחד. האבא בדרך כלל עוסק 
לכות ואומר את דברי התורה בארוחות בדברים  הקשורים לתחזוקת הבית, מלמד את הה

וכו'. ואילו האמא דואגת לטפל בילדים, להכין אוכל, לחנך אותם, להעניק להם אהבה 
ובטחון, לשלוח את הבנים לבית הכנסת, לשמור על הילדים כשהבעל הולך ללמוד תורה 
וכו'. למרות ההבדל אף אחד לא מרגיש שהוא פחות טוב מהשני, האיש מעריך את אשתו 
וכן האישה מעריכה את בעלה. הילדים גם תורמים במשפחה בכך שהם מוסיפים שמחה 

 לבית, ועוזרים בעבודות הבית וממשיכים את הוריהם לדורות. 

 בתוך האדם עצמו כיצד?

חז"ל אמרו שלאדם התמודדות בין היצר הטוב והיצר הרע. כשנבחן את הנושא 
ד והגאווה, תאווה לכסף, לאוכל הזה נראה שבאמת יש לאדם הרבה יצרים, יצר הכבו

ותאוות נוספות. הרמב"ם כותב בהקדמתו למסכת אבות "שמונה פרקים", שהמעלה היא 
המידה הממוצעת, לא יותר מידי ולא פחות מידי. אכן, מכאן אנו רואים שיש צורך בכל 
היצרים אבל הם צריכים להיות מאוחדים במטרה משותפת. ולכן הם צריכים להיות 

ַכל להיווצר רושם שהם מאוזנים.  לאור הנ"ל היצרים משלימים אחד את השני. למרות שי 
נוגדים אחד את השני למשל גאווה מול ענווה, אותו אדם לפעמים צריך להיות עניו ביחס 

למשל כדי להשפיע  –למקום בו הוא נמצא ולפעמים צריך להשתמש מעט במידת הגאווה 
ניגוד בין המידות הן יכולות לפעול ביחד ולשמש על אנשים וכדו'. אם כן, ראינו שלמרות ה

 לאותה מטרה כללית שהיא לקדש שם שמים. 

 האופי של האחדות בעם ישראל. מה יוצר אותה? ומה השורש שלה?

האופי נוצר על ידי הישארותם של בני ישראל ביחד בשביל מטרה כללית, למרות 
מיני עדות בארצות רבות  מחלוקותיהם ודעותיהם בנושאים רבים ולמרות חילוקם לכל

 בעולם.   

הידיעה כי כל יהודי באשר הוא הינו עדיין ולעולם יהודי, )"שלא עשני גוי"( פותחת       
אפשרות של גיוון דעות בעם היהודי. הרצון להקמת המדינה היהודית נבע מהגעגוע לבית 

שורש לאחדות האבות, לעיר הקודש ירושלים ולמקומות הקדושים. הגעגוע הזה, הוא גם ה
הקמת המדינה היהודית בארץ ישראל, כולם התכנסו,  –בעם ישראל. לשם ביצוע המטרה 

עבדו, ופעלו ביחד וזה מה שקירב את כולם לאחדות. דבר זה נכון גם להיום, אמנם מדינת 
ישראל בארץ ישראל כבר קיימת, אבל כולם עובדים ביחד בשביל להמשיך את קיום 

אויבים לעם היהודי, בתוך הארץ ומחוצה לה, זוהי סיטואציה המדינה ועדין יש הרבה 
 שיוצרת אחדות בין כולנו כדי להגן על ארצנו מולדתנו ועם ישראל.         

 אחדות עם ישראל בהיסטוריה
 סיפור מכירת יוסף

הלא היא שֵיצא  -יעקב אבינו מרגיש בריב האחים וחושש שמא הזכות שלה קיווה 
תאבד. התוצאה מהריב : מכירת יוסף ולבסוף בנסיבות של הרעב  -ממנו עם ישראל האחד 

                                                 
12

 .45-48", מאמרי הראי"ה, ירושלים התשד"מ, עמ' "לשני בתי ישראל 
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בארץ הם יורדים למצרים, נפגשים עם יוסף ומתאחדים עימו, ואז על יעקב שורה הנחת כי 
 התבטלה הגזירה. 

למדים אנו כי קודם רבו ולאחר מכן השלימו, ואז מתוך המריבות התגבשו. אין 
דבר שיתגבשו ויתאחדו בגדלותם. אם לא היו אחים שלא רבים בקטנותם כדי להביא ליידי 

רבים ולא היו מתחכמים אחד לשני איך היו פועלים יחד? מתוך המריבות הם יודעים את 
החסר של השני. לדוגמא כשאתה מוציא למסע גיבוש קבוצת נערים שלא מכירים אחד את 
ך השני. למה תוציא אותם למסע מפרך וקשה עם משימות ומכשולים מורכבים שצרי

להשקיע בהם מחשבה רבה וכוחות רבים כדי לעוברם? מדוע? כי מתוך הקושי הגדול 
והויכוחים על "מה לעשות", הם מבינים כל אחד את מקומו וכשרונותיו: אחד חזק, אחד 

 חכם, ואחד שיודע להנהיג טוב את החבר'ה.

למה התורה מציינת  את הכוחות של כל אחד ואחד מהאחים? למשל: נפתלי שרץ 
יילה, יהודה שהיה לו כוח גופני רב כמו לאריה, ויוסף הצדיק החכם פותר החלומות כא

 וכו'..

בשביל שנבין את כוחם הגדול שכשהם יהיו מאוחדים, ומשולבים ביחד כל אחד עם 
 כוחו אז עם ישראל יהיה שלם וחזק בכל תחומי החיים 

 מתן תורה 

דים ויבואו מדבר סיני ויחנו בני ישראל חונים נגד ההר לקבלת התורה "ויסעו מרפי
 במדבר ויחן שם ישראל נגד ההר"

התורה מציינת במיוחד את רמת האחדות הגבוהה שהייתה להם בלשון יחיד, 
"ויחן שם ישראל" ורש"י מוסיף "כאיש אחד בלב אחד" אנו רואים את המסע אשר עברו 

יהם פרעה עד שהגיעו לרגע מיוחד זה התלאות אשר עברו בעבודה הקשה אשר גזר על
הרשע, הלחץ הקשה שהיו נתונים בו כשהמצריים רדפו אחריהם כשהם לכודים בין הים 
לבין האויב הצר ונס קריעת ים סוף שממנו קיבלו ביטחון רב בהשם יתברך. כל השלבים 
האלה הכינו את עם ישראללתפקידו, שהוא להיות עם אחד ומאוחד ולייחד את שמו 

 יתברך בעולם. 

 סיכום:

גיש שתרם לי והיה חשוב לי מאוד לכתוב על נושא האחדות שעצם הכתיבה אני מר 
 ועיסוקי במאמר חיזק אצלי את הדעה והגישה שלי לאחדות בעם, 

במדינה, ובארץ, והוסיף לי ידע רב בנושא. למדתי שיש אחדות גם בעולם אולי לא 
ש להם את כמו בעם ישראל שהוא העם הנבחר האלוקי ולא באותם נסיבות ומטרות אבל י

היחס לאחדות והאמצעים והמטרות שלהם. ובנוסף חשוב מאוד להבין את הערך הגדול 
כבוד( שנדע לחיות  -והכוח של האחדות  לנו במיוחד כתלמידי המכינה )מקד"צ קמ"ל

בסובלנות רבה ולעזור כמה שיותר כל אחד עם כישרונו לרעהו, ככה נשלים את החסר לשני 
 השם, אמן.  ונזכה להיות באחדות בעזרת
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 ליאור מרשהמצוות השמחה/
 הקדמה

את המאמר שלי בחרתי לכתוב על מצוות השמחה. הנושא הזה באמת תמיד עניין 
אותי. רציתי לדעת איך אפשר להיות כל החיים בשמחה? הרי זה קשה מאוד לשמוח גם 
כשיש קשיים, ולמה לי להיות בשמחה בכלל? בכל מקרה המילה שמחה תמיד הייתה 

ה לי לראש תמונה של קבוצת נחמנים שרים וקופצים. זה רק מראה כמה לא הבנתי מקפיצ
כלום על שמחה לפני המאמר. לפי דעתי המאמר שלפניכם נורא מעניין והוא עונה על כמה 

 שאלות קשות בעניין השמחה.שווה לקרוא אבל אם אתם קוראים אז אך ורק בשמחה.

 ומקווה שתהנ

 ?ושמחה שקרית להוללות השמחה ההבדל בין ומה

השמחה שאנו עוסקים בה כאן היא שמחה שרחוקה מהוללות ומהשתוללות והיא 
לא שמחה שאפשר לבטא רק בשירה וריקוד כמו השמחה "המדומה" של ימינו. אם נשאל 
היום כמה בני נוער אם הם שמחים באמת ברוב המקרים הם יגידו שלא, ואני שואל למה? 

א יודעים כלל מהי השמחה באמת. היום השמחה בקרב לפי דעתי זה נובע מזה שאנשים ל
הצעירים נתפסת כיציאה למועדון  שתיית אלכוהול על מנת להיות "בראש טוב" שיוביל 
אותם לתחושת שמחה שהיא שקרית לחלוטין, השמחה ההזויה הזו תיגמר ברגע שתיגמר 
ים המסיבה או השכרות מהאלכוהול. בנוסף המון אנשים תולים את השמחה בדבר

חומריים כמו כסף הנאות וכו'. הרבה בני אדם טוענים שכשיש כסף אז אין דאגות בעולם, 
הם יוצאים מנקודת ההנחה שכשיש כסף אין דאגות כלל.זוהי מחשבה מוטעית, צריך כל 
אדם לדעת שהכסף לא יכול להקנות אושר בחיים ולהבין שהרבה הנאות בעולם הן הנאות 

 גשמיות ורגעיות.

ת לפי דעתי נובעת מהשענות על הקב"ה, כמו הרגשת השמחה אחרי שמחה אמיתי
שקיימתי מצווה כלשהי. שמחה אמיתית היא שמחה שנשארת איתי תמיד ואפילו כשאני 
רק אזכר בה אני אהיה שמח ולא כמו שאר הריגושים הזולים כמו פאבים, מועדוני לילה 

ה' היא התכלית שלו וכדומה. השמחה האמיתית תצא לאור כאשר אדם יבין שעבודת 
בעולם.קיום המצוות והתורה תוביל את האדם לשמחה שרחוקה מהוללות,לשמחה 
האמיתית. שמחה שבאמת מורגשת וממלאת את כל הנשמה אור וחיים. שמחה שמרחיקה 

 מעצבות וממחשבה על ייסורי העולם.     

 כיצד לוקחת השמחה חלק בעבודת ה'?  

ודת ה' והצורה שבה צריך לעבוד את ה' צריך לפני כל הדיונים שעוסקים בדרך עב
לעסוק ולדון במהות של עבודת ד'.מפני שאין טעם לעסוק קודם בדרך העשיה שאיננו 
יודעים מה המהות שלה.ובכן מהות עבודת ה' היא השמחה.השמחה היא לא רק הדרך 
שבה עובדים אלא השמחה היא המהות ועצם העבודה.לא נכון לומר שמי שמקיים את 

ות ה' ולא עושה זאת בשמחה עבודתו לא כל כך משובחת, אלא למרות שנשמע הדבר מצו
מופרך מי שעובד את ה' ללא שמחה כאילו לא עבד את ה' כלל.שהרי דרוש לשמוח בעבודת 
ה' יתברך. כלומר שאם עשיתי מצווה כלשהי ולא שמחתי בדבר עבודתי אינה עבודת ה'. 

י ואת העולם כולו בעצב? זה כאילו מציעים לי את איך ייתכן שאני יעבוד את מי שברא אות
   כל הטוב בעולם ואני מקבל אותו בעצב או לא כל כך בשמחה.

 מקור מצוות השמחה

כשנשאל אנשים מהיכן הם למדים שצריך לעבוד את ה' בשמחה הם בטח יצטטו 
ה את הפס' "עבדו את ה' בשמחה" )תהילים ק' ,ב'( אך אם באמת היינו משתמשים בפס' ז

אז ניתן היה לחשוב שרצוי וחשוב ואפילו מצוה לעבוד את ה' בשמחה אך גם ללא השמחה 
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העבודה עדיין קיימת.ובנוסף אם היינו למדים על השמחה מפסוק זה לא הייתה מצוות 
השמחה ציווי מדאורייתא מכיוון שמה שכתוב בתהילים לא נחשב דאורייתא. על מצוות 

כל הקללות הנוראיות בתוכחה כמו: ארור אתה השמחה אנו למדים מהתורה. אחריי 
ומשפחתך.... ישלח ה' בך מארה דבר שחפת וכו'... עד השמדך ועוד המון קללות נוראיות 

 עומדת מצוות השמחה. מדוע באות קללות אלה? 

 תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקיך בשמחה ובטוב לבב""

מהתגובה אבל מבינים  אם היה כתוב רק תחת אשר לא עבדת היינו עדיין המומים 
לבסוף שכאשר אדם לא עובד את ה' אין סיבה שהקב"ה לא יניחהו לחסדי הטבע ולא 
ישמור עליו ואז יבואו עליו מחלות. ויותר מזאת אילו היה נרשם תחת אשר עבדת שלא 
בשמחה היינו מסיקים שאמנם עבדת את ה' וקיימת את מצוותיו אך שמוטה פה השמחה. 

דעים שלשונו של הקב"ה היא מדוייקת וחסרת טעויות מבינים אנחנו אך מכיוון שאנו יו
מהפס' שהעבודה היא כלל לא עבודת ה' ללא שמחה.יהיה אפילו הכרחי לומר שהשמחה 
היא היא עבודת ה'.בקיצור ולעניין לומדים מכאן שעבודת ה' ללא שמחה אינה נקראת 

מח אני לא צריך לעבוד את ה' בכלל עבודת ה'.אך בכל זאת אין לנו להסיק שאם אני לא ש
כי ברור שעבודה ללא שמחה עדיפה על אי קיום מצוות ה' כלל.אבל חשוב לזכור ולדעת 
שחייבים לשמוח בעבודת הבורא וקיום מצוותיו בכדי שלא יבואו עלינו כל הקללות האלו 

 חלילה.

 כיצד אפשר להכריח אדם לשמוח?

מסוגלים לעשות, כמו לעוף מאחר שהקב"ה לא יצווה עלינו משהו שאנחנו לא 
למשל,מבינים אנחנו שיש בכוחו של כל אחד מאיתנו להיות בשמחה גדולה עד כדי כך 
שישכח מכל צרותיו ויישאר בשמחה. שהרי מאין נובעות העצבות והצרות? הן נובעות מן 
החסר. כאשר חסר משהו לאדם הוא דואג ומצטער על החוסר שלו ואז מתאמץ וטורח 

ם יצליח ישמח ואם לא יתעצב עוד יותר. אך אנחנו צריכים להבין שלא כל להשיג אותו, א
מה שחסר באמת דרוש לנו. אם נבין מה באמת נחוץ לנו ונדע לוותר על המותרות נחסוך 
הרבה עצב כעס וצרות מאיתנו.ואפילו יותר מזה גם אם משהו שבאמת נחוץ חסר לנו גם 

נצטער ונכנס לדיכאון בגלל מה שחסר הוא כאן חשוב להימנע מעצב וצער מכיוון שגם אם 
לא יבוא מעצמו הצער לא באמת יפתור שום דבר החסר יושלם אך ורק ע"י עמל 

 ועבודה.לכן העצבות לא נחוצה כלל בשום מצב.

 אילו דברים יקשו עליי באמת להידבק בשמחה?  

ישנה סיבה אמיתית שתקשה על אדם להדבק בשמחה ולהיות בשמחה תמידית. 
של החברה בימינו, תארו לעצמכם אדם שהולך כל היום עם חיוך מאוזן לאוזן מה כמו למ

יגידו עליו? כיצד הוא יראה בעיני אנשים?. הרי זה מאוד משונה להיות תמיד שמח זה 
יגרום לכך שילעגו עליי.ועוד דבר,  לא יהיה נעים לך לשמוח כשאתה רואה שכל הסובבים 

להיות " חתן בין אבלים" ואתה אפילו חושש שבגלל אותך טרודים ועצובים, לא נעים לך 
מרירותם יסתכלו עליך כמו על איזה משוגע אחד.ובנוסף המוסיקה בימינו הסוחפת אותנו 
לעצבות,אפשר גם להוסיף את כל תעשיית הבידור שמתפרנסת מעצבות של אנשים.תעשיית 

ם לרצות הבידור בעצם באה להשכיח מן האדם את העצב ועם זאת מדרדרת את האד
ה' היא -כביכול להיות עצוב. ובמילים קצרות הדבר שמקשה עליי להיות שמח תמיד ב

הבושה מפני הסביבה והאנשים שבסביבה. בספרו של ר' משה איסרליש, על השולחן ערוך, 
ואל ייבוש מפני בני אדם המלעיגים עליו ההלכה הראשונה שמופיעה בספר  היא " 

מבני אדם שלועגים על עבודת ה' שלך. זאת אומרת " כלומר לא להתבייש בעבודת ה'
 מתייבש!—תישאר שמח למרות הלעג של הסובבים אותך כי מי שמתבייש

 האם מותר להיות עצוב לפעמים?
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אנחנו צריכים להבין לדעת ולזכור שהעצבות היא חטא ואל לו לאדם להיות עצוב 
ר לנו את העצבות.ברור בכל תנאי בכל זמן ובכל מצב. אין דבר בעולם שמצדיק או שמתי

שלפעמים צריך להתאבל על אדם שהלך לעולמו ויש דיני אבלות וכו', אבל אבלות היא צער 
ולא עצבות יש הבדל מסויים בין שני הדברים. אסור אפילו להיות עצוב כאשר מרגישים 

ה' והתדרדרות בקיום המצוות, מכיוון שהעצבות נובעת אך ורק מפעולתו -התרחקות מ
השטן. הוא זה שדואג לכך שכאשר אני מתרחק מקדושה אני אהיה עצוב. והוא  וכוחו של

יודע שהוא יצליח כי הוא בא לנו בראש בצורה כזו של "יצר טוב" שמזכיר לי להיות עצוב 
על "האסון" של התרחקות מהבורא יתברך.ואז כשאהיה עצוב השטן השלים את משימתו 

י עוד יותר ממקור הקדושה שהוא ה' יתברך. כי בכך שהביא אותי לעצבות הוא הרחיק אות
ה'? לא, לא לזה התכוונתי במצב הזה -אז המסקנה היא לא לקחת ללב ולדאוג מריחוק מ

האדם צריך להתמלא מרירות על עצמו אבל לא להתעצב. מרירות )למרות שזה נשמע 
זה  מופרך( היא לא עצבות, מרירות בזמן ובמקום הנכון אפילו מועילה ומקדמת. עצבות

רגש שמקורו בכוחות הרע שקל מאוד להכנס אליו אבל מרירות זוהי הכרה שאני מביא על 
עצמי על מנת שאוכל להתבונן במצבי הלא טוב בריחוקי מקדושה. אני מתמרמר על עצמי 
ולא כועס חס וחלילה כי כל הכועס כאילו עבד עבודה זרה, אני פשוט קצת לא מרוצה 

במצב כזה אני הוא השולט בגלל שאני מביא על עצמי את  מהמצב שלי ולא טוב לי עם זה.
המרירות מסיבה מוגדרת וברורה כדי להשתפר וכאשר אני משלים את המשימה אני מיד 
מסלק מעליי את המרירות כי כבר מיציתי את הסיבה שבגללה מירמרתי את 

תברך עצמי.ובקיצור המרירות אפילו מקרבת )ההיפך המוחלט מעצבות( את האדם לבורא י
מכיוון שאני מצטער על הדרך שבה אני מקיים מצוות, המרירות היא סוג של ביקורת 

   מתקנת.

 איך שומרים על השמחה?  

בשביל להישאר תמיד בשמחה אדם צריך לחשוב אך ורק על היום. כלומר  -1עצה 
אדם לא צריך לחשוב על הצרות שהיו לו בעבר ועל צרות שעתידות לבוא אלא להתרכז 

של היום. לחיות היום בשמחה ולשכוח מהסבל והצרות שהיו לי בעבר. כמובן שאני  בחיים
לא מתכוון להזניח את העתיד שלי, כלומר כמובן שצריך לתכנן את העתיד ואת המשך 
החיים אך לא להתעצב בגלל זה. בהווה אתה חי את המציאות ולכן תשמח ממנה . אתה 

 תשמח על זה. אוכל, נושם ומתפקד? אז יופי יש לך הכל ו

להיות אופטימי ולחיות עם שמחת חיים. כלומר לא לתת לכל צרה קטנה  -2עצה 
להטריד אותי לחיות חיי הרמוניה ושלווה עם עבודת ה' טובה ושמחה. ע"י שמחת חיים, 

 אופטימיות ועבודת ה' יגיע האדם לחיים מלאי אושר.

 האם השמחה היא האמצעי או המטרה?

מאוד מכיוון שהשמחה נתפסת כאמצעי כביכול לעבודת שאלה זו היא שאלה קשה 
ה'. אף אחד לא יחשוב מעצמו שהשמחה היא מטרת חייו. אך השמחה היא)למרות ההלם( 
אינה אלא המטרה, השמחה היא המהות של האדם. זה נכון שמהות האדם היא עבודת ה', 

אוף כל ימי אבל מה היא עבודת ה'? קיום מצוותיו בשמחה. זאת אומרת שאדם צריך לש
חייו לעבוד את ה' בשמחה ובכך לעשות את עבודת ה'. אם נחשוב על זה קצת לעומק אז 
נבין שזה קצת ברור שהשמחה היא המטרה. תנסו לדמיין חיים שלמים ללא שמחה? איזו 
עצבות נוראה איזה סבל.אז מכיוון שאי אפשר להסתדר בלי שמחה ובלי עבודת ה' אז זוהי 

 ני הדברים )עבודת ה' בשמחה(.המטרה שמשלבת בין ש

 לסיכום

במאמר זה למדנו שעבודת ה' ללא שמחה היא עבודת ה' לא שלמה  כמו שכותב 
המצווה ובאהבת האל  תהרמב"ם בהלכות סוכה ולולב " השמחה שישמח אדם בעשיי
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ממנו,שנאמר  עעבודה גדולה היא וכל המונע עצמו משמחה זו ראוי להיפר -שציווה בהן
דת את ה' אלוקיך בשמחה ובטוב לבב". השמחה היא גם מהותה ומטרתה תחת ה' לא עב

של עבודת ה', העצב לעומת זאת הוא הדבר שמרחיק אותי מעבודת ה' וממקור השלמות 
והשמחה. בנוסף השמחה היא אפשרית בכל מצב ולכל אדם, לא משנה כמה צר לאדם 

בכל מצב ובכל זמן גם  בעולם הזה צריך לדעת לשמוח בחלקו תמיד. שנזכה לשמוח תמיד
-אם קשה לנו והחיים נראים מסובכים, אנו נדרשים להתעלות מעל המצב הזמני ולבטוח ב

 ה' ולהיות בשמחה תמיד!!!

 וברוךחזק 
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  עשור נועם / שמירת המנהגים

מדינת ישראל בה אנו חיים היא מדינת קיבוץ גלויות. כל יהודי החי בגולה רשאי 
ה כיהודי. עד כה עלו לארץ יהודים מכל העולם, מאסיה ועד לעלות לארץ ישראל ולחיות ב

אמריקה .בכל מדינה בה חיו יהודים הם חיו כקהילה עצמאית. בכל קהילה של יהודים 
בעולם נוצרו מנהגים שונים שהתפתחו עם השנים בגולה ונשמרו עד ימינו אנו. לכן 

לה, אכילת קטניות בפסח, בין המנהגים כמו: נוסח תפי תכשהגיעו יהודים נוצרו התנגשויו
טעמי מקרא ומנגינות התפילה. במאמר זה נדון בין היתר בשאלות: מהו מנהג? למה צריך 
את המנהגים? איך נוצרו המנהגים? האם מותר או אסור לסטות ממנהג אבות? למה חשוב 

  תורת אמך".   שלשמור על המנהגים? ואיסור "לא תתגודדו" מול איסור "אל תיטו

          מהו מנהג?

כידוע עם ישראל קיבל על עצמו עול מצוות במעמד הר סיני, שם קיבל את התורה 
מהאלוקים על ידי משה. התורה ניתנה כדי להנהיג את העם ללכת בדרך הנכונה כחברה 
כיחידים וכעם. לכן חיינו מונהגים על המצוות מהתורה שבכתב, התורה שבעל פה והמצוות 

ו איך לקיים את המצוות, ואיזה צורה לתת להם בחיי מדרבנן. המנהג מדריך אותנ
למנהג,  ההמעשה. לא קל למצוא הגדרה מדויקת מהו מנהג ולעיתים קשה להבדיל בין מצוו

מחייבת בכל התפוצות ובכל העדות. לעומת זאת,  המנהג מחייב  האך אפשר לקבוע כי מצוו
ם בספרי ההלכה אלא קיים רק בקהילה או בעדה מסוימת. בניגוד למצוות המנהג אינו רשו

כמציאות חיה. כל קהילה שמרה על מנהגיה והעבירה אותם מדור לדור. )אולם בדורות 
 האחרונים נכתבו חיבורים המתארים מנהגי קהילות שונות(.

          למה צריך את המנהג?

האדם מטבעו הוא חברותי,הוא רוצה להשתייך לקבוצה או לעדה מסוימת. 
הוא  דם לשייך עצמו לקהילה או לעדה מסוימת, וכשהוא נוהג כמנהגוהמנהגים עוזרים לא

לקהילה מסוימת. כך האדם נקשר למצוות על ידי המנהג, כשהוא עושה  תמרגיש שייכו
מצווה לפי מנהגו הוא מתחבר יותר למצווה ומחבב יותר את המצוות בזכות מנהגים 

לקיים את המצוות ובאיזו  הקשורים בהם. תפקידו של המנהג הוא גם לכוון אותנו איך
צורה לקיימן. ישנן מצוות החייבות הדרכה, כמו באיזו צורה להניח תפילין,  והמנהג 
מדריך אותנו כיצד לקיים מצווה זו. בניגוד לצבע התפילין, מקום הנחת התפילין ופרשיות 
ות התפילין שהם הלכה ברורה ישנם מנהגים שונים בעניין הנחת תפילין כגון: מספר הכריכ

על הזרוע ואופן הכריכה על גבי האצבע. המנהגים מאפשרים לקיים את האחדות בעם בלי 
להטיל אחידות בכל הליכות החיים, כי אם הייתה אחידות שאיפת היחיד או קבוצות 
קטנות למשהו שייחד אותם מכל שאר העם הייתה מתבטלת. השילוב בין המצוות 

השילוב המנצח בין אחדות האומה כולה עם למנהגים מקנה  ליהודי החי לפי התורה את 
ערכי היסוד שלה לפי ההלכה לצד הרצון  להשתייך לקבוצה קטנה המיוחדת משאר 

 האומה.  

          איך נוצרו המנהגים?

מנהגי ישראל נוצרו על ידי עם ישראל. המניע ליצירת המנהגים הן המצוות, על 
והמצוות צריכות הדרכה לכן נוצרו זאת נפרט בהמשך. עם ישראל דבק במצוות התורה, 

את המנהגים. כל מנהג נוצר בדרך שונה. יש מנהגים שנוצרו על ידי איש צדיק בקהילה, 
שהיה מנהיג לעצמו מנהג חסידות וחברי הקהילה קבלו אותו על עצמם, ולאט לאט מנהג 
ה זה התרחב והשתרש בחוג רחב יותר של אנשים עד שנהי מנהג המקום. לפעמים גם קהיל

שלמה הנהיגה מנהג שקיבל אישור מרב הקהילה והמנהג נשמר במסורת. ויש שכדי לציין 
יום פורענות או הצלה בדרך נס קהילה שלמה קבעה יום צום או "פורים" מקומי כמנהג 
לדורות. גורם נוסף שיצר את המנהגים הוא הסביבה הגויה שבה חיו היהודים בגלות. לאט 
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מנהגים שאינם קשורים ליהדות. לעיתים היו גם אמונות לאט התחילו להתפשט ביהודים 
תפלות שיצרו מנהגים שאנשים חשבו שחייבים לשמור על מנהגים  אלה אפילו שאינם 

 קשורים בכלל לרוח היהדות. על זאת נפרט בהמשך.   

          האם מותר או אסור לסטות ממנהגי אבות ובאיזה מצבים?

נוצרו ומה מטרתם אנו יודעים שבמנהג יש  לאחר שהבנו מהם המנהגים, איך הם
קדושה מסוימת, כי עם  ישראל הנהיג את המנהגים עקב החיבה לקיום המצוות. כעת 
נשאלת השאלה האם מותר לעבור על מנהגים או לשנותם, ומה עושים כאשר יש התנגשות 

אסור בין מנהגי אבות למנהגי מקום. בשל קדושתו של המנהג אין לנו רשות לבטלו בגלל 
תורת אמך". כלל זה חל על מנהג רק במקרה שמדובר בציבור אך אדם יחיד  ש"אל תיטו

שמגיע להתגורר בקהילה חדשה כלל זה לא חל עליו. גם הגמרא בפסחים נ.  מבארת סוגיא 
מה יעשה יחיד או כמה אנשים שעברו לעיר אחרת. אם היחיד עבר לעיר אחרת והשתקע 

רו הישנה וחלים עליו מנהגי עירו החדשה, משום "אל תעשו בה אז הוא לא חייב במנהגי עי
אגודות אגודות" כדי שלא תהיה מחלוקת. אך אם בא לעיר לגור בה זמנית שלא על  מנת 
להשתקע בה לא חלים עליו מנהגי העיר החדשה, אבל ינהג מנהגיו בצנעה כדי שלא תהיה 

כתית אסור להם לבטלו מחלוקת. במקרה שקהילה נהגה או אסרה איסור שהוא מותר הל
גם כשקהילה שלמה עברה ממקום למקום מרצון,  תורת אמך". שמשום אסור "אל תיטו

בגלל גירוש או רדיפות הכלל חל עליה ואנשי הקהילה חייבים לקיים את מנהגיהם כרגיל 
ולא כמנהגי מקום. סיבת האיסור לשנות מנהג הוא מחשש מחלוקת לכן במקרה שאין 

הילה שעוברת כקהילה למקום אחר אין חשש מחלוקת ואסור להם חשש למחלוקת כמו ק
לבטל את מנהגיהם. אך במקרה שיש חשש מחלוקת כמו יחיד שעובר מקהילה לקהילה 
 חלים עליו מנהגי הקהילה החדשה ומותר לו לסטות ממנהג אבותיו בגלל חשש מחלוקת. 

          למה חשוב לשמור על מנהגים?

רשומים בספרים ואין בעיה להעביר אותם ממקום בניגוד למצוות ולתורה ש
למקום, המנהג  אינו רשום בספר אלא נשמר במסורת שעוברת מדור לדור. את המנהג 
יותר קשה לשמר כי אם הוא ישכח מהעולם לא תהיה  אפשרות לשחזר אותו כמו ההלכה 
ה שכתובה בספרים. בגלל בעיה זו שהמנהג עובר בעל פה מדור לדור יש חשיבות רב

לשמירת המנהגים כדי שלא ישכחו מן העולם. כאשר קהילה מתפזרת ואנשיה לא שומרים 
על מנהגי הקהילה, מנהגים אלו ישכחו מן העולם ותשכח כל המסורת של אותה קהילה. 
בימינו כשאנו חיים במדינת ישראל שהיא מדינת קיבוץ גלויות הסכנה שהמנהגים ישכחו 

יה לה קשה להעתיק את מסורת הקהילה בדיוק מתממשת. כשכל קהילה עלתה לארץ ה
כפי שהיתה בגולה, זאת בגלל השינויים בתנאי החברה והשלטון בארץ. בגלל שדרך החיים 
במדינתנו שונה מדרך החיים אליה היו רגילים היהודים בגולה נפגעו מוסדות היסוד של 

וש מזון ועוד. החברה והשתנו דברים כמו היקף המשפחה וביתה, דרך הפרנסה, חינוך, לב
שינויים אלו פגעו בכל מיני דברים ביניהם המנהג שהיה קשה לזכור אותו ולקיימו בתנאים 
חדשים. בגלל ששינויים אלו באו במפתיע  ללא הכנה  ונוסף להם גם לחץ מעליב מחוץ 
לקהילה הם פגעו בנפש האדם כי הרי המנהג נותן לאדם  הרגשת שייכות. גם פיזור 

שהמנהג יחלש. בעקבות החלשות המנהג, היו יהודים שהפסיקו לקיים  הקהילות תרם לכך
גם את המצוות עצמן. היהודי העולה רצה להרגיש שייכות לקהילתו ושייכות זו, אבדה 
כאשר המנהגים עברו זעזועים. לסיכום העליה לארץ בדורות האחרונים עם כל הטוב שבה 

 החלישה את שמירת המנהגים וכך איבדנו נכס יקר. 

          כיצד יש לנהוג כאשר מנהג אבות סותר הלכה?

כמו שנאמר לעיל ישנם מנהגים שנלמדו מהגויים בגולה או שנעשו מכוח אמונות 
ובטעות אנשים חשבו שצריך לשמור  תפילות. מנהגים אלו היו מנהגים זרים לרוח היהדות

ה וטעו בפירושה. עליהם. בנוסף היו מנהגים שהשתבשו עם השנים, או שקבלו מסורת נכונ
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ולא רק שאסור לשמור אותם אלא חייבים לעקור אותם מהשורש. צריך להבדיל בין 
מנהגים שעוזרים לנו לקיים את המצוות לבין המנהגים שלא קשורים למצוות ויש בהם 
מעשים הדומים לגויים, לדוגמא: ישנן קהילות שנהגו לשרוט בבשר או לתלוש שערות על 

ם והיפים אנו חייבים לשמור בניגוד למנהגים שהם טעות או מת. את המנהגים הכשרי
 שנלקחו מהגויים והם אינם כשרים אותם אנו צריכים לעקור מהשורש ולבטל אותם.  

 סיכום

במאמר זה למדנו על מנהגים, מה הם מנהגים, למה צריך אותם, איך הם נוצרו, 
נהג בא להדריך אותנו האם מותר או אסור לסטות ממנהגים ולמה הם חשובים.גילינו שמ
. המנהג גם  למצוות ואיך לקיים את המצוות והנהג נוצר על ידי עם ישראל בגלל חיבת

גורם לתחושה של שייכות לקהילה או לעדה מסוימת. למדנו שאסור לסטות ממנהגים והם 
תורת אמך" אבל במקרים מסוימים כן מותר לסטות  שכמו מצווה בגלל אסור "אל תיטו

ל מקרה של יחיד העובר להשתקע בעיר אחרת. למדנו גם שהשמירה על מהם, כמו למש
ההמונית לארץ ישראל גרמה לפיזור  המהעולם. העליי ומנהגים חשובה כדי שהם לא ייעלמ

הקהילות וכך נחלשו המנהגים כי מצב הקהילות השתנה. כיום המנהגים נמצאים בסכנה 
יא כבר לא מועברת מדור לדור בגלל שלאט לאט המסורת נעלמת ואיתה המנהגים, כי ה

כמו פעם אלה היא נשארה אצל הדורות הקודמים. לדעתי אנו חייבים לשמר את המנהגים 
 ווהמסורות המיוחדים לכל עדה ועדה. אם לא נעשה זאת לא רחוק היום והמנהגים ייעלמ
כי כבר אף אחד לא יקיים אותם.כך מנהגים יפים וכשרים שהדריכו דורות שלמים בקיום 

 .צוות לא יהיו חלקם של הדורות הבאיםהמ
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 יוחאי סלמה ענווה/
 הקדמה

מידת הענווה נחשבת בדת היהודית לאחת המידות הגבוהות ביותר ואולי אף 
 לגבוהה ביותר

 "עקב ענוה יראת ה'" )אגרת הרמב"ן(

הרמב"ן אומר שענווה היא מידה טובה מכל המידות הטובות וכאשר אדם מגיע 
 ת הטובות מגיעות אליו לענווה כל שאר המידו

אני בחרתי בנושא מעניין זה  בשל היותו נושא חשוב מאוד בעיניי ודרכו מגיעים 
לכל המידות הטובות. במאמר זה אנסה לברר: מהי ענוה?, כיצד מגיעים לענווה?, מהן 

 הסיבות שמביאות לגאווה?,  האם יש סוג של גאווה מותרת?, מהי שפלות רוח? 

 לפניכם    על זה ועוד במאמר ש

 וה?ומהי ענ

המסילת ישרים בפרק כב' העוסק במידת הענווה אומר שענווה היא "היות האדם 
בלתי מחשיב עצמו מאיזה טעם שיהיה וזה היפך הגאווה ממש". המסילת ישרים מתכוון 

הוא מוכשר הוא צריך  לדעתו לכאורה  שאדם צריך להחשיב עצמו כאין וכאפס וגם אם
 אין לו במה להתגאות.על כן אלא הכל מריבונו של עולם ו להבין שכלום לא ממנו

הרב אבינר בספרו מסילת ישרים אומר שענווה היא: "אדם שאינו מחשיב עצמו 
כלום  כלאיותר מחבריו" כלומר לא שהאדם יתעלם ממעלותיו ומכישרונותיו ויחשיב עצמו 

 לפיכך ה וכבוד. אלא כל אלה לא יגרמו לו  להתנשא על אחרים ולחשוב שמגיע לו תהיל
העניו מברר לעצמו בשכל ברגש ובדמיון שאינו חשוב יותר מאחרים. אולם הגדרה זו אינה 
מספקת. כל עוד האדם חי עם אחרים תתבטא הענווה שלו בכך שלא יתנשא מעליהם ולא 

 מהם. אם כן מהי ענווה לגבי אדם בודד? יותר יחשוב שמגיע לו כבוד ותהילה

שכל ענווה היא כלפי ריבונו של עולם, לדעת ולהכיר רבי משה מקוצי מסביר ש
 והכישרונות שיש ל, כסף שכל יופי וכו... הכל מריבונו של עולם.  אדםהתכונות שיש ב

 זהו מובן הפסוקים "הישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך..."

 "ורם לבבך ושכחת את השם אלוקיך" 

וזכרת את השם אלוקיך כי "ואמרת בלבבך כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה 
 ח לעשות חיל" והוא הנותן לך כ

מכאן שהענווה אינה המחשבה שאני אפס שאין בי כלום אלא הכרה מלאה שיש בי 
הכרה הזאת אינה ואולם ... 'ח, יופי, עושר וכוו,כחכמה כמו ות וחשוב תכונות טובותהרבה 
שכל מה שיש לי  מידהאדם העניו זוכר תלחשיבות עצמית ולהתנשאות כי  לאדםגורמת 

 הוא מתנת אלוקים.

 כאין וכאפס להבין שהמסילת ישרים לא התכוון שהאדם יחשיב עצמו  ניתן  מכאן
 מה' יתברך. כישרונותיו אבל ידע שהכל אלא יכיר את

 האם יש גאווה שהיא מותרת?

להיות קיצוני ואסור שיהיה אפילו פירור אחד  יש צורךהרמב"ם אומר שבגאווה 
 אדם. בפרקי אבות כתוב "מאוד מאוד הוי שפל רוח". של גאווה ב

ה ולא ינבגמרא )סוטה דף ה' עמוד א'( ישנם שתי דעות: דעה אחת אומרת "לא מ
,ה'( . דעה ז"קצתה "אפילו לא פירור אחד של גאווה "כי תועבת ה' כל גבה לבב")משלי טמ
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הגאווה הזאת לא שנייה אומרת צריך שיהיה בתלמיד חכם שמינית שבשמינית של גאווה. ו
אלא בהופעתו כדי שאנשים יתייחסו לדבריו. זוהי גם לא גאווה הפנימי מדברת במובן 

אלא גאווה כללית של תלמידי חכמים כדי שכלל ישראל ידעו שצריך לכבד  תלמידי  תפרטי
 חכמים. 

אדם צריך להכיר במעלותיו כי הם לא ניתנו לו כדי שיתעלם מהם עליו לדעת 
ם ניחן ניתנו לו משמיים ועליו להשתמש בהם על מנת לשרת את הטוב אך שכישרונותיו בה

 עליו לזכור שהכל מריבונו של עולם.

אדם בעל גאווה שוכח שיש ריבונו של עולם ואם אדם שוכח את בורא עולם אז זה 
 תועבה.

מסופר על חסיד אחד שהיה שרוי בתענית ועבר ליד מקור מים התגבר ולא שתה. 
  להתגבר אבל אחר כך חשב לעצמו מה אני מחזיק מעצמי חזר ושתה.הוא שמח שהצליח 

פירור של גאווה הוא תועבה כי הוא מהווה חציצה בין האדם ובין לדעת הרמב"ם 
 ריבונו של עולם.

 מהן הסיבות שמביאות לידי לגאווה???

 הרב אבינר מונה שלושה סיבות לגאווה והן:

והג לחשוב על עצמו יתר על המידה אדם בעל אהבה עצמית מופרז נ -אהבת עצמוא.
מה שהוא באמת  והוא מדבר על עצמו המון, מרוכז ומכונס מעל ומחשיב את עצמו לטוב 

 בתוך עצמו. 

אדם צריך שיהיה לו דמיון, אדם ללא דמיון לא מסוגל להתקשר עם  -ח הדמיוןוב. חולי בכ
אדם לא יעשה זאת הבורא עולם. אבל הדמיון חייב להיות מרוסן מווסת ומסודר כי אם 

יחשיב עצמו כפל כפליים ממה שהוא באמת. הגאוותן חייב להרגיש בכל רגע ורגע שהוא 
 מיון.בחיסרון הוא מצטער ובורח שוב לד אדם מושלם ואם הוא חש

ונותן  מרוכז בתוך עצמוה. אדם הגאווה נובעת בדרך כלל מהטיפשות -ג. סכלות)טיפשות(
הוא חושב שמטרתו בחיים היא לחשוב ולשכנע את  .לדמיון להשתלט עליו הופך לחולני

עצמו שהוא בעל מעלות וכישרונות. כאשר אדם חושב כך ליבו מתרחב וזה מסב לו עונג רב. 
להיות בעל מידות טובות, טוב לה' וטוב   "האדם הוא מחמיץ את המטרה האמיתית של אך

 לבריות. 

 האם אפשר להיות גם עניו וגם איש מלחמה ובעל הנהגה?

שהיו  ותהגמרא מביאה) חולין דף פט עמוד ב' ( דוגמאות משלושה ראשי אומ
 ענווים וגם אנשי מלחמה ובעלי הנהגה:

בני חת אמרו עליו ומצד שני פר" אאברהם אבינו אמר "ואנוכי עפר ו -אברהם אבינו
 "נשיא אלוקים אתה בתוכנו." 

שניצח חמישה אברהם אבינו היה איש רב פעלים, איש מלחמה מלא עוז ועוצמה 
 פר".אמלאכים, אך כלפי ריבונו של עולם הוא אומר "ואנוכי עפר ו

משה רבנו אמר "ונחנו מה" ועליו נאמר "והאיש משה עניו מאוד מכל  -משה רבנו
שנה.  120האדם אשר על פני האדמה" אך משה רבנו היה תקיף גיבור וחזק לא נס ליחו עד 

 שפט את העם, -השיפוטיים גת העם,הנה -תפקידו כלל את התפקידים הממלכתיים
הוא מצוין על ידי הקב"ה כאדם עם זאת  יחד  הסביר את התורה לעם ישראל. -והרוחניים

 העניו ביותר מכל בני האדם אשר על פני האדמה.
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דוד המלך אמר על עצמו "ואנוכי תולעת ולא איש חרפת אדם ובזוי  -דוד המלך
ידע להתנהג בענווה ובביטול ם ביום. דוד המלך עם" דוד המלך היה לומד תורה בלילה ונלח

כלפי ריבונו של עולם אך שהוא יצא למלחמות הוא לא התנהג כמו תולעת הוא היה  עצמי
 תקיף וחזק.

 מכאן אנו לומדים שאדם עניו הוא לא חלש ומסכן ומדכא את עצמו. אפשר להיות
עצומה ואדירה ויחד עם נוראה,  מנהיגים מובילים מלאי הערכה עצמית בעלי עשייה מרובה

 נו של עולם. אין זה סותר. וענוה כלפי ריב יםמלא אתז

 כיצד מגיעים לענווה?

להיות  שאףתחילה שיהיה האדם ענו במחשבתו לעצמו ויכדי להגיע לענווה צריך 
 ענו במעשה.

שבחוץ הוא מראה לכולם כמה הוא ענו אך בתוך  ךצבוע כצריך שהאדם לא יהיה 
 לפי הקדוש ברוך הוא. תוכו הוא גאוותן כ

ענווה במחשבה היא שאדם יתבונן ידע  לדעת הרמח" למהי ענווה במחשבה? 
 ויאמין שהתהילה והכבוד אינם ראויים לו. האדם צריך לחשוב כך משני סיבות והם:

 מפני מה שחסר לו ומפני מה שיש לו.

ו מצד כל אדם יש לו חיסרון. או מצד הטבע או מצד משפחתו א -מפני מה שחסר לו
להתגאות  זאת אין לו רצון  מבין ומפניםמקרים שקרו לו  או מפני מעשיו. וברגע שאדם 

 אפילו אם יהיה בעל מדות טובות.

זה מתנה  הרי אדם צריך לחשוב שאפילו אם יש לו הכל  -מפני מה שיש לו
שכל הידע  ואם הוא חכם צריך לדעת .לו חילקימאלוקים ואם ה' רוצה אז כהרף עין הכל 

זה טיפה בים ממה שהוא אמור לדעת וגם בגלל זה הוא בא לעולם שנאמר "אם  יש לוש
 למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרת" 

 וכדומהאם יש לו כסף יחלק לעניים אם יש לו שכל ילמד אחרים 

 עד כה דיברנו בענות המחשבה עכשיו נדון בענווה במעשה.

 קים:ענוה במעשה מתחלקת לארבעה חל

 )מתחלק לשלושה חלקים(.  -להנהיג עצמו בשפלות

"דברי חכמים בנחת נשמעים" אדם צריך לדבר בנחת לכל אדם ובכל עת   -בדיבורו
כמו שאומרים חז"ל "לעולם יהיה דיבורו של אדם בנחת עם הבריות" הרמב"ן אומר 

קול רם רק "ודבריך יהיו באימה וביראה כעבד לפני רבו... ואם יקראך איש אל תענהו ב
 בנחת" 

 אדם צריך להיות רגוע ושלו בדיבורו כדי הגיע לענווה.

לא ילך בקומה זקופה ולא בכבדות אלא כדרך האדם וחז"ל אמרו " כל  -בהליכתו
 ההולך בקומה זקופה כאילו דוחק רגלי שכינה" וכנאמר בישעיה " ורמי הקומה גדועים".

ל רמים. במשלי נאמר: אדם צריך להתחבר לחברה של שפלים ולא ש -שבתוב
"ובמקום גדולים אל תעמוד" ופירוש הגר"א במקום שגדולים וחשובים ממך עומדים אל 

 תעמוד שם, 

נאמר במסכת ראש השנה: "למי נושא עוון למי שעובר על פשע"   -סבילת עלבונות
ואמרו עוד "הנעלבים ואינם עולבים שומעים חרפתם ואינם משיבים עליהם נאמר 



97 

ת השמש בגבורתו" אדם צריך להבין שזו מעלה גדולה מאוד שאפילו אם כצא וואוהבי"
 מקללים ומעליבים אותו צריך לשתוק.

אדם יודע שמקללים אותו ומעליבים אותו אז זה מגיע לו הוא מאמין שזה למעלה 
 והוא מקבל עליו את הדין. אדם לא מחזיק בעצמו לכן הוא מובן ליותר.

רקי אבות כתוב: "אהוב את המלאכה ושנא את בפ  -ריחת הכבודבשנאת הרבנות ו
 אחר בכבוד, הכבוד בורח ממנו". דףהרבנות" וגם כל הרו

לטון אבל האמת היא שלרוב הכבוד גורם לו לביזיון משום הגאוותן מחפש כבוד וש
 שהתקשורת מחפשת אותו וכולם מרכלים עליו. 

י בפינה ענו לעומת זאת לא רודף אחר הכבוד לא מחפש לעצמו תפקידים וח
השקטה שלו באושר ובשמחה לא מצפה לשבח והלל ואם משבחים אותו הוא מצטער כי 

 הוא יודע בסתר ליבו שיש לו עוד הרבה לאן לשאוף ולהתקדם.

 וו"איזה מכובד המכבד את הבריות" ועוד שנינו " ה  -חילוק הכבוד לכל אדם
 מקדים בשלום כל אדם".

הגו בכבוד בחבריהם "בבא רשע בא גם אלף תלמידי רבי עקיבא מתו כי לא נ 24
בוז" כמו שביזיון הוא דבר שמתייחס לרשעים כך הכבוד מתייחס אל הצדיקים שנאמר 

 כבוד". יו"ונגד זקנ

הרמב"ן אומר: "כל המתגאה על הבריות מורד הוא במלכות שמיים". אדם צריך 
 לדעת שכולם הם בריאתו של הקב"ה ואת כולם צריך לכבד.

 נוה לשפלות רוח ?מה ההבדל בין ע

לשפלות הרוח גאווה זה הצד הקיצוני  גאווהמידה ממוצעת בין ה תכונה, ענווה היא
 של הענווה והשפלות רוח הוא הצד הקיצוני הנגדי של הגאווה. 

שפלות רוח היא לא מידה ואדם לא צריך לשאוף להיות שפל רוח הרמב"ם אומר ש
 להשאיר מקום לגאווה.הרמב"ם אומר שצריך לנטות לשפלות רוח כדי לא 

ד אחד ששאלו אותו מה היום ידוגמא לשפלות רוח: מסופר בספר המידות על חס
? הוא ענה: היום בו הוא הפליג בספינה עם סוחרים ובעלי רכוש ו היה בחייוהשמח ביותר 

לבוש בסחבות והוא היה מוטל במקומו ואחד הנוסעים השפיע עליו בשפלותו והטיל את 
הוא לא הצטער בנפשו ולא התעורר בו שום התרגשות, זה היה היום  מימיו עליו ובאמת

. אין ספק שזה הגבול האחרון של השפלות רוח כדי להתרחק של החסיד המאושר בחייו
 מהגאווה. וכך גם להפך אם אדם שפל רוח יטה טיפה לגאווה כדי להגיע לענווה.

 חלקים. 64כשהגאווה בצד אחד והענווה בצד שני צריך שיהיה ביניהם 

של גאווה כדי  64רבא במסכת סוטה אומר צריך שיהיה לאדם חלק אחד מתוך ה
שלא יגיע לשפלות רוח ולעומתו אומר רב נחמן שלא צריך שיהיה לו אפילו גרגר אחד של 

 גאווה

 האם ענווה היא מידה טבעית או שצריך לעבוד עליה?

י טבע גופו זאת בעניין זה יש כמה דעות דעה אחת אומרת שהמידות הן לאדם לפ
אומרת מלידה   ודעה אחת אומרת  שמידה מסוימת טמונה בפוטנציאל של האדם והאדם 
צריך לעבוד עליה כדי להוציא אותה לפועל ויש עוד דעה שאומרת שהמידות אינן מברייתו 
של אדם אלא למד אותם במשך החיים והנהיג אותם לעצמו. הכוונה היא שהתכונות 

 נרכשות ולא מולדות.
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בי אליהו דסלר כותב בספרו מכתב מאליהו שאין הדבר נכון הוא אומר שהאדם ר
נולד עם מידות, רעות או טובות. דוגמא לכך הוא מביא מהסיפור שרבקה הייתה בהיריון 
של יעקב ועשו כשעברה ליד בתי עבודה זרה עשו פירכס ורצה לצאת החוצה וכשהיא עברה 

הוא אומר שכמובן שהחברה מחזקת את  ליד בתי מדרשות יעקב פירכס ורצה לצאת.
המידות אבל עיקרם זה מלידה. המגיד מדובנה אומר שהמידה באה לאדם מאבותיו 

 המידות קימות באדם עוד כשהוא  בבטן אימו.

הרמח"ל )רבי משה חיים לוצאטו ( אומר שההתחלה והיסוד של האדם טבועים בו 
שפר אותם. וזאת על ידי אמצעים מלידתו אבל הוא צריך לעבוד על המידות האלה כדי ל

 ותחבולות.

הרמב"ם אומר שלא יתכן שהאדם בטבעו בעל מעלה כמו שלא יתכן שהאדם 
 בטבעו בעל מלאכה אדם צריך לעבוד מהיסוד על  מידותיו.

המדענים טוענים שישנם תכונות מולדות כגון:הומוסקסואליות. וישנן תכונות 
 נרכשות כגון ענווה, צניעות וכדומה

 םסיכו

במאמר זה בררנו שענווה משמעה הכרת המקור האלוקי של מעלותיו של האדם. 
הראנו את המחלוקת בשאלה האם יש מקום לגאווה במקרים מסוימים?הסברנו שאדם 
מגיע לגאווה מתוך אהבת עצמו או מתוך טעות של הדמיון. הראנו שאפשר להיות גם עניו 

אשי האומה. הבהרנו את הדרכים רשת וגם איש מלחמה ובעל הנהגה והבאנו דוגמא משלו
מולדת או שצריך הן כיצד אדם מגיע לידי ענווה והראנו את המחלוקת האם המידות 

 .ןלעבוד כדי לקנות אות

לסיכום: ענוה היא תכונה יסודית של דבקות בה', ככל שהאדם דבק יותר בה' כך 
ם מהאדם  וגם הוא זוכר יותר את ה'. הבנו ממאמר זה שהענווה מסירה מכשולות רבי

 מקרבת אותו אל טובות רבות.
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 יובל קסנרמכירת נשק לגויים/
 הקדמה: 

 במשנה נידון העניין של מכירת אמצעים מסוכנים לגויים בגמ' ע"ז טו',ב':

 אין מוכרין להם דובין ואריות וכל דבר שיש בו נזק לרבים. 

ת כלי נשק והגמרא מרחיבה את האיסור גם לגבי מכירת כלי נשק וגם לגבי החזק
 בגמ' ע"ז טו',ב' מובא מהתוספתא:

אין מוכרין להם זיין ולא כלי זיין,ואין משחיזין להם את הזיין,ואין מוכרין 
להם לא סדן ולא קולרין ולא כבלים ולא שלשלאות של ברזל,אחד עובד 

 כוכבים ואחד כותי.

ים ולכן אנו רואים שהאיסור לא חל רק על מכירת כלי נשק אלא אפילו על דבר
 מזיקים אחרים.

בתחילה נבאר את טעם האיסור ואחרי זה נברר האם יש מקרים בהם מותר יהיה 
 למכור למרות האיסור?

 מקור האיסור:

לפי הרמב"ם ובעל ספר החינוך האיסור הוא חלק מלפני עיוור לא תתן מכשול 
איסור שחז"ל כללו בו גם את העניין של לעזור לבן אדם לעשות משהו שיפגע בו.לפי זה ה

 הוא מדאורייתא)תורה(. 

לפי הריטב"א והמאירי האיסור הוא מדרבנן בגלל שאין וודאות שהגוי ישתמש 
בנשק להזיק,ומהתורה האיסור הוא רק כשיודעים בוודאות שזה נועד להזיק.מכיוון 

 שמקור האיסור הוא בלפני עיוור אז גם פרטי האיסור מבוססים על דיני לפני עיוור.

 ים שחיים בתוכם יהודים:מכירת נשק לגוי

במשנה נאסר למכור לגויים "כל דבר שיש בו נזק לרבים" יש מחלוקת בראשונים 
לגבי מי הוא הניזק שלגביו גזרו. רש"י כתב לגבי כלי זיין וכלי ענישה: וכל הנך משום דלא 
ליזקו בהו ישראל". החשש לדעת רש"י הוא שאדם מישראל עלול להינזק כתוצאה 

 אלו או תיקונם. הוסיף עליו הריא"ז )שלטי גיבורים,דף ה' מדפי הרי"ף(:ממכירת חפצים 

ומותר למכור כלי זיין לעובדי כוכבים שישראל דרים ביניהם,לפי שהעובדי 
כוכבים מגינים עליהם ונלחמים כנגד האויבים.ולא נאסר למכור כלי זיין 

ואריות  לעו"כ. אלא כשהיו העו"כ נלחמים עם ישראל.אין מוכרין להם דובים
ולא כל דבר שיש בו נזק לרבים,לפי שהיו מזיקין בהן את ישראל.ונראה בעיני 
שלא אמרו כל אלו אלא כשהיו סמוכין לחורבן הבית, שכל מחשבתם היתה 
להצר לישראל ולהכניע אותם. אבל היום,ישראל יושבים בנחת ביניהם,ואין 

 חוששין עליהם. והכל לפי הבתים מהמקומות.

שהחשש הוא לישראל דווקא.אומנם הריא"ז מצמצם איסור זה  מלשונו מבינים
דווקא לזמן שהיה לישראל עימות ברור עם אומות העולם, גם אז נראה שנאסר דווקא 

 לאותם שרדפו את ישראל, אבל שלא בזמן מלחמה איתם מותר, לדעתו, למכור להם.

 מצד שני,הרמב"ם פירש על המשנה:

לי מלחמה כולן וכלי יסורין, כגון שלשלאות כל דבר שיש בו נזק לרבים, כגון כ
וכבלי ברזל וצינוקים. וכמו כן אין מתקנין להן כלי מלחמה, ואין מלטשין 
 להם החרבות והרמחים וכיוצא בהם, שלא לעזור המשחיתין בארץ להשחית.
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ברור שהחשש לפי הרמב"ם הוא לנזק כללי, ולאו דווקא לישראל. וככה גם כתב 
 בהל' ע"ז ט,ח:

שאין מוכרין לעו"כ דברים שמחזיקין בהן ידיהן לעבודת כוכבים, כך כשם 
אין מוכרין להם דבר שיש בו נזק לרבים, כגון דובים ואריות וכלי זיין כבלים 

 ושלשלאות. ואין משחיזין להם את הזיין.

וכן דובים ואריות -הר"ן והמאירי חילקו ביחס לניזוקים. בכלי זיין ועינוי
 נזק לרבים: אסרו מחמת -)במאירי(

שכל אלו מאחר שאינם בעלי שום דת בעולם, ואינם נכנעים תחת יראת 
אלהות, אלא שמקטירים לצבא השמיים, ועובדים את האלילים, אין נזהרין 

 משום עבירה, והרי הם מזיקים בהם")מאירי(. 

 וכן לגבי דובים ואריות כתב: 

בים, ושמא הם לא ופרשוה בגמ' בשאינן בני תרבות, מפני שיוצא בהם נזק לר
 יהיו נזהרים בכך".

 אבל לגבי מבני משפט וענישה כתב הר"ן: 

-ומכל אלה יש נזק לרבים, וכדי שלא יתפס שם ישראל,אסור לבנות עמהם.
 יוצא שהחשש הוא דווקא משום נזק לישראל.

 אותו רעיון מופיע גם בהרחבה במאירי: 

של נכרים בכבלים חיישינן )חוששים( דווקא לנזק דישראל,מפני שענישתם 
אלו את בני מינם מותרת מצד דינים של שבע מצוות בני נוח. אבל לגבי 
ישראל, מה שהם מענישים מחמת חוקי דת וכדו'. בכל לא אמרינן דינא 

 דמלכותא דינא, וא"כ מפסידים את ישראל ממון ונפשות שלא כדין.

ק לישראל אם כן,לשיטת רש"י וריא"ז, אם מכירת הנשק אינה עלולה לגרום נז
אלא לנכרים בלבד,מותר למכור נשק.עדיין לפי זה ייאסר למכור נשק למדינה שעלולה 
להשתמש בו נגד מדינה אחרת,שגרים בה גם יהודים.אולם גם אז יש מקום לומר שיש 
מקום ליהודים לעלות לארץ,ולא להסתכם במלחמה שבין המדינות, הרי שבצירוף 

 שמכירה כזו תהיה מותרת. לאפשרות רכישת הנשק ממקור אחר יתכן

לפי המאירי שצוטט לעיל בנוגע לאלה שאינם בעלי דת ואינם תחת יראת אלהות, 
איסור המכירה הוא רק לגויים שאינם בעלי מוסר וחוק. אולם כיום ברוב מדינות העולם 
יש מציאות של חוק וסדר, ואין השימוש בנשק מותר אלא באישור המדינה.על כן מותר 

מדינות אלו נשק. לא נראה שהמאירי קושר זאת דווקא להיותם של הגויים יהיה למכור ל
בגדר עובדי עבודה זרה או לא, אלא אף אם עובדים עבודה זרה, ובכל זאת נזהרים 
משפיכות דמים מותר למכור להם. לכן, למדינות כמו דרום אפריקה שיש שם מלחמת 

 אזרחים ואין חוק וסדר אסור יהיה למכור להם נשק.

 ר מדובר בנשק שנועד להגנה:כאש

אנו יודעים שאסור למכור לגויים נשק שעלול להזיק ואפילו אסור למכור להם 
 כלים שעלולים לעזור להם ביצירת כלי נשק, בגמ' ע"ז טז,א: 

אמר רב אדא בר אהבה: אין מוכרין להם עששיות של ברזל. מ"ט? משום 
י)כלי עבודה ממתכת(.נמי?  דחשלי מינייהו כלי זיין.אי הכי, אפילו מרי וחצינ

 שאין עושין אותה אלא לכלי זיין(.-אמר רב זביד:בפרזלא הינדואה)רש"י

 טז,א מובא:-אבל לפני זה בגמרא  יז,ב
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תנו רבנן:אין מוכרין להן תריסין,וי"א מוכרין להן תריסין. מ"ט? אילימא 
משום דמגנו עלייהו אי הכי אפילו חיטי ושערי נמי לא? אמר רב אי אפשר 
הכי נמי. איכא דאמרי תריסין היינו טעמא דלא דכי שלים זינייהו קטלי 
בגוייהו. ויש אומרים, מוכרים להן תריסין דכי שלים מערק ערקי.אמר רב 

 יש אומרים.-נחמן אמר רבה בר אבוה הלכה כ

הגמרא כאן מדברת על תריסין שהם בעצם מגינים ואין להם שימוש של 
להם תריסין יש אומרים שמותר למכור להם והם  התקפה.ושואלים האם מותר למכור

נקראים "יש אומרים".ואז שואלים מה הטעם שלא מוכרים להם תריסין ועונים משום 
דמגנו עלייהו שזה מגן עליהם ותורם להם.ואז שואלים אז גם חיטה ושעורה אסור למכור? 

ם צריכים אז הם ועונים מותר מכיוון שזה בשבילנו כי אם אנחנו לא נמכור להם דברים שה
גם לא ימכרו לנו דברים שאנחנו צריכים.ואז אומרים שבעצם התריסין שאמורים להגן 
עליהם יכולים גם לשמש לנשקי התקפה במקרה ולא יהיה להם משהו אחר להילחם איתו, 
ודוחים את זה ע"י כך שאומרים שלהיפך כאשר לא יהיה להם במה להילחם הם יברחו ולא 

 -ה כי בעצם אין להם כבר מה לעשות עם זה ובסוף אומרים שהלכה כישתמשו בנשקי ההגנ
 "יש אומרים".

לכן,ניתן להסיק מהגמרא הזאת שאפשר יהיה למכור נשקי הגנה לגויים כמו 
 כגון: , ומערכות התראה ובכלל כל דבר שלא משמש להתקפהמכ"מיםה"חץ", ו

 מדים,מכשירי קשר,אוכל,וכו'. 

 סיכום:

מותר למכור נשק לגויים במקרים מסוימים כמו שזה נשק  מהמקורות עולה שיהיה
שמיועד להגנה,או שמיועד להגנה על יהודים שחיים בין הגויים.אבל ברוב המקרים אסור 
יהיה למכור נשק ואפילו לא כלים שמשמשים ליצירת הנשק. כיום המצב שונה, מדינת 

ינות דורשות לקנות ישראל היא יצרנית נשק בעל טכנולוגיה מתקדמת מאוד, שהרבה מד
את הנשקים האלה ומכיוון שמדינת ישראל אינה מדינת הלכה היא מוכרת נשק שמסכן 
את אומות העולם בכלל ואת ישראל בפרט.גילינו לאחרונה בתקשורת שישראל גם מכרה 
נשק למדינות שאין בהם סדר וחוק כמו דרום אפריקה ונשק זה גורם להרג רב באוכלוסיה 

 בר זה הוא פסול ולא מוסרי.הדרום אפריקאית,ד

לדעתי לא ראוי יהיה למכור גם נשק שמיועד להגנה מכיוון שבעתיד אולי ישתמשו 
בנשק זה כהגנה מאיתנו וזה עלול יהיה לפגוע בישראל.כמו כן,אולי יוכלו לקחת טכנולוגיה 

 מאותו הנשק ובטכנולוגיה הזאת יעזרו כדי לפתח סוג נשק אחר. 
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 משה רייהתפילה/ 

 ה:תפיל

 מאיפה אנו למדים שיש בכלל דבר כזה תפילה, האם אפשר להתפלל לקב"ה?... 

במסכת ברכות, יש מחלוקת בין שני תלמידי חכמים,שבסופה אין הלכה לפי אחד 
 :(מסכת ברכות כו)מהם.אך הם מביאים מקורות לתפילה 

תפילות אבות תקנום.רבי יוהשוע -קשיא: איתמר רבי יוסי ברבי חנינא אמר
 תפילות כנגד תמידין תקנום. -י אמרבן לו

  -כוותיה דרבי יוסי ברבי חנינא
אברהם תיקן את שחרית שנאמר "וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר 
עמד שם" ואין עמידה אלא תפילה."ויעמוד פינחס ויפלל יצחק" תקן תפילת 
מנחה שנאמר "ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב" ואין שיחה אלא תפילה. 

תיקן תפילת ערבית שנאמר "ויפגע במקום ויילן שם" ואין פגיעה אלא ויעקב 
 .תפילה

 אנו לומדים מהמחלוקת הזאת, שיש מקורות להסתמך שאפשר וצריך להתפלל.

 -אבותינו השתמשו בתפילה כדי לדבר עם ה', וגם לנו ברוך ה' יש את האמצעי הזה
הצלחה, וכל מה שאדם  תפילה כדי ליצור עם הקב"ה קשר, לבקש ממנו עזרה, רפואה,

 צריך ורוצה. ולהודות לו על כל מה שעשה.

 במה פועלת התפילה על האדם?

התפילה היא בעצם האמצעי היחיד שיכול לקשר בין האדם לקב"ה. וכל אדם 
 משתמש באמצעי הזה,אם זה

 אדם דתי שמתפלל כל יום או אם זה אדם פחות דתי שמתפלל כשהוא צריך.

 כל אדם צריך את התפילה.

התפילה משפיעה מאוד על האדם בצורה רגשית,רוחנית. התפילה נותנת לו הרגשה  
 תפילות ביום. 3טובה, קודם שעשה מה שצריך לעשות,לצאת ידי חובת 

ודבר שני הוא מרגיש שעשה משהו טוב,מועיל. ושהוא מחזק את הקשר בינו לבין 
 ה'.

 דעתו של הרב נתן אורטנר לגבי זה:

אדם.ה' אינו זקוק לה. הוא יודע את רצון האדם.וייתן א( התפילה היא צורך ה
 גם ללא תפילתו. אם כן בשביל מה אנו מתפללים?... -לו המגיע לו לפי מעשיו

כן היא -כמו מצוות  אחרות הבאות להזכיר ולסמל לאדם את האמונה בה'
התפילה. נפש האדם מושפעת ממעשיו. רופא הרגיל בניתוחים ושוחט 

אינם מתפעלים בראותם דם, כמו אנשים,  -ועופות העוסק בשחיטת בהמות
כי הם רגילים למחזות כאלה. וכן אם האדם מוציא משפתיו בתפילתו ואומר 
במילים, כי הקב"ה הוא נותן פרנסה והדעת, הוא המרפא, הוא העומד 

חודרת הכרה זו לתוך נפשו. והיא  -לימיננו בכל עת ועל כן מבקש את עזרתו
 שהוא חוזר ואומר. מושפעת מתוכן המילים 

ולקראת צאתו בעת בוקר לעבודתו הגשמית, בה יהיה מנותק מרגשות 
רוחניות, הוא עלול להישחק בגלגלי החומר, ליחס לכוחו ותבונתו את הישגיו 
והצלחותיו. התפילה בבוקר באה לרענן מחשבתו,להרעיף עליו טל רוחני, 

ושם  במרוצת היום. לחזקו ולסעדו באמונתו.וממנה ישאב מזון לנפשו לבל תג
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וכן בשובו לעת ערב, לאחר עבודתו, באה התפילה לספק מזון רוחני 
לנפשו,למען יעשה מאזן עבודתו ביום ויעבירו תחת שבט האמונה, להודות 

 לבוראו על מה שנתן לו. 
ב( התפילה גם מחנכת. היא מהווה שיעור מאלף ביישום מצות "ואהבת לרעך 

פילה מנוסחת בלשון רבים: "רפאנו, ברכנו, כמוך", החשובה במצוות. כל הת
שמע קולנו.." כי המתפלל על פרנסתו ועל רפואתו חייב לזכור כי גם אחרים 
זקוקים לדברים אלה. ומשום "ואהבת לרעך כמוך" עליו לבקש גם למענם. 
התפילה ניצבת, איפוא, מול האנוכיות והקנאה שבאדם, החפצות רק בתועלת 

חנכת את האדם לקראת אהבת זולתו, כדוגמת שאר עצמו ולא בשל זולתו. ומ
 המצוות.

 .האם התפילה היא אמצעי להשיג את דברים או מטרה?

אין זה איסור, לבקש דברים אישיים בתפילה,אלא  להפך, קודם כל דרך התפילה 
אדם יכול לבקש מה' מה שצריך.אבל כמו שהרב שלמה אבינר אומר, שתפילה היא עבודת 

 ה'.

א לאביו ורק מבקש כל הזמן דברים,לאבא ייאבד החשק להביא לדוגמא: בן שב
לו.אבל בן שעוזר לאביו כשצריך,ומכבדו,מבקש מאביו דבר, האבא בשמחה יעזור לו.אדם 
לא יכול לבוא להתפלל מתי שצריך ולצפות שה' יקשיב לו ויעשה כרצונו.הוא יכול לקוות 

 שה' יענה לו.צריך הדדיות.

בעקביות ועושה זאת מאהבה, יותר קל לקב"ה אדם שעובד את עבודת ה',  
 להקשיב לו ולעזור לו.   

 הרב אבינר אומר:

תפילה היא עבודת ה', התקרבות לה', דבקות בה',אך זהו רצונו של הקב"ה 
שהעולם יהיה מלא טובה וברכה. כאשר יש מחסור, זהו כביכול חילול ה'. 

 כבוד ה' בעולם. לכן אנו משתוקקים לכל הברכות, לא בשבילנו אלא עבור
 .האם התפילה משפיעה על העולם.ולמה לא כל תפילה מתקבלת?

התפילה כן משפיעה על העולם, התפילה נשמעת שם למעלה, אבל לאלוקים יש את 
החשבונות שלו.ה' לא חייב לנו דבר.אנחנו מבקשים אבל, למדנו כשהיינו ילדים, שלא כל 

משיך להתפלל, ולא לוותר, ואם לא דבר שמבקשים, מקבלים. האדם צריך להאמין ולה
קיבלנו, כנראה לא מגיע לנו. אז להשתפר ולהתחזק במה שאנחנו לא חזקים בו, ואז בפעם 

 הבאה אולי יהיה מגיע לנו.

 בספרו "שאל נא"( (כך כתב את הדברים הרב אבינר:  

ככל שהאדם מתקרב אל בוראו וככל שהוא עושה את רצון ה', גם ה' עושה 
היה חמוש באותה סגולה של רצון ה', כלומר רצון פועל.כל שרצון האדם י

תפילה פועלת, אך הפעולה אינה ניכרת. כמו ילד שאוכל וגדל, לא בבת אחת 
אלא בהדרגה. וכן אדם הלומד תורה אינו מרגיש אחרי יום אחד שהחכים, 
אלא רק אחרי כמה שנים. כך כל תפילה פועלת, אך פעמים רבות יש צורך 

, וגם הרבה זכויות. וכי איננו מתפללים על הגאולה השלמה בהרבה תפילות
כבר אלפיים שנה?. אז צריך להתחזק,צריך לקוות אל ה', ואם יש קשיים, 
להתחזק שוב ולקוות. "קווה אל ה' חזק ויאמץ לבך וקווה אל ה'" תפילה היא 
מן הדברים שצריך חיזוק, כמו לימוד תורה , מעשים טובים וארץ 

פללנו שחייל חטוף ישוחרר ובסוף רצחוהו, וכי זו לא הייתה ישראל.כולנו הת
תפילה הגונה?זאת הייתה תפילה עילאית, אך מידת הדין עיכבה. לא היה 
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מגיע לנו.לא מגיע לנו כלום.כמעט כל מה שיש לנו הוא חסד אלוקי."על ניסך 
 שבכל יום, ועל נפלאותיך שבכל עת....."

 אם אפשר לשנות את רצון ה'?ה

לא ידוע, אין ביכולתנו לדעת מה אלוקים רוצה שיקרה, למה הוא מצפה.  רצון ה'
אז אנחנו דרך התפילה צריכים להשתדל, להאמין ולעשות מה שביכולתנו לעשות, ומה 

 שיקרה זהו רצון ה', ואנחנו צריכים לקבל את זה.

 דעת הרב אבינר:

 אנחנו משנים משהו אצלנו,ומתוך כך אנו משנים משהו בעולם.אור ה'
זורח,טוב ה' שופע,אלא שעוונותינו חוצצים. "כי עוונותיכם היו מבדילים 

 ביניכם לבין ה'" ע"י התפילה,נפתחות הדרכים, וברכת ה' זורמת בהוויה.

 הרב נתן אורטנר אומר משהו קצת שונה:

בכוחה של התפילה גם לשנות את מה שנקבע ולבטל מה שנגזר קודם לכן ע"י 
תה מתעלה האדם ואמונתו מתחזקת, מהווה הקב"ה.כי עצם התפילה בזכו

 זכות עבורו. ובזכותה ייתכן שמגיע לו עתה, יותר ממה שנקבע לו קודם לכן.
 לשם מה צריך סידור עם נוסח קבוע,במקום להתפלל באופן טבעי?

 והאם יש מקום לתפילה אישית?

יותר,  צריך סידור עם נוסח קבוע , פשוט כדי לכוון אותנו לתפילה נעלית יותר, יפה
ומסודרת. אך הסידור רק בא לכוון אותנו,ואפשר להוסיף במילים שלנו, מה שאנחנו 

 רוצים.   

ואני חושב שיש המון מקום לתפילה אישית.לדעתי בתפילה אישית אדם מכוון 
מילה במילה.תפילה אישית היא דבר חשוב מאוד. הרי זהו קשר בין אלוקים ואדם, והאדם 

ה מה שכתבו לו.יכול להוסיף דברים היוצאים מליבו.  אדם יכול לא חייב להגיד מילה במיל
 להוסיף כמה שהוא רוצה, מה שהוא רוצה , אך בתוך התפילה הקיימת.

 לדעת הרב אבינר:

יכול לבקש האדם מה שהוא רוצה..אך יש מדרגות בתפילה, והמדרגה העליונה היא 
א לאכול ולשתות,אז מה כאשר המבוקש הוא אידיאליסטי עליון.אם עניינו של האדם הו

אכפת לו שאין העולם מתוקן במלכות שדי ויש בו אלילים.אך אם בינתיים מה שמעניין 
אותו זה מזון, ולא סילוק אלילים? לכן עניין התפילה הוא לרומם את רצון האדם לעניינים 

נעלים.זהו חלק מעבודת התפילה, עבודת הלב. אדם עובד על עצמו, על ליבו, מטהר 
 .את ליבוומרומם 

 הרב נתן אורטנר אומר:

א(ודאי עדיף אם אדם מתפלל בעת הרגישו צורך בכך, ובנוסח עצמי הבוקע 
מחדרי ליבו ומביע משאלותיו וכיסופיו. אך אילו  היה הדבר נתון ברצונו של 
האדם בלבד, פעמים רבות לא היה מתפנה לכך. הסחף והשחיקה בגלגלי 

הטלת חובת התפילה בזמנים קבועים, החיים, מונעים עצירה במהלכם. בעוד 
מטילה על האדם חובה, בזכותה הוא מתנתק מן החומר לרגע קט ומזין את 

 נפשו הרוחנית במעט צידה הדרושה לה.
ב(קשה עוד יותר לבני האדם להביע במילים את משאלותיהם לפני הקב"ה. 

לתקן לא כל אחד נחון בכישרון פיוטי ואף פחות הימנו. לכן ראו חכמים צורך 
נוסח קבוע לתפילה, עם אפשרות של משאלה פרטית בכל ניסוח שהוא, אם 
חפץ ויודע לעשות כן. אך המתבונן ומתעמק במילות התפילה בריכוז מירבי, 
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ימצא בה חידושים, מדי פעם. בכל תפילה יבחין יותר ויותר הבנה נוספת 
 במילותיה ורעיונותיה.

 :הרב אבינר מוסיף על דבריו של הרב אורטנר
רוב אנשים אינם בעלי נשמה שירית, לשפוך שיחם לפני ה' כמה פעמים  

ביום.הנה אם האדם הוא זה שיקבע את תוכן תפילתו, רובם יתפללו למען 
דברים קטנים.לכן אנשי הכנסת הגדולה ומתוכם כמה נביאים, קבעו בנוסח 

 התפילה שהם חיברו, את השאיפות היותר עליונות.
 דעתי על התפילה:

 ושב שיש לנו מזל שיש לנו את התפילה.אני ח

 וכמו לנו, גם לשאר העולם יש תפילות שונות, ואלים שונים שהם מאמינים בו.

ולדעתי בלי התפילה, לא הייתה קיימת האמונה.ובלי אמונה, האדם ריק מבפנים. 
 העולם היה יכול להיראות אחרת

 התפילה, לפני הכל,עוזרת לך לסדר היום. 

של היום שיבוא. ובשבילי כשאני מצליח לקום ולהשתלט על  שחרית,היא הפתיחה
 יצר השינה, אני מרגיש שפתחתי את היום עם רגל ימין ועם המון אנרגיה חיובית.

באה תפילת מנחה.לעצור את כל היום ולהתפנות למנחה.  -ואחרי זה  בצהריים
כולם כי מנחה עושה  מן נחת, מן הפסקת צהריים מהעבודה.תפילת המנחה קשה מאוד ל

 היא באמצע היום וצריך לעזוב את כל העיסוקים.

ובסוף באה תפילת הערבית שהיא אחרי היום שעבר עליך, ושבתפילה זו כשאני 
מתפלל, אני מרוכז בכל התפילה כי היא גם קצרה ולא קשה וגם אין לי הרבה מחשבות 

 אחרות שעוברות כמו בבוקר ובצהריים.

בה, הרגשה של לבוא, ולעמוד לפני מלך,ולבקש התפילה לדעתי נותנת לך הרגשה טו
 עזרה בכל מה שקשה לי ובכל מה שאני צריך,ובכל מה שהייתי רוצה שישתפר בעולם.

להודות על דברים רעים שעשיתי,למישהו  שמקשיב, שמבין, וסולח, ונותן לך 
 כוחות להמשיך הלאה .
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 רון שפירא / מצוות ישוב ארץ ישראל

לכן  איר גיל ז"ל שזכה להקים בתים בארץ ישראל.המאמר מוקדש לזכר סבי מ
 בחרתי לעסוק בנושא ההתיישבות.

 מהי החשיבות של הישוב בא"י?

ינו לרשת את הארץ שניתנה לאבותינו ובמנין המצוות שלו מציין הרמב"ן כי נצטו
ווים: א.שלא נעזבנה ביד זולתנו מן ילאברהם יצחק ויעקב. מצות הירושה כוללת שני צ

.אפילו לכשתהיה הארץ בשלטוננו לא נעזבנה שוממה, אלא חייבים אנו ליישבה האומות. ב
את הארץ  וה זו מן התורה, הוא מהכתוב:"והורשתםוולהפריחה. מקורו של הרמב"ן למצ

 וישבתם בה כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה. והתנחלתם את הארץ".

עשה היא, יצווה גם בפירושו לתורה לפסוק זה כתב הרמב"ן:"על דעתי זו מצות 
אותם שישבו בארץ וירשו אותה, כי הוא נתנה להם ולא ימאסו בנחלת ה'. ואילו יעלה על 
 דעתם ללכת לכבוש ארץ שנער או ארץ אשור וזולתן ולהתיישב שם יעברו על מצות ה'...".

הוכחה נוספת, שיש בישוב הארץ מצווה מן התורה, מביא הרמב"ן ממה שהתורה 
 וליה ומצריה, כמאמר הכתוב: פירטה מצווה זו בגב

פנו וסעו לכם ובאו הר האמורי ואל כל שכניו, בערבה בהר ובשפלה ובנגב 
ובחוף הים, ארץ הכנעני והלבנון עד הנהר הגדול נהר פרת. ראה נתתי לכם 
את הארץ. באו ורשו את הארץ אשר נשבע ה' לאבותיכם לאברהם ליצחק 

 ח( -א, זוליעקב לתת להם ולזרעם אחריהם". )דברים 

 כוונת הכתוב בפירוט זה: "שלא יניחו ממנה מקום".

 :ועוד הוכחה מביא הרמב"ן מהמדרש

כל מקום אשר תדרוך כף רגלכם בו לכם יהיה. אמר להם:כל המקומות  
שתכבשו חוץ מן המקומות האלו הרי הם שלכם. )ושואל המדרש:( או רשות 

ל: וירשתם גויים בידם לכבוש חוצה לארץ עד שלא יכבשו ארץ ישראל? ת"
 גדולים ועצומים, ורק אחר כך, כל המקום אשר תדרוך כף רגלכם לכם יהיה

 משמע שיש חובה לכבוש קודם כל את ארץ ישראל ורק אחר כך את חוצה לארץ. 

, אמנם מכל האמור עדיין אין הוכחה שמצות ישוב הארץ נוהגת גם בזמן הגלות
ייתה מלכות בישראל, ומנין שמצווה זו שהרי כל ההוכחות הן מימי יהושע או דוד, שה

מוטלת על היחיד? כנגד טענה זו מציין הרמב"ן את מאמרי חז"ל שנאמרו בזמן הגלות 
כל היוצא ממנה ודר בחוצה לארץ ואשר מפליגים במצות ישיבת ארץ ישראל, עד שאמרו: 

על וכן כל שאר ההפלגות שבדברי חז"ל כולם מבוססים  .יהא בעיניך כעובד עבודה זרה
 המצווה שנצטווינו לרשת הארץ ולשבת בה.

 האם קיימת מצוות ישוב הארץ בימינו?

 הרמב"ן בפירושו לספר במדבר )לג,נג(: 

והורשתם את הארץ וישבתם בה", כתב בזה"ל: על דעתי זו מצות עשה היא, 
יצווה אותם שישבו בארץ וירשו אותה, כי הוא נתנה להם, ולא ימאסו  בנחלת 

על דעתם ללכת ולכבוש ארץ שנער או ארץ אשור וזולתן ה', ואלו יעלה 
ולהתיישב שם, יעברו על מצות ה'. ומה שהפליגו רבותינו במצות הישיבה 
בארץ ישראל ושאסור לצאת ממנה...בכאן נצטווינו במצווה הזו, כי הכתוב 
הזה הוא מצות עשה, ויחזיר המצווה הזו במקומות רבים, באו ורשו את 

 הארץ".
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ות הקצר" שחבר החפץ החיים זצ"ל לעת זקנתו, כתב במצות לא ב"ספר המצו
תעשה )קצב'(: "...ואסור לצאת מארץ ישראל לחו"ל לעולם אלא ללמוד תורה או לישא 
אישה או להציל מן העכו"ם וכן יוצא הוא לסחורה, אבל לצאת לשכון בחוצה לארץ אסור 

 בזכרים ונקבות". מןבכל מקום ובכל זאלא אם כן חזק הרעב שם מצווה זו נוהגת 

בכל ספרות ה"ראשונים" אין אפילו אחד שיחלוק במפורש על דברי הרמב"ן ויאמר 
שאין בישוב הארץ מצווה מן התורה. המקור היחיד המצוי, שחולק על דברי הרמב"ן, 
והסובר כי כיום אין מצווה של ישוב הארץ אעפ"י שגם לדעתו המצווה היא מן התורה, 

 באו דבריו בתוס' במסכת כתובות )קי', ב'( המתייחס לדברי הגמרא: הוא רבינו חיים, שהו

"הוא אומר לעלות לארץ ישראל והיא אומרת שלא לעלות, כופין אותה 
לעלות". כתבו התוס': אינו נוהג בזמן הזה דאיכא סכנת דרכים. והיה אומר 
רבינו חיים דעכשיו אינו מצווה לדור בארץ ישראל כי כמה מצווות התלויות 

 ארץ וכמה עונשין דאין אנו יכולים ליזהר בהם ולעמוד עליהם.ב

 דעת הרמב"ם והשולחן ערוך:

 השולחן ערוך אומר: 

עבד שאמר לעלות לא"י כופין את רבו לעלות עמו או ימכור אותו למי שיעלהו 
שם. רצה האדון לצאת לחוצה לארץ אינו יכול להוציא את עבדו עד שירצה. 

זמן הזה שהארץ בידי עכו"ם.מכאן יוצא שלדעת ודין זה בכל זמן אפילו ב
 השולחן ערוך יש מצוות ישוב הארץ. 

לעומת זאת, לשיטת הרמב"ם בספר המצוות שלו הוא אינו מונה במניין תרי"ג 
המצוות את מצות ישיבת ארץ ישראל. היו שרצו להסיק מזה כאילו הרמב"ם סובר שאין 

התבוננות בפסקי הרמב"ם בהלכותיו  מצווה מן התורה בישיבת ארץ ישראל. ברם לאחר
 יתברר שהדבר אינו כך.

והגאון ר' יצחק די ליאון בספר מגילת אסתר, כתב ליישב דעת הרמב"ם, דס"ל 
שמצות ישיבת א"י וירושתה לא נהגה אלא בימי משה ויהושע ודוד, וכל זמן שלא גלו 

בוא המשיח, מארצם, אבל לאחר שגלו מעל אדמתם אין מ"ע זו נוהגת לדורות עד עת 
 ואדרבה נצטווינו לבל נמרוד באומות ללכת לכבוש הארץ בחזקה.

מרן הראי"ה קוק זצ"ל היה רגיל לומר כי הרמב"ם לא מנה "ישיבת ארץ ישראל" 
במניין המצוות מפני שהיא מצווה הכוללת כל התורה כולה. ולפי הכלל שקבע הרמב"ם 

לים בתורה כולה" אין הרמב"ם עצמו בשורש הרביעי שלו: "שאין למנות הצווים הכלו
מונה את ישוב הארץ במניין המצוות לא מפני פחיתותה של המצווה אלא אדרבא מפני 

 כלליותה.

מתוך דברי הרמב"ם בספר המצות שאם יבטל ישוב יהודי בארץ ישראל תבטל 
נצחיות התורה, לפי שכל המועדים וקידוש החודש תלויים בבני ארץ ישראל. מסיק החתם 

שובותיו: "...וגם הרמב"ם דלא מנה למצות עשה ישיבת ארץ ישראל כמו שחשב סופר בת
הרמב"ן במניין המצוות, מכל מקום מודה ביתר שאת בקדושה של ארץ ישראל בזמן 

 הזה...".

 סיכום

מן האמור לעיל למדנו שאנו מצווים לשבת בארץ ולטפח אותה מכיוון שהקב"ה 
לה. אנו צריכים להתיישב בארץ קבע ציווה אותנו שלא נעזוב את הארץ למחוצה 

ולהתפתח, לבנות בתים ולכבוש את הארץ. ולמנוע מהגוים להשתלט לנו על הארץ. ניסינו 
להסביר למה הרמב"ם לא מנה את מצוות ישוב הארץ כחלק מתרי"ג המצות וראינו שהוא 

צריך כלל את מצווה זה כמצווה שמובנת מאליו כלומר מצווה כללית. ומן הרמב"ן למדנו ש
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לרשת את הארץ להתבסס בה, ועוד נאמר שאחרי שנכבוש את כל הארץ נוכל גם לכבוש את 
 מחוצה לה.
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 שגיא שרעבי/ ביקור חולים
 מבוא 

המשותף לתורה ולרפואה היא העובדה ששתיהן סובבות את האדם בכל רגעי חייו , 
רים,ביום לנשים ולגב םנוגעות הן לו מאז ייווצרו ברחם ועד יום מותו,הם רלבנטיי

ובלילה,בימי חול כמו בימי שבת ומועד,ונוגעות לכל הליכותיו,מנהגיו ודרכיו של אדם ,  
אולם דואליות זו יכולה להיות מקור לבעיות,התנגשויות סתירות ודילמות,שברוב המקרים 
הן דומות על פני השטח בלבד. לכן שומה על המומחים בשני תחומי יסוד אלו, למצוא את 

ולא ימות , הן התורה –אימים והנכונים. שהרי כלל הוא בידינו " וחי בהם" הפתרונות המת
והן הרפואה מכירות בחשיבות מצוות ביקור חולים אך מצד שני גם מגבילות את הביקור 

 לטובת החולה .

 המקור למצוות ביקור חולים

נאמר בתורה: "אחרי ה' אלוהיכם תלכו ואותו תיראו ואת מצוותיו תשמרו ובקולו 
 מעו ואתו תעבדו ובו תדבקון" )דברים יג'( תש

ודרשו חכמינו בתלמוד היכן:? "אחרי ה' אלוהיכם תלכו" וכי אפשר לי לאדם להלך 
אחרי השכינה? והלא נאמר"כי ה' אלוהיך אש אוכלה היא "? אלא הלך אחר מצוותיו של 

 אף אתה בקר חולים  -הקב"ה, מה הקב"ה מבקר חולים

ת אתהם את החוקים ואת התורות והודעת להם את ועוד נאמר בתורה: "והזהר
 הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון" )שמות יח'(

זה -זה בית חייהם ,"ואת הדרך"-ודרשו חכמינו בתלמוד :היכן? "והודעת להם"
זה הדין,"אשר -זו קבורה,"ואת המעשה"-זה ביקור חולים,"בה"-גמילות חסידים","ילכו"

 ן .זה לפנים משורת הדי-יעשון"

 הגדרת ותוכן ביקור החולים

עיקר מצוות ביקור חולים היא לעמוד מקרוב על דרכי החולה להושיט לו כל עזרה 
אפשרית, אם חסר לו דבר מאכל או משקה או תרופות , או בעצה נכונה ונבונה או בנקיון 
הבית וכו'. אפילו אם הוא בבית חולים ויש לו רופאים ואחיות שמטפילים בו במסירות , 
מצווה להיכנס אליו לבקרו ולעודדו ולחזקו. אני רואים שאם ביקרת אותו ולא ביקשת 

לא קיימת את המצווה של ביקור חולים,אני יודעים שהמצווה של החולה היא -עליו רחמים
בביקור אבל לפי שו"ת יחוה דעת ) ח"ג סי' פ"ג( של מרן הגר"ע יוסף שליטא" ביקור חולים 

 יכולת לראותו בעצמך תתקשר ותעודדו בדברים.דרך שיחה לחולה , אם לא 

 אופן קיום המצווה וזמניה

 ת ביקור חולים היא בגוף, בנפש, ובממון. ומצו -דרך קיום המצווה *

 , רפואותיוירוץ ויתעסק בכל צרכיו ולהמציא לו כל  :בגוף כיצד-

 וכן יטרח בגופו ביתר צרכיו. 

 "ה שישלח לו רפואה שלמה. ישפוך נפשו בתחינות להתפלל להקב :בנפש כיצד-

לראות אם אין לחולה ממון כל צרכו להשתדל לו, כי צרכי החולה  :בממון כיצד-
 הם מרובים 

ויש לספר .צריך להיכנס לחולה בשמחה, כי לבו ועיניו אל הנכנסים  -שמחה *
 לחולה סיפורים משמחים שירחיבו את נפשו, ודברים שיסיחו דעתו ויצחק מהם 
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חולים אין לו שיעור, ואפילו כמה פעמים ביום, וכל המוסיף הרי זה  ביקור -שיעור *
משובח  והוא בכלל מה שאמרו גמילות חסדים אין לה שיעור, דהיינו גמילות חסדים 

 .וכן אין לבלבל את החולה בעצות שאינן מועילות  ,שבגופו, ובלבד שלא יטריח על החולה

 בשלוש שעות ראשונות של היום א.אין מבקרים את החולה  -זמני ביקור חולים *
ובשלוש שעות ב.  מפני שהחולה במצב רוח טוב והמבקר לא ירגיש צורך להתפלל עליו

מפני שמצבו של החולה  בשלוש שעות האחרונות קשה ויתייאש המבקר  אחרונות של היום
אם אין לו ואולם כתב ערוך השולחן שאין זה איסור אלה עצה טובה ו מלבקש עליו רחמים

אחר, טוב יותר שיבקר על כל פנים משיבטל מצווה זו לגמרי . וכיום לא נהגו להקפיד  זמן
ולדקדק בכך , ובפרט בבית חולים, שקובעים את שעות הביקור של הקרובים והידידים 

 .בהתאם לנחיצות ביקורי הרופאים, מותר גם בשעות האחרונות של היום 

ר את החולה מיד, והרחוקים דרך ארץ שהקרובים נכנסים לבק -סדר המבקרים *
אם קפץ . אחר שלשה ימים ויש מי שכתב, שגם הקרובים לא יכנסו מיד אלא ביום השלישי

 עליו החולי, אלו ואלו נכנסים מיד . 

אין לגלות לחולה ידיעות רעות, או מותו של קרובו, כדי לא  -בשורות רעות *
 להחמיר את מצב בריאותו

קיים את המצווה  , כגון שמצאו ישןם החולהבר עיאפילו לא ד -ביקור בזמן שינה *
 .כי נוח לו לחולה כאשר יגידו לו שפלוני בא לבקרו

 א. המבוקר

יש מי שכתב, ששיעור הקטן הוא כשמבין  . מצווה לבקר גם קטנים –אצל קטן *
חיוב ביקור חולים הוא גם אצל קטן במעלה, ואינו לפי כבודו .שבאו לבקרו ולהתפלל עליו 

 .ר, ואפילו גדול שבישראל יש לו ללכת אצל קטן מקטני ישראל של המבק

ורבים הולכים לעשיר לכבדו, ילך אצל העני, אפילו אם  -עשיר חולה\*עני חולה
העשיר תלמיד חכם. ומצווה רבה לבקר עני חולה, ומי שאין לו מבקרים, כגון שהוא ערירי, 

 .או שנמצא במקום רחוק ממשפחתו

 ב. החולה

חלה, מושיבים ישיבה של תלמידי חכמים על פתחו שיעסקו בתורה, תלמיד חכם ש*
 .ולא יהא רשות למלאך המוות להיכנס לשם, אך אין כן הלכה, שלא יתגרה בשטן

אין מבקרים לחולי מעיים משום הבושה, שמא יצטרך לנקביו;  -מחלות שונות *
שהביקור קשה הראש, משום שהדיבור קשה להם, או משום  כאביולא לחולי העין; ולא ל

, ו"לפניו וכ לנקות, ושואלים ודורשים בו אם צריכים לחדר החיצוני אלא נכנסים  ,להם
, חולי שמקלח דם ים במחלות דם  אין מבקרים חול .ושומעים צערו ומבקשים עליו רחמים

, וכן כל חולה שהביקור יביך  מלמטה מתחתונים, ומשמע שמדובר בטחורים מדממים
 אותו כדאי להימנע .

ויש אומרים, שהשונא יכול  ,יש אומרים, שהשונא לא יבקר את החולה -שונא *
לבקר את החולה, והכל לפי השנאה ולפי השונאים. המנהג בדורות האחרונים, שהשונא 

 יכול לבקר את החולה.

 .יש חיוב ביקור חולים גם אצל חולה שהוא רשע  -רשע *

 .מבקרים חולי עכו"ם מפני דרכי שלום  -גוי *

חייב לבקר את הוריו הנוכרים כשהם חולים, שכן מלבד הטעם של דרכי  -ר ג*
 . ב גם מצד כיבוד אב ואםייחשלום, 
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 ביקור חולים בשבת

חכמינו מקלים לבקר את חולה בשבת ולא יאמר לו כדרך שאומר בחול,אלא אומר 
ת מללכ ע"שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא".מי שלא יכול ביימי חול אין להימנ

 בשבת אדרבה מקיים מצווה

נשאלת השאלה:מדוע היה ראוי להימנע מלבקר חולה בשבת? אני רואים שבחיי 
ההווה שלנו את השבת כיום מנוחה "כמעין עולם הבא" שהוא יום שכולו שבת מנוחה לחיי 
 םעולמים והמביא עלינו שמחה אבל המסתכל על המחלות הרעות והרבות,הצרות,חולאי

 השבת. תמחלל את אווירומיתה אינו שמח ו

 ביקור חולה דרך הטלפון

כי מכתב אינו מקיים מצווה בשלמותה,  ביקור חולים דרך הטלפון או ע"י שליח או
רק בעצם הליכתו לבקר את החולה מקיים את המצווה ע"י שהוא מבקר ורואה את החולה 

הנה בשו"ת ומתפלל עליו ומבקש רחמים וגם מתוך שיוכל לעזור לו אם יצטרך דבר מה . ו
משה)יו"ד ח"א סי' רכג(מביא שאם אי אפשר לו לבקר אצל החולה אלא מטלפן -אגרות

ומתעניין במצבו ומתפלל עליו מקיים בזה מצוות ביקור חולים אבל אינו יוצא בכל המצווה 
 .אם ביקרו פעם אחת בכל פעם שיתקשר אליו יקיים מצוות ביקור חולים. 

 ביקור חולה נפש 

שתי דעות לגבי הגדרה של חולי נפש , מהו ? א. דינו כחולה רגיל  קיימות בפוסקים
מכיוון שלעזרה לאותה הוא צריך יש קשר לרפואה ולכן יש מצווה גם לבקר אותו מדין 
מצוות ביקור חולים, כי הוא ממש חולה בכל גופו. ב.אין דינו של חולה נפש כחולה רגיל 

גדולה ונופל למיטה . לעומת זאת , אצל שהרי בחולה רגיל מדובר על אדם שיש לו חולשה 
חולה נפש העזרה הרפואית היא שמירה על כך שלא יזיק לעצמו ואין זה בהכרח משתייך 
לביקור חולים בכל מקרה דיון זה שייך רק למצוות ביקור חולים אבל ודאי שצריך לדאוג 

 לחולה זה מדין גמילות חסדים ומדין ואהבת לרעך כמוך .

 מדבקת ביקור חולה במחלה

ביקור חולה במחלה מדבקת מצד אחד מצווה גדולה מצד שני אין לצפות משום 
אדם שיסכן את חייו לשם קיום מצווה זו . ניתן לקרוא בדבריו של המשנה ברורה היכן? 
ספק חייו של אדם עדיף על ודאי סכנה של חברו ואין לו להסתכן להצילו )לפחות אינו 

רות הסכנה להידבק יש תקווה להקימו מחוליו , ואם חייב( לעומת זאת סובר הסמ"ע שלמ
לא  ישמשהו ימות באופן ודאי צריך לבקרו כיוון שהמבקר ומשמשו הוא בספק אם ידבק 
והחולה נימצא בסכנה ודאית ובצורה הזאת ודאי עדיף על הספק, ולדעת רוב הפוסקים 

וע להם להסתכן מותר לשלם לאנשים שיבקרו את החולים "בכסף מלא" , וצריך להבין מד
? התשובה : כי הם מסתכנים לצורך פרנסתם ויש לו היתר ע"פ היסוד של אליו הוא נושא 

 את נפשו לצורך הפרנסה .

 מטרת המחלות של האדם

המחלות הפוקדות את האדם עם כל הסבל וההפרעה יש בהן גם תועלת מוסרית 
טובים, אנו למדים שאם והיא לרכך את ליבו של האדם, להביאו לפני ה' ולהדבק בדרכיו ה

חלה אדם והמחלה הביאה את החולה עצמו או את קרוביו להתגבר בתפילה לטובת 
החולה, או שבגללה הטיבו את מצבם המוסרי , ולבבות רבים התקרבו אל ה' וזיככו את 

כי אז המחלה השיגה את מטרתה, להביא את האדם שיקרב את ליבו לאביו  םמידותיה
 שבשמים.

 סיכום
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ת חשיבות מצוות ביקור חולים בשביל החולה ומה היא תרומתו וחשיבותו ראינו א
מצות ביקור חולים היא בגוף,  -דרך קיום המצווה  של המבקר לבריאותו של החולה .

. מצוות ביקור חולים מתקיימת במלואה רק במפגש פנים אל פנים של בנפש, ובממון
 החולה עם המבקר .

ביקור חולים מהביקור של יוסף את אביו:"  ניתן ללמוד גם על כוחה של מצוות
מנשה -שני בניו עמו את-ויהי אחרי הדברים האלה ויאמר ליוסף הנה אביך חלה ויקח את

המטה..." -אפרים, ויגד ליעקב ויאמר הנה בנך יוסף בא אליך ויתחזק ישראל וישב על-ואת
 עד כמה היא משמעותית ונותנת חיים ומחזקת את החולה 

גישות ואכפתיות אחד כלפי השני ונבקר ונסייע לכל הצריך עזרה נקווה שנגלה ר
של  מצווה חשובה  הובכללם החולים ונתפלל שכל החולים יתרפאו ולא נזדקק עוד למימוש

 זו.

 


