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 'הבעזרת 

 א"תמוז התשע

  הקדמה
  .אנו מוכנים יותר לצבא בפרט ולחיים בכלל, היום. וליםעברנו במכינה תהליכים גד, א"במשך שנת התשע, ה"בע

  .האישיותי והרוחני תורתי, הגופני: התפתחנו והתקדמנו בתחומים

יראת , עסקנו במוסר. למדנו על עולמו של היחיד ומתוכו באנו להבנה חדשה ועמוקה מה הוא כלל ישראל ושייכותנו אליו

מסירות , יחס ישראל ואומות העולם, תפילה, אמונה, ההשקפה והאישיות בנין, גמרא, הלכה, ך"העמקה בתנ, מידות, שמים

מתוך לימוד משותף בחברותות ובהקשבה , בכל אלו ועוד עסקנו במהלך השנה. מנהיגות ומורשות קרב, ציונות, נפש

  .לשיעורים רבים

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

  

כי בלעדיה לא ירים ,, וזו מצות האב על הבן ללמדו מלאכת הכתיבה, כתיבה מה רב טובה") ערך כתיבה(מובא בפלא יועץ 

  ". איש את ידו לא במילי דעלמא ולא במילי דשמיא

  ).ב"ע' ב י"ב" (אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו: "נאמר שכשאדם מגיע לשמים אומרים לו) ב"ע', י(ב "בגמרא במסכת ב

אשר על כן נקראו החכמים , הוא הלימוד הבא מכתיבת יד, קר הלימוד ושנעשה בו רושםיש לפרש עי: "א מסביר"והמהרש

  ".סופרים

  ".תורה דיליה"נעשה בו רושם וחותם בליבו והתורה נחקקת בתוכו בבחינת , כשהלומד כותב את לימודו, כלומר

נראה ): "מוסר אביך(קוק כותב הרב . הכתיבה גם מעבירה את הלומד ממשור הרעיונות והמחשבות למשור החינוך וההפנמה

' בין הפרטיים ואפי, אפשר לצאת ידי חובה בענין חובות הלב רק אם יסדר ספר לעצמו בלימודים הדרושים לו בזה- שאי

שיכול להעריך מערכה שכלית , ומי שהוא כבר באופן זה של הדעת, י מה שיחדש בהם ברוחו"כ יותר יבין ע"הכוללים ג

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

ה "וב, זכינו. סדור הרעיונות והמחשבות בונה את ההבנה הנכונה והשכל הישר. חלק ניכר מחכמת הלימוד היא הסדר שבלימוד

ההתלהבות בכתיבה ובסדור , החשק. יצירה היו במכינה -שבועיים של חדוות . תלמידנו לקחו על עצמם את משימת הכתיבה

  .בסוגיות המשמעותיות לכולנו, הפכו לברור מעמיק, הרעיונות

  

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

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



 'הבעזרת 

  ר הרב חיים דרוקמן"מו   

  נשיא המכינה                          

  

  

  !תלמידי המכינה היקריםל

  

  .לסיום שנת הלימודים במכינה הנני שמח לברך אתכם

  

  .האמת היא שהשנה הזאת היתה ברכה גדולה עבורכם

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

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

  . ה שהייתם לפני שנההיום גדולים הרבה יותר ממ

  

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

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

 

 

 

 

 

 



 'הבעזרת 

  )'במיל(מ "ד אל"מ רמי בובליל עו"אל

  ר אגודת ידידי המכינה הקדם צבאית"יו

  

  ,ית קריית מלאכי היקריםלבוגרי המכינה הקדם צבא

  

  , התקבצתם יחד מישובים שונים ברחבי המדינה הברוכה

  

  .דעת וקשת, בינה, קניתם חכמה

ואין לי ספק כי הטמעת הערכים שקיבלתם מהסגל המבורך של המכינה , נתתם נחת לבני משפחותים, האדרתם את פני המכינה

ל "בצה. תוך שימוש בערכים אלה, ליכם לאורך שנות חייכםיעמדו נר לרג, ראש המכינה -בראשות כבוד הרב בעז שרמן

  .והעברתם לבאי ביתכם וסביבתכם, וכאזרחים במדינת ישראל

  

ולכל אלה שעוסקים , החוכמה והתבונה, לצוות התורני המקנים ערכי התורה, עז שרמןבברכות חמות לראש המכינה הרב 

  .בצרכי המכינה באמונה ובאהבה

  

  ,שאו ברכה

  )'מיל(מ "אל, רמי בובליל                                                      

  ד ונוטריון"עו                                                   

  המכינה יר אגודת ידיד"יו                                                         



 'הבעזרת 

  ד"דברי הורי גיל בדיחי הי

  אבנר ויעל בדיחי

  חניכים שלוםל

  

  .ולהכיר אתכם, לספר לכם על גיל, המחזור החדש, כמדי שנה באנו גם הפעם למכינה על מנת לפגוש אתכם

  .ויוצא דופן, אך השנה היה זה מפגש שונה

  .הרגשנו שאתם מכירים את גיל עוד לפני שנפגשנו

שני ספרתם על עצמכם בדרך ומצד , גם בנו המשפחה, התעניינתם, שאלתם שאלות, השיחה בינינו הייתה קולחת

  .שעוררה כבוד

  

, ומחכים לקרא בחוברת המאמרים שלכם. אנחנו שמחים אתכם על סיום השנה המיוחדת והמשמעותית הזו בחייכם

  .בדרך העיון והכתיבה, אשר משקפת את היכולות שלכם

  

כתב היא מעשה מיוחד אך העלאת המחשבות על ה. ובזאת אנו שונים משאר הברואים, חושבים, כבני אדם, אנחנו

  .משום שהוא קושר את המחשבות שלנו עם המציאות, מאין כמוהו

  .והמכתב שריר וקיים, המחשבה פורחת

  .ומשאיר את כל זאת אחריו –על ניסוחיו , על הגיגיו, ובכתיבה אדם לוקח אחריות על מילותיו

  

מול , את מחשבותיו על עצמו כמפקדובו הביע . שכתב כקצין" אני מאמין"לאחר נפילתו של גיל הגיע לידנו ה

  .מול המשימה, מול מפקדיו, חייליו

  .הבעתם בחירה אשר משקפת את אישיותכם, בבחירת הנושא למאמר, וגם אתם

  

  .'ושנה נוספת מוצלחת למי שנשאר לשנה ב, אנחנו מאחלים לכם דרך צלחה באשר תבחרו

  

  

  כל טוב ויישר כח לכולם

  בחיבה רבה

  אבנר ויעל בדיחי
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 למשמעות האבלות על החורבן בימינו
  א"ר הרב חיים דרוקמן שליט"מו

  

  אבלות ימי בין המצרים

קיימת הדרגתיות בחומרת . האבלות בימי בין המצרים מתחילה בשבעה עשר בתמוז ומסתיימת בתשעה באב

אבלות עד ל 1'שבוע שחל בו'אבלות , אבלות תשעת הימים, ח אב"האבלות משבעה עשר בתמוז ועד ר: האבלות

דוגמא לחומרתה של . 'שבעה'אבלות תשעה באב היא מעין אבלות של . אבלות תשעה באב -החמורה ביותר 

וגם ביום עד , הולך בלילה לבית הכנסת -אם יש אבל בעיר " :ע"אבלות תשעה באב אנו מוצאים בדברי שו

  "2שיגמרו הקינות

. באב יוצא הוא לבית הכנסת לאמירת קינותאבל בתשעה , 3אסור לו לצאת מפתח ביתו' שבעה'יהודי היושב 

ימים אפילו לבית אבל ' ואף דשאר אבל אסור לצאת תוך ג, ימים' היינו אפילו תוך ג" :ב"הנימוק לכך מובא במ

כך שכולם אבלים ' שבעה'אבלות תשעה באב היא מעין אבלות של  ."4הכא כיון דכולם אבלים קיל טפי, אחר

   .'שבעה'וכולם יושבים 

האם גם בתשעה באב וביום הכפורים : שאלו אותו. על יהודי גדול שהתבטא שהוא איננו צם אף פעם מספרים

! ?מי צריך לאכול - ביום כפור  -אף פעם  צםאמרתי שאינני . אינכם מבינים אותי: ענה להם? אינך צם

! ?ל על אוכלמי חושב כל - בתוך ההתרוממות וההתעלות של יום הכפורים ! ?מי יכול לאכול - ובתשעה באב 

  !?איך אפשר להכניס אוכל לפה -אותו חשים בתשעה באב , בתוך האבל והכאב הנורא

  ?אנו אבלים בתשעה באב, בעצם, על מה? מהו הכאב של תשעה באב

  

  צרותיהם של ישראל שורש

ל "ויציאה לחו . הוא גוף שלה בלא נפש, ונשארנו רק אנחנו, עטרת ראשנו, כי מעת שחרב  הבית יצאה רוחנו"

  "5...ם האוכלים בשרנו"הן עכו, ורימה מסובבת עלינו ואין בידינו להציל, הוא הקבר

ההמצאות בחוץ לארץ היא . כאשר הנשמה ניטלת נשאר רק הגוף. חורבן הבית הוא נטילתה של נשמת ישראל

ים את כשמתבוננים כך על הגלות מבינ. קבר שיש בו הרבה רימה, הגלות היא קבר אחד גדול. כהמצאות בקבר

  .משמעותה ותופסים את פשרו של החורבן

שורש הסבל הנורא . נטילת הנשמה בחורבן הבית היא השורש לכל אשר עבר עלינו בכל הדורות כולם

תשעה באב הוא שורש צרותיהם של . והייסורים הגדולים שעברו עלינו בכל הדורות הוא חורבן הבית

  .ישראל

                                                             
  ג,ח תקנא"או ע"שו 11
 ו,ח תקנט"או ע"שו 2
  ב,ד שצג"יו ע"שו 3
  ק כד"שם ס ב"מ 4
  ליקוטים בסוף הביאור לספרא דצניעותא, א"הגר 5
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מדוע אנו עושים כזה ענין מאירוע אחד : במידה רבה של צדק, וליכול אדם לשא. וכאן יש צורך להדגיש דבר

סבל נורא פקד אותנו , במצבים קשים רבים היינו, סוף כל סוף אירועים רבים עברו עלינו, בתולדות ישראל

ואילו את , אפילו לשואה הנוראה אנו לא מתיחסים כלל. ואנו מתעלמים מכל מה שעבר עלינו בכל הדורות

מפני , אלא שזוהי הסתכלות לא נכונה ומעוותת! ?יים שנה אנו מנציחים עד היום הזהשאירע לפני אלפ

האבל בתשעה באב אינו על אירוע . בתשעה באב אנו מזדהים עם צרותיהם של כלל ישראל בכל הדורותש

 -בתשעה באב אנו כואבים את כל מה שעבר על עם ישראל במשך כל הדורות . אחד שהיה לפני אלפיים שנה

על כל אלה אנו אבלים  -ים הדם והדמעות , הסבל והייסורים, השחיטות והפוגרומים, צרות והרדיפותכל ה

שמקורם הוא  , זהו יום אבל לאומי של הזדהות עם צרותיהם וסבלם של כלל ישראל בכל הדורות. בתשעה באב

  .בחורבן ובגלות

  

  האבלות בימינו

האם לא השתנה דבר עם תקומתה של מדינת ? אותהאם לא השתנתה המצי: י אנשים היא"שאלה שנשאלת ע

לפני חמש מאות שנה ואפילו לפני , האם מצבנו הוא כפי שהיה לפני אלף שנה! ?ישראל וקיבוץ בניה לתוכה

  .נראה כאילו אנו ממשיכים באבלות שלנו כאילו לא קרה דבר! ?שישים שנה

ּכֶ ..." :ראשית נקדים ונאמר ששאלה זאת איננה חדשה כלל ְ ב ֶ א ַ יה ִ ׁש ִ מ ֲ ח ַ ׁש ה ֶ חֹד ַ ה , ה ּב ֶ ּמ ַ י זֶה ּכ ִ ית ִ ׂש ָ ר ע ֶ ׁש אֲ ַ ּנָזֵר ּכ ִ ה

ים נִ ָ ר ד? ׁש ַ ב ְ י ּד ִ ה ְ י אמֹר' וַ ֵ י ל ַ ל ֵ אֹות א ָ ב ְ י : צ ִ יׁש ִ מ ֲ ח ַ פֹוד ּב ָ ס ם וְ ֶ ּת ְ מ ַ י צ ִ אמֹר ּכ ֵ ים ל נִ ֲ ּכֹה ַ ל ה ֶ א ץ וְ ֶ ָאר ָ ם ה ַ ל ע ָ ל ּכ ֶ מֹר א ֱ א

נִ  ֻ ּת ְ מ ַ צֹום צ ה הֲ נָ ָ ים ׁש ִ ע ְ ב ִ זֶה ׁש י וְ ִ יע ִ ב ְ ּׁש ַ יּוב ים: י ָאנִ ִ ּׁשֹת ם הַ ֶ ּת ַ א ים וְ ִ ל ְ אֹכ ָ ם ה ֶ ּת ַ לֹוא א ֲ ּתּו ה ְ ׁש ִ י ת ִ כ לּו וְ ְ י תֹאכ ִ כ     ".6וְ

, מה נעשה, כיצד נתנהג -באים אנשים ושואלים את הנביא , כאשר בית המקדש הולך ונבנה, בימי שיבת ציון

ים הדבר הוא האם כאשר אתם צמ -משיב להם בשאלה ' הנביא בשם ד! ?האם נמשיך לבכות ולהתאבל

כשם שהאכילה והשתיה שלכם איננה בשבילי כך גם ! ?האם כאשר אתם אוכלים הדבר הוא בשבילי! ?בשבילי

ם."הצום איננו בשבילי ֶ יכ ֵ ר ֲ ע ַ ׁש ְ טּו ּב ְ פ ִ לֹום ׁש ָ ט ׁש ַ ּפ ְ ׁש ִ ת ּומ ֶ מ ֱ הּו א ֵ ע ֵ ת ר ֶ יׁש א ִ ת א ֶ מ ֱ רּו א ְ ּב ַ ׂשּו ּד ֲ ע ַ ר ּת ֶ ׁש ים אֲ ִ ר ָ ב ְ ּד ַ ה ה ֶ ּל ֵ . א

 ָ ת ר ֶ יׁש א ִ א ם דוְ ֻ א י נְ ִ את נֵ ָ ר ׂש ֶ ׁש ה אֲ ֶ ּל ֵ ל א ָ ת ּכ ֶ י א ִ בּו ּכ ָ ה ֱ א ֶ קֶר ַאל ּת ֶ ת ׁש ַ ע ֻ ב ְ ם ּוׁש ֶ כ ְ ב ַ ב ְ ל ִ בּו ּב ְ ׁש ְ ח ַ הּו ַאל ּת ֵ ע ֵ ַת ר ר . 'ע ַ ב ְ י ּד ִ ה ְ י וַ

אמֹר' ד ֵ י ל ַ ל ֵ אֹות א ָ ב ְ ר ד: צ ַ י' ּכֹה ָאמ ִ ׂש ֲ ע ָ צֹום ה י וְ ִ יע ִ ב ְ ּׁש ַ צֹום ה י וְ ִ יׁש ִ מ ֲ ח ַ צֹום ה י וְ ִ יע ִ ב ְ ר ָ אֹות צֹום ה ָ ב ְ ית צ ֵ ב ְ ה ל יֶ ְ ה ִ י י ִ ר

בּו ָ ה ֱ לֹום א ָ ּׁש הַ ת וְ ֶ מ ֱ א ָ ה ים וְ ִ ים טֹוב ִ ד ֲ מֹע ְ ה ּול ָ ח ְ מ ִ ׂש ְ ׂשֹון ּול ָ ׂש ְ ה ל ָ הּוד   "7יְ

עד בוא הגאולה השלמה נדרשים מאיתנו . כאשר תגיע הגאולה השלמה, יבוא יום והצומות יהפכו לחגים

בּו -הדגשים מסוימים  הָ ֱ לֹום א ּׁשָ הַ ת וְ מֶ אֱ מֶ ', הָ ּבְרּו אֱ ַ הּוּד עֵ ֵ ת ר יׁש אֶ יכֶם', ' ת אִ ֵ ר עֲ ׁשַ טּו ּבְ פְ לֹום ׁשִ ט ׁשָ ּפַ ׁשְ ת ּומִ מֶ ', ' אֱ

כֶם בְ לְבַ בּו ּבִ ׁשְ חְ הּו ַאל ּתַ עֵ ֵ ת ר עַ ָ ת ר יׁש אֶ אִ   .התשובה שאמר אז הנביא אקטואלית גם כיום. 'וְ

לא הגענו אל אבל ודאי שעוד , אנו מודעים לכל מה שהגענו אליו, אין אנו מתעלמים מכל מה שזכינו עד כה

  .אנו חיים בתקופה של גאולה אבל עוד לא הגענו לשלמותה של הגאולה. הגאולה השלמה

כל מקום שעם . אבל יש לזכור שרוב העם נמצא עדיין בגלות, זכינו לקיבוץ גלויות ואנו מאושרים על כך

, הן גלות' מנותש'גם גלויות . ישראל נמצא בו מחוץ לארץ ישראל הוא גלות וצריך הוא לשוב משם הביתה
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 'הבעזרת 

כי בגלויות האחרות אנשים מרגישים שהם בגלות ואילו , ומבחינה מסוימת הן גלויות קשות יותר מן האחרות

כך שנדמה להם שאין , בגלות, לאמיתו של דבר, אנשים אינם מרגישים כלל שהם חיים' שמנות'בגלויות ה

  .בכלל כל בעיה

אלא גם המציאות שלנו , שלא הגענו עדיין לשלמות לא רק המצאות רוב עם ישראל בגלות מלמדת על כך

האם כל המציאות שלנו היא טלית ! ?האם אין דברים רבים הדורשים תיקון. בארץ ישראל מצביעה על כך

  !?האם אין בעיות שאנו צריכים לפתור! ?שכולה תכלת

. וד לא הגענו לשלמותהם באים להצביע על כך שע. האבל והצום באים להזכיר לנו את החסרון בו אנו נתונים

איננו מודעים לחסרון של בית , לצערנו. האבל והצום מדגישים לנו שחסר לנו בית המקדש - ומעל לכל אלו 

  .כי לא טעמנו מעולם את הטעם של מציאות בית מקדש קיים, המקדש עבורנו

  

  חיותם של ישראל

אמר , יהושע' נטפל להן ר. שתות ייןרבו פרושין בישראל שלא לאכול בשר ושלא ל, כשחרב הבית בשניה: ר"ת"

, נאכל בשר שממנו מקריבין על גבי מזבח: אמרו לו? מפני מה אי אתם אוכלין בשר ואין אתם שותין יין, בני: להן

שכבר בטלו , לחם לא נאכל, כ"א: אמר להם! ?ועכשיו בטל, נשתה יין שמנסכין על גבי המזבח! ?ועכשיו בטל

שכבר בטל , מים לא נשתה. אפשר בפירות אחרים! שכבר בטלו בכורים, נאכל פירות לא. אפשר בפירות! מנחות

, שכבר נגזרה גזרה -שלא להתאבל כל עיקר אי אפשר : בואו ואומר לכם, בני: אמר להן. שתקו! ניסוך המים

  "8.כ רוב צבור יכולין לעמוד בה"שאין גוזרין גזירה על הצבור אא -ולהתאבל יותר מדאי אי אפשר 

יהושע התכוון לדחוק את הפרושים ' ר. ת המקדש היה אסון כל כך נורא עד שרבו פרושים בישראלחורבן בי

ולא ניתן לגזור גזירה על , כי היה צורך לדאוג להמשך קיום העם, ולמנוע את הפרישות שלהם, אל הקיר

ומו של עם הדאגה לקי. גם אנו צריכים לדאוג לקיום העם. הצבור אלא אם כן רוב הצבור יכול לעמוד בה

ולא לגזור , מצד אחד לדאוג להמשך קיום העם. ישראל באה מתוך אמונה בעתידו של עם ישראל ובבנינו

, וכך אנו מוצאים חובה לזכור את החורבן, ומצד שני לזכור את החסר לנו, גזרות שאי אפשר לעמוד בהם

אם אשכחך ירושלים 'ירים ומזכ, 9וישנו דין שאשה עושה כלל תכשיטיה ומשאירה דבר מועט זכר לחורבן

  .10'תשכח ימיני

כך משחרב , ומה צואר זה אם ניטל אין לאדם חיים? ולמה מדמהו לצואר. זה בית המקדש -' כמגדל דוד צוארך'" 

המקדש ועבודתו מבטאים את הקשר החי של עם ישראל עם אביהם " .11בית המקדש אין חיים לשונאי ישראל

וכמו שכשמדברים עם אדם על מנגינה . מקדש החיים האלה לא קיימיםאבל אחרי החורבן של בית ה, שבשמים

 .כך גם אנו איננו יודעים את אשר חסר לנו, אין הוא יודע את יופיה, אבל הוא לא שמע אותה מעולם, נפלאה

הם , "וישראל במעמדם, כהנים בעבודתם ולויים בדוכנם", וכל עבודתו הקדושה והנהדרה, הקודש והמקדש..."

-את דבקות נפשה בא, את הוד חייה הפנימיים של האומה, אדירים ואמיצים, בשטפי גלים של חיים מבליטים
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 'הבעזרת 

הנפש והרוח וכל מפעלי , בכל חום החיים ובכל רגשי הלב, וקשר קודשה לעבודתו, לוהיה ואהבתה הנערצה

, רף בית מאווינואחרי אשר נש, אבל אחרי החורבן הגדול אשר נחרבנו... החושים החיצוניים והפנימיים כולם

וקול החיים הפנימיים החזקים והאמיצים ואומץ , אחרי אשר נפזרו עצמינו לפי שאול, ונוטל כבוד מבית חיינו

את פארם ואת הארתם של תפקידי החיים , אי אפשר לנו גם לתאר את גודלם ואת עוזם, הגבורה נדם והושפל

  "12...והמקדשהאדירים הקדושים הנאזרים בגבורת קודש של עבודת הקודש 

  

  סוד  הגאולה - בזכרון החורבן 

ללא . זכרון החסרון הוא כדי שנהיה מודעים לחסרון זה. בררנו שהאבל והצום באים להזכיר לנו את החסר לנו

בזכרון החורבן . רק מודעות וכאב על החסר מבטיח את הרצון להשתלם. מודעות לחסרון אין שאיפה להשלמה

  .הוא סוד הגאולה

הגיעו , והנה. י לפני הרבה שנים מספר על מלך פולין שיצא לסייר עם פמליתו באחד הלילותסיפור ששמעת

נכנס המלך לבית הכנסת . הלך המלך בעקבות הקולות עד שהגיע לבית כנסת יהודי. לאוזניו קולות של בכי

? מה קרה: ושאל, המלך נדהם. מחזיקים מעט נרות בידיהם ובוכים, החשוך וראה את כולם יושבים על הרצפה

? מתי זה קרה: שאל אותם. בארץ ישראל: ענו לו? איפה זה קרה: שאל אותם! בית המקדש שלנו חרב: ענו לו

אנשים הבוכים על משהו שחסר להם כל כך : המלך נשאר המום וקרא. ענו לו לפני אלף וחמש מאות שנה

  .בודאי יזכו להשלמתו - הרבה זמן 

  .ובזה עצמו טמונה האמונה שאכן נזכה להשלמה, כפת לנו וכואב לנוהעובדה שאנו זוכרים מצביעה על כך שא

  כי עין בעין יראו

מה שחסר היום זה לא מה שהיה חסר לפני . אנו רואים גם את כל מה שכבר יש לנו: כאן יש מקום להדגיש

ני מה שהיה חסר לפני ארבעים שנה איננו מה שהיה חסר לפני שישים שנה ומה שהיה חסר לפ, ארבעים שנה

שישים שנה איננו מה שהיה חסר לפני מאה ושלושים שנה ומה שהיה חסר לפני מאה ושלושים שנה איננו מה 

חשוב מאוד להדגיש נקודה זאת כיוון שתמיד יותר קל לתפוס את אחת . ן לארץ"שהיה חסר בעת שעלה הרמב

ממילא לבכות ולהתאבל על ו, להתעלם מכל מה שאירע לנו ולבטל את כל מה שקרה לנו -מהגישות הקיצוניות 

וממילא אין צורך כבר , את הגאולה השלמה, או לראות בתקומת מדינת ישראל את חזות הכל, החורבן בלבד

מסר מורכב הוא תמיד קשה יותר . הגישות הקיצוניות הן תמיד קלות יותר. להתאבל ולבכות על החורבן

מחד אנו רואים את השינוי , ת שני הצדדיםצריך לדעת שאנחנו רואים א. אבל האמת היא מורכבת, לתפיסה

ועל כך אנו , ומאידך אנו רואים את מה שחסר לנו עדיין, ועל כך שמחתנו, הגדול שאירע בתולדות עם ישראל

  .אבלים וכואבים

בעין אחת  - יש צורך להתבונן בשתי העיניים . '13ציון' כי עין בעין יראו בשוב ד': אפשר להשתמש בפסוק

עין אחת שמחה וצוחקת על אשר כבר זכינו ועין . ובעין השניה לראות את שחסר לנו, שגנולראות את שכבר ה

  .שניה דומעת על מה שאנו מצפים לו ועוד טרם הגיע
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 'הבעזרת 

עלינו , בה אנו קוראים בהפטרה את זעקותיו של ישעיהו הנביא על המצב הקשה בעם ישראל' חזון'בשבת 

ית דוְ " :להעמיד נגד עינינו את חזון ישעיהו השלם ֵ ר ּב ַ ה ה יֶ ְ ה ִ כֹון י ים נָ ִ מ ָ ּי ַ ית ה ִ ר ֲ ַאח ְ ה ּב יָ ָ א ' ה ָ ּׂש נִ ים וְ ִ ר ָ ה ֶ רֹאׁש ה ְ ּב

ם ּגֹויִ ַ ל ה ָ יו ּכ ָ ל ֵ רּו א ֲ ה נָ עֹות וְ ָ ב ּגְ ִ ר ד. מ ל הַ ֶ ה א ֶ ל ֲ ע נַ כּו וְ ְ רּו ל ְ ָאמ ים וְ ִ ּב ַ ים ר ִ ּמ ַ כּו ע ְ ל ָ ה יו ' וְ ָ כ ָ ר ְ ּד ִ נּו מ ֵ יֹר קֹב וְ ֲ ע ַ י י ֵ ה ֱ ית א ֵ ל ּב ֶ א

 ֹ א ְ ה ּב ָ כ ְ ל נֵ ר דוְ ַ ב ְ ה ּוד ָ א תֹור ֵ צ ֵ ּיֹון ּת ִ ּצ ִ י מ ִ יו ּכ ָ חֹת ְ ִם' ר ָ ל ָ ירּוׁש ִ   "14מ

מתי , רבונו של עולם: ואם נשאל. זוהי מציאות שאין ודאית ממנה. החזון המתואר הוא מציאות לה צריך לייחל

כי ירושלים אמנם תבנה " :יהודה הלוי' על כך תשובתו של ר? מתי יבנה המקדש, כבר נזכה למציאות זאת

בנין ירושלים יגיע כאשר בני ישראל . "15.בני ישראל יכספו לה תכלית הכוסף עד שיכוננו אבניה ועפרהכש

כאשר הכיסופים של עם ישראל לגאולה יגיעו לשיאם ויבואו לידי ביטוי : כלומר', תכלית הכוסף'יכספו לה 

כי . כי עת לחננה כי בא מועדאתה תקום תרחם ציון : "כפי שנאמר בתהלים. 'עד שיכוננו אבניה ועפרה' -מעשי 

כי בא 'כאשר עם ישראל ירצו את אבניה ויכוננו את עפרה זהו "  16.רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחננו

  .'אתה תקום תרחם ציון'ואז ', מועד

כאשר הכיסופים שלנו לבית . הדברים אמורים ביחס לגאולה בכלל ואמורים גם ביחס לבנין בית המקדש

וכאן צריך להדגיש שבית המקדש איננו . יבנה המקדש, ויבואו לידי ביטוי', כלית הכוסףת'המקדש יגיעו ל

השראת שכינה   17"ושכנתי בתוכםועשו לי מקדש : "אלא כל מהותו של בית המקדש הוא, מבנה חיצוני

אז  - כאשר הכיסופים שלנו לבית המקדש יבואו לידי ביטוי מעשי של בנין הקדושה בעם ישראל . בישראל

נתפלל ממעמקי לב  .הגברת הקדושה בתוכנו היא היסוד האמיתי לבנין בית המקדש. בנה בית המקדשיי

  .שאכן יבנה בית המקדש במהרה בימינו

  

  

                                                             
  ג-ב,ב ישעיהו 14
  סוף מאמר חמישי, ספר הכוזרי 15
  טו,יד,קב תהלים 16
  ח,כה שמות 17



 'הבעזרת 

  תכלית המצוות
  הרב בעז שרמן

  הקדמה

  "                             ??אבל מה אני לא מבין למה אני צריך לשמור מצוות, אני מאמין חזק באלוקים"

ה בפשטות את תכליתם ומהותם של המצוות ובכך נגדיל את הבנתנו ונתמלא רצון "אמר קצר זה נבאר בעבמ

כל זה מתוך הבנה שהאמונה אינה יכולה להישאר בעולם של מחשבה דבקות . לעשייתם ולדקדוק בכל פרטיהם

  !בכל דרכך דעהו -עתובכל זמן ו, בכל מאורעות החיים, והתעלות בלבד אלא מחויבת היא להתבטא בעולם המעשה

  

  המתח בין עולם הכוונה והאמונה לעולם המעשה

   .גם אם הדבר בא על חשבון כמות המעשים, ל במקומות רבים מדגישים את חשיבות הכוונה"חז

? האם על לימוד תורה שלא הספיק ללמוד, אליעזר בחוליו ושואל אותו מדוע הוא בוכה' יוחנן בא לבקר את ר' כשר

                                                            1"אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון ליבו לשמים - שנינו: "יוחנן ואומר לו' ומנחם אותו ר

אלא כל , כשירת הזרזיר והתוכי, שאין תפילת החסיד דבר שבמנהג או שבהרגל": 2ל"וכן לגבי התפילה אומר ריה

החסידים הראשונים שהיו שוהין שעה אחת ומתפללין כדי "על  3והמשנה מעידה "מילה ומחשבה עימה וכוונה בה

ה "הקב". 4רחמנא לבא בעי: "כי הכל הולך אחר כוונת הלב שהרי, ובכלל נראה ".שיכוונו ליבם לאביהם שבשמים

                                                         .                                  כוונתנו בכל אשר אנו פועלים ועושים, הבנתנו, רוצה את ליבנו

. שעשיית מצוות יכולה להיות מעשה טכני ללא שום כוונה: הגאונים והראשונים הביעו בחריפות את התנגדותם לכך

בלשונו  6וכן רבנו בחיי ".קרוב למי שנאמר בהם קרוב את בפיהם ורחוק מכליותיהם: "סבר שאדם כזה 5ם"הרמב

וכן המתפלל כשיהיה ליבו ומצפונו ריק מעניין התפילה לא יקבל האל ממנו תפילת איבריו ותנועת " :ה מוסיףהחריפ

   ".והרי זה נקרא מי שנתחלל שם שמים בו":7ג "ויותר מזה כותב רס ."לשונו

אנו  ל"אך בחז, עד כה אנו מבינים כי יש ערך גדול לעולם האמונה והכוונה ולמה שמתחולל בתוכיותו של האדם

  .                                                    מוצאים גם דגש משמעותי על חשיבות העשייה והפעולה של האדם

כל מטרת הלימוד היא על מנת שאדם ". שהתלמוד מביא לידי מעשה, נענו כולם ואמרו תלמוד גדול: "8מובא בגמרא

כל שאינו בעשייה אינו , שישנו בעשייה ישנו בלמידהכל :"9יוכל לממש את הדברים ולהופיעם בפועל שהרי

שאדם האוכל את "ואנו רואים ". שהעיקר בכל המצוות היא חלק המעשה" 10ין'זחיים מוולו' ומדגיש זאת ר, "בלמידה
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 'הבעזרת 

כ אדם שחשב מחשבות "משא". 11מצווה מן המובחר אך את מצוות הפסח עשה"לא עשה , הפסח לשם אכילה גסה

אף , וכשיקימם איש ישראל כראוי:"וכן בשאר המצוות ! חייב כרת -אך לא אכל כזית , הפסחטהורות בעניין קרבן 

, אם כל זה נתקיימו המצוות ויתקנו על ידיהם העולמות, וגם לא ידע כלל טעמי המצוות וסודות כוונתם, אם לא יכוון

אבל , עט ועושים הרבהמלמד שהצדיקים אומרים מ:"וכך היא דרכם של הצדיקים, "12ויתרבה בהם קדושה ואור

  ". 13הרשעים אומרים הרבה ואפילו מעט אינם עושים

שהרי כוונתך רצויה בעני ": גם במידה ויש לאדם כוונות טובות אך הוא לא הצליח לממש אותם יש בכך חיסרון גדול

נה בעולם שחיים בעולם המעשה חייבים להופיע ולחיות את הכוונה והאמו, ואנו". 14אבל מעשיך אינו רצוי, האלוה

עשייה כזו שגם , "16לעשותאשר ברא אלוקים ". "15אינו מועיל כלל  - ועניין הכוונה לבדה בזולת מעשה: "של עשייה

ויוצרים קניין , הרי מעשים גשמיים יבשים מולידים מידה ומעלה בלב", יש בה מטרה חשובה, היא ללא כוונה עילאית

  ".17!זהו כוחו של מעשה... בנפש

וכעת נבין שאין בדברים . עולם האמונה והכוונה מול עולם העשייה והפעולה, ל"הדגשות בחזעד כה למדנו שתי 

ל לפרוס לפנינו "סתירה או שונות אלא שניהם כאחד מהווים את התפיסה האידיאלית המרכזית אותה מבקשים חז

  .וללמד אותנו

הוא בא ללא כוונה ומחשבה הוא כשם שעולם העשייה כש. והיא שיש ערך גדול לכוונה ולמעשה כשהן באים כאחד

כי במעשה ... ראוי שיהיה התחברות שניהם היא העיקר."חסר כך עולם הכוונה והאמונה ללא עשייה הוא חסר

כ הכרחי "מאחר שכוונתו שלימה אעפ" :וכן להיפך". 18שתצטרף אליו הכוונה הוא המעשה השלם שייתן שלמות בנפש

בלתי אפשרי לאדם שיעמוד על כוונתו שיהיה בכוונה שלימה ברצון כי זה , לאדם לעשות ולגמור המצווה במעשה

רק אם יהיו הכוונה והמעשה גם יחד שלמים כראוי יבוא הגמול :"וכן בשכר שאדם יקבל לעתיד לבוא ". 19מלא

קיימת הכרחיות וחיוניות להעביר את האמונה מעולם של כוונות ודעות לעולם של עשייה , כלומר. "20עליהם

  . ופעולה

מדוע דווקא המצוות נתפסות בעניינו כמעשים הנכונים על מנת לבטא את עולם ? י המצוות"מדוע דווקא ע אך

  ?האמונה

  

  המצוות הם המעשה הנכון

האדם יודע באופן שלם להפעיל את הדבר שהוא . ההתבוננות האנושית על  האידיאל ותכלית האדם היא מוגבלת

  ?ידע האדם אך להפעיל את עצמו איך, עצמו יצר והמציא 
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 'הבעזרת 

דומה הדבר לאדם הרוצה להפעיל מכונה כלשהיא רק על פי ידיעותיו ללא התייעצות עם היצרן או ההוראות 

ולא ידעו כי המועיל מצד עצמו לא היה כי אם , שלא רק התרופה מרפאית: "ל כותב"ריה. הכתובות הניתנות לו

שאיפת , שינה ויקיצה, ז קבע את שעות המנוחהבחוכמתו של אותו רופא שהכין את התרופה במנה הראויה לחולה וא

  ".21אויר שכיבה וכדומה

רק היצרן לבדו מבין ומכיר את המוצר בצד האידיאלי שלו ולכן רק הוא יוכל , כלומר גם בדבר שאדם מייצר

הוא יכול לייצר לעצמו , לגבי תכליתו של האדם, אך יותר מכך. להדריך אחרים על תפקודו המירבי של המוצר

הוא , יתברך פעולתו אמת' ה: שהרי, אך היא לעולם תהיה מוגבלת וחסרה, חיים אנושית אחרת מהמצוות תכלית

, הוא מצווה על המעשים, ואיך ישקע וירד, איך יתפתח ויתקיים, יוצר רוח האדם בקרבו והוא יודע תעלומות לב

  . 22ולמען יבוא רוח האדם אל השלמת... והמה מפתחים ומעמידים את המושגים מעצמם

ואמנם החכמה העליונה שיודעת כל זה לאמתו ויודעת כל ענייני הברואים כולם ושימושיהם :"ל"וכך כותב גם הרמח

לעשות ' ויצוונו ה: "וכמו שכתוב, השקיפה על הכל וכללה כל המצטרך במצוות שצוונו בתורתו, באמת –כמו שבראתם 

  ".23לטוב לנו... את כל החוקים

מה ? אך איך זה פועל. ת הינם המעשים האידיאליים המביאים את האדם להשלמתוכי המצוו, נמצאנו למדים 

  ?באילו מישורים פועלות המצוות? תפקידם

  

  תכלית ומטרת המצוות

בין אדם : מישורים עיקריים והם 4 -שלמות האדם מורכבת מ. מטרת המצוות היא להביא את האדם להשלמתו

 -ת המצוות הם בבחינת סור מרע ועולם של תיקון וחלקן עשה טובשחלק ממטרו, לאלוקיו, לעמו, לחברו, לעצמו

  .עולם של השתלמות

  עולם של תיקון - סור מרע –המצוות 

אומנם המעשים הם חיצוניים אך פועלים על הנפש . יש בעשיית המצוות מימד של תיקון אישי ועבודה פנימית

ה לתקן הדעות ולכוף את יצרו  ולישר כל ורוב דיני התורה אינם אלא עצות מרחוק מגדול בעצ", והאישיות

מהיות טוב אל תקרי "אך לא רק במידה של , המצוות מטרתם תיקון היצר הרע –ם "כלומר לפי הרמב". 24המעשים

: אלא בבחינת, כלומר אדם שעוסק בטוב ממילא הוא לא עושה רע והיצר לא בא לידי ביטוי בצד הרע שבו" רע

כלומר התורה מציעה למתק ולכוון את היצר הרע למקומו הנכון , "רה תבליןבראתי לך תו, בראתי לך יצר הרע"

וכך . על מנת שאדם ישמר ולא יפול בחטאו וביצר הרע, ניתן לומר שהמצוות עוסקות בעולם של תיקון. והמדויק

בר משל לבן מלכים שהזהירו אביו שלא יתקל בכל דבר וד. שבכל דבר ודבר התורה מזהרת לישראל: "כותב המדרש

שהם חביבים עליו יותר מן , למה, ה הזהיר לישראל על המצוות"כך הקב, והוא חביב עליו כבבת עינו, וילקה

  "....25המלאכים
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הדבר פועל בתוכו ובונה בו את מהות הפעולה , כשאדם עושה מעשים. למצוות גם מטרה בתיקון המידות של האדם

נוצר אצלו , אך כשאדם פועל חסד. החסד מקרי אצלו, כשאדם חושב ולומד על חסד אך לא עובר לעשייתן. שפעל

מ הפליג במצוות הקשורות "ע להטביע בתוכנו ערכים חשובים כמו זיכרון יצ"וכשרצה רבש. קניין בנפש ממש

ולבו וכל מחשבותיו תמיד אחר , והאדם נפעל כפי פעולותיו... לעניין זה מפני שאחרי הפעולות נמשכים הלבבות

  .26"הם אם טוב ואם רעשהוא עוסק ב"מעשיו 

והוא להעתיק את האדם מעולם חומרי לעולם , כי למצוות יש מטרה גבוהה יותר בעולם של תיקון, נראה לומר

שהרי לאדם גוף עם נפש הדואגת לצרכיו , נטיות האדם הטבעיות הן להימשך אחר החומר ותוצאותיו. רוחני

ולחיות , אך האדם יכול לשקוע רק בהם. עיים ונכוניםהפיזיים ולכן רצונותיו לספק את צרכיו החומריים הם טב

לא נתנו המצוות אלא לצרף : "ולכן אומר רב בגמרא. חיים ריקניים מרוח והתעלמות מהצדדים האחרים שבפנימיותו

זהו עיקר מה שנתנה תורה "ולכן , הצורף תפקידו להפריד בין הפסולת לאבן היקרה שבתוכה. 27"בהם את הבריות

ולעשות הנפש זך ונבדל ואם לא כן מותר האדם " לאדם פעולות ומעשים אשר מצרפים נפשו החומריתומצוות שיהיו 

כלומר האדם צריך לחיות עם ואת עולם החומר מתוך ". 28כי היה האדם חומרי טבעי כמו הבהמה, מן הבהמה אין

לראייה הנכונה והשלימה והטבעה נפשית , תבונה, י עשיית המצוות האדם מקבל כוח"וע, הבנה שלא זה עיקר חייו

משעשה אדם מצווה : "מתעלה יחד איתו ומתוכו ונשמר מפני הנזקים שיכולים להיות לו ממנו, של עולם החומר

: וכן כותב השפת אמת...". 29ה חצי מחנהו"עשה הרבה מצוות נותן לו הקב... ה נותן לו מלאך אחד לשמרו"אחת הקב

מ יוכל להיות "אף שעושה ענייני העולם הזה מ, במה שלמעלה מן הטבעשזה עיקר בחינת המצוות לדבר ולחבר האדם "

  .30"י אור המצוות"נדבק ע

בתיקון היצר ובשמירה ובהתעלות מעל החומר אלא המצוות עוסקות גם , תפקידן של המצוות אינם רק בסור מרע

  .בצדדים האידיאליים ובהדרכת האדם לשלמותו

  עשה טוב עולם של השתלמות - המצוות

כל המצוות כולן הן ציורי . "הדבר פעולות המצוות הינם הביטוי השלם של האמונה התבועה בכל אדם ביסוד

 ".ומתוך מה שהאמונה האלוקית בעליונותה המופלגת מחייבת במהלכי החיים, באות הן מתוך עומק האמונה, האמונה

להצטייר מצד עומק האמת של כל מצווה וסעיפיה בעשותם  מציירים הם בחיים הנפשיים והעולמיים את הראוי 

, להתבטא ולצאת מהכוח אל הפועל בכל מהלכי החיים" מבקשת"כלומר האמונה הטבועה באדם . 31אמונת אלוקים

ולכן ניתן לומר שהמצוות הם פיתוח , ומעשי המצוות מאפשרים לאמונה את ההופעה והגילוי שלה בחיים כולם

  . וגילוי הטבע האנושי האמוני שבאדם

                                                             
    ז"מצווה טספר החינוך  26
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  ו, ב"רבה ל שמות 29
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 'הבעזרת 

ונתן להם הבורא מצוות הרבה בכל פועל בכל :"כותב בעל המשך חכמה. לוי פנימיתפקיד פעיל ולא רק גילמצוות גם 

להיות כל הפועלים החומריים לדרכים מאירים ומזהירים להגיע בהן , ת"מצעד לייחד כל ענייני בני האדם אל השי

  .32"ת"לשלמות האמיתי ולהתקרבות השי

ובכל פעולה שאדם פועל בעולם יהיה קשור , שבכל מקום וזמן. ה"לקב כלומר מטרת המצוות היא לקרב את האדם

  .ויגיע לדבקות בו', ומחובר לרצונו של ה

שהוא לא , והוא שידע ויבין, והנה שורש כל עניין העבודה היא היות האדם פונה תמיד לבוראו:"ל"וכך מדגיש הרמח

ויהיה מנהיג את כל פעולותיו להשגת התכלית , כלומשעבד עצמו לבוראו בכוח הש... נברא אלא להיות מדבק בבוראו

. בעולם המעשה" חיים אלוקים"לחיות , ובדרכיו' כלומר תכלית המצוות היא דבקות בה. 33"ולא יטה ממנו, הזה

  .וזוהי הנקודה המייחדת את האדם וזו תפארתו

התפארת בעשות :"יונה' רומסביר " כל שהיא תפארת לעושיה, איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם: "וכך רבי אומר

אם כן המצוות הינם  34"כתפארת המצוות היא תפארת אמיתית בבני אדם ולכן יברור לעצמו הדרך ההיא, המצוות

  . בהיותו אדם שלם, הנקודה שהאדם מתאפיין על ידן

  

  למצוות ערך לאומי

ות מצורפים ומאוחדים הדברים המביאים חברה להי". לא נתנו מצוות אלא לצרף בהם את הבריות:"כפי שהזכרנו

ולכן יש . הם לא רק סיפוק הצרכים החומריים אלא הדרך המוסרית הערכית והרוחנית של החברה, אחד עם השני

  .ערך גדול לצד התרבותי והחוקתי שבונה כל חברה לעצמה

', וות ההנדבך השני והמהותי הוא חיובנו במצ. בעם ישראל זהו רק הנדבך הראשון המחויב לחברה בריאה ומצליחה

–י "לא רק כשכר שיש לשאוף אליו אלא משמעות המצוות בעמ, זאת. והברכה שצומחת לנו כתוצאה מקיום מצוות

וקביעה זו נעשית על פי , שהם קובעים מה מגיע ליחסים השונים של חיי הפרט והכלל הגופניים והרוחניים", ככלל

כלומר בעוד שעמים אחרים מנהיגים עצמם על . 35"של האידיאל האלוקי ביחס למצב העולם, "הצדק"אמת המידה של 

ובכך , לא רק בחיי הפרט אלא גם בחיי הכלל, י האידיאל האלוקי"י ע"אנו זוכים להנהיג את עמ, פי השכל האנושי

  .יש לנו ברכה בחיים הלאומיים שלנו

. י הכוונה האלוקית"עי כולו למטרתו אליה הוא נשלח "ולכן ניתן לומר שמטרת התורה והמצוות היא להוביל את עמ

למען יבוא רוח האדם ,  יד ההשגחה האלוקית שמה משטרה גם בתהלוכות ההיסטוריה האנושית:"וכך כותב הרב קוק

ציווה לעשות מעשים שתמיד יגדילו וישפיעו , ולעם ישראל שהוא נושא את דגל השתלמות רוח האדם, אל השלמתו

מי שיש לו חוקים שהם מיישרים את רוחו לקראת  - חכם הואגוי גדול ו... לשלמות מילוי תעודת העם על ידם

  .36"תעודתו

  
                                                             

ודע כי כל מעשה עשית : "א כותב "ג פנ"ח רה נבוכיםבמו ם"וכן הרמב. 'י, ג"ויקרא כ חכמהמשך  מאיר שמחה הכהן מדוינסק' ר 32
  ".כאלו התעסקת בו יתעלה ולא בזולתו, המצוות אין תכליתן אלא שתוכשר בהתעסקות מצוותיו יתעלה מלעסוק בענייני העולם

  'ו, א ד "ח' דרך הל "רמח 33
  'א, ב"פפרקי אבות  34
   ב"י' ז , דבריםר הירש "רש 35
  141מ "ע מאמרי הראיה 36



 'הבעזרת 

  שלמות וחסד המצוות

ה בכך שנתן לנו בסיני תורה מלשון הוראה ובה מצות רבות אשר מכוונות את האדם "חסד עושה עימנו הקב

  .מתקנות את יצריו ומכוונות את מידותיו , לתעודתו ומטרתו 

בשונה ,יא מהעלם לגילוי את עולמו הפנימי וזוהי ממש לידה חדשה  ורוחניתהוא מב, כשאדם מקיים את המצוות 

כל מי שעושה מצווה הוא כאילו :"שאול - מלידתו הראשונה בתחילת חייו שהייתה חומרית בלבד וכך כותב הרב בר

, ...אה חדשה ומתן חיים זה הוא מעשה בראשית של ברי. ה ומחייה את נפשו ונותן לה ביטוי בחיים"מדליק נר לפני הקב

  . 37"נולד מחדש

שכל הרבדים שלו באים ליידי ביטוי , כ ניתן לומר שהמצווות נותנות לאדם את היכולת לחיות חיים שלמים"א

  .באיזון ובשלמות

  

  סיכום

ועשיית מצווה היא המעשה האידיאלי על מנת , האמונה הגדולה הטבועה באדם חייבת לבוא ליידי ביטוי בחיים

  .אישי ולאומי נכון ואמיתי בעולם המעשה לבטא עולם פנימי 

ויותר מכך תפקיד , למצוות תפקיד של תיקון היצרים והמידות של האדם והעלתו מעולם החומר כדי שלא ישקע בו

  .ע לצד האידיאלי של החיים עד להתקרבות ודבקות בו יתברך "המצוות לרומם את האדם ולקרב את האדם לרבש

מתברר גודל האמונה שיש , הנכונות והשמחה בעשייתם, הדקדוק בכל פרט, בהםבהשקעה  –דווקא מתוך המעשים 

שהעניין האלוקי יוכר רק בכוונות התמימות :"ל "וכך אומר ריה. זאת משום שקיום המצות איננו דבר קל, לאדם

לית הקשים על האדם לפי טבעם ועם זאת יעשה עובד האלוה משלנו בתכ,ועל אלה מורים רק מעשים -'לעבוד את ה

  .הוא מתמלא רצון לעשות אותם, כשאדם מבין את ערך המצוות  38"התשוקה והחיבה

, בפועל ,ואת מצוותיו שמור, בלב, את האלוקים ירא : שאין לנו אלא שני דברים :" 39ן"ונסיים בדבריו של הרמב

  !שנזכה".כי זה כל האדם, ותהיה אהוב לפניו 
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 'הבעזרת 

  הכרת הטוב וכפיות טובה
  הרב אריאל יוספוף

  קדמהה

אשר , שהחזיר לו את נשמתו, יתברך שמו אשר עושה עימו' יזכור חסדי ד, מיד כשיעור משנתו" 1הלכה פסוקה היא

כי זה , ולשרתו כל היום, כדי לעבוד עבודתו יתברך שמו בכל יכולתו, והחזירה לו חדשה ורגועה, הפקידה אצלו עייפה

מודה "ובעודו על משכבו יאמר , על זאת' לבבו להשם יתויודה בכל , בכל בוקר נעשה האדם בריה חדשה. כל האדם

  " ...אני לפנייך

  !מודה אניהמשפט הראשון שאנו אומרים כאשר אנו פוקחים את עינינו הוא 

שמסמל בשמו את חובת , ש שבט יהודה דווקא"י נקראים יהודים ע"שעמ, מגור היה אומר" ם"חידושי הרי"בעל ה

יותר  –ה על בנה הרביעי שקיבלה "ים כדי להנציח את הודאתה של לאה לקבונקראנו יהוד. ההודאה והכרת הטוב

  .מכאן שיסוד העם היהודי זו הודאה והכרת הטוב.  מאחותה רחל ויותר מהשפחות

  

על כל נשימה ונשימה שהוא : לוי בשם רבי חנינה' ר: "2ומובא במדרש. בכל רגע, החיוב להודות להשם הוא תמידי

  ".כל הנשימה תהלליה" -" כל הנשמה תהלליה): "שנאמר(ט "מ ,נושם צריך לקלס לבורא

הוא מבאר שם באריכות שככל . בונה את כל עבודת השם על היסוד הזה 3רבינו בחיי בספרו חובות הלבבות

יתירה מזאת אנו מוצאים במדרש . שההכרה בטובת הבורא לברואיו שלימה יותר כך כל עבודתו תהיה שלימה יותר

  : אמירה זו מצריכה הבנה". ר בטובתו של חבירו לבסוף כופר בטובתו של מקוםכל הכופ" 4הגדול

  ?האם עד כדי כך חמורה הכפירה בטוב .א

 ?  מה הקשר בין כפירת האדם לחבירו לכפירתו בהשם .ב

הכרת הטוב הינה חובה מוסרית ממדרגה ראשונה לכל אדם ישנה חובת הכרת הטוב והמחויבות שבאה בעקבותיה 

לא בא , עד כדי כך שכאשר שליחו של יוסף מוכיח את האחים על שכביכול גנבו, וטה וברורהחובה זו הינה פש

  " . 5?למה שילמתם רעה תחת טובה"אליהם בטענה על עצם הגניבה אלא מוכיח 

  ? אם כך הדבר והנושא מאוד נחוץ וברור מדוע אינו נלמד ומדובר בצורה ברורה

 -"וכנגד מה שאמיתתם גלויה לכל כך ההעלם מהם מצוי והשכחה רבה כפי רב פרסומם"ועונה על כך המסילת ישרים 

  . נשכחים מאיתנו -הדברים הכל כך פשוטים וכל כך ברוריםדווקא 
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 'הבעזרת 

  מהות הכרת הטוב

  ?מניין הן נובעות? מהי הכרת הטוב ומהי כפיות טובה

, תן אינו חפץ במתנת חינם היינו שהנו. מבאר שהכרת הטוב נובעת מכח הנתינה 6הרב דסלר בספרו מכתב מאליהו

כאשר יגיע אליו דבר מחבירו יתעורר בו הרצון , ולכן. שאיפתו היא רק לתת ולא לקבל את הדברים שהם חוץ ממנו

  ".הודיה"וזו נקראת , ואם לא יוכל לעשות זאת ליבו ירגיש בחובת התשלומים, לשלם בעבורו

בין  -ישאף תמיד למשוך אליו כל מה שיוכל בכל דרך הנוטל. כפיות טובה היא תולדה של כח הנטילה, לעומת זאת

לא ירגיש חיוב  -וכשיגיע לו דבר טוב שרעהו יעשה לו וייטיב עימו, כשרה ובין פסולה ובמצפונו יחשוב שזה שלו

  ".כפוי טובה"ולכן נקרא , לשלם בתמורה

, מול חסד למי שעשה עימו טובהשראוי לו לאדם שיכיר ויג: "7כתב בעל ספר החינוך בביאור על מצוות כיבוד הורים

  "שזו מידה רעה ומאוסה בתכלית לפני אלוקים ואנשים, ולא יהיה נבל ומתנכר וכפוי טובה

ולכן מידה זו חשובה מאוד בכמה , להכרת הטוב יש השפעה גדולה על חיי האדם הן בחיי החברה והן בחיי המשפחה

  : מישורים

יש לכך השפעה ישירה על האווירה השוררת בבית כיוון  -וגאם לא קיימת הערכה כלפי בן הז :בחיי המשפחה

ולתחושה זו יש לאחר , אי ההודיה נתפס אצל בן הזוג כחוסר שביעות רצון מצד בן זוגו -שחוסר הפירגון ואחריו

  .מכן השלכות רבות

לא  אם דבר זה. ההערכה מובעת במילה טובה ובתודה. אדם נמשך בדרך כלל למי שמעריך אותו :בחיי החברה

  . מערכת הקשרים ביניהם עלולה להתערער - קיים

אם כן נמצאנו למדים שיסוד הכרת הטוב הוא להרבות חיבה ורעות בעם ישראל בכלל ובין איש לרעהו ולאישתו 

  .בפרט

 ואמרת... ובאת אל הכהן: "מפרשת הביכורים אנו למדים שאת הכרת הטוב עלינו לבטא בפה או במעשה שכתוב

הכרת הטוב אינה . הרי משמע מכאן שצריך לומר בפה מלא". שאינך כפוי טובה: "י במקום"ומבאר רש.." אליו

ה ברא את העולם באופן שיהיה מושתת "הקב. אלא לפי מי שהחובה מוטלת עליו להכיר טובה, נמדדת לפי המקבל

רם יצמח כי וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ וכל עשב השדה ט: "8התורה בפרשת בראשית אומרת. על הכרת הטוב

לפי ? ומה טעם לא הימטיר: "י במקום"ומבאר רש". לא המטיר השם אלוקים על הארץ ואדם אין לעבד את האדמה

, שאדם אין לעבוד את האדמה ואין מכיר בטובתם של גשמים וכשבא אדם וידע שהם צורך לעולם התפלל עליהם וירדו

א לחבירו אלא אף כלפי דומם וצומח ולהבדיל גם "ין בנמכאן שהכרת הטוב איננה רק עני" וצמחו האילנות והדשאים

  . כלפי בורא עולם
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 'הבעזרת 

  כרת הטוב כלפי דומםה

ר ה:" 9ה למשה"על הוראת הקב ֶ ּיֹאמ ַ ה ' ו ֶ ל מֹׁש ֶ ל  -א ַ ם ע ָ רֹת ֲ ה ל נַ ַ ם ע יִ ַ ר ְ צ ִ י מ ֵ ימ ֵ ל מ ַ ְ ע ד ָ ה י ֵ ט ְ ּונְ ּט ַ ח מ רֹן קַ ֲ ל ַאה ֶ מֹר א ֱ א

ם ֶ יה ֵ מ ל ַאגְ ַ ע ם וְ ֶ יה ֵ אֹר םוְ ... יְ ָ יּו ד ְ ה ִ וכי לא יכול היה משה , מה ראה הבורא לומר למשה שיאמר לאהרן: ל"תהו חז, "י

ר ה:" 10ואותו דבר במכת צפרדע"! מצווה בו יותר מבשלוחו"והרי אנו יודעים ש? לעשות זאת בעצמו ֶ ּיֹאמ ַ ה ' ו ֶ ל מֹׁש ֶ א

ל הַ  - ַ רֹת ע ָ ּנְה ַ ל ה ַ ֶ ע ּט ַ מ ְ ְ ּב ד ָ ת י ֶ ה א ֵ ט רֹן נְ ֲ ל ַאה ֶ מֹר א ֱ םא יִ ָ ר ְ צ ִ ץ מ ֶ ר ֶ ל א ַ ים ע ִ ע ְ ּד ְ ר ַ פ ְ צ ַ ת ה ֶ ל א ַ ע ַ ה ים וְ ִ ּמ גַ ֲ א ָ ל ה ַ ע ים וְ ִ אֹר ושוב , "יְ

  ? ולא משה עצמו, עולה התמיהה מדוע אהרן יטה ידו

, לפיכך לא לקה על ידו, שהגן היאור על משה כשנשלך לתוכו לפי: ל במדרש"בעקבות דברי חז, י"עונה על כך רש

על מה , וביטא אותו המסר בהמשך) ל"פ חז"ושוב ע(י "ועוד שב רש. 11אהרןי "ע ולקה, לא בדם ולא בצפרדעים

ר ה:" 12שנאמר ֶ ּיֹאמ ַ ה ' ו ֶ ל מֹׁש ֶ ּנִם - א ִ כ ְ ה ל יָ ָ ה ץ וְ ֶ ָאר ָ ר ה ַ פ ֲ ת ע ֶ ַ א ה ְ וְ ּט ַ ת מ ֶ ה א ֵ ט רֹן נְ ֲ ל ַאה ֶ מֹר א ֱ משה אומר , שוב". א

, ויטמנהו בחול הגן עליו כשהרג את המצרילפי ש, י משה"לא היה העפר כדאי ללקות ע: "ושוב מאותה סיבה, לאהרן

    ."י אהרן"ולקה ע

כ "א, הרי המים והעפר אינם חשים ואינם יודעים ואינם מבינים? לדומם" תודה"מה עניין ב, והדבר מתמיה ומוזר

? היה מכה אותם, עליו הגנו, וכי הייתה להם הקפדה כלשהי אם משה? מה המשמעות של הכרת הטוב כלפיהם

אינה כואבת , שמצד אחד, מה הגנות שיש בהכאה כזו, ועוד? הם הגנו על משה מתוך ידיעה ובחירה וכי, ובכלל

  ?היא חלק מתהליך ישועתם של ישראל, ומאידך, להם

בור " [=קלא אל תשדי ביה, בירא דשתית מיניה מיא:" 13ל בחרו לענות על כך בפתגם עממי של אותם הימים"חז

וברור שלא , ברור לכל שלא המים הם הגורמים לחובת הכרת הטובה]. צרור אל תזרוק לתוכו, ששתית ממנו מים

רק כך יחנך האדם : כלומר. הוא המשמעותי, שמכיר טובה, האדם עצמו. הבור הוא הגורם שהצרור מכיר בטובתו

פי ואפילו כל, כאשר יפעל בדרך הנאותה כלפי כל -למידת הכרת הטוב , ובנידון שלנו - את עצמו למידות ראויות 

שהכרעת , והראיה. כי הכרת הטוב לדומם אינה רק חובתו של מקבל הטובה 14על כך הוסיף הרב  דסלר. דומם

גם לדומם ראויה הכרת : אמור מעתה! ואפילו לא הוא זה שנהנה מהם, " 15אין מעבירין על האוכלין"ההלכה היא כי 

  . אלא מצד  האדם, לאו דווקא מצדו של זה שנהנה במישרין, הטוב

  

  רת הטוב על העברהכ

כבר למדנו שהיא אינה . עד להיכן היא מגיעה - ל עולה השאלה על היקפה של הכרת הטוב "לאור הדברים הנ

דבר"מוסבת רק כלפי  תו עשתה עמי טובה  - למשל  -ברם האם עלי להכיר טובה , אלא גם כלפי דומם" מְ למי שאּומָ

ואומה שעשתה בעבר חסד עתה מצרה ומרעה , הברם אם המצב שונ?  בעבר הרחוק אולם כעת היא מצרה לי

זכות , ולו גם משהו, האם גם כאן תיזקף להם -ונתהפכו היוצרות והפכו בניה לאויבים ולשונאים , לישראל

  ?הראשונים
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 'הבעזרת 

, ואחר שהמדיינים ביקשו להחטיא את ישראל, אחר מעשה זמרי. וגם זה ממשה למדנו, מתברר שהתשובה חיובית

ים: "םהצטווה משה ללחום בה נִ יָ ְ ד ִ ּמ ַ ת ה אֵ ֵ ל מ ֵ א ָ ר ְ ׂש י יִ ֵ נ ְ ת ּב ַ מ קֹם נִקְ שינקום , היינו ציווי ישיר למשה -" נקום". " 16נְ

אם : ושוב עולה אותה שאלה. 17לא משה אלא פינחס בן אלעזר? אולם מיהו זה שלמעשה מנהיג את הלחימה. הוא

למשה נקום בעצמך והוא שולח ה אמר "הקב: מבאר המדרש זאת? מדוע אין הוא מקיים, משה הוא שנצטווה

באר ששתית ממנו : המשל אומר; אינו בדין שאני מצר למי שעשו לי טובה: אמר, י שנתגדל במדין"אלא ע? לאחרים

  . 18אל תזרוק בו אבן, מים

עדיין , והגם שבסופו של דבר הלחימה נגדם אכן תתבצע, והגם שאין חולק על החומרה שבמעשי המדיינים עתה

  .יהיה זה שיוביל את המהלך, אבותיהם- באומתם ובאבות, סתייע בהםראוי שמי שה- לא

על דינו הייחודי של מצרי הרוצה להתגייר אמרה התורה עצמה . וכך גם ביחס לאדם ולפרט, כך ביחס לאומה

צֹו: "מפורשות ְ ַאר ְ ָ ב ית ִ י ָ י גֵר ה ִ י ּכ ִ ר ְ צ ִ ב מ ֵ ע ַ ת ְ ומה על , ךומה עם עבודת הפר! ?"גר היית בארצו: "תמה אתה".  19א ת

ועדיין אין , ייענשו בדין -על מה שראויים לענישה , ובכל זאת! ?"כל הבן היילוד"ומה עם , הסבל והשיעבוד

  .ה מקפח שכרם על מעט הטוב שנלווה למעשיהם"הקב

איש " - המסביר את דברי בנות יתרו לאביהן , דוגמא קיצונית ביותר להכרת הטוב אפילו כלפי רשע מצויה במדרש

וראה , נתנן לנהר. 20משל לאחד שנשכו הערוד והיה רץ ליתן רגליו במים - " איש מצרי": "ילנו מיד הרועיםמצרי הצ

לא אני : אמר לו. כבר הייתי מת אילולי אתה: אמר לו התינוק. ושלח ידו והצילו, תינוק אחד שהוא שוקע במים

יישר כוחך שהצלתנו מיד : רו למשהאמרו בנות ית כך. אלא הערוד שנשכני וברחתי הימנו הוא הצילך, הצלתיך

מי גרם לזה  -כלומר , "איש מצרי"ולכך אמרו לאביהן . הוא הציל אתכם - אותו מצרי שהרגתי : אמר להם משה, הרועים

  . 21איש מצרי שהרג? שיבוא אצלנו

 -  כשם שמגמת המצרי הייתה אחת ויחידה, לנשוך -הלוא מגמת הערוד הייתה אחת ויחידה : והרי זה פלא עצום

ושלא בכוונתם  - ורק בעקיפין , לאלו שעשו רע! ?למכה! ?האם יש להכיר טובה לנושך, ובכן. 22להכות את העברי

שע ייענשו! תשובת משה חיובית, ובכן? התגלגלה טובה על ידם - ֶ , אך גם ברור שעל הטוב, מובן מאליו שעל הר

  .יזכרו לשכר, ולו גם המזערי

אף חשש לימים שמא מידה זו תהווה זכות , ואת כוחה של מידת הכרת הטוב שהוקיר ביותר את עוצמתה, משה רבנו

וכי . על עוג מלך הבשן,  24"אל תירא אֹתו" -למשה ' את נחיצות הדגשת ה 23ל"כך ביארו חז! לאויבם של ישראל

שנאמר , שמא תעמוד לו זכות של אברהם אבינו: "אלא שאמר משה בלבו? מדוע שתהא הווה אמינא שיירא ממנו

כדי , ה"לכך נדרשה אמירתו של הקב". שפלט מדור המבול, זה עוג: ואמר רבי יוחנן', ויבא הפליט ויגד לאברם העברי'

שלא הגיע עוג לאברהם לשם , ל"הן הכל יודעים את דברי חז: והרי הדברים ממש מרפסי איגרא. שלא יירא
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 'הבעזרת 

כעת עוג נמנה . 25של במלחמתו וייהרגהוא קיווה שאברהם ייכ -ואדרבה , אלא מחמת שחשק בשרה אשתו, לשמיים

ממשה שחשש כי , ובכן! ?"זכות"וכי לכל זה ניתן לקרוא ; והוא מעכבם מלהיכנס לארץ, על אויביהם של ישראל

, נכון שבנדון דידן. נמצאת למד שאפילו מעשה כזה ראוי ביסודו להכרת הטוב, אותה זכות עלולה לעמוד לו לעוג

אך עדיין ההווה אמינא של משה מורה , אל מול צורך השעה ללחימה ולכיבושזכות זו התגמדה בסופו של דבר 

  ". מעשה רב"

  

  כפיות טובה

כבר הזכרנו שהצורך להודות " דרכם של הבריות להעלים טובות ולגלות הרעות: "26ש"כתב הרא? מהי כפיות טובה

אולם כפיות טובה הינה מידה . בהגיוני וברור שהשכל מחיי. ולהכיר טובה ולהימנע מכפיות טובה אינו דבר פשוט

המן העץ אשר ציויתיך לבלתי אכול : " 27'ית' כאשר ענה תשובה לשאלת ד, המושרשת בנו עוד מהאדם הראשון

אך במקום " האשה נתנה לי"יכול היה האדם להצטדק ולומר , "האשה אשר נתת עימדי: "עונה האדם" ממנו אכלת

בעוד שבורא עולם נתן לו , שכאן כפר בטובה 28ל"ליהם אומרים חזשע" אשר נתת עימדי"זאת הוסיף שלוש מילים 

אמנם כאן מדובר בכפיות טובה כלפי ). י"רש(הוא מתרגם זאת שבאה להחטיאו , את חווה לעזר מתוך כוונה טובה

  . אולם למידה זו יש שורש אחד, וההגיון הפשוט אומר שיש להכיר טובה לבני אדם, ה"הקב

  

  ?וי טובה אם השכל הברור מחייב אותו להכיר טובהמדוע טבע האדם להיות כפ

  .הרב וולבא בספרו עלי שור מסביר כמה פנים לדבר

הוריו מטפלים בו . שכן מרגע שנולד וגדל אצל הוריו התרגל שהוא מקבל, אדם נולד לעולם הזה שהכל ניתן לו .א

וכל , ה את עצמו במרכז העולםרוא, אדם מטבעו אנוכי. הכל מובן מאליו. ונותנים את כל מה שהוא צריך ורוצה

הפועל היוצא ממחשבה זו שכל מה שעושים לו מגיע לו ואין הוא צריך להוקיר על  - הסובב אותו נועד לשמשו

  .כך טובה

מקבל הטובה צריך לגמול . ומכיר לו טובה על כך הוא נעשה מחוייב ומשועבד לו, כשאדם מקבל טובה מאחר .ב

כלומר מקבל הטובה נהיה משועבד . דה יש משום הכנעה מסויימתבאמירת התו. לו על כך ואף לומר תודה

הוא מעדיף להתעלם , משום שהאדם בטבעו רוצה להיות חופשי משעבוד. לחבירו ואף יצטרך לגמול לו על כך

 . וכיסה על הטובה שקיבל" כפה"שכביכול . ממקבל הטובה ומתנהג בכפיות טובה

ומוסיף " ששכחו את העשוי להם -עם נבל"י "מפרש רש". חכם עם נבל ולא"אומר משה רבינו  29בשירת האזינו

אם כן יאמר ... ולפי דעתי העושה טובות חינם יקרא נדיב ומשלם רעה למי שהיטיב עימו יקרא נבל"ן "כ הרמב"ע

לא "פשר הביטוי ". שהוא משלם רעה תחת טובה -עם נבל, על הטובות שעתה עימכם' הכתוב הזאת תגמלו את ד

  .היה רואה את הנולד והיה מודה את הטובות שנעשו לו כדי שבעתיד ימשיכו להיטיב עימו, יה חכםכי אם ה" חכם
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  הימנעות מכפיות טובה

ואיך אעשה הרעה ... ולא חסך ממני:" 30יוסף דוחה אותה ואומר לה, כאשר אשת פוטיפר מנסה לפתות את יוסף

לשלם רעה תחת , שה הרעה הגדולה הזאתאיך אע: "מפרש הספורנו במקום". הגדולה הזאת וחטאתי לאלוקים

וברגע שראה שהיא , הרב אליהו לופיאן בספרו לב אליהו מסביר שיוסף ניסה לשכנע את אשת פוטיפר". טובה

ואמר לה שהוא צריך להכיר טובה לאדוניו על שמסר לו את כל הנהגת " בנשק האחרון"השתמש , דוחה את הסבריו

  .ביתו

  : קמינצקי מונה שתי רעות שכפוי טובה גורם הרב יעקב? מה רע בכפיות טובה

  .גורם לעצמו רעה שלא ייטיב עימו עוד - באופן ישיר .א

  .כגון שלווה ולא שילם גורם לכך שהמלווה ימנע מלהלוות לאחרים. גורם רעה לאחרים -באופן עקיף .ב

  :עונשו של כפוי טובה 

לאחר ששמרו על רועיו והאכילו את . ומתוארת כפיות הטובה של נבל הכרמלי אל דוד ואנשי 31בספר שמואל   

וזאת משום , ושם מובא שכעבור עשרה ימים הוא מת. התכחש נבל ובז להם ולא שילם את המגיע להם, צאנו

לא , משיב רעה תחת טובה" 32ל סומכים את דבריהם אלה על הפסוק במשלי"שממהרים להיפרע מכפוי טובה וחז

  ".תמוש רעה מביתו
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 'הבעזרת 

  מודה אני ואלוקי נשמה
  הרב שלום חבשוש

חלקנו אף אומרים זאת בעודנו חצי "... מודה אני לפניך: "בכל בוקר כשאנו מתעוררים אנו נושאים על לשוננו

ואולי היום כולו , תביא גם ליותר כוונה -הלוואי שההבנה. ולנסות לבאר הודאה זו, לכן החלטתי לכתוב. ישנים

  .יושפע מכך

  :אנסה לעמוד על מספר נקודות

  ?פוסקים, גמרא, משנה? ור לתפילה זאתמה המק

  ?במה שונה תפילה זאת מברכת אלוקי נשמה

עד כדי כך שנפסק להלכה שניתן לאומרה עוד , יש בה עניין דווקא שתאמר מיד כשאדם מתעורר, האם תפילה זאת

  ?לפני נטילת ידיים

  ".מודה אני"אנסה גם לתמצת את הרעיון המרכזי של הרב קוק בהסברו של 

  

או אפילו בשולחן , בספרי הראשונים, ג"רס, ג"ואף לא בסידורי רע, אינה מוזכרת כלל בתלמוד" מודה אני" תפילת

פ "ספר פירוש על התפילות ע –" סדר היום"המקום הראשון שבו מופיעה תפילה זאת היא בספר בשם . ערוך

. שנה 400-הקודש צפת לפני כמשה בן מכיר שהיה חי בעיר ' י ר"הספר נכתב ע, )סוד, דרש, רמז, פשט(ס "פרד

  :וכך דבריו

  "."מודה אני לפניך מלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך"מיד ובקומו יאמר "

  "לפגרים מתים... נשמה שנתת בי טהורה, אלוקי: מתער אומרכי : "בגמרא אנו מוצאים כך , לעומת זאת

  .וממשיכה הגמרא לדבר על ברכות השחר

בשחר צריך לאדם לומר מודה אני : "בתפילה המוזכרת בירושלמי, " מודה אני"מקור לתפילת  יש שמצאו מעין

  .אך גם נוסח זה שונה מהנוסח שלנו, "שהוצאתנו מאפלה לאורה, אלוקי ואלוקי אבותיי' לפניך ה

ור המקור נראה שהסוגיה עוסקת בביר, אם נרחיב לעיין בכל הסוגיה שם, אך נראה שיש להבחין בין סוגי התפילות

התפילות שהוא מונה מתייחסות בהשתנות היום , שמואל בר נחמני תולה את התפילות השונות ביום' ר, תפילות' לג

ועבודה זו היא כעבודת הכוהנים , שבלב' שלושת תפילות שבכל יום הן עבודת ה, ערב, מנחה, חלקי היום שחר' לג

את כוחותיו הרוחניים של האדם , שונים של היוםבאה להוציא מהכוח אל הפועל ולממש את חלקיו ה, במקדש

  .'בפנייתו אל ה

תפילת שחרית היא התפילה המרכזית משום שהיא פותחת את יומו של האדם ועיקר עניינה של תפילה זאת עבודת 

צריך בשחר ולכן אם נדייק בדברי הירושלמי . שהאדם כבר קם והכין גופו ונשמתו לתפילה אחרי, ביום עצמו' ה

שאנו מדברים עליו שזה עוד קודם " מודה אני"הדגשה זאת היא מקבילה לתפילת שחרית ככלל ולא ל. ומרלאדם ל

מודה "ועניינו של ההתפילה אם כן התפילה שמובאת בירושלמי הנה חלק מסדר , ממש ביקיצהזה , לשחר, לתפילה

  .בירושלמי חפץ למהותה של תפילת שחרית" אני

שאנו אומרים היום לא מובא בבבלי ואפילו לא בירושלמי אלא מקורו " אנימודה "יוצא אם כן שאכן המקור ל

  . 'היום'הראשוני בספר סדר 

  ": מודה אני"ל" אלוקי נשמה"ההבדל בין 

על החזרת הנשמה וגם ' לכאורה היא גם הודאה לה? השאלה הנשאלת מדוע ברכת אלוקי נשמה איננה מספיקה

  ..." נשמה, אומר אלוקי )כשמתעורר( כי מתער"מלשון הגמרא בבבלי 



 'הבעזרת 

  ".המחזיר נשמות לפגרים מתים"אולי מסיום הברכה ניתן ללמוד על הדגש שבברכה עצמה 

כפי שהמדענים טוענים שהסתלקות ההכרה . ברכה זאת באה להדגיש את הנקודה של האמונה בתחיית המתים

הדמיון הבולט בין מצב התרדמה ואין להתעלם מ, הן תופעות בלתי מובנות אף למדענים, בשינה וחזרתה ביקיצה

קיומם של : "וכפי שהמדענים אומרים דרך משל". השינה אחד משישים למיתה" וכפי שהגמרא מעידה . ובין המוות

, החלים בתאי הגוף על ידי התעייפות ובין אלה שנגרמים על ידי מוות, קשרים מסוימים בין השינויים הפיסיולוגים

שתחיית , חייתנו מחדש שמתגשם בכל יום ביקיצת האדם מצריך את ההשערהת, "נס  –הוא מאוד קרוב לודאי 

  !!המתים היא דבר אפשרי

המכחישים את השארת , ל שדווקא בוויכוחיהם עם הצדיקים"חכמנו ז:" הרב מונק בספרו כותב רעיון זה במפורש

גיוניות מן השכל כי אם בעיקר גם במסקנות ה, הנפש מוכרחים היו להשתמש לא רק בראיות מפסוקי המקרא

אף הם הכירו בצדקתה של ההוכחה הזאת כל כך שהם תקנו עליה ברכה מיוחדת והלבישוה בנוסח . והאנלוגיה

שלעתיד לבוא יתגשם הנס של תחיית המתים ממש בכל יחיד ויחיד אם הוא ראוי , המיועד לסלק כל שמץ של ספק

  !!צה היום יומיתכלומר הדגש הוא האמונה בתחיית המתים שנובעת מהיקי". לכך

מרגע ההתעוררות ועד לרחיצת הפנים שמסמלת את העברת , סדר ברכות השחר מתייחס לתהליך היקיצה של האדם

ושאר ברכות ..." כי מתער"באה להעמיק את חווית רגע ההתעוררות " אלוקי נשמה"ובמיוחד ברכת . השינה לגמרי

יעור משנתו עדיין אין הוא מוכן לעבודת היום עד שגם כשהאדם נ, השחר משלימות את התהליך של ההתעוררות 

מסתיימת , ורק אחרי הביצוע של פעולות אלו. קימה ורחיצת פניו, בחילוץ עצמות, אשר יחדש לגמרי את כוחותיו

  .לגמרי רק אז פונה האדם בתפילה להצלחת עבודת בוראו בעבודת היום יום...") כי מתער" ("היקיצה"פעולת 

  

  "לוקי נשמהא"זמנה המקורי של 

למרות שמודים שלפי סדר הגמרא היה ראוי לברך על כל אחת ואחת בשעתה בכל זאת מקיימים את , ע"הטור והשו

וגם מפני שרבים מעמי הארץ שאין יודעים אותם תקנו , נ"ולפי שאין הידיים נקיות תקנו לסדרם בביהכ"המנהג המקובל 

  ).טור" (חובתםשיסדרום בבית הכנסת ויענו אמן אחריהם ויצאו ידי 

על פי , שמובא בסדר הגמרא, לפני נטילת ידיים, ל יוצא שמדין התלמוד אכן ברכות השחר נאמרות ברובן"מכל הנ

לא "וזה משום שמעיקר הדין מותר לברך בידיים , ועד לרחיצת הפנים") אלוקי נשמה("הסדר הנורמאלי מן היקיצה 

. ואם נדחתה אמירת ברכות השחר עד אחרי נטילת ידיים, יםאבל למעשה נהגו לא לברך לפני נטילת ידי" נטולות

  .נדחתה אמירתן של הברכות לבית הכנסת, ונצרף לכך את הסיבה של הרצון להוצאת עמי הארץ ידי חובה בברכות

  

משום שהיא סמוכה לברכת , איננה מתחילה בברוך" אלוקי נשמה"ישנם מחכמי הראשונים שמסבירים מדוע ברכת 

  . ביקיצהזה ודאי מדגיש את החשיבות בהודאה מיד  –ה אינה מהווה הפסק והשינ" המפיל"

אלוקי "לברכת , למצוא חלופה הלכתית" סדר היום"כנראה שעובדות אלו יצרו את הצורך הנפשי לבעל סידור 

ובקומו יאמר "וזה הדגש בסידורו , ביקיצההייתה  מבטאת את ההודאה על הקימה שבמקור שאכן בכללות –" נשמה

כי אפילו אם יהיו ידיו מטונפות אין חשש כיוון שאין מזכירים לא שם ולא , ואין צריך לזה נטילת ידיים..." דמי

לרגע זה אין תחליף ברגעים אחרים כמה קרובים . ממש ברגע היקיצה' שמאפשרת לבטא את ההודאה לה –" כינוי

  .שיהיו

ודנו ברעיון המרכזי שעומד מאחורי הצורך לתקן , ולמודה אני" אלוקי נשמה"לאחר שראינו את המקורות לברכת 

מתוך הסידור עולת " מודה אני"ל ל"נביא בקצרה מפירושו של הרב קוק זצ, ודווקא בזמן מיוחד זה, הודאה זאת

  :ראיה



 'הבעזרת 

  : משמעות/בכפל לשון" מודה"הרב מסביר את המילה  –" מודה"

  .מלשון תודה. 1

  .מלשון הודאה על האמת. 2

  .ההתעוררותאות דווקא בזמן שתי ההכרות האלו ב

שהיא , ראשית ההופעה של צהלת החיים מביאה עמה את השמחה העליונה בחדוות הקודש"כפי שהרב כותב 

כלומר הכרת התודה באה מתוך החידוש של החיים במלוא העוצמה  –". מתבטאת בכל מלא הודה בביטוי ההודאה

כחובה מוסרית וכצורך פנימי גם יחד את הכרת , זה מצריךו, )התעוררות(למלוא חיות , )שינה(מחוסר חיות מסוים 

  ".המחיה חיים בטובו, אדון כל המעשים, אלוקי עולם"התודה אל 

טהור לפני , עם העולם זה מפגש ראשוני, וההודאה על האמת באה משום שהמפגש של האדם כשמתעורר משנתו

, דם להכרה אמיתית רוחנית של המציאותוזה מביא את הא, השיקוע בחומריות העולם בחולשותיו ומצוקותיו

  ".מפעלה ביפעתלראות את נשמת אור חי העולמים "

לא להתאפס מול המציאות ' את עצמו בעצמו'מביאים את האדם למצוא , החיים האלוקיים המופיעים באדם –" אני"

  .אלא להכיר בעוצמת אישיותו הפרטית מתוך המבט הרוחני על המציאות, הכבירה

והאפשרות לצייר את הנוכחות האלוקית , מדגישה את הנוכחות האלוקית שחש בה האדם, מילה לפניךה –" לפניך"

רוח החיים "כיוון שאז האדם מרגיש בקרבו את ' תכף בהתעוררות הראשונה'יכולה לבוא לאדם דווקא , בגדלותה

  ".ה ומשוגבתהיותר רוממ, יותר זכה"דווקא אז ההופעה הרוחנית על האדם היא " של הערות והיקיצה

עיני האדם ביקיצה . המלכות מבטאת את השליטה על כל מרכיבי המציאות וארגונם בצדק ובמשפט –" מלך"

ואז יש לו . והאדם חווה את החוויה הזאת שהיא חלק מן הממלכה הגדולה, פוגשות בממלכה, "בהיפקחן ראשונה"

שהוא חלק מהארגון הגדול הזה ולחוש שהוא כ" בהקפתה"את היכולת לזכות למבט כללי לראות את המציאות כולה 

  .עומד בפני המלך

  .החיים המוחלטים, ה שבא לבטא שהוא מקור החיים"זהו תיאור על הקב –" חי"

, החיים אינם מקיפים את הכל. עניינם הם התנוצצות של חיות על התוכן של המת', חיים'בהבנה של בני אדם המושג 

  .את החלק המת" מנשימים"בעיקר 

שאין עמה שום חשכת , מנהיג הממלכה החיה, הוא לבדו הוא חי בתור מלך" -, ה"לקבת זאת לא כן היחס לעומ

המלאים ", במיוחד קיימת ברגע של המעבר מכבלי השינה, המקיפה כל, היכולת לחוש במשמעות זו של חיים, "מות

  ".אל אור החיים" –" דממת מוות

  .'לה מכל שינוי ותמורההמתע'מבטא את הקביעות , "קיום"ה –" וקיים"

ה שהוא חי וקיים "לא כך ביחס לקב, על ידי השינויים מרגע לרגע מצטיירים' חיים'המושג  בהבנה של בני אדם

  .בקביעות

  .מציינים את מרכיבי הנשמה, "נשמתי"ו" בי"ביטויים אלו  –" שהחזרת בי נשמתי"

גם , והיא נשארת בקיומה", "הרוחנית המופשטתבצורתה "היא , היא קבועה ואינה משתנה, עצמיות הנשמה –" בי"

  ". בעת השינה

' שנעתקה ממנו בהיאסרו בחבלי השינה'הנשמה הפרטית של האדם , שייכת כבר לצד של ההופעה –" נשמתי"

  .שהאדם חש בה כאשר הוא מתעורר

באה , והגדרת היקיצה כהחזרה של הנשמה. 'כברייה חדשה'הוא נעשה , כשהאדם מקיץ משנתו –" שהחזרת"

והשינה לא שינתה דבר , "היא שבה אליו, שנעתקה ממנו בהיאסרו בחבלי השינה, זאת הנשמה עצמה"להורות ש

  .בעצם הנשמה



 'הבעזרת 

  .הנשמה חומלת על הגוף ששוכב ללא כוח ואור והיא באה להאירו ולהחיותו –" בחמלה"

  .החמלה הזאת של הנשמה באה מכוח מדת החמלה העליונה

, משמעותה קביעת הפוטנציאל ביקום ונתינת הכוח למימוש הפוטנציאל הזה –האלוקית האמונה  –" רבה אמונתך"

  .שמתגלה בהתעוררות מן השינה" המעודד והמחדש, הכוח המחייה והמפריא"הזאת מתגלה בעולם " אמונה"מכוח ה

  

  סיכום

ם בבוקר ואת הבאנו את המקורות מהגמרא בבבלי ובירושלמי לברכות הראשונות שתוקנו לאומרם ביקיצת האד

וממילא ההסבר בצורך , שאנו אומרים והנסיון לעמוד על ההבדל בין זה לברכת אלוקי נשמה" למודה אני"המקור 

  .הזה ושיאמר דווקא בזמן ההתעוררות ממש" מודה אני"לתקן את ה

בשל , תלהעמיק את התחושות הטבעיות ולרוממן למשמעות רוחני, ל"את הרעיון הכללי של הברכות שתיקנו לנו חז

כך נתקנו ברכות השחר שמלוות את היקיצה של האדם מרגע התעוררות ועד לרחיצת הפנים והעברת השינה לגמרי 

  "תפילת שחרית"כל זאת כהכנה עוד לפני . מעיני האדם ומעפעפיו

מובן , כתוצאה מכך, הראשוני שלהם והפכו להיות כחלק מהתפילה, מהמקום הטבעי" נדדו"הסברנו הסיבות מדוע 

  ".אלוקי נשמה"בעצם לקחה את המקום המקורי של " מודה אני"ש

מדברי הרב בוודאי ניתן ללמוד את ". מודה אני"השתדלתי להביא ולפשט מדברי הרב הקוק את הסבר המילים של 

  .העוצמה שיש ברגעים הראשונים של יקיצת האדם וממילא ההבנה בצורך הנפשי בהודאה ברגעים אלו

 



 'הבעזרת 

  שומר תורה ומצוותיחס כלפי אדם שאינו 
  אליאור דהן

  הקדמה

לא רק שאני מחויב לאהוב את חברי ". ואהבת לרעך כמוך: "דבר הנלמד מ, ידוע הוא הדבר שיש לאהוב כל יהודי

? אמנם כל כך פשוטים הדברים! ?!?אז למה לכתוב על כך מאמר. אלא מחויב אני לאוהבו כמו שאני אוהב את עצמי

  ....כנראה שלא כל כך

אלו הן גמילות חסדים ', מצות עשה של דבריהם לבקר חולים ולנחם אבלים ולהוציא המת וכו: "1ם"מבכותב הר

כל הדברים שאתה רוצה , "ואהבת לרעך כמוך"פ שכל מצות אלו מדבריהם הרי הן בכלל "אע. שבגופו שאין להם שיעור

" ואהבת לרעך כמוך"מצות ם ש"קובע הרמב". שיעשו אותם לך אחרים עשה אתה אותן לאחיך בתורה ובמצוות

מכאן נובע כי אדם יהודי אשר אינו שומר תורה , ומצוות דרבנן בגמילות חסדים מכוונות רק לאחיך בתורה ובמצוות

  .ומצוות אין מצווה לאוהבו

ודווקא ,...."ואהבת"מצוה על כל אדם לאהוב כל אחד ואחד מישראל כגופו שנאמר : "2ועוד מוסיף ההגהות מיימוניות

: שנאת רע ואומר' רעך בתורה ובמצוות אבל אדם רשע שאינו מקבל תוכחה מצוה לשנאתו שנאמר יראת השהוא 

ם לעניין אחיך "בעצם דברי ההגהות מימוניות תואמים את דברי הרמב". כ"ע) ב,פסחים קיג(אשנא ' הלוא משנאיך ה

ם מצווה זו "לפי הרמב...." תואהב"יש לנו מצוות : בתורה ובמצוות ומה שאנו יכולים להסיק עד כאן זה כך

מתייחסת אך ורק לאדם השומר תורה ומצוות ואילו אדם שאינו שומר תורה ומצוות לפי ההגהות מימוניות לא רק 

  .שלא חלה עליי המצווה לאוהבו אלא ההיפך מצווה עליי לשונאו

, חלק' כת סנהדרין פבהקדמתו לפירוש המשנה מס, ם ממקור אחר"מכאן ננסה ללבן מעט את הדברים ולהביא רמב

וכאשר יאמין האדם אלה היסודות כולם ונתברר בה אמונתו בהם הוא נכנס : "לאחר שלוש עשרה העיקרים כותב

ואפילו , ת איש לחבירו מן האהבה והאחוה"בכלל ישראל ומצווה לאהבו ולרחם עליו ולנהוג כמו בכל מה שציווה השי

ב והוא "אבל יש לו חלק לעוה, ת טבע הגרוע הוא נענש כפי חטאיועשה מה שיכול מן העבירות מחמת התאוה והתגברו

וכשנתקלקל לאדם יסוד מאלה היסודות הרי יצא מן הכלל וכפר בעיקר ונקרא מין ואפיקורס וקוצץ , מפושעי ישראל

  "....בנטיעות ומצווה לשונאו ולאבדו

ואחוה לכל אחד מישראל המאמין  ם כי ישנה מצווה כללית המחייבת את האדם באהבה"ל קובע הרמב"בדברים הנ

אך אדם , גם אם נכשל הוא מחמת התאוות והיצרים יש לרחם עליו ולנהוג בו באהבה ובאחוה, בעיקרי היהדות 

מצווה ) שמאמין ברשויות וכוחות נוספים ולא באל אחד(מין וקוצץ בנטיעות , )ה"כופר במציאות הקב(אפיקורוס 

  .לשונאו

  ....."אבל אדם רשע שאינו מקבל תוכחה: ".......ם מהלכות דעות"הרמב נחזור לההגהות המימוניות על

  .עניין התוכחה הוא עניין הדורש בירור

מצווה –ה "ה שמעון אומר אין מצב אחי אני לא מאמין שיש הקב"ראובן הולך לשמעון ואומר לו שמעון תאמין בקב

בו איסור אלא מצוה לשנאתן אחר שנוכיח אותן בשנאת הרשעים אין "...  3נמצא בדברי החינוך? על ראובן לשונאו

שעל ראובן מוטלת האחריות להוכיח פעם אחר ) נחזור לסיפור(א "ז". על חטאם הרבה פעמים ולא רצו לחזור בהם

  .ורק לאחר פעמים רבות אשר ניסה חלה עליו המצוה לשונאו, פעם ולהסביר והוכיח ולהסביר
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 'הבעזרת 

הוצאה , תוכחה, על מנת להביא את החוטא לשוב בתשובה) באיתבלשון צ(בעצם התורה באה ומדרדרת אמצעים 

, יכול לא יכנו ולא יסטרנו ולא יקללנו, ר לא תשנא את אחיך בלבבך"ת: "4בגמרא.  וכניסה לדיני שנאה, מדיני ואהבת

ם אך לא כך ה, ם"ל כי יש סתירה בין גמרא זו לרמב"נראה לפי הגמרא הנ". בשנאה שבלב הכתוב מדבר, ל בלבבך"ת

אלא המצווה לשונאו היא שיראנו שנאתו ובכך עשויה השנאה , אסורלשנוא אדם מישראל בלב , פני הדברים

כל השונא אחד מישראל בלבו עובר בלא תעשה :"5ם כותב"ואף הרמב. הגלויה כלפי החוטא להשיב אותו למוטב

  "...לא תשנא את אחיך בלבבך וכו: שנאמר

  

לגבי יחס   6אביא שאלה ששאלו את הרב שלמה אבינר, יותר לימינו אנואנסה לקשר את המאמר בצורה הטובה ב

  )אביא את עיקרי הדברים.(כלפי השמאלנים בארצנו

  ?מה היחס הנכון מבחינת ההלכה......אני חש תיעוב עמוק לאנשי השמאל: שאלה

להרוס את המדינה גם אנשי השמאל שייכים לכלל ישראל ויש לאהוב אותם וטעויותיהם אינם בגלל רצונם : תשובה

אך מטרתם היא טובת הארץ , או הדת ויש להם מסירות נפש בעד ארץ ישראל ואמנם דרכיהן לפעמים שגויות מאוד

  .יש להילחם בדעותיהם אך להתייחס אליהם באהבה ובידידות, והעם בו

הנכונות  להביא את הדעות המתוקנות ודרכים, מחובתנו להיכנס בחברה הישראלית ולהשפיע ולהוכיח מתוכה

אהבה אמיתית , רק אהבה תנצח, אך עלינו לזכור, יש ביכולתנו לעשות רבות למען כלל ישראל, לידיעת כלל ישראל

אך לא להגיע לפירוד , לבוא כמתרס לדעות שגויות, להוכיח, לכלל ישראל אהבה אמיתית לכל יהודי באשר הוא

  .ושנאה בעם ישראל ולמחלוקות שלא לשם שמים

  

אינה רק עבודה הרגשית , אהבת ישראל והעבודה של הסנגוריא על הכלל ועל הפרטים: 7קאסיים ברב קו

רבת הענפים שכולם צומחים ויונקים מלשד של אור , כי אם מקצוע גדול בתורה וחכמה עמוקה ורחבה, בלבד

  ."תורת חסד
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 'הבעזרת 

  נצרות ויהדות
  אופיר אטיאס

  רקע

והתבססה על ישו הנוצרי שהוא האלוהים לפי , שנה 2000-הדת הנוצרית נוסדה בארץ ישראל לפני כ -הנצרות

  .אמונתם

אך הסנהדרין ראו אותו כמורד ומסרו , לספירה והיה מטיף דת 1-פ הנצרות ישו היה יהודי שחי בתחילת המאה ה"ע

לאחר . כך רשום בכתבים הנוצריים. ישו הוצא להורג בצליבה בירושלים, אותו לשלטון הרומי שיוציאו אותו להורג

והריגתו הייתה קורבן , התגלות אלוקים בבשר ודם, פיה ישו היה בן האלוקים-ן התפתחה בנצרות תפיסה שעלמכ

  . למען כפרת החטאים של כל בני האדם באותה תקופה

  .שבה חי ישו רוב ימי חייו, שמה של הנצרות נגזר ככל הנראה משמה של העיר נצרת הנמצאת בארץ ישראל

צרית צמחה מתוך הדת היהודית שכן היהדות קדמה לנצרות והרי הנוצרים עצמם ככל הנראה הדת הנו - היהדות

  .טוענים שישו היה יהודי

משעבוד , יום שעברו בני ישראל במדבר אחרי שיצאו ממצרים 50בחודש השלישי לאחר , פי המסורת היהודית-על

  ". ספר החוקים של היהדות"קיבל משה את התורה בהר סיני שהיא כביכול ,לחירות

שנקראת על שם שבט יהודה שממנה נגזר שמם של ) בתקופת בית שני(שמה של היהדות נגזר משמה של ממלכה 

  .יהודים - תושביה

  .היסטוריה ששינתה את פני העולם כולו, שנה 2000היסטוריה משותפת בת  לנצרות וליהדות

, ציווים, אמונה, התבססות: כך גודלם של ההבדלים ביניהן, שכגודל ההיסטוריה המשותפת שלהם, שתי דתות

  .הגשמה עצמית ואידיאלים שונים, מנטליות, חוקים

בה מחויבים להאמין (הדת הנוצרית מבחינת היהדות היא עבודה זרה שנוגדת את האמונה היהודית ביחס לאלוקים 

ר כך ואח, מאמינים בבורא קדמון-שיטת הנצרות: "בספר הכוזרי רשום. ומהווה בעיית כפירה חמורה) באל אחד

-הוא הבן והוא רוח הקודש, הוא האב, והוא המשיח בן האלוקים, נתגשמה האלוקות והייתה לעובר בגוף בתולה

היה לעובר , אלוקים שירד מן השמיים,הנוצרים מאמינים שישו הוא האלוהים בכבודו ובעצמו". השילוש הקדוש

! הבן ורוח הקודש, על פי הנצרות הוא האבישו בעצם . ונולד כאיש בשר ודם בעל שכל ורגש אנושיים, בגוף אישה

מה שמבחינת היהדות , שהוא משהו חומרי, מה שמפריע ליהדות הוא שהנוצרים מפנים את תפילותיהם כלפי ישו

  .הינו עבודה זרה

אותו , "עם ישראל"שעל פיה העם היהודי הקיים היום אינו עוד  טענתם של הנוצרים כלפי היהדות היא בעצם סברה

ושלמרות היותנו  דורות וצאצאים של , י שנבחר וקיבל אז את התורה הקדושה מהר סיני ונצטווה לקיימההעם היהוד

אלא שכל נבואות  הנביאים על מה שעתיד לקרות כיוונו אל הכנסייה , לא אנחנו ממשיכיהם" בני ישראל"אבותינו 

  .הנוצרית

לא היינו , עם ישראל, אנחנו, מן הופעת הנצרותאחד הדברים עליו מבססים הנוצרים את דבריהם בטענה זו היא שבז

לטענת . פוליטית תחת השלטון הרומי וזאת בגלל היוולדות הדת הנוצרית באותה תקופה-במיטבנו מבחינה מדינית

  .הנצרות האלוקים מאס בעם היהודי מכיוון שהם כפרו באלוהות של ישו

  

  

  



 'הבעזרת 

  אסלם לעומת הנצרות

שהיה המקשר בינם לבין , הם טוענים שמוחמד הוא רק נביא, ל אחדהמוסלמים לעומת הנוצרים מאמינים בא

בנוסף לזאת אנשי הדת המוסלמים . ולא מייחסים לו תארים אלוקיים כמו שהנוצרים מייחסים לישו, "אללה"

  .בעצמם לא תומכים בנוצרים ורואים בהם כופרים

  

  האדם האידיאלי

ליו יש לשאוף היא דמותו של הכומר שהרי הוא נציג האדם האידיאלי שא, מנקודת מבט דתית, על פי הנצרות

  .מטהר ומוחל לאלו שחטאו ומקדיש עצמו לדת בצורה כמעט מוחלטת, האלוקים עליי אדמות

חי חיי טהרה ונקיות , שתיית יין, הימנעות מחיי אישות ומשפחה: הנזיר -לצד הכומר ניצב עוד אידיאל נוצרי

  .האפיפיור -להםוכפיפות כמעט ישירה לאדם הקדוש ביותר 

עוסק בעשיית ,ה אהבת אמת"אוהב את הקב,על פי היהדות האיש האידיאלי הוא אדם המשקיע ודבק בלימוד תורה

על פי היהדות כוללת גם מעשים ' אולם שלא כמו הנצרות עבודת ה,מצוות ומעשים טובים ומקדיש את כולו לכך

ף לשמוח בכך ולא להקדיש עצמנו לחיי פרישות לאכול בשר ולשתות יין וא, להקים משפחה, לשאת אישה: כמו

  .גמורים

  

  המיסיון הנוצרי לעומת הגיור היהודי

כאשר אדם ניגש לבית דין רבני . היהדות לא עושה חיים קלים לאלו המבקשים להתגייר ולהמיר את דתם ליהדות

הריי כגוי " ?ת לעצמךלמה לך לעשות זא? למה: "ומבקש לעבור את הליך הגיור הדבר הראשון ששואלים אותו זה

מלבד זאת צריך ! ג מצוות"הוא מחוייב לקיים רק את שבע מצוות בני נח אך אם יתגייר יהיה מחוייב לקיים תרי

לדעת את כללי וחוקי הדת היהודית ולהיבחן עליהם ובסוף לעבור ברית , המתגייר ללמוד הלכות ומנהגים רבים

  ).כשמדובר בגברים(מילה 

אף על פי שהיהדות . ואין היא מעודדת התגיירות, יהדות גישה פאסיבית כלפי המתגייריםמדברים אלו משתמע של

. גזע ומין, מערימה קשיים על הרוצה להתגייר היא לא מונעת מאף אדם לעבור את הליך הגיור ללא הבדלים של דת

, ראל בזמן הזה דוויםאין אתה יודע שיש? מה ראית שבאת להתגייר:"על פי התלמוד גר הבא להתגייר שואלים אותו

באה לבדוק מדוע רוצה אותו הגוי , ם"שאלה זאת על פי הרמב" ?סחופים ומטורפין יסורין בזמן זה, דחופים

יודע " (יודע אני ואיני כדאי:"אם אומר הגוי. או מסיבה אחרת כל שהיא? אם הוא עושה זאת לשם שמים, להתגייר

  . ם לו להתחיל לעבור את הליך הגיוראז מאשרי) אני ואף על פי כן אני רוצה להתגייר

פירוש הדבר הוא שבמקרה ".  1גוי שבא לקבל דברי תורה חוץ מדבר אחד אין מקבלין אותו:"קושי ממקור נוסף הוא

  .ויש לאותו אדם המבקש להתגייר התנגדות עקרונית כלפיי מצווה מסוימת אז לא מאפשרים לו להתגייר

אלא שמלבד זאת מבצעת הנצרות בעזרת קבוצות , אדם המבקש להתנצרבדת הנוצרית לא רק שלא מקשים על כל 

  ".מיסיון"הם מבחינתם רואים שליחות בפעילות זו הנקראת , מסוימות פעילות נרחבת להפצת דתם

שנים "התלמידים האלו נקראים על פי הנצרות . לאחר מות ישו נשלחו תלמידיו להפיץ את תורתו ברחבי העולם

כשליש מאוכלוסיית העולם היו  20- מהם ועד המאה ה. ו מפיצי הדת הנוצרית הראשוניםהם הי". עשר השליחים

בתחילה הפיצו הנוצרים . כל זאת הודות למיסיון הנוצרי ולפעולתו הנרחבת, שייכים לאחד מן הפלגים הנוצריים

בניסיון , תםארגנו פגישות עם אנשי דת אחרים ושם סיפרו להם על כללי אמונ, המיסיונרים את כללי הנצרות

                                                             
  'ב,לבכורות  1



 'הבעזרת 

. ואף ארגנו מפגשי קהילה נוצריים בתוך בתים פרטיים שבעליהם הפעילו אותם ככנסיות, לשכנע אותם להתנצר

מכיוון שהיה נהוג לסגוד לקיסר , בתקופת שלטון האימפריה הרומית הדת הנוצרית שהתפתחה היוותה בעיה לרומים

מצד אחד . ועל כן הקיסר הרומי ציווה לרדוף אותם, אך הנוצרים התנגדו לסגידה זו, רומא כמו שסוגדים לאל

אך מצד שני רבים המשיכו להמיר את דתם לנצרות עד שלבסוף בוטלה הגזירה , נוצרים רבים מתו בתקופה זאת

מה שגרם לרבים , כתוצאה מכך הנצרות התחזקה בעזרת השלטון הרומי. התנצר-קונסטנטינוס-וקיסר רומא בעצמו

ומשם כבר התפשטה הנצרות והמיסיון החל לפעול גם מעבר לגבולות האימפריה . ועלתלהתנצר כדי להפיק מכך ת

  .הרומית

". התנצר או תמות"עסקאות עם אזרחי המדינות ההם בסגנון , במדינות רבות, עשו המיסיונרים הנוצריים, בהמשך

ועל מסעות צלב שהיו המיסיונרים הנוצריים טבחו ועינו בצורה קשה את המתנגדים להם ואף ארגנו והוציאו לפ

כדי להכריחם , מסעות הצלב היו מלחמת קודש נגד הכופרים באמונתם ובדתם! שיאה של הפעילות המיסיונרית

  . לקבל עליהם את הנצרות

המסעות בוצעו . האפיפיורים-מסעות הצלב התקיימו ביוזמתם ותמיכתם של אנשיי הדת הנוצריים ההדוקים ביותר

והם הפצירו ביהודים ומוסלמים להתנצר ומי " צלבנים"פים במסעות אלו נקראו המשתת,בעזרת כוח צבאי לרוב

, זמנים בהם חיינו תחת שלטונם של אימפריות גדולות, 1272עד  1096בין השנים . שהתנגד שילם על כך בחייו

התקיימו בארץ ישראל כתשעה מסעות צלב גדולים בהם ניסו הצלבנים לכבוש את ארץ ישראל ובעיקר את 

גם , במהלך המסעות טבחו הצלבנים באלפי יהודים שהתנגדו להם. חלק מהניסיונות הצליחו וחלקם כשלו,שליםירו

  . ורבים העדיפו להתאבד ולמסור את נפשם ובלבד שלא יעברו על דתם, נרצחו המון שלא עשו דבר

בין דברים רבים  וההבדלים של דרכי הפצת דת ואמונה היא אחת הדוגמאות הבולטות ביותר, הכפייה הנוצרית

  .המבדילים בין היהדות לנצרות

  

  סיכום

  .הדברים הכתובים במאמר זה אינם דעות אישיות אלא עובדות מוכחות של היסטוריה שחלקה נכתב בדם

הוצגו כאן היבטים שונים של שניים מן הדתות החזקות והמשפיעות בעולם והובאו הבדלים בין תפיסות עולם שונות 

  .דוגמאות ממקורות שונים ודוגמאות עובדתיותשל שתי הדתות כולל 

  ..."דע מאין באת ולאן אתה הולך:"במסכת אבות כתוב

חשוב שאדם יכיר את שורשיו וינסה לכוון את גורלו בכיוון הרצוי והדברים הכתובים במאמר זה מהווים חלק 

  . משורשיו של העם היהודי וההיסטוריה שלו בארץ ישראל

 

 



 'הבעזרת 

   לגויים מסירת חלקי ארץ ישראל
 אושרי אלקובי

  

בחרתי בנושא מסירת חלקי ארץ ישראל לגויים כיוון שבזמן האחרון עלתה סוגיית מסירת שטחים למדינה 

אני חושב שאסור לתת לזה לקרות שוב ובמיוחד אחרי הטעות שהממשלה עשתה . '67פלסטינית בקווי 

ובמאמר . יף ולא דאגה להם לאחר מכןשהיא בעצם גירשה באכזריות את כל יושבי חבל גוש קט" התנתקות"ב

  .אסביר את האיסורים התורניים הקשורים לכך

  

 .חומרת פינוי ישובים בארץ ישראל

פינוי ישובים בארץ ישראל ומסירתם לשלטון אחר זו היא עבירה חמורה מהתורה  מפני שכשאנחנו נותנים  

  . רץ יישובים וחלקים מארץ ישראל אנו מבטלים  מצוות עשה של יישוב הא

שאם אדם רק רואה יישוב שנכבש על ידי גויים חייב : ל אמרו בענייני מסירת שטחים"והנה מצאנו מה שחז .א

 . לעשות חובת קריעה בבגדיו

וכן גם כאשר השלטון כולו בידי ישראל ואין מדובר בכלל על מסירת שטחים לגויים אנו מצווים לעשות הכל  .ב

ואם אנו לא עושים זאת אנחנו עוברים על לאו חמור שכתוב  כדי למנוע התיישבות של גויים בארץ ישראל

" לא תחנם"ם בספרו כותב שכשנותנים שטחים לגויים עוברים על איסור "והרמב".ולא ישבו בארצכם"בתורה 

  . ואפילו אסור למכור לגוי מכירה זמנית או שכירות בתשלום. שפירשו ולא תיתן להם חניה בקרקע

  

  ?בארץ ישראל האם מותר לתת לגויים לשבת

והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם ואבדתם את כל משכיותם ואת כל צלמי מסכותם " :ה אומר למשה רבנו"הקב

  ". 1כי לכם נתתי את הארץ... והורשתם את הארץ...ואת כל במותם

  . ם אומר שהמצווה לרשת את הארץ היא חלה עלינו בכל דור ודור שאנו חייבים לקיים מצווה זאת"הרמב

  .י אומר שזאת הבטחה אלוקית שאנו נירש את ארץ ישראל"רש

אבל פסוקים אלו מדברים על גרוש הגויים מן הארץ בהקשר של עבודה זרה על מנת שהגויים לא יחטיאו את 

אומרת שאסור להושיב גויים בארץ  2גם הברייתא בגיטין. ישראל  בגלל זה אנו מצווים לגרש את שבעת העמים

  ". ולא ישבו בארצך פן יחטיאו אותך לי"א יחטיאו את ישראל בעבודה זרה ישראל ההוא כדי של

  

  ?   על כמה איסורים עובר אדם המפנה ישובים מארץ ישראל כדי לתת אותם לגויים

 3שהיא מצווה שצוונו לכבוש את הארץ ולהתיישב בה שכתוב –איסור אחד מצוות יישוב הארץ :ן אומר"הרמב .א

ם הוסיף שמצוות יישוב "גם הרמב". ה כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותהוהורשתם את הארץ וישבתם ב"

וכן נפסק בשולחן ערוך וכן כתוב בפתחי תשובה שהסכמת כל הפוסקים , הארץ היא קיימת בכל הזמנים

שמצוות ישוב הארץ דוחה אפילו פיקוח נפש שהרי על פי התורה אנו חייבים להילחם על הארץ ובמלחמה 

 .ים מכאן אנו לומדים שיש למסור את הנפש עבור החזקתנו בארץ ישראל חייבים להיות הרוג

                                                             
  ג"נ-ב"נ.ג"ל במדבר  1
 'מה א גיטין  2
  ג-ג"ל במדבר  3



 'הבעזרת 

התורה ציוותה אותנו להשגיח ולשמור שהגויים לא יתיישבו בארצנו אפילו לא  - איסור שני לא ישבו בארצכם  .ב

ם אומר בהלכות עבודה זרה שבעת שאנו שולטים בארץ אסור להניח לגוי "הרמב, בשכירות או לזמן קצר

יש אומרים גוי אשר שומר את שבע מצוות בני נח מותר . נחלקו הפוסקים על מי חל איסור זה.  ולשבת בארצנ

אבל . לגוי לגור בארץ וגם המוסלמים ההגונים והטובים שהם לא עובדי עבודה זרה יכולים לגור בארץ

ר מן התורה האויבים שצוררים אותנו ורוצים להרוג אותנו והם לא שומרים את שבע מצוות בני נח יש איסו

 . שהם יגורו בארץ ישראל

ל שאסור לתת לגויים קרקע "ואמרו לנו חז" לא תחנם"עוד איסור אמרה לנו התורה  -איסור שלישי לא תחנם .ג

הוא חל על כל עם ..." לא ישבו"שאיסור ו" לא ישבו בארצכם"י והאיסור הזה הוא משלים את האיסור של "בא

 . ויהודי שאסור למכור בית או שטח לנוכרי הוא חל על כל יהודי" לא תחנם"ישראל ו

ם "ומכאן לומד הרמב" הארץ לא תימכר לצמיתות"נאמר בתורה  -"והארץ לא תמכר לצמיתות"איסור רביעי  .ד

ל שאסור למכור שום קרקע לגוי משום שהיא לא תחזור ביובל וקל וחומר שאסור לתת לגויים "על דברי חז

 . נחלה שקיבלנו מאבותינו

הנחיל את ' אין לשום ממשלה רשות לעקור יהודי מביתו הפרטי משום שה -גזלת בית היחיד איסור חמישי .ה

הארץ לכל היהודים ויהודי שהשקיע ובנה את ביתו מכספו הפרטי אין רשות לשום אדם בעולם להוציא אותו 

 . מביתו

' תר על הארץ שהכאשר הנסיגה באה בכוח בכפייה מצד האומות הרי שאם נסכים לוו -'איסור שישי חילול ה .ו

  .ולהתנגד לכל כפייה כנגד דת' ומצווה לקדש את ה' הנחיל לאבותינו לנו יש בכך חילול ה

   

  ?מדוע מותר לחלל שבת כשגויים גונבים לנו ממון והרי כתוב בתורה שאסור לחלל שבת להצלת ממון

כמו . יני שבת ופיקוח נפשיש סוגיה במסכת עירובין שעוסקת בד. יסוד חשוב לאיסור הנסיגה מחלקי ארץ ישראל

ל "שאנו יודעים שפיקוח נפש דוחה את כול התורה כולה אבל להצלת ממון אסור לחלל את השבת ולכן אמרו לנו חז

אם באים גויים לגנוב ממון מארץ ישראל אסור לחלל עליהם את השבת או לצאת נגדם עם כלי נשק מפני שאין לכך 

אבל אם . ל יישוב שאינו ממוקם על איזשהו גבול או מקום שיש בו סכנהאבל כל זה נאמר ע. סיכון של פיקוח נפש

באו גויים לגנוב אפילו קש ותבן מהיישובים הסמוכים לגבול שיש שמה סיכון חייב לצאת נגדם עם כלי נשק ולחלל 

ויים והטעם הוא שאם ניתן לגויים לגנוב לנו חופשי ביום שבת הג. עליהם את השבת ולהציל את הממון שהם גנבו

יראו שאנו לא עושים כלום הם יחשבו שאנחנו מפחדים והם יבואו כל יום וישתלטו  לנו על כל הבתים של היהודים 

ל שמותר לחלל שבת לשם ממון שנמצא סמוך לישוב של גויים זאת אומרת "בגלל זה אמרו לנו חז. ויירשו אותם

או יישוב של , שייך ליהודים בקרבת הגבולל ראו את התוצאה שתיגרם אם לא נחלל את השבת לשם ממון ש"שחז

  .גויים

  

   סיכום

ההבטחה " ..לזרעך נתתי את הארץ הזאת:עם אברהם ברית לומר' ביום ההוא כרת ה: "ח נאמר"ו י"בבראשית ט

זה הוא פסוק מהתורה הקדושה שלנו שאסור בשום אופן לתת את השטחים של ארץ .האלוקית לאברהם על הארץ

  !באמת' י שמפר הבטחה זו הוא לא עבד הישראל לשום עם זר ומ

  

  . ה ציווה אותנו אמן"ה בשלמות ולא נפר שום דבר אשר הקב"שנזכה להתחזק באמונה שלמה ונעבוד את הקב



 'הבעזרת 

  כתיבה במחשב בשבת
  אסי אנניה

  שאלה

  ?או במחשב 1האם עדיף לכתוב בעט מיוחד לשבת, במקרה שהותר לכתוב בשבת לצורך פיקוח נפש

  

  מבוא

רק אם יש להם משמעות , לכתוב בשבת מן התורה קיים רק כאשר כותבים שתי אותיות ומעלההאיסור 

ורק ) עופרת וכדומה,דיו: כגון(רק אם כותבים את המילה בחומר שאינו נמחק מעצמו , לשונית ומילולית

למשל מכאן נובע ) נייר או קלף וכדומה, על גבי עץ: כגון(אם כותבים אותה על גבי חומר שאינו מתכלה 

  .על ידי עט על גבי נייר בשבת הוא איסור תורה, שכתיבה של שתי אותיות שיש להם משמעות מילולית

כתיבת שתי אותיות ומעלה על מסך של מחשב על ידי , במאמר זה ננסה לברר האם לפי מה שכתבנו

  .המקלדת הוא איסור תורה או אינו אסור אלא רק מדרבנן

כדי לדעת האם במקרה של פיקוח נפש בשבת יש עדיפות מבחינה  אנו צריכים לעשות את הבירור הזה

הלכתית לכתוב דווקא על ידי עט מיוחד לשבת או שאפשר לכתוב גם על ידי מחשב ואין ביניהם הבדל 

  .מבחינה הלכתית לעניין חילול שבת

אם ה, האחת: יש לבחון האם הכתיבה בשבת במחשב היא איסור תורה או איסור מדרבנן משתי בחינות

האם קיים איסור תורה , מן התורה והבחינה השנייה" כותב"בכתיבה במחשב בשבת מתקיים איסור 

במאמר זה נבדוק בעיקר האם . בהפעלת המחשב על ידי סגירת מעגלים חשמליים כאשר מקלידים עליו

  .מן התורה כאשר כותבים במחשב בשבת או שהאיסור קיים רק מדרבנן" כותב"קיים איסור 

  

  מדאורייתא או מדרבנן" כותב"אם כתיבה במחשב היא איסור בירור ה

באבק או בכל דבר אחר שהכתיבה , במי פירות, אומרת שאם אדם כתב במשקין 2המשנה במסכת שבת

  . אינה מתקיימת הוא פטור

אין מצב באיסורי שבת . הדין יכול להיות או חייב או מותר לעשות, כאשר מדובר באיסור תורה: הערה

לכן אם במשנה . כי פטור פרושו שאסור לעשות אבל אם הוא עשה הוא פטור מעונשו, שפטורשל התורה 

המשמעות היא שאין כאן איסור מהתורה אלא , כתוב שכאשר אדם כותב כתיבה שאין לה קיום הוא פטור

  .רק איסור מדברי חכמים

נחלקו גדולי , בנןאו איסור מדר" כותב"לגבי השאלה האם כתיבה במחשב בשבת היא איסור תורה של 

מצד אחד הרב שלמה זלמן אויירבך והרב נוייבירט שלדעתם אין כתיבה זו : פוסקי ההלכה של דורנו

מצד שני הרב מרדכי אליהו והרב יוסף שלום אלישיב מחמירים וסוברים שכתיבה , אסורה מן התורה

  . במחשב בשבת היא כן איסור תורה

                                                             
  הנכתבות ממנו מתנדפות ונמחקות מעצמן בתוך כמה ימיים משעת כתיבתןהוא עט שאותיות " עט מיוחד לשבת" 1
  ד"דף ק שבת 2
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  הסיבות להקל

מן התורה בכתיבה על מסך של " כותב"לומר שאין איסור של מלאכת הסיבות שהביאו את המקלים (

לדעתם הכתיבה במחשב נחשבת ככתב שאינו מתקיים הכתוב על גבי דבר שהוא לא ) מחשב

  :מהסיבות הבאות,מתקיים

 . מה שכתוב על מסך של מחשב אינו יכול להתקיים לזמן ממושך ונימחק בקלות .א

 . מסךאנשים רגילים תמיד למחוק את הכתב מה .ב

הפסקת זרם החשמל תגרום מיידית . קיומם של האותיות על המסך תלוי בהזרמת חשמל קבועה .ג

אינו ) בזרם החשמל(למחיקת האותיות ולכן כתב זה שקיומו אינו מצד עצמו אלא תלוי במקיים חיצוני 

 . נחשב כתב המתקיים

שנייה הן נמחקות ונכתבות הן אינן קיימות    ברצף אלא בכל , גם כאשר האותיות מופיעות על המסך .ד

 . מחדש עשרות פעמים

 .האותיות שעל המסך אינן רצף של קווים כתובים אלא    נוצרים על ידי צירוף של נקודות מאירות .ה

 .כתיבה במחשב אינה כתיבה בדרך רגילה אלא כתיבה בצורה משונה .ו

בשעת  איסורי המלאכה בשבת מן התורה הם רק כאשר עושים את המלאכה כדרך שעשו אותה .ז

 .כתיבה במחשב אינה דומה כלל לצורה שבה כתבו בשעת מלאכת המשכן. מלאכת עשיית המשכן

   הסיבות להחמיר

מהתורה בכתיבה על מסך של " כותב"הסיבות שהביאו את המחמירים לומר שיש איסור של מלאכת 

  .מחשב

ה נחשבת עשיית ולכן בשבילו הכתיבה במחשב אינ, על פי רוב זוהי דרך כתיבתו הרגילה של האדם .א

 . מלאכה בשינוי

אך כיוון שזמן מסויים לאחר , אומנם הכתיבה על מסך המחשב עתידה להימחק כעבור זמן מסויים .ב

 .נחשב הכתב הזה ככתב המתקיים, הכתיבה היא כן מתקיימת על המסך

 אך אף על פי כן רוב העולם מתייחס אל הכתב הזה ביותר, כל כתב על מסך המחשב נמחק כעבור זמן .ג

הופכת את הכתב הזה לכתב , מתן החשיבות הזו לכתב שעל מסך המחשב. חשיבות מכל כתב אחר

 .הנחשב מתקיים בעיני בני האדם

נחשבת , אף על פי שאינה כתיבה ישירה כמו הכתיבה שבעט, ההקלדה על המקלדת של המחשב .ד

 .כתיבה זו כמעשה ידיו הישיר של הכותב

, נקודות נקודות אולם המתבונן על המסך מזהה אות שלימהאף על פי שאת הכתוב על המסך יוצרות  .ה

  .לכן כתיבה במחשב בשבת אסורה מהתורה כמו מלאכת הכותב

  

  סיכום ביניים

לגבי השאלה האם כתיבה במחשב בשבת היא איסור תורה או רק איסור מדרבנן נחלקו כמה רבנים בדור 

ואילו , שמדובר באיסור תורה, ם אליישיבהרב מרדכי אליהו והגאון הרב יוסף שלו: דעת הרבנים. שלנו

ועל , מחלוקת זו אין לה הכרעה. הרבנים שלמה זלמן אוויבך ונויבירט סוברים שהאיסור אינו אלא מדרבנן
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לפי זה יש לנו . כן ניתן לומר שלפנינו ספק האם האיסור הזה הוא מן התורה או שמא אינו אלא מדרבנן

  . א שכאשר הספק הוא מן התורה הולכים לחומראכלל ידוע הו. כאן ספק איסור מן התורה

והמסקנה היא " כותב"עד כאן כתבנו על השאלה האם כתיבה במחשב בשבת היא איסור תורה של מלאכת 

קיים ספק מה היא ההלכה מן התורה ועל כן מדובר בספק מדין , שמפני שיש מחלוקת אחרונים בנושא

  .ן שכתיבה במחשב בשבת אסורה מן התורהומכא, תורה וכל ספק בדין תורה הולכים לחומרא

  

  היא מותרת או אסורה, בירור האם כתיבה בעט המיוחד בשבת

  )הסיבות שבגללם אין איסור לכתוב בעט מיוחדת לשבת( הסיבות להקל

 .הכתיבה אינה מתקיימת .א

 .הדיו אינו הדיו האמיתי כי הוא מתנדף .ב

במקרה , בעט מיוחד לשבת, לכתוב בשבתהסיבות שבגללם יש מקום לאסור מדרבנן ( הסיבות להחמיר

  ).של פיקוח נפש

תביא אנשים לחשוב שכל כתיבה בעט , גם אם מדובר בעט מיוחדת לשבת, עצם הכתיבה בעט בשבת .א

 .כיוון שאינם יכולים להבדיל בין עט מיוחדת לשבת ובין עט רגילה, מותרת בשבת

המידע הכל כך נחוץ , המיוחד בשבתאם נכתוב בעט , כיוון שצריכים לכתוב מסיבות של פיקוח נפש .ב

וגם כתבנו , החולה יהיה בסכנה, יכול להתנדף כאשר המילים שנכתבו ימחקו, כדי להציל את החולה

 .שלא לצורך

 בתנאי אקלים מסוימים יש עט שבת שהכתב שלו מתקיים בזמן ארוך יותר  .ג

  סיכום

היא ) לא מחשב נייד(קבוע  במאמר הזה הגענו למסקנה שיתכן שכתיבה בשבת הנעשית על ידי מחשב

  .איסור מן התורה ואילו כתיבה בעט המיוחד לשבת לכל הדעות אסורה רק מדרבנן

אליהו ואוירבך סדרי עדיפויות , אליישיב: על הבסיס של המסקנה הזו כתבו פוסקי ההלכה הרבנים

  :לכתיבה בשבת לצורך פיקוח נפש

כיוון שאין הכתב ,אסור לכתוב בה רק מדרבנן לכל הדעות(לכתוב בעט המיוחד לשבת : עדיפות ראשונה

  )שלה מתקיים

כתיבה ביד שאינו רגיל לכתוב בה היא (לכתוב בעט רגיל וביד שאין רגיל לכתוב בה : עדיפות שניה

  .) כתיבה בשינוי והאיסור הוא רק מדרבנן

  )מדרבנןשהרי יש ספק אם האיסור שלו הוא מן התורה או רק (לכתוב במחשב קבוע : עדיפות שלישית

  ) לכל הדעות הכתיבה הזו אסורה מן התורה(לכתוב בעט רגיל : עדיפות רביעית

, הרב אליישיב סובר שעדיף לכתוב בשבת במקרה של פיקוח נפש, כאשר מדובר במחשב נייד הערה

כיוון שבמחשב הזה לא מתבצעת פעולה חשמלית כמו . (אפילו יותר מאשר לכתוב בעט המיוחדת לשבת

  ). ב קבוע וגם הכתב אינו מתקייםשמתבצעת במחש

אלא רק לתת תמונה כללית לגבי העדיפויות של כתיבה , כמובן שאין לראות במאמר זה נסיון לפסוק הלכה

   .בשבת במקרה של פיקוח נפש
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  כוח הרצוןֻ 
  מתן אקלו

   פתיחה

האדם לא הרבה פעמים . כי הרצון הוא כוח  מאוד חיוני בחיי האדם "כוח  הרצון" בחרתי את הנושא

פעילותו ואיכות , והשפעתם המכרעת על תפקודו, מודע לתפקיד המאוד מרכזי של כוחות הרצון שלו

  .   במאמר זה ננסה לכתוב על התפקיד הזה של כוחות הרצון. המשמעות של חייו

  

  הגדרה

רצון , רצון לחיות :לכל אדם יש רצון. כוח הרצון הוא הכוח בנפש המניע את האדם לפעול לעשות ולממש

ככל . כוחות הרצון הם שמניעים את האדם לפעול ולעשות .רצון לממש את האידיאלים שלו, להצליח

. שכוחות הרצון באדם חזקים יותר כך קיימים יותר סיכויים שהאדם  יפעל ויממש את רצונותיו ושאיפותיו

מודע ליכולות  אכוחות הרצון הם שמניעים  את האדם ליישם את היכולות שלו גם במקרים שבהם הוא ל

            .                                                                                                                            ולכישרונות שלו

  

  מהו מקור הרצונות

אש ובראשונה לדעת חייב ברהרוצה האדם . המקור לרצונותיו הם  של האדםהידיעות  כי , סוברהרב קוק 

ובלשון , חזקים יותר של האדם רצונותיו אז רבות יותר של האדםשהידיעות וככל . לקראת מה הוא שואף

חמדת הטוב כל שהיא . כשהיא עומדת על הבסיס הטוב, מחוללת את הרצון הידיעה הברורה":  קוק הרב

 העייד ."כן הרצון מתגבר, תכל מה שמתברר יותר שהטוב הוא טוב באמ, מתבררת יותר כך היא מתחזקת

נשאבים כל אלה ורצונותיו ידיעותיו של אדם . מושגים אשר בכוחם להיות בלתי מוגבלים הם ורצון 

י ידיעותיו של האדם ורצונותיו הנשאבים ממקור נצחי ובלת, הרב קוק מדגיש. בלתי סופי ממקור רוחני

מסביר הרב , יותר חזקים של האדם נותיו שרצוככל . של האדם מעשיות על יכולותיו ה שפיעים מ, נגמר

 :קוק ובלשון הרב, רצונותיו מגלה האדם בעצמו יכולות פיזיות בלתי מוגבלות להביא למימוש, קוק

ובמקום שנמצא מדע , שהידיעה הרצון והיכולת אחוזים יחד, למדנו מזה. מחוללת את היכולת גבורת הרצון"

                                            ."גם היא, כולת בלי גבולוהי, לאין גבול שמה הרצון הוא בלתי גבולי

  

  ?אין לך דבר העומד בפני הרצון אמת או שקר

אבל  בתנאי  ,הוא יכול להשיג, אם הוא נמצא בתחום היכולות האנושיות, כמעט כל דבר שאדם רוצה

כל כוחות הרצון שלו במטרה  ובתנאי שימקד את, שיהיה לו עוצמה אישיותית וכוחות רצון חזקים מאוד

כאשר אדם רוצה משהו ותוך כדי כך יש לו רצונות אחרים אז הוא לא ממוקד במטרתו רוב  ,אחת

ככל שהאדם יעצים את כוחות הרצון שלו וירכז אותם למטרה . הסיכויים שרצונו לא יבוא לידי מימוש

יע ליחידה מובחרת בצבא אבל אם אדם רוצה להג, לדוגמא. אחת כך גדל הסיכוי שהאדם יגיע למטרתו
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אז רוב הסיכויים שהוא לא יגיע לאותה יחידה שאליה הוא שואף , ר רגילה"מתלבט אולי ללכת ליחידת חי

אם האדם רוצה להגיע למטרה שהציב לעצמו עליו לרכז את . להגיע כי רצונותיו לא מרוכזים במטרה אחת

רק כך האדם יוכל להשיג את כל . המטרה כל רצונו באותה מטרה ולא לערב רצונות אחרים בדרך אל

  .    השאיפות שלו

  

  סיפור על חשיבות הרצון

בהתגברות הוא גורם , עד כמה הרצון, "ירושלמי"מגיד שיעור ב שהיה גם,  הרב חיים שמואלביץ מספר

ראש הישיבה חקר את הבחור על מידת , ללמוד הגיע לישיבה וביקש 12בחור בן . על קשיים ובהצלחה

? ומשנה, השיב הנער, לא? למדת תלמוד, שאלו הרב. בישיבה ללמוד יום שלם לימודי קודש התאמתו

. רצונך ללמוד בישיבה אך. הנער השיב, לא? תורה ונביאים. הנערהשיב , גם לא, הישיבה המשיך ראש

 השיב הרב. לקרוא ולכתוב אינו יודע גם כי נערהרב מתשובתו של ה עהופת? לקרוא ולכתוב הינך יודע

הנער העקשן לא . למד במקום אחר ותבוא אלינו בעוד שנהת השנה. לא תוכל ללמוד בישיבה שלנו, לנער

לבחור  קראירב של גרםשל הילד  רצון העזה. שיאפשר לו הרב ללמוד בישיבה להכוויתר וביקש למרות 

 המלמד ורלמחרת הקדיש הבח .12 -בן ה נערילמד את הש  ביקש ממנומבחורי הישיבה ו אחדשהיה  חיים

הילד לא קלט  של המלמד כי צערובתום היום התברר ל .'ב-'הנער הצעיר אאת  זמנו כדי ללמד חיים את

ייגש לראש הישיבה שחיים מהנער המלמד  ביקש. וםוהילד לא למד כל, כך ניסה יום ועוד יום. דבר

ולמד בבית המדרש  חיים המלמד במהלך הלילה השלישי ישב. ללמדו יכוללא  הוא שלמחרת כדי לומר לו 

 בהיותו, באמצע הלילה. הניסיונות ללמד את הנער בגללדפי הגמרא שהחסיר  30 עם עצמו כדי להשלים

הארון ופנה  אתהנער פתח  .חיים את צעדי הנער הניגשים לארון הקודש המלמדשמע , לבד בבית המדרש

איני יכול ללמוד  אנימדוע רק , עולם שאל הנער את בורא? למה? למה, בבכי ובעוצמה לריבונו של עולם

 מרוב התרגשותו הזיז  חיים המלמד. ה"להקב 12ילד בן  בכי קורע לב של בקשתהיה זה . למרות כל רצוני

למחרת בבוקר . הנער שסגר ארון הקודש ונעלם מבית המדרש את הבהיל ,שהרעי, עליו ישבשהמושב את 

שעם עוצמת רצון כזו הנער יגיע בסוף , ר לעצמוחיים אמ .והמשיך ללמדו וללמדו, לנער חיים המלמדקרא 

.                                                                                                               חודשים רבים  להישגים גם אם אני אצטרך להשקיע בו

 ראש ישיבת מיר הידועה', אלוביץרב חיים שמו גאוןלהיות ה חיים הפך המלמדשנים ועברו מספר 

כאשר אינו עושה הנחות וויתורים , התמדתו, התעקשותו שבגר תוך כדי 12 - והנער בן ה. בירושלים

שכיהן כרב של  ,רב ידוע וחכם מופלג ,ל"וסרמן זצבונם  רב אלחנןההפך לגאון , לעצמו בלימוד התורה

                                                           . כמה קהילות ועמד בראשן של כמה ישיבות במזרח אירופה

                                                  

ושל שמואלביץ  חייםגאון הרב בהצלחתם של המלמד חיים שהפך לה הגורם המרכזי הי רצוןכוח ה 

וסרמן בונם  רב אלחנןהגאון שהפך להיות ה, ללמוד ולהיות תלמיד חכם הרצוןהתלמיד העקשן ובעל 

   .ל"זצ
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  סיכום

תקופה התייאש , בסיפור שהבאנו פגשנו נער שהתקשה מאוד בלימודיו עד כדי כך שהבחור שמונה ללמדו

והיה גם ממוקד מטרה , הנער שהיה בעל כוחות רצון מאוד חזקים. מחוסר ההצלחה ללמדומסוימת 

סיפור זה מלמדנו . להיות גאון גדול בתורה בלימודו הצליח בהתמדה ועקשנות להשיג את מטרתו והפך

יכול האדם להגיע אליה אם יעצים את , שכל מטרה היכולה להיות מושגת במסגרת היכולת האנושית

וגם , במצב הזה שום קושי לא יעצור את האדם מלהגיע למטרתו. כוחות הרצון שלו ויהיה ממוקד מטרה

להתגבר עליהם אל יתייאש ורק יתעקש ויתמיד וסוף אם בתחילת הדרך יש קשיים שנראה לו שאינו יכול 

  .ההצלחה לבוא

 .ידיעה רצון ויכולת הם המתכון להצלחה
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  מידת  הכעס
  שלמה בלטה

  הקדמה

ומתוך כך הדרכות מעשיות . בחרתי במאמר זה כי ברצוני לבחון את התהליכים הנפשיים המביאים לכעס

ומהי הדרך להיטהר , תנהג כשיש רצון לצעוקאיך צריך לה. ולדעת איך להשתחרר מהם, למצבי לחץ

  .מכעס

    

  מהו כעס

לאנשים רבים . הכעס הוא תגובה לפחד או לסבל או לסכנה, כעס הוא פתרון של אנשים לצאת ממצבי לחץ

תחושת הכעס והרגשות הם . יש רצונות וכשהם לא באים לידי ביטוי אז האדם מתוסכל וזה מביא לכעס 

  .ות איתם זה מה שחשוב אינם שלילים אלא ההתמודד

  

  מדוע אדם כועס

ולמעשה הם כועסים רק על  –תחילה הם כועסים על הכל העולם . אנשים מתוסכלים ולכן הם כועסים 

התסכול של אנשים הכועסים נובע מחוסר היכולת שלהם לפעול . עצמם ועל הדרך שבה הם פועלים

נות והעצבים הם הדרך שלהם לפרוק את  העצב. לפי אמונתם ולפי ההרגשה שלהם , בעולם לפי דרכם 

עולה שאין חובה על האדם לשתוק ולא להגיב ) מצוה שלח(מספר החינוך . התסכול והעצב הפנימי הזה 

  .בכל מצב 

יש מצבים שאדם לא יכול לשלוט על כעסו למשל אם .אם חבר שלי פוגע בי אז מותר לי להגיב: לדוגמא

וגם , ודע למצב שבו הוא נמצא וכך הוא לא יכול לשלוט על כעסואדם שותה אלכוהול יותר מידי הוא לא מ

מצד שני אדם . זה תלוי בחברה שהוא נמצא ואם הם לוחצים עליו לכעוס ולעשות דברים שיתחרט עליהם

יכול להגדיל ראש ולא לשתות מהתחלה כדי שלא יגרר למצבים כאלה וכך הוא מונע מעצמו את כל 

  .הדברים האלו

  

  ר על הכעס וכיצדהאם ניתן להתגב

  .זה דבר לא צפוי. כעס זה דבר שלא שולטים בו – מבחינה התנהגותית

אבל אדם לא יודע מתי הוא יתחיל לכעוס ולכן צריך ללמוד איך להגיב במצבים כאלה וצריך לחזור על 

כמו בצבא שהחיילים מקבלים את אותו תדריך פעמים רבות כדי שיהיו מוכנים . ההכנה הזאת כל יום

כמו כן אם אדם מרגיש שהוא מתחיל לכעוס הוא . פ"ם כועסים על זה כי הם יודעים את ההוראות בעוכול

י הרוב אינו מתפרץ באופן פתאומי אלא חושבים "צריך להוציא את המחשבה הזאת מראשו הרי הכעס עפ

לכן כשמרגישים שהכעס עומד להתפרץ צריך לנתק את המחשבות מהראש וללכת לעסוק , על כך לפני

  .במשהו אחר
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ולהבין שהוא , צריך להקדיש מחשבה רבה לנסות להבין את האנשים שמרגיזים אותנו – מבחינה הכרתית

ודעות שונות כמו שאנחנו , יש מלא אנשים שונים לכל אחד יש פרצוף שונה. לא רשע אלא פשוט שונה

שמקדישים זמן  ככל. חושבים שהזולת מרגיז אותנו כך גם הזולת חושבים שאנחנו מרגיזים אותם

  .למחשבות כאלו הן נעקרות מהמחשבה וכך נפטרים מהכעס

  

לשתות מים לפני שאתה , ללכת להירגע בצד :לעשות משהו לפני שאתה כועס לדוגמא – פתרון ראשון

הכי חשוב זה לקבוע לעצמך מראש דברים מסוימים לפני ,כועס או אפילו לעשן סיגריה אם אתה זקוק לזה 

  .סכל התפרצות של כע

אז אני אקנוס את עצמי , צריך להגיד לעצמך שאם אני נכשל שוב בכעס , לקנוס את עצמך  – פתרון שני

ללבוש ,לתרום סכום מסוים לצדקה , בקנס שאתה  יכול לעמוד בו למשל לא לאכול אוכל שאתה אוהב 

  .בגד שאתה לא אוהב וכך אתה תחשוב פעמיים האם לכעוס 

כאשר אדם מתחיל לכעוס אז עדיף שלא יתקרב , מי שאתה לא אוהב לא להתקרב אל  – פתרון שלישי

  ,אל מי שהוא שונא כדי שהוא לא יכעס עוד יותר

  

  כעס מבחינה בריאותית

יש אנשים שמייחסים . אנחנו רואים שהוא גורם לקיצור החיים שלנו , הכעס מסוכן גם מבחינה בריאותית

שר לראות גם בפרטים קטנים יותר אדם שכועס עלול אפ. לכעס גורם מכריע ללחץ דם גבוה ולהתקפי לב 

  .מתוך כל זה אנחנו רואים שמידת הכעס היא מידה לא טובה וצריך להיזהר ממנה . להיות קרח

  

  ל "מדרגות של כעס על פי הרמח

  : מונה חמש מדרגות של כעס 1ל בספר מסילת ישרים"הרמח

 .אין השכל שולט בו בכללעל כל דבר שהוא נגד רצונו ו, הכועס על דבר גדול וקטן .א

 . אך בהגיעו לכעס ירגז ויכעס כעס גדול, דהיינו שאינו כועס על כל דבר, קשה לכעוס וקשה לרצות .ב

 .כעסו קטן ואינו סר מדרכי השכל, וגם כאשר מגיע לכעס, אינו כועס על נקלה .ג

גלה החוצה ומיד מתגבר עליו טרם ית, אינו כועס אלא כעס מועט,קשה לכעוס וגם כאשר כועס בפנים .ד

 . קשה לכעוס ונוח לרצות –

  .והיא מידתו של הלל הזקן, מי שאינו מתפעל כלל ואף בתוכו אינו מקפיד כלל .ה

  

  האם יש מצבים שמותר לכעוס

לא יכעס אלא על דבר גדול שראוי " 2:ם"במקור אחד כותב הרמב, ם עולה  סתירה"מעיון בדברי הרמב

  .לכעוס על דבר גדולכלומר שמידיי פעם מותר " אחרת לכעוס עליו
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אלא יתרחק מן הקצה האחד , ויש דעות שאסור לו לאדם לנהוג בהן בבינונית" 3:ם"במקור שני כותב הרמב

וילמד , וראוי לאדם שיתרחק ממנה עד הקצה האחר, וכן הכעס מידה  רעה היא עד למאוד... עד הקצה האחר

ם אומר שמותר "בהתחלה הרמב, ש סתירהלכאורה י" עצמו שלא יכעס ואפילו על דבר שראוי לכעוס עליו

  !! ם שגם על דבר שצריך לכעוס עליו לא יכעס"אחר כך כותב הרמב, לכעוס על דבר גדול

ואם רצה להטיל אימה על : "ם עצמו בהמשך דבריו"פתרון אפשרי לסתירה זו ניתן לראות מדברי הרמב

יראה עצמו בפניהם שהוא כועס , ור למוטבבניו ובני ביתו או על הציבור פרנס ורצה לכעוס עליהן כדי שיחז

  ". והוא אינו כועס, ותהיה דעתו מיושבת בינו לבין עצמו כשאדם שהוא מדמה כועס בשעת כעסו, כדי לייסרם

אפילו על דבר שנראה שצריך לכעוס עליו על פי ההיגיון אלא , יוצא מדבריו שבאמת אסור לכעוס אף פעם

  .י שהילדים יפחדו ממנו ולא יחזרו על אותו מעשה שביצעושלפעמים חייב להתחזות לאדם כועס כד

אם ילד שולח את הידיים שלו לגז בזמן שאימו מבשלת אימו חייבת לכעוס עליו כדי שלא יעשה : לדוגמא

  .זאת שנית

ואני רואים שלא רק תכונות , "חכמים הראשונים אמרו כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה"ם מסיים "הרמב

ואמרו שכל הכועס אם חכם הוא חכמתו . "זרה אלא המעשה עצמו דומה לעבודה זרה נפש היא עבודה

גם בספר הזוהר נאמר כי אסור להסתכל על פני אדם " מסתלקת ממנו ואם נביא הוא נבואתו מסתלקת ממנו

  ". אל תפנו אל האלילים: "שנאמר, כועס

  

  מדוע חכמים משווים בין כעס לעבודה זרה 

הכעס בא . אהבה ועוד, יש באדם רגשות רבים כמו שנאה. שית שעוברת על האדםהכעס זה רגש חוויה רג

זה התנהגות אגרסיבית שמתבטאת לא רק על בני אדם אלא גם . לידי ביטוי ברצון לשבור דברים ולהרוס

  .על חיות ורכוש זהו כעס שבלב 

כאשר נפגש בדבר , האדםהתופעות האלו הן תגובות לקיפוח ותסכול שחש : יש גם תופעות לוואי חיצוניות

בדרך כלל האדם יכול להתחבר  למה שקורה לו אבל לפעמים הוא לא יכול להתגונן נגד . שהוא לא אוהב

  .התופעה שהוא לא אוהב  ואז הוא יכול להיות מתוסכל ולהגיב בכעס 

שאין כל הכועס מנסה לפעול על המציאות בדרך . התגובה הזאת אינה קשורה לנושא והיא לא  עוזרת כלל

  ".עבודה זרה"והדבר הזה נקרא , לה קשר עם המציאות

וגם אם אינו , לכן אדם שנמצא במצב של תסכול בגלל מקרה מסוים אנחנו אומרים לו להתגבר על זה 

  .אלא צריך לעכל את המקרה למרות שזה לא נעים . מצליח  זו לא סיבה לבעוט בחפצים ולשבור אותם

  .ס כאילו הוא עובד עבודה זרה ם מתברר לנו שכל הכוע"מדברי רמב
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  אם כעס הוא דבר רע לשם מה הוא נברא

לכן למרות שכעס זה דבר חמור וכל הכועס כאילו הוא עובד עבודה , שום דבר לא נברא לשווא אפילו כעס

אבל , שהרי הקדוש ברוך הוא כועס בעצמו עלינו בכל יום ויום. זרה יש בו ניצוצות של קדושה ושל חיים

  .לפעמים צריך לבלום את הכעס פנימה ולהיות סובלני יותר כלפי אנשים . הרגש הזה חייב סינוןגם אז 

לכן , ילד קטן שפגע באחיו צריך להבין שאחיו לא שובב ולא רשע אלא פשוט אינו שולט בכעסו: לדוגמא

לק מן וכן אם אדם רואה שח. לא צריך לכעוס עליו אלא להתאזר בסבלנות עד שתסתיים מלאכת החינוך

והוא מתמלא על כך כעס יש בכך תביעת האמת והצדק על , האומה זורק אחרי גוו את התורה ואת הארץ

וביחד עם כל זה עליו להתמלא בסבלנות ולהבין שלא ביום אחד אנשים . אותם עניינים גדולים וקדושים

  .משתנים אלא צריך לעבור זמן רב כדי להגיע לשלמות 

  

  מהו ההפך מכעס

האדם לא נסער מבחינה פנימית אלא ". דברי חכמים בנחת נשמעים" –כה מכעס היא נחת המידה ההפו

אלא ששניהם נמצאים בעולם ההסתכלות , ההפך של עין רעה היא עין טובה. נמצא בנחת וברגיעה תמידית

אבל כעס ונחת מצויים בעולם הרגש ואם יש קשר ביניהם הכעס יונק מהעין הרעה כמו בלעם הרואה בעין 

  .בלעם ידע לתפוס כל פירור של כעס שישנו בעולם. הרע

, ולעומתם, העין הרעה גורמת לכעס הקלקול הרגשי ניזון מהקלקול ההסתכלותי. אם כן יש קשר ביניהם

  .ויש להם נחת פנימית נפשית, בעלי העין הטובה מתגברים על הכעס

  

  סיכום

, התהליכים הגורמים לאדם להגיע לכעסמהם , המסבירות מהו כעס : במאמר זה השתדלתי לדון בנקודות

הבאתי מקורות המצביעים על החומרה , האם יש בו דברים חיוביים, ודנתי האם כעס הוא דבר שלילי 

האם  כעס הוא ניתן לשליטה ואם כן כיצד ניתן לשלוט . שבכעס ועל השוואתו לדברים שלילים ביותר

  .עליו 

תהיה האפשרות לשליטה על הכעס , ית ולא רק מעשיתלאחר שדנתי על כעס גם מבחינה רעיונ: המסקנה

  .מבחינה מעשית קלה יותר
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  מעמד האישה ביהדות
  אברהם בן אדיבה

  

  מעמד האישה ביהדות מכמה נקודות מבט 

במאה השנים האחרונות היו פילוסופים והוגי דעות שניסו לטעון כאילו מתקיים מאבק סמוי בין מגזר 

  . מעמד חברתי כלכלי פוליטי ושלטוני, יוקרה , שליטה , כויות הגברים לבין מגזר הנשים על ז

, לזכויותיהן ולחובותיהן של הנשים , למעמדן , במאמר זה אכתוב על שלוש נקודות התייחסות לתפקידן 

  .על פי היהדות

  

 האיש זקוק לאישה להשלמתו האישית  .א

שלמות האיש . ים זה עם זהל מתייחסים לאיש ולאישה כמשלימים זה את זה ולא כנאבק"התורה וחז

בצלם , ויברא את האדם בצלמו" 1:בספר בראשית. תלויה בהיותו נשוי לאישה ואינו שלם בהיותו לבדו

וסיים בלשון רבים " ברא אותו: "פסוק זה פתח בלשון יחיד". אותםזכר ונקבה ברא , אותואלוקים ברא 

ורק לאחר , ברא אותם כגוף אחד הוא , ללמך שכאשר ברא אלוקים את האיש והאישה " ברא אותם"

ומכאן שבריאתו של .כדי שהם יחזרו להתאחד ולהיות כמו גוף אחד, שנבראו הפריד אותם לשני גופים

  .האדם אינה מושלמת עד שיהיו האיש והאישה ביחד

, ל את מי שאינו נשוי כבעל חיסרון אישיותי "מובא סיפור שמתאר עד כמה ראו חז 2בתלמוד הבבלי

ביקש רב . שם מסופר שרב שיבח בפני רב הונא את רב המנונא שאדם גדול הוא בתורה,  דתי ורוחני

כאשר הובא רב המנונא לפני רב . הונא מרב חסדא שיביאו לפניו את רב המנונא כדי שיכיר אותו

שאל רב הונא את רב . ראה רב הונא שרב המנונא אינו מכסה את ראשו כדרך הנשואים, הונא 

רב הונא . השיב לו רב המנונא שעדיין אינו נשוי? מכסה את ראשך כדרך הנשואים מדוע אינך:המנונא

מכאן שרב הונא ראה חסרון מהותי . הפנה לו את גבו ואמר לו שהוא לא יקבל אותו עד שישא אישה

  .עד שאין הוא ראוי לומר דברי תורה, באדם שאינו נשוי 

  

  קא תורם למעמדההאם עולם ההלכה אכן מפלה את האישה היהודית או דוו .ב

ישנן מצוות אשר ניתנו לגבר אך האישה . בהיבט ראשוני בעולם ההלכה נראה שהאישה מופלת לרעה

ואף הקיפוח שלגבר מותר להינשא לשתי " מצוות עשה שהזמן גרמא"," מתן עדות"פטורה מהם כגון 

במה ? מהגברמדוע נפל מעמדה . נשים בו זמנית ואילו לאישה מותר להיות נשואה לגבר אחד בלבד

  ?היא שונה

זכויותיה של האישה אינן . אך בהסתכלות נכונה על פני הדברים ניתן לראות כי לא כך פני הדברים

  . דווקא להיפך, נשללות 
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 'הבעזרת 

אלא , מצווה של מתן עדות נאסר על האישה לא מפני שאינה אמינה או מפני שהיא פחותה מהגבר

שבהם אילולי ... טהרת המשפחה וכו, כשרות : וןכג, היא דווקא כן נאמנת במצוות חשובות, להיפך

  . אמינותה של האישה יפגעו מצוות אלה

מתן עדות היא חובה ולא זכות מפני שאם לאדם יש את האפשרות לתת עדות הוא מחויב לפי ההלכה 

  .ואסור עליו באיסור חמור להתחמק ממתן עדותו, לגשת לבית הדין למתן עדות 

של האיש להינשא לשתי נשים מה שנשלל מהאישה וכן כשאיש בוגד אפשרותו , עוד באותו עניין

ניתן להגיד כי זוהי אפליה . אך כשאישה בוגדת בבעלה היא נאסרת עליו, באשתו אינו נאסר עליה 

שכל דבר , לאישה נאסר לחיות עם שני גברים מפאת אופייה המיוחד,כלפי האישה אך לא כך הדבר 

, שלא כמו הגבר שנקשר לדבר בצורה חלקית מפאת אופיוולכן . שהאישה עושה נעשה בשלמות

היקשרותה בדבר אחד מסוים ושאיפתה לשלמות במעשיה דווקא . האישה לא יכולה לפצל את עצמה

  .מעיד על מעלתה הגדולה לעומת הגבר

ההלכה מכירה ביכולתה של האישה "  מצוות עשה שהזמן גרמא"והנושא השלישי שנזכר לעיל 

ל ליבה ומכאן שאם הייתה צריכה לקיים מצוות אלה הייתה מזניחה דברים להיקשר לדברים בכ

אם האישה הייתה מחויבת . דוגמא לכך היא סוכה... כגון טיפול בילדים דאגה לביתה וכו, אחרים

הייתה נאלצת לפגוע בדברים אחרים , כך שאת כל יומה הייתה צריכה לקשור בסוכה, למצוות סוכה

  .כגון חינוך ילדיה

נוטשת את ילדה הפעוט לצורך ארוחה , יתן לתאר אישה שביתה נמצא בקומה השלישית בבניןוכי נ

. לכן מנעו ממנה מצוות אלה מפאת חובות אחרות שהוטלו עליה, דבר זה אינו עולה על הדעת. בסוכה

, ושלא מתוך רצון לפגוע באישה נחסכו ממנה מצוות שונות, צורך זה הובן בבירור על ידי התורה

  . וקא מפני מעלתה הגדולה ותפקידה החשובאלא דו

התורה . ומכיוון שכך האישה היא חלק בלתי נפרד מבעלה, האישה והאיש יצירה אחת וגוף אחד הם

ועל כן , בנתה חלוקת תפקידים וקבעה משימות השייכות ומתאימות לאישה לפי אופייה כאם וכרעייה 

התורה קבעה במקביל משימות השייכות  .הטילה עליה תפקידים הקשורים לביתה ולגידול ילדיה

כיוון שהאיש , " מצוות עשה שהזמן גרמן"ללמוד תורה ולקיים גם : כגון, ומתאימות לאיש לפי אופיו 

מקיימן גם בעבור , האיש המקיים את המצוות הנוספות והמיוחדות דווקא לו , והאישה כגוף אחד הם 

  .אשתו

  

  ?וכיצד הן תורמים למעמדה? ת מהן זכויותיה וחובותיה של האישה היהודי .ג

נברר אילו זכויות וחובות , לאחר שהובן שעולם התורה וההלכה אכן תורם למעמד החיובי של האישה

  .וכיצד אלה תורמים למעמדה, קיימים לאישה היהודית

, נסתמן דפוס חיים אשר גורר תמונה של חיים אדישים, בהיבט הכללי על חייה של האישה בעבר

אלא שמה את כל יהבה , אינה לומדת ואף אינה מחפשת דרך לעזור לכלכלת הבית אשר בהם האישה

והיא מצידה תטפל בילדים ובבית בלבד דמות זו של עקרת הבית , עמוד התווך של הבית , על בעלה 

  .חסרת המעש לא בהכרח היה נכון



 'הבעזרת 

מכלכלות בנוסף הנשים היו עובדות ו, כאשר היהודים חיו בצילו של האיסלם, לפי מחקרים שנערכו 

. אחוזי הנשים היהודיות שעבדו עלו על אחוזי הנשים המוסלמיות שעבדו ודאגו לפרנסת הבית. לבעל

  .היה במרוקו, למשל,כך 

אל לנו לתפוס את , גם באותם הארצות שבהם הנשים היהודיות לא נטלו חלק פעיל בכלכלת הבית

על האישה היהודית . ירה בחוסר מעשאשר רוב יומה מעב, שגרת חייהן כשגרת חיים של עקרת בית

  .הוטלה החובה של גידול וחינוך הילדים לדרכה של התורה הקדושה ומכאן גם גודל ערכה ומעמדה

אז איך עליה , נשאלת השאלה אם לאישה העסוקה בגידול ילדיה אין אפשרות ללמוד תורה כמו הגבר 

האישה היהודית מקבלת את : כך היאוהתשובה ל. לקיים את מצוות לימוד תורה אשר הוטלה גם עליה

כגון בישולים , וחוסכת מהם את עמל הבית , שכרה בכך שדוחקת בבעלה וילדיה ללמוד תורה 

אישה צריכה ללמוד , בנוסף. כביסות וניקיונות ובדור הקודם אף תפירה של ביגוד חדש מפעם לפעם

  .מוסר והלכות שאיתן היא נפגשת בחייה היומיומיים, אמונה

  

  סיכום

  .נושא רחב הוא מאוד ואין אפשרות למצות אותו במאמר מצומצם זה, נושא מעמד האישה ביהדות 

במאמרי ניסיתי להגיע לחקר הדברים מתוך כוונה ללמוד יותר על עולמה של האישה ועל מעמדה 

  .המיוחד והחשוב

ישה במסגרת המאמר התייחסתי לכך שעל פי היהדות שלימות האדם מתאפשרת רק בהיות איש וא

כתבתי על כמה מן הדברים שנראה . הקמת בית ובניית זוגיות משותפת, מחוברים על ידי נישואין 

בהם לכאורה שהיהדות מפלה את האישה לעומת האיש וסיימתי את מאמרי בכתיבה על חלק 

  . מתפקידיה החשובים והתורמים לזוגיות להקמת המשפחה והבית המשותף

  



 'הבעזרת 

  בל תשחית
  איתן גבריאל

  

  .ונדליזם זוהי צורה שונה של התנהגות פלילית בולטת בייחודה. ית כיום מוגדר גם כונדליזםתשח-בל

ללא , נוער- י בני"הנעשים בעיקר ע, המונח ונדליזם כולל מעשי הרס והשחתה של רכוש ציבורי או פרטי

   .אלא הרס לשמו, מטרה והפקת תועלת כלשהי

 1:הוא בספר דברים, ונה שאנו נפגשים באיסור זההפעם הראש. תשחית הוא מן התורה-מקור האיסור בל

התורה כאן ". כי האדם עץ השדה...לא תשחית את עצה לנדוח עליו גרזן...כי תצור על עיר ימים רבים"

שלא להשחית דברים  תשחית הוא- י התורה הרעיון הכללי של בל"מתארת מקרה של כריתת עצים אך עפ

, קורע בגדים, כל השובר כלים. ין שאר כלים או חומרי גלםב, בין אם הם דברי מאכל, שיש בהם תועלת

שהמשמעות של , ל"כך גם פרשו חז. 'בל תשחית'עובר על איסור , הורס בניין או סותם מעיין שלא לצורך

  .תשחית היא השחתת של דבר שיש בו תועלת-בל

שאסרה השחתה שלא לא זו בלבד . היהדות תבעה יחס של כבוד והערכה לכל דבר הניתן לשימוש בני אדם

  .אלא שתבעה כי אדם ינצל את רכושו בצורה רציונלית ומבוקרת ולא יבזבז כספו לריק, לצורך

כי מי שאפשר לו  2עד קצה הגבול בקובעו) תשחית-בל(מתח עקרון זה , רב חסדא, אחד מהאמוראים

". תשחית-בל"ום הרי זה עובר מש, ואוכל לחם חיטים שהוא יקר יותר, שהוא זול, באכילת לחם שעורים

עובר , שהוא יקר, ושותה יין, שהוא זול, כי מי שיכול להסתפק בשתיית שכר 3קבע, רב פפא, אמורא אחר

-בל: "וקבעה כי העיקרון הנכון הוא, ואולם הגמרא דחתה דעה קיצונית זו כמוטעית". תשחית-בל"משום 

משישמור , ילת מאכלים משובחיםמוטב שישמור אדם על גופו על ידי אכ, כלומר". עדיף -תשחית דגופא

כי אסור לאדם לבזבז ממונו לריק וחייב הוא , העקרון היסודי המקובל בהלכה הוא, מכל מקום.  4על ממונו

  .לנצלו ניצול רציונלי ושקול

, אילנות סרק. נכנסת כל פעולה המונעת מבני אדם להפיק הנאה מהחפץ, "השחתה"לתוך ההגדרה של 

רק עץ אשר תדע כי לא עץ מאכל :"שכן כתוב בתורה בפירוש, נכללים באיסור שאינם מוציאים פרי אינם

תשחית נאמר רק -איסור בל. אילן סרק מותר להשחית אף אם אין תועלת בכך, "הוא אותו תשחית וכרת

מותר לקצוץ עץ כדי למנוע נזק לאילנות , למשל. אבל לא בדרך של תיקון, בדרך של קלקול והשחתה

או , לצורך שימוש טוב יותר בחומר הגלם של העץ, כדי שלא יכנס לשדה אחר, ואחרים שטובים ממנ

למשל לשרוף עצים כדי להתחמם , מותר גם לצורך הנאת הגוף, כמו כן. לצורך שימוש במקומו של העץ

  . אם אין לו חומר בערה אחר, בהם

  .חות טובהופכים את העולם למקום פ, והשחתה, האיסור הזה ניתן לנו כדי שנבין שקלקול
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 'הבעזרת 

ידוע -שורש המצווה" 5:האיסור בא ללמד אותנו שנתרגל לאהוב לדבוק בטוב כפי שכותב ספר החינוך

שהוא כדי ללמד נפשנו לאהוב הטוב והתועלת ולהדבק בו ומתוך כך  תדבק בנו הטובה ונרחיק מכל דבר רע 

הבריות ומקרבים אותן  אוהבים שלום ושמחים בטוב –וזהו דרך החסידים ואנשי מעשה , ומכל דבר השחתה

- ויצר עליהם בכל אבדון והשחתה שיראו ואם יוכלו להציל, ולא יאבדו אפילו גרגר של חרדל בעולם, לתורה

  ...".יצילו כל דבר מהשחית בכל כוחם

כך צריך להיזהר יותר שלא , וככל שהדבר חשוב יותר. כידוע ישנו איסור כללי שלא להשחית דבר מועיל

שהוא הדבר הנחוץ ביותר , מזונו של אדם, נאמר לגבי הפירות' בל תשחית'איסור שכן יסוד . להשחיתו

, אזהרות רבות הבאות להרחיק את האדם מהשחתת מאכלים, אכן מוצאים אנו בדברי חכמים. לקיומו

שמא , לכן הזהירו שלא להעביר כוס מלאה במשקה מעל לחם. ובמיוחד מהשחתת לחם שהוא עיקר מזונו

  .וימאיסנו מלהיות ראוי לאכילה, בכוס על הלחםישפך מן הנוזל ש

  .ולכן אסרו לזרוק לחם ממקום למקום, לגבי לחם הוסיפו והזהירו שלא לזלזל בכבודו

שלא יזרוק את האוכל לפח אלא ישמור אותו ויאכל הוא , אדם שערך סעודה גדולה ונשאר לו אוכל

ואם עוד נשאר לו יחלק לעניים וכך גם , ואם נשאר הרבה אוכל יחלק לקרוביו ושכניו, ומשפחתו אחר כך

  .תשחית ונתן צדקה לעניים-לא עבר על איסור בל, עשה שתי מצוות

  .אזי אין זו השחתה והדבר מותר, יש גם מקרים בהם להשחתה יש סיבה חשובה

כדי שגם בעת השמחה לא יישכח הצער על חורבן , ידוע המנהג שהחתן שובר כוס מתחת לחופה, למשל

אין הדבר נחשב להשחתה , כיוון שהדבר נעשה לשם תועלת חשובה של הזכרת בית המקדש. בית המקדש

  .אסורה

  

  סיכום

  .ונרגיל עצמנו למעשים טובים, התורה נתנה לנו את האיסור הזה כדי שנלמד להעריך ולדבוק בטוב

  .עלו והצליחו בכל מעשה ידכם
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  שמירת הברית
  אריאל דהן

  רקע 

  :ות בחרתי  בנושא זה מכמה סיב

על אחת כמה וכמה לאור התפתחות התרבות המתקדמת .  זה נושא מאוד בוער בעולם הנוער מאז ומתמיד

, אופנה:לדוגמא.שלנו שגורמת לבני נוער לעמוד בניסיונות קשים מאוד בכול הקשור לענייני צניעות

  !!ט בלחיצה על כפתור באינטרנ: בזמן מהיר כגון   -נגישות הפריצות. דיבור זול, פריצות

  . דרכי התמודדוית במישור הרעיוני והמעשי, אנו נעסוק בחומרת פגם הברית

  

  : במאמר זה נכתוב על הנושא דרך הנקודות הבאות

 ? למה בעצם שומרים על הברית שאסור לפגום  .1

 ?איך זה פוגע בחיי הנישואים שלנו  .2

 ?למה האדם הולך וחוטא למרות שיודע שאסור  .3

 ?הברית איזו מצווה יש למי ששומר את .4
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  מהי שמירת הברית

  .אדם צריך לשמור שלא להוציא זרע לבטלה  ולהתרחק מדברים שיכולים להביא לזה

  ? מדוע הקדוש ברוך הוא הטביע באדם את  היצר החזק הזה להתמודד איתו

משתמשים בו בזמן ובמינון  , צר חזק אם מתמודדים איתובדבר שיש בו י, זה גם מלשון יצירה כלומר, יצר

קל וחומר שמדובר באיבר ,  נכונים הדברים לגבי כל יצר שלילי שקיים באדם. נכון יש בו יצירה גדולה

וגם אפשרות של יצירה ) שקשה להתמודד איתו !יצר הרע גדול (אפשרות של דבר יצרי מאוד . אחד

, את הבחירה להבדיל ביניהם נתן הקדוש ברוך הוא לאדם לבחור , את השליטה , חיובית גדולה מאוד

האדם גם פועל לפי  אינסטינקט אבל  גם . אינסטינקט טבעי  ללא הפעלת השכל  בעלי חיים פועלים לפי 

האדם יתחיל לעשות , להיות שותף ביצירת ילדים. כשלאדם יש את הציווי הברכה. מפעיל את השכל

האדם עלול להגיע למסקנה שלילית ) להביא ילדים לעולם (לעשות זאת , משתלם, חשבונות האם כדאי

לכן הטביע הקדוש ברוך הוא . 'קשה לפרנס ילדים וכו,קשה לחנך ילדים , מהסיבה שקשה לאישה ללדת

כך מתארת לנו הגמרא במסכת . באדם יצר חזק מאוד שגם יגרום ויעודד לעסוק בשותפות ביצירת חיים

אמרו חכמים כיון שהקדוש ברוך :הסבר לדברי הגמרא . ''כליא עלמא ...רצון הוא אמרו הואיל ועת "יומא 

אמר .ביקשו חכמים וגם זה ניתן בידם, הוא שומע לתפילתנו נבקש רחמים גם על היצר העריות שיתבטל

אסרו אותו שלושה ימים ,להם הנביא תראו שאם אנו נהרוג את יצר העריות לא תהיה פריה ורביה בעולם 



 'הבעזרת 

ולא מצאו בכל ארץ ) שהטילו אותה עכשיו אחרי שנאסר היצר (וחיפשו האם יש ביצה בת יומא והלכו 

  .הגמרא הגיעה למסקנה שאכן אם יהרגו את יצר העריות יכלה העולם , ישראל

  

  האם זה פוגע בחיי הנישואים 

מטרה זאת ל שאיבר זה יש בו את הכוח ליצירה יוצא שהוא נברא כדי לממש "לאור הנ,מבחינה רעיונית 

ולכן הוא שמור למקום אינטימי שבין איש לאשתו וברגע שמשתמשים בו לדבר אחר זה פוגע בערך 

  .השמור לקשר בין איש לאשתו והופך איבר זה לדבר זול יותר

  

  למה האדם הולך וחוטא שהוא יודע שזה אסור

והיה לכם ''בכול יום ועל זאת אנו מתפללים ומשלשים ,הנה הסיבה העיקרית מכולם היא שמירת העיניים

ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עינכם אשר ,ועשיתם אותם ' לציצית וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות ה

העין רואה והלב ,הלב והעיניים הם מרגלים לגוף ומסרסים לו את העבירות - י"ופרש," אתם זנים אחריהם

  .חומד והגוף עושה את העבירה

ר שולט אלא במה 'אין יצה" כדאמרינן,ת בא מחמת ההסתכלויות בנשים על האדם לדעת שעיקר פגם הברי

האם מכך הסתכלותי ,האם כשאני הולך ברחוב לרגל עיסוקי ? ושמא יאמר האדם ומה בכך, "שעיניו רואות

וכבר אמרו ! הרי לאחר מכן מסיח אני דעתי מכך,ועוד? שבאה שלא במתכוון עלול להגיע לידי פגם הברית

וכל המסתכל בעקבה של אשה הווין " כל הצופה בנשים סופו לבוא על ידי עבירה"בטיחו ל וה'על זאת חז

עליו ,לפיכך על האדם לדעת שאם הוא הולך ברחוב ורואה מראות אסורות ,ליה בנים שאינם מהוגנים 

וטוב ",כי העין רואה והלב חומד וכלי המעשה גורמים,י הסתכלותו לא ימלט מעוון זה "לדעת בבטחה כי ע

והנה ,שלא יהרהר ביום בוא ויבוא לידי קרי בלילה  -"ונשמרת מכל דבר רע. "ראה עיניים מהלך נפשמ

וזאת היתה כוונת רב ששת שלא היה ? כ איך יהרהר בלילה"ומי שלא ראה ביום א,י ראיה "ההרהור בא ע

  .אמותיו כמוציא זרע לבטלה ' כי המסתכל חוץ לד,אמותיו  4- מסתכל חוץ ל

   

כדי לשמור על ,האם יש נוסחת פלא שיכולה לנטרל את היצר הרע הזה :ה עדין להישאל השאלה שיכול

יותר חזקים ,אמונה שאתם חזקים, אמונה בעצמכםודאי שיש נוסחה והיא : והתשובה,עצמנו עד החתונה 

והתנדף כמו ענן ,מתברר שהוא היה חלש מאוד ,ואחרי שמתגברים עליו ,היצר הוא מקסם שוא . מן היצר

כוחות של צריך לזלזל , כוחות של טוהר ושל קדושה, כוחות אלהיים, הנשמה מלאה כוחות עצומים. בוקר

, הוא דומה לחבר רע עם עצות רעות. לא כאל עצם מעצמיותנו, בו צריך להתייחס אליו כאל דבר מבחוץ

ת אותך לצעוק עליו על כך שהוא מנסה לפתו, עליך לענות לו בביקורת חריפה, שכאשר הוא פונה אליך

אפשר להעביר את היד מעל המצח , אפשר לקום בזעם נגד היצר, לגעור בו בדיבור, אפילו, אפשר. לרעתך

לא , כמובן להתרחק מן הכיעור ומן הדומה לו ומן הדומה לדומה לו. כדי לגרש את המחשבות הרעות

היפגש במקום ולא עוד אלא ל, להיזהר בהלכות יחוד, שם החטאת רובץ בפתח, להיפגש במקום מבודד

בזכות הצניעות .אשר עצם מציאותם תמנע אותנו מכל שמץ של שמץ של עברה , שיש בו עוברים ושבים

  .נזכה לבניית בית נאמן בישראל 
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  יזו מצווה יש למי ששומר את הבריתא

  "1האל הנאמן שומר הברית והחסד לאוהביו ולשומרי מצוותיו לאלף דור, האלקים הוא אלוהים' וידעת כי ה"

לפני כל מעשה שעושה האדם עליו לחשוב לדעתו האם .הוי מחשב שכר מצוה ושכר עבירה:ל 'אמרו חז

הן לו אישית , ומה עתיד המעשה אשר יעשה לגרום,המעשה אשר אותו הוא הולך לעשות מותר או אסור 

יע כל עשה עבירה אחת הכר,עשה מצווה אחת הכריע כל העולם כולו לכף זכות :כנאמר , והן לעולם כולו

  .כן הבאנו כאן את המעלות אשר שומר הברית זוכה להן–על  העולם כולו לכף חובה

  אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ ' כה אמר ה",העולם קיים עליו שנאמר,כל השומר בריתו

 "לא שמתי

  כאילו קיים את כל התורה כולה .כל השומר בריתו. 

 ה ממש בלי מסך המבדיל "ת את הקבלעתיד לבוא זוכה לראו-כל השומר בריתו. 

  זוכה שנשמתא קדישא אתאחיזת ביה–כל השומר בריתו . 

  ודיוקנה רשים בשכינתא,וזוכה לצלם אלוקים ,זוכה שהשכינה תשרה בו תמיד –כל השומר בריתו . 

  וסתם יצר הוא יצר העריות" הכובש את יצרו?כי איזהו גיבור ",נקרא גיבור –כל השומר בריתו. 

 הן פרנסה והן שאר הדברים, מר בריתו מושך עליו כל מי השפעות טובות כל השו . 

  ואין שום אדם ושום דבר  בעולם שיכול ליגע בו ולהזיקו,ה שומר"הקב–כל השומר בריתו . 

  זוכה להיות מרכבה ליסוד .ודעת ,בינה , וזוכה לחכמה, מחשבתו מזדככת–כל השומר את בריתו

זוכה ,זוכה לאמונה שלמה ,זוכה לעשות צדקה כראוי .בריו מקובלים וד,זוכה לזכות אחרים ,העליון 

  . מושגח בהשגחה פרטית יותר מכל העולם,להתפלל כראוי

אין ,כל זמן שעם ישראל שומרים הברית :והיא ,היא המעלה הכללית , והמעלה האחרונה והחביבה מכולם

  .כל אומה ולשון יכולים לשלוט בהם ולעשות להם כל רע

  

  ים על פגימת בריתאיך מכפר

  .הדברים המועילים לכפרה. בספרי האחרונים מובאות מספר דרכים לכפר על עוון זה

  ואפילו היה בו שמץ מינות ,שנה 70קורעים לו גזר דינו של ,כל העונה אמן יהא שמיה רבה בכל כוחו

יבריו ולענות וכתב בזוהר הקדוש שצריך לזעזע כל א.ובכל כוונתו –י בכל כוחו "ופירש רש.מוחלין לו

מובטח לו שימחלו כל ,יהיה רגיל בעניית אמן , ואם יחזור בתשובה ולא יחטא עוד,בקול תקיף 

 ,עוונותיו

  כאילו ,ויאמר זאת בקול רם ובשמחה רבה ,שאומרים בכול יום ) אז ישיר משה (יכוון בשירת הים

" ישראל מים סוף ויסע משה את"שנאמר ,הוא עצמו יצא אותה שעה ממצרים וניצל מהים ומפרעה

 . שהסיעם מעוונותיהם שנמחלו על ידי שירה

                                                             
  ט',ז דברים  1
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  ו או "אז כשיש עליו קטרוג ח,אדם שמרגיל עצמו לדון את השני לכף זכות :הדן את חברו לכף זכות

כשם שהוא דן לכף זכות כך אין לכם רשות לחייבו רק ,אומרים בשמיים למקטרג ,על אחד מבני ביתו 

 . לזכותו

 מוחלין לו על כל עוונותיו ,אדם כשר  כל הבוכה ומתאבל על. 

 שני מלאכי השרת אומרים לו וסר עוונך וחטאתך תכופר ,כל המתפלל בערב שבת ואומר ויכולו  

יתברך ' שה,והנה כל העיקר ההתבודדות הוא לעורר רחמים על עצמו .ואחרון חביב הוא ההתבודדות 

ונו בזה העולם והמובחר שבהתבודדות הוא ויזכהו לתקן ולהשלים תיק,יטהר נפשו וגופו ויקרבו אליו 

' ז ירגיש הקלה בכאביו וירגיש קירבה לה"ועי,יתברך' ויפריש מחשבתו לה' שיתבודד עצמו בביתו עם ה

יש להישמר מהפרצה :הערה.(וזה תיקון גדול שאפילו גדולי עולם היו נוהגים בו לעיתים קרובות ,יתברך 

  ).בות לא טובות בהתבודדות דבר העלול לגרום לעצבות ומחש

  

   איך מונעים מלפגום בברית

  :עצות וסגולות להינצל מפגם הברית 

ל "וכבר אמרו חז,"ואחד מהן הרהורי עבירה,שלוש עבירות אין אדם ניצול מהן בכל יום : "ל"אמרו חז

  . כן הבאנו כאן סגולות ועצות נוספות להינצל מהן-על,הרהורי עבירה קשים מעבירה ,

יסתכל בעיניו על הדופן השמאלי של ,הרהורים ואין יכול לשלחם במחשבתו אם באים על האדם  .א

 . אזי ינעוץ גודלי אצבעות רגליו בחוזק בארץ,ואם זה לא עוזר ,חוטמו 

 .וינצל מהם ,יטבול במים קרים או יכניס ידיו ורגליו במים קרים  .ב

מלאכי ,אלם צעקו חוצה הן אר:"סגולה לזה יאמר ,כול ההולך ברחוב ומפחד לבל יכשל בראיית נשים  .ג

 " שלום מר יבכיון

 אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה :"יאמר הפסוק  .ד

 . ויעביר ידו על מצחו בכל פעם שיאמר פסוק זה, "לב טהור ברא לי אלהים :"יאמר הפסוק  .ה

, אם בעיתונים או באינטרנט או ברחוב , ישתדל האדם שלא לראות תמונות של נשים: עצות אישיות  .ו

. להתרחק מאנשים שמדברים על נשים בצורה גלויה אחרת מחשבותיו יעלו עליו.וכדומה בסרטים  

 . וכך המחשבות יתנדפו, שיחשוב על אשת חייו העתידית

כך גם על האדם לטהר את עצמו , כשם שאדם רוצה להינשא עם אישה טהורה ללא עבר שלילי

  .בריךמה ששנוי עליך אל תעשה לח. לקראת חיי הנישואין -ומחשבותיו
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  תיקון המידות 
 מתנאל דהן

 

דוגמאות למידותיו של ? האם ניתן לתקן את המידות . מאמר זה עוסק בתהליך תיקון מידותיו של האדם

ומדוע ישנה חשיבות לתקן את ? האם האדם בטבעו הוא טוב? מה משפיע על מידותיו של האדם? האדם

  ?האם יש מידות חשובות יותר מן האחרות? המידות

  

 בין מידות ליצרים הבדל

והם בעצם נמצאים כבר בתוך גופו של האדם , היצרים הם כמו יסודות שמרכבים את האדם -היצרים 

, ארבע, תינוק לא חוטא בגיל שלוש: "כמו שרבותינו אמרו, משנולד ואז בגיל מסויים הם יוצאים החוצה

אבל ברגע בריאתו הוא ישר . )יצר הרע. (מגיל עשר מתחילים לצאת ממנו היצרים, " 10עד .... חמש 

  .ותמים

לעומת זאת המידות הן יסוד והטבע שיש באדם אם האדם ישפר את טבעו כך גם המידות שלו  - המידות 

כמו , )גם בחיות יש מידות ומן המידות של החיות האדם   מבסס מידותיו(ומידות יש בנפש כל חי . ישתפרו

  ". עריות ומהתרנגול את דרך הארץומהיונה את , מהחתול למד את הצניעות: "שכתוב

  

 דוגמאות למידותיו של האדם

היא תפתח לפניו הרבה שערים , מידת הענווה היא מידה שאם האדם יצליח להקפיד עליה -מידת הענווה 

וזה צריך לדעת מתי לעשות , מידת הענווה היא לאו דווקא לעשות את עצמך קטן, ותעזור בשאר המידות

 . זאת

, כל מיני גיהנום שולטים בו, רבותינו אומרים עליה שכל הכועס. ס  היא מידה רעההכע - מידת הכעס 

למענהו וגם ' כל פועל ה:" שנאמר, "ואין רעה אליה גיהנום, הסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך: "שנאמר

  ."רשע ליום רעה

  

  האם ביכולתו של האדם לשנות את מידותיו

זה לא רק שאדם בא אני , זהו תהליך ארוך ומורכב, אבל שאדם יכול לשנות את מידותיו:ם אומר"הרמב

הוא צריך לשנות את האופי שלו שהוא כמו חומר , עכשיו לא אדבר לשון הרע ולמחרת הוא שוב ידבר

גלם שניתן לשינוי אבל בתהליך ארוך ואז שהוא יצליח כבר לא יהיה לו את היצר לדבר לשון הרע כמו 

, שבאמת רוצה לשנות את האופי יצליח מבחינה חיצונית ופנימית רק בנאדם. לפני שהתחיל את התהליך

אבל אדם שלא באמת רוצה אז יכול להיות שהוא יצליח מבחינה חיצונית אבל מבחינה פנימית הוא לא 

  .יצליח
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 האם טבעו הראשוני של האדם הוא טוב

לת לשינוי ולתיקון עם יכו,שאדם נולד עם נטייה לאחד הצדדים , ם אומר על זה שיכול להיות "הרמב

או שננצל את הנטייה שלנו לדבר , ה מצפה מאתנו שאנו נשנה את האופי שלנו או שנשפר אותו"הקב

  .חיובי

  

 מדוע חשוב לאדם לשנות את אופיו הראשוני

ה לא היה מצפה מאתנו שנשנה את האופי או שנשפר אותו היה בורא אותנו מושלמים זה כבר לא "אם הקב

ה היה בורא אותנו ככה אז לאדם כבר "ואם הקב. זה יהיה עולם של טיפש וחכם, רעיהיה עולם של טוב ו

ואז האדם לא יבין שהוא צריך לבחור בעולם של טוב , לא תהיה בחירה חופשית כי הוא נולד כבר טוב

  .לבדו

  

 האם יש מידות חשובת יותר מן האחרות

י זה שאדם משפר "היא מידת הענווה וע המפתח למידות הטובות, ישנן מידות מסוימות שהן מקור המידות

אבל אין הכוונה  שהוא לא יעשה כלום ואם הוא שיפר , היא תוביל אותו לשאר המידות, את המידה הזאת

  .אבל היא תקל עליו בשאר המידות. יש עוד עבודה לפניו, את מידת הענווה הוא שיפר  הכל

אז הוא יושפע מהן גם , האדם לא יתרחק מהןשאם , ובמידות הרעות עמודות בראשן מידות הכעס והגאווה

שאדם צריך אפילו להתרחק : ם אומר"בשאר המידות ולכן צריך להתרחק מהן עד כדי כדי כך שהרמב

לצד הנגדי של מידת הכעס ומידת הגאווה כי הן מידות רעות וחמורות שמשפיעות על האדם ומקלקלות את 

 . תהאופי שלו וזה יבוא לידי ביטוי גם בשאר המידו
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  פיקוח נפש
  משה ווסה

  הקדמה

בחרתי בנושא פיקוח נפש מפני שהוא מעניין אותי ויש על הנושא הזה הרבה מידע שצריך לדעת ורציתי לכתוב על 

  .כדי שאדע יותר על הנושא, זה מאמר

ועוד  בכבישים, צבא: גיל שלפעמים מסכנים את החיים כגון, חשיבות מיוחדת נודעת לנושא זה בגיל שבו אני נמצא

  .הרפתקאות שונות

  :במאמר זה אעסוק בכמה שאלות עיקריות 

  ?מה יחס ההלכה לאדם העובר על חוקי בטיחות בדרכים  .1

  ?עובר בכך על איסור תורה או לא , או אינו שומר מרחק , האם אדם הנוסע במהירות מופרזת  .2

  ?ל "צהעל איזה איסור עובר נהג העובר על חוקי הבטיחות בדרכים ברכבים השייכים ל .3

  ?האם חייב לנסות להצילו , אם אדם רואה ששודדים באים להרוג בן אדם יהודי .4

האם יכול להמשיך ולשאת כפיו ולברך את ישראל ? מה הדין אם חס וחלילה כהן דורס אדם למוות  .5

  ?בברכת כהנים או לא 

  ' ?האם אדם שעושה ביטוח חיים מעיד על חסרון באמונה בה .6

  ?האם הוא עובר על מצוות עשה או על מצוות לא תעשה , שבביתו כשיהודי לא בונה מעקה בגג .7

  

  מהירות גבוהה מן המותר או אי ציות לחוקי הבטיחות 

אדם שנוסע במהירות גבוהה מן המותר או אדם שלא מציית לשאר חוקי הבטיחות בדרכים עובר על איסור 

כי אם אתה לא , על נפשות של אחרים  וגםמאוד בגלל שהתורה ציוותה אותנו לשמור על נפשותינו . דאורייתא

ואין הכוונה רק שלא . שומר על המהירות המותרת אתה יכול חס וחלילה להרוג אנשים אחרים וגם לפגוע בעצמך

  .אלא הכוונה גם להתרחק מסכנה ולהיזהר ממנה, נתאבד 

  

  נהיגה במהירות מופרזת

מכיוון שחוקי התנועה לא נקבעו סתם , ר מהתורה אדם הנוסע במהירות מופרזת או אינו שומר מרחק עובר על איסו

ידי אנשים מומחים שבדקו וחקרו את  אלא הם נקבעו על, כדי להרגיז את הנהגים או סתם באקראי או בזלזול 

יש בזה סכנה גדולה שיכולה לגרום , שאם במהירות כזו או בעקיפה במקום שאסור בו , הנושא והגיעו למסקנות 

  .וממילא אדם שעובר על החוקים האלו עובר על איסור מתורה, מוות חס וחלילה לנזק ואסון גדול כמו 

  

  ל"עבירה על חוקי הבטיחות בדרכים ברכבים השייכים לצה

ל עובר על איסור של גזל בנוסף לאיסורים שכבר "נהג העובר על חוקי הבטיחות בדרכים ברכבים השייכים לצה

שינהגו ברכבים הצבאיים שלא על פי חוקי התנועה והחוקים , ופן כי זה ברור שהצבא לא מסכים בשום א. הזכרנו

  .הצבאיים

וזה . זה כמו שמשתמש ברכב שלא שלו ובלי רשות ועובר על איסור גזל,גם נהג שנוהג ברכב צבאי ועובר על החוק 

  .ידוע שגזל ציבור יותר חמור מגזל יחיד
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  " לא תעמוד על דם רעך"

והוא יכול , ואם נודע לו שגויים מתכננים להרוג את חברו . חייב להצילו, ודי אדם שרואה שודדים באים להרוג יה

  .חובה עליו להשקיע את כל מאמציו כדי להצילו, לעצור אותם או לשנות את דעתם 

  ".לא תעמוד על דם רעך:"ואם הוא לא מתייחס או מנסה להעלים עין ולא מנסה להצילו הוא עובר על הלאו

  

  במזיד / וגג כהן שביצע הריגה בש 

ובפרשכם כפיכם אעלים עיני : שנאמר, כהן שהרג את הנפש לא ישא כפיו : "בתלמוד מסכת ברכות אמר רבי יוחנן 

  .אינו יכול לברך את ישראל, כלומר כאשר ידי הכהן אינן נקיות מדם". ידיכם דמים מלאו, מכם 

בכל , אין הבדל בין הורג במזיד להורג בשוגג ו. שכהן שהרג את הנפש אינו רשאי לישא את כפיו, וכן נפסק להלכה 

ואם הוא בירך ברכתו . ולא יכול לשאת כפיו ולברך את ישראל, ידיו אינן נקיות  –אופן מאחר שבפועל הרג 

  .לבטלה

  

  לבין הצטרפות לביטוח חיים ' היחס בין אמונה בה

מפני שזה כמו כל , פוליסת ביטוח שאין שום חסרון של אמונה בקניית , ל "השיב על זה הרב משה פיינשטיין ז

אלא , ואין סומכים על הנס , ובכל עסק צריך לקחת בחשבון את כל השיקולים והסיכונים . העסקים שאדם עושה 

, ירצה ישלח לי פרנסה' ואם ה, וכשם שאדם לא יכול לומר לא אלך לעבוד. ה מנהל את העולם בדרך הטבע "הקב

אלא הסיכונים הטבעיים קיימים ויש ,ירצה לא יקרה לי דבר ' עצמי ואם הכך לא יכול האדם לומר לא אבטח את 

וראוי גם לאנשים כשרים ויראי שמים לבטח את שטוב : " מסכם הרב פיינשטיין.להתמודד עמם בדרכים טבעיות

  ".  עצמם

  

  מצוות עשית מעקה 

ועשית : "שנאמר, ות הנפילה בכדי למנוע על ידו את סכנ, לכל אדם ישנה מצוות עשה לבנות מעקה בשולי הגג 

  לא רק שביטל את מצוות עשה אלא גם עבר על מצוות , ואם לא בנה מעקה ". מעקה לגגך

והוסיפו ופרשו החכמים שכוונת התורה במצוות המעקה היא מצווה ". ולא תשים דמים בביתך:" לא תעשה שנאמר

מעקה הוא דוגמה למצב מסוכן שהתורה מצווה כלומר הגג ללא ה. שניזהר ונשמור על עצמנו מכל הסכנות , כללית 

שכל : ם"פסק הרמב. וגם הדין לגבי כל המכשולים והסכנות שעלינו להישמר מהם . למנוע אותו באמצעות מעקה 

הישמר לך ושמור : "שנאמר . מצוות עשה להסירו להישמר ממנו ולהיזהר היטב, מכשול שיש בו סכנת נפשות

  ".נפשך

  

  סיכום 

. ו כי מצות פיקוח נפש נוגעת בהרבה מקומות בחיינו ושמירת הנפש פירושה שותפות בקיום העולםבמאמרי זה ראינ

  .ית לחיים יפים יותר"חובה גדולה מוטלת על כתפינו להיזהר ולהזהיר קטן וגדול ובכך נזכה בעזה, על כן

כל מה שצריך לעשות  אלא תעשה' , דבר שני וחשוב לא פחות  האמונה איננה אומרת אל תעשה דבר ותסמוך על ה

ובזה בעצם מתגלה תפקידו של . ' עדיין אתה צריך לעזרת ה, על פי השכל ועל פי הטבע ותדע שאחרי שעשית הכל 

הוא הנותן את הכוח ואת ' וה, האדם מתאמץ ומשתדל לשם שמיים . ה בתיקון עולם"האדם להיות שותף עם הקב

  . ההסכמה שמאמציו ישאו פירות
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  התשובה
  ניעידן זנד

  מהי תשובה ולמה קוראים לה תשובה

לפני מעשה , אחרי שאדם חטא צריך הוא לשוב לקדמותו הראשון: בשני מובנים, מלשון לשוב –תשובה 

  .מלשון לשוב לבוראו השני, החטא

, צריך אדם להפוך ולשנות את כוחות הרצון השליליים שנבנו באישיותו על ידי המעשה הרע שעשה

  .מהם יפיק טובלכוחות רצון חיוביים ש

  

  איך אדם חוזר בתשובה

  ישנם ארבה שלבים לחזרה בתשובה 

 .אדם צריך לדעת שמה שעשה זהו חטא ומעשה לא טוב , הכרת החטא  –הראשון  .1

אדם שהכיר בחטא צריך להצטער על המעשה שעשה ועצם הכרת האדם בפגמיו , חרטה  –השני  .2

 .מחלישה את ההשפעות השליליות ומקטינה אותם 

, שעדיף לטמון את הראש בחול ולא להביט על החטאים וזה עשוי להקל על מצפונם, בריםיש סו

לעומת זאת הכרת . והם טועים כי עמוק בנפש הפגמים ממשיכים לכרסם ולסדוק את האישיות 

  .החטאים מחלישה את כוחם ואת השפעתם

  .פני בוראואדם אומר את החטא מתחילתו ועד סופו ומפרט אותו ל, וידוי  - השלב השלישי .3

אחרי שעשה את שלושת השלבים הראשונים אדם בוחר לעזוב . השלב הרביעי הוא עזיבת החטא .4

  .את החטא ולא לעשות אותו שוב

  .ואדם שאומר אחטא ואשוב תשובתו לא מתקבלת

  

  האם התשובה היא רק לחילוניים 

ניין שצריך לחזור בכל ומ. שכל אדם בכל יום צריך לחזור בתשובה, ם בספרו הלכות תשובה אומר "הרמב

 –ם "עונה על כך הרמב" צריך אדם לחזור יום אחד לפני מותו בתשובה" מכיוון שרשום ? יום בתשובה 

ולא משנה מי אתה ומה מצבך , שצריך אדם לחזור כל יום בתשובה - מכאן? והרי אדם יודע מתי יום מותו

  .הרוחני

  

  האם לכל חטא יש אותה תשובה

ודוי , חרטה,הכרת החטא , ום צריך לעשות את ארבעת השלבים של התשובה על חטאים שבין אדם למק

  . על חטאים שבין אדם לחברו צריך לפייס את האדם שפגע בו. ועזיבת החטא

  ?ואם לא רצה חברו למחול לו 

ם בהלכות תשובה אומר אם לא רצה חברו למחול לו מביא לו שורה של שלושה אנשים שמבקשים "הרמב

אם עדיין לו רצה למחול מביא לו עוד שלושה אנשים ומבקשים ממנו עוד פעם שימחל  –ממנו שימחל לו 
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לו ואם עדיין לא רצה למחול מביא לו בפעם האחרונה עוד שלושה אנשים ואם לא הסכים למחול לו בפעם 

ם ילך ויבוא אפילו אלף פעם "אומר הרמב –ואם פגע ברבו . הוא החוטא  –האדם שלא מחל , השלישית 

  .שימחל לועד 

  

  מהי המטרה של התשובה

והחוזר , המטרה העיקרית של התשובה היא התקרבות לבורא כי הבורא הוא עיקר השלמות והטוב

  .בתשובה הוא עוזב את החטא וכך מתקרב לבוראו

  

  מהי המעלה של התשובה 

 –שלו החזרה בתשובה היא דבר קשה מאוד לאדם מכיוון שהאדם צריך להתגבר על תאוותיו והרצונות 

  .ולכן השכר עליה מרובה , והאדם כביכול צריך לנצח את עצמו

  .ואפילו אדם שהוא רשע גמור שרק הרהר תשובה בליבו נחשב באותו רגע כצדיק גמור 

  .כל העברות של אותו אדם הופכות למצוות  –אם אדם חוזר בתשובה מתוך אהבה 

  .כל עברותיו נמחקות  –ואם חזר מתוך פחד 

  

  גמורה  האם יש תשובה

ותשובה גמורה היא שאחרי שאדם חטא הוא מגיע בדיוק לאותה סיטואציה שבה חטא ומתגבר על , כן

  . התאווה שלו ולא חוטא
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  שמירת נגיעה 
  בי'שניר חג

  ?למה לאדם לשמור נגיעה 

השמירה אינה ערובה ובטחון כלפי : פ המילון הוא "פירושו של המונח ע -"אין אפוטרופוס לעריות" .א

והוא מסביר שאפילו חסיד שבחסידים אין ממנים אותו אפוטרופוס על העריות ולכן אין ממנים . עריות

בגלל , אפילו אדם נאמן גלאט כשר להיות שומר בחצר שיש בה נשים אף על פי שהוא עומד בחוץ

 ". אין אפוטרופוס לעריות"ש

עצום ואמיתי כלפי אשתו  אדם חייב לשמור נגיעה כדי שבזמן שהוא יתחתן הריגוש שיהיה אצלו יהיה .ב

אם הם לא ישמרו נגיעה לפני החתונה הם יאבדו את הריגוש האמיתי והייחודי , ולהפך גם אצל האישה

 . זה לזה

אדם הנוגע בבת זוגתו פוגע בקשר בכך שהוא מסיט את הקשר מהשכל אשר בונה אותו להיות יציב  .ג

לבנות את הקשר כקשר יציב ואמיתי אל הרגש אשר הוא שיקרי ולא נותן להם את האפשרות 

 . המתבסס על השכל ולא רק על הרגש אשר יוצר מעטפת סביבם

אדם אשר היה  רגיל לנגוע בנשים להנאתו לפני חתונתו הורס לו את הנאמנות אשר אמורה להירקם  .ד

לאחר  החתונה  הוא לא יכול לשנות דבר זה , בינו לבין אשתו כי אדם אשר הרגיל עצמו לנגוע בנשים

 .הנאמנות אשר תשרה בבית תהיה דלה ופחותהובכך 

אדם אשר רוצה שאשתו תהיה מיוחדת וייחודית בשבילו ושלא הייתה עם גברים אחרים לפניו וכל  .ה

לכן כדי להגיע למציאות יפה שכזאת החובה תחול על כולנו לשמור , מחשבותיה יהיו אך ורק עליו

 . נגיעה בין אחד לשני

כאשר (שים לפני חתונתו וגם לאחריה בזמן האסור עליו מהתורה אדם אשר מצליח לשמור נגיעה מנ .ו

הוא בונה ומחזק אצלו בצורה אדירה את מעלת האיפוק והגבורה האישית שלו והסיפוק ) היא נידה

  . הזה נותן לו כוח להמשיך בדרך זו

  

  ? מה מקור הדין של שמירת נגיעה 

ם איסור נגיעה בעריות הוא "רמבלדעת ה"  1איש איש על כל שאר בשרו תקרבו לגלות ערווה" .א

 . מדאורייתא

ם שמדובר אך ורק על נגיעה שלצורך חיבה ותאווה ולכך הוא אומר שנגיעה "מסביר ברמב 2ך"הש .ב

חולק עליו הבית יוסף שאומר שאסורה נגיעה בשני , אשר אין בה נגיעה של חיבה ותאווה היא מותרת

 . המקרים גם במקרה של חיבה ותאווה וגם כאשר אין

                                                             
  'ו,ח"י ויקרא 1
  סימן קצה יורה דעה 2



 'הבעזרת 

ן שאיסור קירבה "ן על סוגיה זו שאיסור שמירת הנגיעה הוא מדרבנן ומזה סובר הרמב"אומר הרמב .ג

לעריות מדובר רק על איסור של ביאה ממש פירש שזה האיסור הוא כגדר בשביל שלא נגיע למצב 

  .של גילוי עריות

  

  ?מהו פירושו המונח של שמירת הנגיעה 

ו המתאר את  איסור ההלכה אשר אסרו עלינו את המגע שמירת הנגיעה הוא מונח אשר התקבל בדורנ

שאינם נשואים ובדרך כלל משתמשים במונח זה בשביל לתאר אדם ) ולהפך(הפיזי בין גבר לאישה 

  ".שומר נגיעה"כ

  

  ?למה לאדם לשמור נגיעה 

 , עונג שינה בשבת: על פי הדרכת התורה מותר ואף צריך האדם להנות מהחיים אשר ניתנו לו לדוגמא

אבל תמיד יש עלינו לעשות זאת בדרך המותרת  ובהדרכתו של יוצר האדם .. ' וכו, עונג על בשר ויין 

אדם חייב תמיד להציב לעצמו גבולות בכל תחום בחייו כי אין מצב שאדם יחיה איך שהוא רוצה .  ה"הקב

לא הגיוני שהוא  אדם ששותה ואוכל ללא גבולות: ויעשה מה שבא לו מתי שבא לו ולא ינזק מזה לדוגמא

  .לא יינזק מזה

אנו יכולים לראות זאת אצלנו בחיי האדם הדתי אשר מוצבים לו גבולות ואם הוא לא יעמוד בהם יגרום 

לעצמו נזק רב וכן ראוי לנכון שילך על פי דרכה של התורה והדרכותיה המבטיחות לנו שאם נשמור 

  .אושרים ונקיים את כלליה אנו נחייה חיים טובים באמת וניהיה מ

באופן כללי אפשר לומר שאדם המתגבר על כל הקשיים שיש לו הוא ישר מתמלא בסיפוק ושמחה עצומה 

אשר נותנת לו כוח להמשיך להתקדם הלאה וכך גם בנושא שלנו אדם אשר שומר נגיעה לא רק שאינו 

מחה גדולה עצוב אלה לאחר שהוא מגיעה להבנה שזה הדבר הנכון והאמיתי ביותר בשבילו הוא שמח ש

  .ותחושת הסיפוק אשר ממלאת לו את הלב היא עצומה כל כך שהוא הצליח להתגבר על היצרים שלו 

  

  ה די מתסכל  'להיות שומר נגיעה בחבר

ה המודרנית להגיד 'הרבה אנשים מתביישים להגדיר את עצמם שהם שומרי נגיעה בגלל שהיום בחבר

וזה " מורידים עליו בדיחות"זה שכולם צוחקים עליו וו, ה'שאתה שומר נגיעה זה להפוך לדוס של החבר

, ה ומוותרים לעצמנו'אבל מה שאנחנו צריכים להבין שבכך שאנו נכנעים לחבר, לא כיף להיות האחד הזה

פגיעה בגודל , חוסר שפע: כגון. אנו עוברים על איסור גדול ועצום אשר עליו נקבל עונשים בעולמנו

וכמובן איסורי העולם הבא אשר תקבל , עוד המון דברים רעיםההתרגשות אשר תהיה לך מאשתך ו

  .בבואך למעלה ייסורים אלו אי אפשר לתארם מרוב גודלם

  

  

  

  



 'הבעזרת 

  סיפור על רב עמרם חסידא 

אשר שמו אצלו בעליית הגג שתי נשים . שהיה אמוראי וחסיד גדול,יש סיפור בגמרא על רב עמרם חסידא

את הסולם לעליית הגג שהיה כבד מאוד רק עשרה . אליהםשבויות שנפדו על מנת שהוא לא יתאווה 

לקראת ערב עבר רב עמרם מול פתח עליית גגו ואז ראה אור עצום אשר . אנשים יכלו להרימו שמו בצד

ישר תפס את הסולם הרימו ולקח אותו עד לפתח עליית הגג ואז התחיל לעלות . זה היה יצרו. השתלט עליו

אש ", קרה והחזיק את עצמו חזק בכדי שלא יעלה ואז התחיל לצעוקלפתע קלט מה .אל עבר השבויות

כל החכמים ותלמידיו הגיעו לביתו בכדי לעזור וראו אותו על הסולם !". אש בבית עמרם! בבית עמרם

מוטב שאני "אמר להם , וישר הבינו מה קרה אז אמרו לו רבינו ביישתנו בכך שראינו אותך בנפילה שלך

  !"בייש מבית דין של מעלהמתבייש מפניכם ולא את

  מסיפור זה אנו למדים את כוחו של יצר הרע שעומד מולנו אשר הצליח אפילו להכשיל אמורא חסיד

  .על אחת כמה וכמה אנו לא יכולים להגיד שאנו חזקים ויודעים שאנו לא ניפול. וגדול

  

  !?כיצד עלינו להתגבר על היצר ! ?אז מה לעשות 

  !ת נוכל לעשות זאת רק בדרך אח

 ,על דבר גדול שכזה נוכל לגבור רק על ידי דבר גדול אחר שהוא תורתנו הקדושה אשר היא מגנה עלינו

  !  ואם נלך בדרכה ונשמור את חוקיה לא ניפול ולא ניכשל לעולם ועד 

  

  כמה טיפים לשמירת נגיעה ולנושא בכלל 

 .מיוחד  לנסות לא להישאר עד שעות המאוחרות של הלילה כי בזמן הזה היצר חזק .א

 .להיפגש במקום אשר אין בו אינטימיות אשר גורמת למחשבות לא טובות  .ב

 .לנסות ולא ליצור קשר עין ממושך  .ג

 .להשתדל לדבר כמה שפחות מילים אשר יוצרות קירבה רגשית ופיזית  .ד

  .לנסות לקרוא ספרים אשר עוסקים בנושא זה  .ה

  

  

  

  

  

  

  

  



 'הבעזרת 

  התפילה
  פניאל ישראל

  

וחשבתי שאם אני אכתוב על זה מאמר אז אולי , וון שלא התחברתי לתפילהבחרתי בנושא התפילה מכי

ובעזרתה אני אתחבר אל התפילה ואתחיל להתפלל , בסופו של דבר אני אמצא את נקודת האור שבתפילה

  .מתוך מודעות לתפילה וכוונה

צריכים  מדוע אנחנו בכלל? מהו מקור התפילה: במאמר זה אשתדל לענות על השאלות הבסיסיות כגון

ל "בנוסף לשאלות הנ?  ומהו פשר הנוסח הקבוע של התפילה? למה דווקא שלוש תפילות ביום? להתפלל

, ה"והאם זה בכלל משפיע על הקב? האם יש חשיבות לתפילה בציבור: אני אנסה לענות גם על השאלות

  ?האם הבל פינו יכול לשנות זאת -ה יודע מה טוב בשבילנו"הרי הקב

  

  מקור התפילה

איזוהי עבודה שבלב זוהי : "ל דורשים"וחז" ולעבדו בכל לבבכם"כתוב בתורה ? הו מקור התפילהמ

ולעבדו בכל "ם סובר שלהתפלל כל יום זו מצווה מדאורייתא ולומדים את זה מהפסוק "הרמב". תפילה

 ומהתורה יש חיוב להתפלל מתי, ן סובר שהחיוב להתפלל כל יום הוא מדרבנן"לעומתו הרמב".לבבכם

  .שיש צרה שבאה על הציבור

  

  מדוע אנו צריכים להתפלל

  :וזאת מכמה סיבות' במהלך כל הדורות התפללו יהודים לה

 .בגלל הצורך הטבעי של האדם להיות קשור למשהו גבוה יותר וכדי להגיע לזה משתמשים בתפילה .א

ף האדם יש ולכן כמו שלגו, התפילה היא דומה לצורך הגופני של האדם לאכול שלוש פעמים ביום .ב

י "צורך לאכול שלוש פעמים ביום ככה גם לנשמה יש צורך להתקרב ולהתחבר שלוש פעמים ביום ע

 ) כוזרי.(התפילה

אז הדבר . ה"הפרנסה וכל דבר שיש לנו מגיע מהקב, המזון, מי שנותן לנו את החיים - הכרת הטובה .ג

 . הבסיסי לעשות זה להתפלל ולהכיר טובה על כל מה שיש לנו בזכותו

או אולי , לפעמים מהאחים, לפעמים אנחנו מבקשים מההורים. מתי שחסר לנו משהו אנחנו מבקשים .ד

והדרך לבקש זה ', אבל דברים שהם יותר גדולים מהבקשות הרגילות אנחנו מבקשים מה, מהחברים

  .י התפילה"ע

  

  מדוע מתפללים בשלושה זמנים שונים במהלך היום

שלוש -ככה גם הנשמה זקוקה ל, ם ביום בזמנים שוניםכמו שלגוף יש צורך לאכול שלוש פעמי .א

 .כי כל תפילה זה אנרגיה להמשך היום בדיוק כמו האוכל. תפילות בזמנים שונים

  



 'הבעזרת 

 

 . הגמרא אומרת שהתפילות תוקנו כנגד אבות וכנגד קרבנות .ב

  כנגד אבות

עמד  וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר" 1:אברהם תיקן תפילת שחרית שנאמר - כנגד אברהם

  ".ויעמד פינחס ויפלל: "2שנאמר, ואין עמידה אלא תפילה". שם

ואין שיחה אלא ". ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב" 3:יצחק תיקן תפילת מנחה שנאמר - כנגד יצחק

  ".ישפוך שיחו' לעני כי יעטף ולפני התפילה " 4:שנאמר, תפילה

, ואין פגיעה אלא תפילה". ום וילן שםויפגע במק" 5:יעקב תיקן תפילת ערבית שנאמר -כנגד יעקב

  ".ואתה אל תתפלל בעד העם הזה ואל תשא בעדם רנה ותפלה ואל תפגע בי" 6:שנאמר

  כנגד קרבנות

  .תפילת שחרית עד חצות היום מכיוון שקרבן התמיד של שחר קרב ומתכלה עד חצות היום

  .ערבתפילת מנחה עד הערב מכיוון שקרבן התמיד של בין הערביים קרב עד ה

  .תפילת ערבית זמנה כל הלילה בגלל איברים ופדרים שמתעכלים כל הלילה

 . ממונו ונפשו, אדם צריך להתפלל כנגד גופו .ג

הוא צריך לזכור שמעבר לכל העניין הגופני , כשאדם קם בבוקר ואין לו כח לקום מהמיטה -כנגד גופו

וזוהי תפילת ,וקר ולהודות על כךשל השינה הוא צריך להתפלל ולזכור מי מביא לו את הכח לקום בב

  . שחרית

גם פה הוא צריך לדעת מאיפה כל הכסף מגיע לו , במהלך היום האדם מרוכז בעבודתו -כנגד ממונו

וזוהי ', על העבודה ועל החיים שיש לו בזכות ה, ובשביל מה הוא חי ולהתפלל ולהודות על הכסף

  . תפילת מנחה

רי כל השעות שהאדם ער מגיע הרגע שהאדם עייף נפשית בסוף יום אחרי העבודה ואח -כנגד נפשו

אז גם ברגע הקשה הזה של סוף היום צריך האדם לזכור את בורא . מכל היום והוא רוצה רק לישון

והתפילה הזאת היא האחרונה לאותו . העולם ולהודות ולשבח אותו על כל הטוב שהוא עושה איתנו

  .וזוהי תפילת ערבית, יום

  

  בוע לתפילהמדוע יש נוסח ק

אם כל אחד היה מתקן תפילה לעצמו אז יש חשש שאנשים היו מבקשים דברים רעים כלפי אנשים  .א

 .וזה בדיוק ההיפך ממטרת התפילה, אחרים

                                                             
  'יט,בראשית 1
 'קו תהילים 2
  'כד, בראשית 3
 'קב תהילים 4
  'כח, בראשית 5
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 'הבעזרת 

ולכן היה קיים החשש שאנשים לא ידעו מה . כשיצאו לגלות לכל אחד הייתה שפה שונה וסביבה שונה .ב

ילה מיוחדת לעם ישראל אלא כל אחד יתפלל בצורה ובמצב כזה התפילה לא תהיה תפ, להגיד בתפילה

 .שונה וזה ימנע את הרגש הפנימי של העם היהודי

כדי שלא יהיה פער בין הכסילים למשכילים ואז ייווצר מצב שלא כולם יוכלו להתפלל ורק החכמים  .ג

 .ידעו איך מתפללים

, עים איך להתמודד עם זהאנחנו מתפללים מול הבורא של העולם ואנחנו בתור אנשים פשוטים לא יוד .ד

, אם נעמוד מול אישיות חשובה ומכובדת לא נדע מה להגיד גם אם תכננו מראש מה להגיד: לדוגמא

ולכן זה שתיקנו נוסח קבוע רק עוזר לנו לדעת מה להגיד . ה שהוא משהו נצחי"אז קל וחומר מול הקב

  .ואיך להתפלל בצורה הנכונה והטובה

  

  חשיבות תפילה בציבור

, ככל שיותר אנשים מתפללים. דומה בקשה של אדם אחד לבקשה של עשרה אנשים לפחותאינה  .א

וגם אם . אותן המילים שבתפילה מגיעות כגוש אחד ויותר קשה לסרב לכמה אנשים מאשר לאיש אחד

 .הוא יקבל בגלל שלתשעה אנשים כן מגיע, מבין כל עשרת האנשים לאדם אחד לא מגיע

כן ייתן ויעשה ' אבל אם זה כמה אנשים אז אולי ה, שביל מישהו אחדה יעשה משהו ב"לא תמיד הקב .ב

  .בשבילם

  

  'התפילה גורמת לשינוי רצונו של ה

י התפילה ננסה לשנות את "אז איך יכול להיות שאנו בני האדם נתפלל וע, גזר על אדם עונש מסוים' אם ה

  ? עלינו' הגזירה של ה

י "אלא ע' תפלל בוודאי לא משנה את רצונו של הכי הרי אדם שמ. התשובה לשאלה זו היא פשוטה

וממילא הוא לא מגיע למצב שהוא צריך לקבל את העונש . התפילה הוא מתרומם ומגיע למקום טוב יותר

  . בגלל שמדרגתו הנוכחית לא מצריכה  את קבלת העונש שהיה מיועד למדרגה השלילית שהוא היה בה

  

  סיּכּום

במהלך . את מקור התפילה ולמה בכלל צריך להתפלל, ת של התפילהבמאמר זה למדנו את הערך והחשיבו

גם אנשים . הדורות תמיד המושג תפילה היה קיים גם אצל שומרי תורה ומצוות וגם כאלו שלא הקפידו

כי , שחושבים שהם לא מתפללים עצם הבקשה שלהם להצליח לקבל פרנסה טובה ובריאות זו התפילה

אך כמובן אין הם נפטרים בכך  - 'זה לבקש להודות ולשבח את ה, סידורהתפילה זה לא רק להתפלל מתוך 

  .משלוש תפילות ביום

 .  ישמע לתפילותינו' יהי רצון שנדע להתפלל מהלב ושה
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  פסיכולוגיה ויהדות
  דביר כהן

  פסיכולוגיה

הפסיכולוגיה מיוסדת על התקנים של הגישה המדעית  .הוא תורת הנפש" פסיכולוגיה"פירוש המילה 

 .חקירת התנהגות נפש האדם ומטרתה לבסס שיטה שתכלול תחום רחב של התנהגות הנפש ככל האפשרל

מניעים ודחפים הזהים במידה מסוימת לבעלי חיים , הפסיכולוגיה רואה באדם כמעין יצור בעל רגשות

השיטה . ולכן רוב המחקרים שנעשים בנושא מנוסים על בעלי חיים ומתוך כך מושלכים על האדם

יכולוגית עובדת בצורה שבה הרגשות נחקרים כפי שהם מתבטאים בדיווח המילולי של האדם החווה הפס

' לחץ דם וכו, דופק, ובשינויים בהתנהגות הפיסיולוגית של קצב הנשימה, בפעולותיו, במעשיו, אותם

  . תגובת האדם להצלחה במבחן לעומת כישלון: למשל

ניעים החומריים והחברתיים של האדם ובכך ליצור אצלו עיקרי הפסיכולוגיה המודרנית הם סיפוק המ

מוטיבציה שהיא חיזוק והנעת הנפש לפעולה עד לזמן מקסימאלי מסוים שאחריו חלה ירידה תפקודית 

מצב זה יכול ליצור אפילו תופעות . לנפש האדם" דלק"בנפש כתוצאה מחסך אותו סיפוק שמהווה מעין 

  .יבה או כלפי עצמו מתסכולתוקפניות ואלימות של האדם כלפי הסב

  

  יהדות

ומצד שני על התפיסה " אחרי המעשים נמשכים הלבבות"עיקרי התפיסה היהודית מבוססים מצד אחד על 

המחשבה (הדעה : התחזקות הנפש צריכה לשלב בין שני גורמים, כלומר" הדעות הן שורש המידות"ש

עומדת ביסוד היהדות היא שלאדם יש נקודה נוספת ש). התנהגות(והעברת הדברים למעשה ) והתפיסה

ובנוסף הבחירה עומדת תמיד בין  .וצורת חייו, מעשיו, בחירה תמידית ויכולת לשנות את דרכי מחשבתו

התחזקות האדם . בכל מעשה ומחשבה, האדם מקושר תמיד לבורא עולם בכל רגע). אמת ושקר(טוב לרע 

האדם תמיד מחפש את אלוקים בכל דבר . צוותנמדדת בירידה לפרטים ולדקדוקים הקטנים ביותר של המ

שהוא נברא בחסד , שהוא טוב, "בצלם אלוקים"לחייו ולמעשיו יש משמעות רבה מכך שהוא נברא . ועניין

עליון ובמטרה ברורה לאסוף כמה שיותר מצוות בזמן השאול שהעניק לו אלוקים בעולם הזמני הזה כדי 

  .וב עד אין שיעורשיזכה לחיי העולם הבא שהוא נצחי וכולו ט

  

  ההבדלים בין שיטת הפסיכולוגיה המודרנית ליהדות

הפסיכולוגיה המודרנית עובדת . ישנו הבדל מהותי בין הפסיכולוגיה המודרנית לפסיכולוגיה היהודית

בגישה זו ". הנפשיים והחברתיים והכל יבוא על מקומו בשלום, תן לאדם את צרכיו הגופניים"בשיטה של 

.                                                                                                                  אם אמצעים טכניים במקום מוסריים הדואגים לאגו הפנימי של האדם שעל פיה הוא המרכזאין ערכים כי 

כוח זה מופנה . א כוח היצירההכוח המניע את האדם הו, על פיה. היהדות שוללת תפיסת יסוד זו מכל וכל

רוחני מחוץ לאדם " משהו"יש . אינסטינקט השימור העצמי - ועומד בכיוון הפוך לאגו, מחוץ לאדם, החוצה

לכל אדם יש חלק ברוחניות הזו כאשר חלק זה הוא בלעדי ומיחד אותו . המשמש כמטרה משותפת לכל
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מכאן השווה והשונה בין בני ". ממעל חלק אלוה"או " יסוד הנשמה"חלק זה נקרא . משאר בני האדם

אדם . החלק הספציפי הזה שואף להתגלמות ולהתבטאות בעולם ולכך אנו קוראים פעולה יצירתית. האדם

תפקידו של האדם ויעודו . שאינו יוצר חש חוסר ביטוי לתחושת הקיום שלו ומכאן מקור לבעיות ותסביכים

את תפקידו מאבד הוא את בטחון הקיום שבו ואז זקוק כשאיננו ממלא . בעולם נגזר מיסוד היצירה שבו

  : יצר קיום זה מחפש להתבטא בשלושה מרכיבים. הוא למנגנון של שימור עצמי על מכלול פחדים

. שימור העצמי החברתי - כבוד. השימור העצמי הגופני -תאווה. הצורך בתחושת כוח ועוצמה -קינאה

את האדם מן העולם בעוד שלפי הפסיכולוגיה בימינו  כידוע כי לשיטת התורה מרכיבים אלו מוציאים

, מצד שני כאשר אדם נותן ביטוי למנגנון היצירתי שלו. סיפוקם של מרכיבים אלו מבסס את האדם בעולם

הרוח היא העיקר , במילים אחרות. נכנס הגוף לתמונה ככלי ומכשיר ולא יותר מכך לביטוי כוח היצירה

ועל זה אמר " בגוף בריא -נפש בריאה: "היהדות מפרשת. תפקיד בעולםוהגוף רק כלי ומכשיר למילוי ה

   ." 1רוח איש יכלכל מחלהו ורוח נכאה מי ישאנה: "שלמה המלך החכם מכל אדם

  

  התנגשויות הפסיכולוגיה המודרנית והיהדות

ים מנסים הפסיכולוג. הסתירה בין דרך הטיפול הפסיכולוגית ליהודית נוצרת על ידי דרכי טיפול לא נכונות

שיטותיהם על פציינטים תמימים הרואים בפסיכולוג כמעין רופא נפשות ומתייחסים אליו ברטט של 

  :על כך נביא שלוש שיטות כדוגמא לשיטות טיפול פסיכולוגיות. קדושה

בשיטה זו משתמשים למען מטרה רפואית בלבד ואין להשתמש בדרך זו בכל מקרה וקלות דעת  -היפנוזה

המהפנט חודר לעומק תודעתו של . אנשים ששקעו בתרדמה היפנוטית ולא קמו ממנהוכבר ידוע על 

המטופל ואין הוא יכול לצפות מראש את ממדי התערבותו לטווח קרוב ורחוק ולכן גם יכולת הפיקוח של 

  . מכשיר זה מוגבלים

בלים באיסור יש סוגי מדיטציה שגו. המדיטציה גורמת לאדם לברוח מעצמו לזמן קצר, כללית -מדיטציה

עבודה זרה ויש לציין כי אותו פסיכולוג יודע ששיטת טיפול זו אינה היחידה הגואלת נפשו של הפציינט 

  .       אך בגלל חוסר הפיקוח הוא מרשה לעצמו לעשות ניסיונות האסורים על פי ההלכה על חשבון הפציינט

פואית שיש בו איסור תורה ממש כדרך לצערנו יש הממליצים על עיסוק במין תחת כותרת ר -גילוי עריות

  .ריפוי

  :יכולת התרומה של הפסיכולוגיה המודרנית ביהדות

הפסיכולוגיה מתמודדת עם רגשות בלתי רצויים והיהדות : לפסיכולוגיה וליהדות יש תחומי עיסוק משיקים

מידותיהם אחת הדרכים שבהן מקובל להדריך מתלמדים בעבודה על תיקון  .מתמודדת עם מידות שליליות

מספרי המוסר ניתן לשאוב חיזוק כללי בדבר הצורך להתקדם ולעלות במעלות . היא העיון בספרי המוסר

סיוע בהתבוננות פנימית והדרכות מעשיות שונות אך קיימת מגבלה מהלמידה בספרי , העבודה המוסרית

י על המידה ברבים מספרי המוסר בדרך כלל יש הסבר כלל. המוסר שהיא מיעוט בהדרכה המעשית

פה ושם פזורות מעט הדרכות מעשיות אך . ולאחריו בעיקר תיאור של מעלתה של המידה וחשיבות קניינה

                                                             
  'ד, ח"י משלי 1
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ישנו יתרון , למרות מגבלותיה, לפסיכולוגיה המודרנית. הן אינן רבות ובדרך כלל גם לא מספיק מפורטות

ות נבחנו ותוקפו במעבדות וחלקן חלק גדול מן התיאוריות הפסיכולוגיות השונ, ראשית :ים בנושא זהימסו

, הפסיכולוגיה היא גם תחום מעשי מאוד כלומר, שנית. נוסה בהצלחה על ידי מספר גדול של מטופלים

אחד היעדים המרכזיים של הפסיכולוגיה הוא פיתוח טכניקות טיפוליות שונות כדי לסייע לבני אדם 

המודרנית משהו שאנו יכולים לקחת גם אלינו ועל כן בפסיכולוגיה . בהתמודדות עם קשייהם ומצוקותיהם

התמודדות עם : שהרי תחומי עיסוקיה הרבים קרובים ואף נושקים לתחומים שונים בעבודת המידות למשל

במודלים שהפסיכולוגיה מפתחת , על כן. 'יחסים עם הזולת וכו, כעס, דיכאון, פחד. רגשות שליליים

  ". 'וממנו ניקח לעבוד את ה"בבחינת , מוש גם לצרכינולהבנת תופעות נפשיות שונות ניתן לעשות שי

  

  פסיכולוגיה ויהדות בעידן המודרני

בעקבות התפתחותה של הטכנולוגיה בעיקר בעולם המערבי ירדה הדת והאמונה בבורא עולם שהאדם היה 

ויות תלוי בהן וזה היה עיקר חייו מכיוון שהאדם מרגיש אדון לעצמו מכוח השפע העצום ואינסוף האפשר

לא יודע  אלו לומד וטועם ומתוך כל, שומע, הוא אינו מודה על כל מה שרואה. שפתוחות בפניו כיום

אלא לצורך קידוש  הדת נתנה ערך עליון למשמעות החיים שלא תלויים בחומריות העולם הזה. להעריך

לאדם להמשיך ליצור ולהתקדם בעולם למען מטרה " דלק"החומר והיא היוותה את המוטיבציה שהיא ה

.  נשגבת שהיא רצונו של בורא עולם והשכר על העמל יפרע בעולם הבא על ידי אלוקים ולו אין שיעור

הזה שכאשר הוא מממש המציאות הטכנולוגית החדשה גרמה לאדם לשקוע במטרות הגשמיות של העולם 

ותחושת סיפוק רגעית בלי ' תאווה וכו, מעמד, כסף: מטרה אחר מטרה הוא משיג רק משהו מיידי כמו

המשכיות עד שנוצרת תחושת בדידות וחוסר ערך לחיים ועל זה הפסיכולוגיה נותנת מענה שגוי חלקית 

וסף על כך התרבות המערבית בנ. של פיתוח חיי חברה ולהוביל לגיבוש קבוצתי שיתרום לרווחת הפרט

שואפת להתקדם כמה שיותר מהר והתחושה האינסטקטיבית של האדם היא לא להישאר מאחור וכאשר 

  .                                                                הוא בפיגור הוא מרגיש נחות ולא שווה ונכנס לדיכאון

  

  מסקנות המאמר

בעיקר , יסוק בו מורה על הצורך למילוי החלל הריק שהפסיכולוגיה באה למלאעצם התרחבות הנושא והע

חופש וזמן פנוי מול הפקרות עד כדי , בחברה המערבית המורכבת שיש בה עושר ושפע מול עוני ומחסור

. לאדם המודרני יש בעיות נפשיות ויש להכירן ומבחינה זו לפסיכולוגיה מקום חשוב. אלימות ופשע

ספק תשובות ופתרונות לעצמה וזה מצב טוב של מודעות עצמית אך לא כן באשר החברה רוצה ל

הישגי הפסיכולוגיה הם בעיקר , ביתר דיוק. לתשובות שנותנת הפסיכולוגיה המודרנית האמורות לעיל

בפיתוח מספר שיטות טיפול וטכניקות שביד האמונה הן עשויות להיות לברכה אך בתנאי שתהיה הפרדה 

ובין הפילוסופיה שמאחוריה ועל כולן צריך להוסיף יסודות מרכזיים מאוצר היהדות כגון בין הטכניקה 

יצירתיים כנתון קובע לעומת הצרכים הגופניים שאינם עומדים בהפרדה  -ראיית הצרכים הרוחניים

אבל רצוי ונחוץ שרבנים ודיינים , הפסיכולוג תופס היום במידה ידועה את מקומו של הרב וחבל. עצמאית

 .   ילמדו קצת פסיכולוגיה כדי שיכירו את בעיותיהם של הפונים אליהם



 'הבעזרת 

  טומאת כהן –רפואה והלכה 
 נתנאל כהן

  

אל משה אמור אל ' ויאמר ה" 1קיים איסור מדאורייתא לכהן להיטמא למת ואנו לומדים זאת מהפסוק

  ". הכהנים בני אהרון ואמרת אליהם לנפש לא יטמא בעמיו

  

  טעם האיסור

סור זה נובע מרצון התורה להדגיש את השוני בינינו לבין הגויים שכהני הגויים היו דורשים אל טעם אי

עץ חיים היא למחזיקים "המתים לנשמות ולרוחות ושלא כן תורתנו הקדושה אלא תורת חיים היא שנאמר 

  ". תלכו ובחוקותיהם לא" 2לכן התורה מצווה את הכהנים להתרחק ממתים שלא כדרכי הגויים שנאמר" בה

  .קיימים שני סוגי טומאות 

  

  טומאת אוהל

הטומאה יוצאת לכל המקומות שהם תחת גג , אם הדלתות או החלונות במקום שהמת נמצא שם פתוחים

הטומאה , לרוב הפוסקים, להלכה. וכן לכל החללים והמרחבים הפתוחים אליו ברוחב טפח, אחד עם המת

  .ל ראש בכךבחדרים הסמוכים הינה מדאורייתא ואין להק

, ואין לעשות כדעת המקלים אפילו בספק, פ הוא ספק דאורייתא"שעכ 3ד פארדו"בשדי חמד כתב בשם ר

יש להקל לצורך , אך מפתח שני ואילך לדעת לכולי עלמא הוא דרבנן. בפתח ראשון שהטומאה יוצאת ממנו

  .מצווה משום כבוד הבריות

  

  סוף טומאה לצאת

נמצא סגורים שהמת סגור שם טומאה מסויימת קיימת בכל מקום  גם אם הדלתות או החלונות בחדר

  .הנמצא תחת אותה קורת גג ואשר המת עתיד להגיע לשם בשעת הוצאתו

ופסקו בכך , א החמירו על הכהנים בסוף טומאה לצאת"שע' ד סי"א בשולחן ערוך יו"להלכה המחבר והרמ

  .וכרוב מניין הפוסקים, ומכל מקום נראה שטומאה זו אינה אלא מדרבנן 4י מיגאש"כר

  

  :נפלים ואיברים

קיימת גם בעיה עם נפלים אשר נמצאים במחלקת יולדות ולאיברים שנמצאים במחלקות שונות או בבנק 

  .האיברים של בית החולים

  

                                                             
 א,א"כ ויקרא 1
  ג,ח"י ויקרא 2
 נא' ד סי"יו ת מכתם לדוד"שו 3
  ש וכטור"כרא, ז"קע' ת סי"שו 4



 'הבעזרת 

  :ח"הטעמים המתירים כניסה לבי

א אולם מצינו היתר לכהנים להטמא לצורך מצווה אפילו בטומאה דאוריית 5בירושלמיבמקום מצווה  .1

א והמאירי "הריטב, ש"כך כתב הרא. יש מבארים שהירושלמי לא התיר אלא בטומאה דרבנן

כמו שהתירו בבית הפרס , ל או באיסור דרבנן"ואין להתיר אלא ביציאה לחו, שהתלמוד הבבלי חולק

 .ם והשולחן ערוך ואף ביארו לעניין אלו מצוות הדברים אמורים"וכיוצא בזה וכן פסק הרמב

קיימת מצווה רבה של ביקור חולים ואף שבמגילה ) הטעמים המתירים כניסה לבית חולים(נו בנידונ

יש לומר שבשביל מצווה קלה לא התירו כמו , לא התיר רבה להטמא לצורך תפילה' ו עמוד ב"דף כ

ל "ת מהרי"שמצינו במקומות שונים ועוד שיש באפשרותם להתפלל במקומות שונים כמו שכתב בשו

  "?ביתא אחרינא התם מי לא הוה"

בירושלמי במסכת ברכות התירו משום כבוד הבריות אפילו טומאת  במקום צער הבריות וכבודם .2

ש סיריליו פירש שהירושלמי חולק בזה על הבבלי שלא התיר משום כבוד הבריות "הר. דאורייתא

אי שטומאה של בין לפי הבבלי ובין לפי הירושלמי בווד. כבית הפרס וכיוצא, אלא טומאה של דבריהם

ברור כי אי , וכן למען כבוד הבריות) א"קצ' יאיר סי-כך פסק בחוות(דבריהם הותרה במקום צער 

הצער הוא הן לחולים והן . כניסת כהנים לבית חולים גורמת להם צער רב של דחיית טיפולים חיוניים

ר גובל בפיקוח גם אם אין הדב, בפרט בתקופות אשפוז ארוכות ובמצבים קשים במיוחד, למבקרים

ולכאורה הוא הדין , והרי מצינו בהלכות שבת קולות שונות שניתנו אף לחולה שאין בו סכנה. נפש

  .כאן

ח אך "יש שהתירו לו לשהות בבי... ח כגון אח וכדומה"כשעבודת הכהן היא בבילצורך פרנסה וממון  .3

מהחדר שהמת נמצא בו בתנאי שיצא  6ויש שהסתפקו. בתנאי שכשיוודע לו שיש מת יוכל לצאת משם

ת שבות יעקב כתב שאין חובה "בשו. ח ובמיוחד שהדלת שבו שוהה המת סגורה"אף שאינו יצא מבי

לעומתו כתב החפץ חיים שגם באיסור דרבנן . לאדם למסור כל ממונו כדי לא לעבור באיסור דרבנן

ייכנס לבית החולים או אם לא , ח"לכן כהן שפרנסתו היחידה היא מעבודתו בבי .ימסור לכל אשר לו

כגון טיפולי , בפרט בטיפולים ממושכים ומסובכים(ייאלץ לקבל את טיפולו במסגרות פרטיות ויקרות 

נראה שיש לסמוך בכגון דא על המקילים  –) מחלות חשוכות מרפא וכיוצא, פוריות לחשוכי ילדים

  .יעקב-כדעת בעל שבות, באיסור דרבנן

אם יש שם מת או לא וגם אם יש שם מת אז ספק המת יהודי או קיים ספק בבתי חולים  כי ספק ספק  .4

ספק טומא "יש שהסתמכו על הכלל , זאת ועוד.וזאת סברא נוספת להקל" ספק ספיקא"גוי והרי זה 

אם ידוע שיש , כמובן. זה מסייע להקל, ואם יש ספק האם יש מת בבית חולים-"ברשות הרבים טהור

  ". ' אין חכמה ואין תבונה ואין עצה נגד ה"-"ים אסורההכניסה לכהנ" :כגון שיש שלט,שם מת 

הרב גורן חידש היתר שהכהן יענוד צמיד ממתכת שנגע במת וכך יוכל להיכנס כהן רופא  חלל חרב .5

אלא שאין בדין איסור לכהן , בגלל שלדבר מתכתי שנגע במת יש דין של אבי אבות הטומאה. ח"לבי

                                                             
  א"ט ה"פ כלאים 5
 ג,ח' ז סי"חי אליעזר-ת ציץ"שו; ז אוירבך"ב בשם הרש,שע נשמת אברהם 6



 'הבעזרת 

לא מוסיף על עצמו טומאה הפוסקים חלוקים עליו משום  וכך נמצא שכהן. איסור להיטמא לחלל חרב

  .  ולכן יוצא שהוא מחדש על עצמו איסור טומאת מת, שאין איסור לכהן להיטמא לחלל חרב

  



 'הבעזרת 

  מדבר שקר תרחק 
  ירון כהן ראובן

  
תירה בידי חכמים את החובה להרחיב את תחומיו וומ, התורה מתייחסת לאיסור המהותי עצמו, בדרך כלל

: כגון , שהתורה עצמה ציוותה בהם להתרחק,ישנם יוצאים מן הכלל ספורים  .את ההגנות אליו ולהציב

מדבר שקר " דוגמא נוספת לכך היא מצוות עשה של . איסור אכילת ענבים לנזיר, לעריותקירבה 

זאת אומרת לא כאיסור לשקר אלא אף , שהתפרשה בהלכה כציווי להתרחק מאד מן השקר,"תרחק

  .ם שקר בדרך גרמאכאיסור לגרו

היינו , אלא שאם היה כתוב כך ? שקר תדברלמה לא נכתב לא " . מדבר שקר תרחק:"כתוב בתורה 

ניתן לקבוע  .אומרים מכל דבר שיוכל לסבב שקר, אך מלשון תרחק, לומדים שמותר לגרום דיבור השקר

  .דרכה המוסרית של התורה כי כל החכמים ראו בהרחקה מן השקר ענייין יסודי ובסיסי הנוגע ליסודות של

  ?מהי ההגדרה של שקר

: וניתן לסכם את כל ההלכות בסעיף אחד ,אף על פי שבמבט ראשון נראה כי האיסור הינו פשוט להגדרה

  ".מדבר שקר תרחק"

ופסיקה שטחית שכזו תעוות את הדרכת התורה בשני כיוונים , הדבר רחוק מאוד מן האמת, למעשה

  :מנוגדים

והם מחייבים את , מכיל בתוכו תחומים רבים שהם אינם נראים כשקר" תרחק"התורה  הציווי של -האחד

  .חוסר אומץ להביע דעה וכדומה, האדם להתרחק לא רק משקר אלא גם מחנפנות

  .לפעמים במפורש ולפעמים בדרך עקיפה, ל הדרכות רבות בהן מותר לשקר"ך ובחז"מצאנו בתנ  -השני

דבר זה מכניס את הגדרת דיני השקר למערכת מורכבת ומסובכת , קרואפילו יש תחומים שבהם חובה לש

  .בפסיקה ההלכתית

  ?הכיצד

כל שהיה נותר הוא להתמודד עם , לו המצווה היחידה שהייתה קיימת בתורה הייתה רק האיסור לשקר

   .היצר על השימוש בשקר

  .אך המציאות מורכבת הרבה יותר

שלעיתים מתנגשים אחד , גש של ציוויי הקדוש ברוך הואהוא מפ,כל אירוע הלכתי , כל מקרה, ככלל 

 בציוויים גם הקפדה על אמירת אמת עשויה לפגוע .בשני ועשויים להביא להדרכות התנהגות שונות זו מזו

מציאות שבה נפגעים ציווי , חברה שכל כולה אומרי אמת עשויה להיות חברה של ריב ומדון .של התורה

  .ל השגת יעדים שניתן להשיג רק בדרך לא ישרה וכדומהע, על החסד, התורה על השלום

  

  

  



 'הבעזרת 

   1השקר ברמותיו השונות

  : ואולם מדריגות מדריגות יש בו .נתפשט מאוד מאוד בבני האדם, גם הוא חולי רע,והנה דבר השקר"

  הם אלה ההולכים וממציאים שקרים גמורים בשביל  .יש בני אדם שאמנותם ממש היא השקרנות

ועליהם   .או בשביל להחשב מהחכמים שיודעים הרבה, ולמצוא חן בעיניהם, לשוחח עם אנשים

וכבר גזרו  ".שפתותיכם דברו שקר לשוניכם עולה תהגה" 3ואומר ".שפתי שקר' תועבת ה" 2נאמר

 " .ואחת מהם כת שקרנים,ארבע כתות אינן מקבלות פני שכינה" 4ל"חז

 והם המכזבים בסיפוריהם , ממש כמותםואף על פי שאינם  ,קרובים להם במדרגה, ויש אחרים

אבל בבואם , אך הם לא מאמינים בלבדות סיפורים ומעשים אשר לא נבראו ולא היו, ודבריהם

ויתרגלו לזה עד שיהפוך להם , יערבו בסיפוריהם שקרים כמו שיעלה על רוחם, לספר דבר מה

כך הוא : "ל"חזואומרים עליהם . והם הם הבדאים אשר אי אפשר להאמין לדבריהם .להרגל

שכבר הטביעו בהם הרעה הזאת שלא יוכלו ".שאפילו אומר אמת אין שומעין לו, עונשו של בדאי 

  .לצאת דבריהם נקיים מן הכזב מתוך פיהם

 אלא שלא ימהרו להתרחק ממנו, ויש עוד סוג אחרים והם אלה שאינם קבועים כל כך בשקר ,

וכיוצא בזה בלי כוונה ) בצחוק(דרך שחוק ופעמים רבות יאמרוהו , ואם יזדמן להם יאמרוהו

  .רעה

: ל אמרו"וחז .ואמנם החכם הודיענו שכל זה הוא הפך רצון הבורא ברוך הוא ומדת חסידיו

ה לקחתו לחותם "ובודאי שאם האמת הוא מה שבחר לו הקב ".חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת"

  ).עד כאן לשונו." (כמה יהיה הפכו מתועב לפניו, לו

  עקרונות -שקר תרחקמדבר 

  :נזכיר מעט מאוד מהם ,ל רבים על חומרת השקר"ל נכתבו עוד מאמרי חז"בנוסף לדברי הרמח

 אמר רבי אלעזר כל המחליף בדיבורו כאילו עובד עבודה זרה. 

 א חרבה ירושלים אלא מפני שפסקו ממנה אנשי אמנהל. 

 איסור שקר מיוחד בכך שבו נאמר שיש להתרחק מדאורייתא. 

ה "אנו עוסקים בסוגיית יסוד הנוגעת לחותמו של הקב. דוגמאות אשר מלמדות על הכלל כולו אלו הן

בפסיקה הלכה כיוון שרמת האיסור ומקומו נוגעת גם לזהירות , לכך יש משמעות הלכתית .שהוא אמת

, ניתן לכאורה לקבוע כי בכל מצב של ספק יש להחמיר חומרה יתרה בתחום הזהירות מן השקר. למעשה

וככל ספק מן התורה יש להחמיר בה וגם מפני שהעולם מושתת על , משום שזוהי חובה מדאורייתא גם

  .ה"והיא חותמו של הקב, אמת זו

                                                             
  ל"הרמח מסילת ישרים 1
 ב"י משלי 2
  ט"נ ישעיה 3
 ב"מ סוטה 4



 'הבעזרת 

  .הלכות העוסקות בהיקף האיסור של מדבר שקר תרחק

 מכאן נראה שיש איסור לספר דברים שהם אינם נכונים. איסור שקר קיים גם אם לא נגרם נזק ,

אלא אם כן אף השומע . בגלל עצם היותם שקר, פ שאינם פוגעים באף אחד"אע', יזבאטים וכד'צ

  .יודע שאינם אמת

 נראה שאיסור . וכל התחנף אינו מתרחק מן השקר ,בכלל אזהרת שקר מופיע גם איסור חנופה

 .חנופה נשאר גם כאשר יש בזהירות בו פגיעה בדרכי שלום

 מקור לעניין זה הוא דין . ר בו דבריםגם שתיקה נחשבת לדבר שקר במקום שצריכים להיאמ

 .'מדבר שקר תרחק'תלמיד היושב לפני רבו ורואה זכות לזכאי ושותק ועל ידי כך עובר על 

 איסור שקר הוא גם בכתב. 

 אלא לומר את האמת הפנימית , מכלל הזהירות בענייני שקר הוא שלא לדבר אחד בפה ואחד בלב

 .שלך

  "כלומר שאדם יעמוד מאחורי דבריו ויקיים אותם,  "שיהיה הן שלך צדק ולאו שלך צדק. 

וזאת היא החובה  ,נכון לסכם זאת בדברי הספורנו שיש להתרחק מכל דבר שיוכל לסבב שקר

  .ההלכתית הבסיסית בציווי זה

 



 'הבעזרת 

  מסירות נפש  
  אלון כוכבי

  מקור הציווי בתורה

תחללו את שם קדשי ונקדשתי בתוך  לא"במסירות נפש אנו מצווים מהתורה בציווי ' על מצוות קידוש ה. 1

ימסור על , מסור עצמך וקדש שמי וכאשר ימסור את עצמו: "י"מפרש רש. "1מקדשכם' בני ישראל אני ה

  .ולא נעבור. ן שזוהי מצוות עשה שנקדש את שמו במצוות להיהרג עליהן"ומוסיף הרמב". מנת למות

אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל ' בת את הואה"במסירות הנפש נמצא בפסוק ' מקור נוסף לקידוש ה. 2

מכאן " :ן"וכן כותב הרמב". ה נוטל את נפשך אהבהו"אפילו אם הקב, בכל נפשך: "י"מפרש רש. 2"מאדך

, או שנקראו הייסורין או האיברים חצי הנפש, וטעם שתאהבנו כנפשך שתתן אותה באהבה...ייהרג ואל יעבר

  ".ובהריגה יאמר בכל נפשך

  

' ונקדשתי בתוך בני ישראל'והוא אמרו ' והמצווה התשיעית היא שצוונו לקדש את ה":  ם"הרמב כותב על כך

ועניין זאת המצווה אשר אנחנו מצווים לפרסם את האמונה הזאת האמתית בעולם ושלא נפחד בהיזק שום 

ור עצמינו לא נשמע ממנו אבל נמס,ואף על פי שבא עלינו מכריח וגובר יבקש ממנו לכפור בו יתעלה. מזיק

המצווים ' וזאת היא מצוות קידוש ה. למיתה ולא נתעהו לחשוב שכפרנו ואף על פי שליבנו מאמין בו יתעלה

  ".3ואמונת יחודו' בה בני ישראל בכללם רוצה לומר מסירת נפשנו למות ביד האונס על אהבתו ית

  

  גדר המצווה

: שלא בשעת גזירה ואפילו בצנעה והןאפילו ' על שלוש מצוות חייב אדם למסור את נפשו על קידוש ה

כאשר ישנה גזירה . וכל המוסר את נפשו הרי קידש שם שמיים. גילוי עריות ושפיכות דמים, עבודה זרה

רצועות של , כלומר(בעם ישראל אין לעבור על שום מצווה אפילו ערקתא דמסאנא ייהרג ואל יעבור 

הוא בפרהסיא כלומר בפני עשרה מישראל חייב כל המצוות אם ). הנעליים שהיה מקובל בקרב היהודים

אבל אם אינו מכוון אלא להנאתו יעבור ואל . להיהרג ולא יעבור אם העובד כוכבים מכוון להעבירו על דת

גילוי עריות ושפיכות דמים אם הוא בצנעה יעבור , כל העבירות שבתורה חוץ ממצוות עבודה זרה. ייהרג

  .ואל ייהרג

כיצד ... קידוש השם הגדול הזה שנאמר ונקדשתי בתוך בני ישראל ראל מצווין עלכל בית יש" ם"כתב הרמב

יעבור ואל ייהרג , ישראל לעבור על אחת מכל מצוות האמורות בתורה או יהרגנו ם ויאנוס את"כשיעמוד עכו

מתחייב  הרי זה במצוות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם וחי בהם ולא שימות בהם ואם מת ולא עבר שנאמר

   " 4.והריהו מתחייב בנפשו הרי לפנינו דברים ברורים שהמוסר נפשו לפנים משורת הדין קרוי חוטא .בנפש
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קידוש שם  יכול אדם להחמיר ולמסור עצמו על, לעומת זאת כתבו בכמה מקומות שאדרבה, התוספות

  .5שמים אף בשאר עבירות

  

  מסירות נפש להצלת הכלל

חייב , גוי מכוון להעביר את ישראל על דת ומחייבו לעבור על מצווהבזמן גזירה כמו שציינו לעיל כאשר ה

כמו כן בשעת מלחמה אשר אויבינו רוצים להשמידנו יכול אדם . 'אדם למסור את נפשו על קידוש ה

אין לאדם לפרוש מן הכלל שהרי גם עליו נגזרה , יותר מזה. למסור את נפשו בכדי להציל את כלל ישראל

  .חייב האדם למסור את נפשו להצלת הרבים על כן". השמד"גזירת 

על פי הרב שאול ישראלי האיסור ליחיד למסור את נפשו להצלת הרבים חל רק אם מקריבים נפש של 

אבל בשעת מלחמה כאשר נשלחת יחידה למלחמה  חלק מהם ייהרג אשר על כן איסור . יחיד מסוים

י כל חייל מוכן להקריב את נפשו מעודדת בנוסף הידיעה כ. הקרבת נפש היחיד להצלת הרבים אינו חל

  .להילחם בחירוף הנפש ובכך להצליח לחתור לניצחון

ולא עוד אלא שכל דמי ישראל תלויין ...ישים נפשו בכפו ולא יירא ולא יפחד"  :ם"על זאת כותב הרמב

ה "קבה"  6ואם לא ניצח ולא עשה מלחמה בכל ליבו ובכל נפשו הרי זה כמי ששפך דמי הכל...בצווארו

הקים מושיעים רבים לעם ישראל אשר חירפו נפשם להצלת הכלל וביניהם אף דוד בקומו להילחם נגד 

  .גלית

  .נלמד מכך כי למלחמה דין מיוחד ובה יש חיוב לחרף את הנפש וכל הבורח הריהו כהורג את כולם

  

  או לחיות חיים של מסירות נפש' למסור את הנפש על קידוש ה

מצוין שהרוגי מלכות אין כל  7החלטה אמיצה והרואית עד כדי כך שבמסכת פסחים במוות הינה' קידוש ה

ובמסכת סנהדרין מבואר שלהרוגי מלכות יש כפרה מייד ואף שלא שבו . בריה יכולה לעמוד במחיצתן

  .בתשובה

הינה משימה ארוכת ' לעומת זאת לחיות על קידוש ה. במוות הינה החלטה רגעית' למרות כל זאת קידוש ה

וכן רצון התורה הוא שלא רק . טווח אשר נבחנת לא במקרה בודד אחד אלא באין ספור מעשים והחלטות

וזאת מפני שהתורה מוקירה מאוד ' אלא שיחיה על קידוש ה' ברגע מיתתו ימסור אדם את חייו על קידוש ה

  .ולכן התורה דורשת מאיתנו לחיות חיים של מסירות נפש. את החיים

של מסירות נפש על האדם למסור את נפשו בכל שעה לעבודת הבורא לאורך כל חייו בכדי לחיות חיים 

  .ורק בכך יזכה שיחיה האדם את חייו מתוך מסירות נפש לקיום תורה ומצוות
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  :הרב יצחק ניסנבוים מתוך המצוקה האיומה של השואה השמיע את הדברים הללו

לפנים דרשו אויבים את הנשמה והיהודי הקריב את .במוות' זוהי שעה של קידוש החיים ולא של קידוש ה"

לפנים . ולשמור את חייו,וחובה על היהודי להגן עליו, עתה הצורר דורש את הגוף היהודי. 'גופו על קידוש ה

  ".בזמננו חובה עליהם לקיים קידוש החיים', היו היהודים מקיימים קידוש ה

  

, י הקרבת חייו של אדם"חוץ ממסירות נפש ע, היום על פי הרב מנחם זמבה כשהמרת הדת פחות מצויה

  .יש חשיבות גדולה בשאיפתו לחיים של קידוש שם שמים

  

  

  



 'הבעזרת 

  גבורה
  עדן כתבי

  הקדמה

החשיבה שלהם . לפי הדעות של אומות העולם הגיבור הוא החזק. הגבורה נראית לכאורה דבר פשוט

כמי שיש לו הרבה שרירים " חזק"-האומות האחרות רואות ב, אך דעותיהם מכוונות למקום אחר, נכונה

היא כפי שנברר , אך האמת. ומאופיין בכוח פיזי רב כבנאדם ששולט בכוחו אבל לא בהכרח ביצר שלו

אלא הגיבור האמיתי , במובן של כוח פיזי ושרירים" חזק"במאמר הזה שהגיבור האמיתי לא צריך להיות 

  .תר משהו חזק באמתמישהו שבתוכו מסת, יש בו משהו יותר פנימי, הוא שונה

, מאיזו סוג גבורה צריך להימנע ומהי הדרך האמיתית להיכנס לשביל הארוך, נברר מיהו הגיבור האמיתי

  .שמוביל לגבורה אמיתית

  

  סוגי הגבורה

  .אנחנו נצטרך להבין שישנם כמה סוגי גבורה, לפני שנתחיל לברר מיהו הגיבור האמיתי

ההפך מהגבורה האמיתית היא מתבטאת בעיקר במעשים  הגבורה השלילית היא  -הגבורה השלילית .1

הקנטות של אנשים , כמו למשל אלימות או למשל להביך אנשים אחרים. הפוכים לגבורה האמיתית

אדם . ריצה דרך כביש מהיר: אחרים או מעשים שאמנם נראים אמיצים אבל הם מעשי טירוף לדוגמא

 . אלא פחדן, בורשמכה או מקניט ובכך גורם עצב לחבריו הוא לא גי

אמנם בחברות מסוימות השפלת האחר גורמת לצחוקים בין החברים אבל כשחושבים שוב על 

מבינים במהרה שזאת טעות אחת גדולה שפוגעת בצורה נוראה באדם השני , המעשה שפגע באחר

האדם בתוכו נפגע מצד , בצורה חיצונית נראה שהכול בסדר איתו. אפילו שהוא אינו מראה זאת

  . זול של החברים שלו בוהזל

אבל אלה . יש עוד דוגמא לגבורה שלילית והיא בעצם כל המעשים שכביכול נראים אמיצים ומגניבים

. לב מהחברה שסובבת אותם -מעשי טירוף שאנשים עושים בשביל להשיג יותר כבוד ולקבל תשומת

כ אדם מסכן ''בסהאדם שעושה מעשים שמסכנים את חייו או מעשים שברור שהם לא נכונים הוא 

רק שהוא לא מבין שזה אפילו . שחסר לו הכבוד העצמי שלו ולכן הוא מחפש לקבל את זה מאחרים

זאת טעות שיכולה לסחוב את האדם . לא קרוב לכבוד אמיתי אלא רק לשעשוע זמני  בשביל חבריו

אל הגאווה  הדרך שמובילה, זוהי דרך שממנה צריך להימנע. הרבה זמן עד יבין שהוא טועה בדרכו

  .והעצבות

) שאותה נברר בהמשך(לגבורה החיובית שהיא הדרך אל הגבורה האמיתית  -הגבורה החיובית  .2

 :שלושה עקרונות

 . סובלנות וכוונות אמיתיות .א

 .ונזהרת מפזיזות וקלות הדעת, הגבורה מלוות בכובד ראש ואחריות .ב

  .ייםאינה תופעה חד פעמית או רגעית אלא גילוי והבנה ממושכים ועקב .ג
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מהי , אך עדיין לא מובן. התכונות האלו של הגבורה מתחילות לתת לנו כיוון לגבי מיהו הגיבור האמיתי

מה אנחנו צריכים לעשות בשביל להיות ? איך נדע שהגענו לשם? במה זה כרוך? הדרך למקום הזה

  .ועוד שאלות נוספות בנושא הזה? גיבורים אמיתיים

  

  אותו לגיבורמיהו הגיבור האמיתי ומה עושה 

המעשים של הגיבור . ידוע שאדם מוגדר על פי מעשיו ולכן גיבור מוגדר על פי המעשים שהוא עושה

וכך גם , שכוללים בתוכם את העקרונות של הגבורה החיובית, צריכים להיות מעשים טובים ונכונים

  .הגיבור עצמו

מירה הזאת מלמדת אותנו שגיבור הא." הכובש את יצרו? איזהו גיבור: "בפרקי אבות פרק רביעי כתוב

כמו למשל חייל שנמצא במארב ואינו פותח באש . אמיתי צריך להיות אדם שמתמודד עם היצרים שלו

זוהי דוגמא להשתלטות על היצר והפגנה של כוחות . באויב עד שהאויב יעשה מעשה שיסכן את חיי החייל

ותה מידה האדם צריך שיהיו לו כוחות נפש בא. זוהי דוגמא לגבורה של איפוק וריסון, איפוק מיוחדים

  .גדולים בשביל מטרות ארוכות טווח שדורשות עקשנות התמדה כוח סבל וכוח רצון

הגיבור צריך להיות . הגבורה צריכה להיות תמידית ולא רגעית, לפי מה שביארנו לגבי הגבורה החיובית

, זה הוא צריך להתגבר על היצרים שלואדם שמבין שהמעשים שלו צריכים להיות טובים ונכונים ובשביל 

  .לכבוש אותם

מסכת ברכות על תלמיד  1מסופר בגמרא" אל תירא עבדי יעקב" - גבורת הנפש היא גם האומץ של האדם

שאתה נאנח אתה ". ?האם אינך יודע שאנחה שוברת חצי גופו של האדם" –אמר לו חברו , חכם שנאנח

  .הפחד גורם יותר נזק מהדבר המפחיד עצמו. המייאש עצמובעצם גורם לעצמך יותר ייאוש מאשר המקרה 

  .אלא הוא אדם שכובש את פחדיו, גיבור הוא לא אדם שלא מפחד כלל

הדברים שמחזירים אותך , מעלת הגבורה היא בעצם לקחת את כל הדברים שמקשרים אותך לעולם הזה

עושה דברים שהוא יודע שהוא לפעמים אדם לא . להתחבר לרוחניות שבך, ולדעת להתגבר עליהם. אחורה

הרשעות ושאר המידות שמשאירות אותו מחובר לצדדים הפחות , העצלות, צריך לעשות רק בגלל הפחד

  "  2.לדעת מהו הדבר הנכון ולא לעשותו זוהי הפחדנות הגרועה מכול. "טובים שלו

היא שלמשל אדם הכוונה . הגיבור צריך לדעת לקחת אחריות על מעשיו ואפילו על מעשיהם של אחרים

אדם צריך להגיד לחברו שדרכו לא נכונה וגם , רואה שחברו מזלזל בספר או בסידור או משחית משהו

רק כך יצליח להישאר רגוע , הגיבור צריך להיות אדם בעל קור רוח ורוגע. לעזור לו לתקן את מעשיו

  .ושלו עם מחשבתו ולהשתלט על עצמו

דרך כל , אידיאולוגיה נעלה והוא צריך לדעת ללכת אחריה, לגיבור צריכה להיות דרך שתוביל אותו

והוא צריך גם כן , הקשיים להמשיך וללכת אחרי רעיון גדול כלשהו ולהתמודד עם הקשיים שכרוכים בו

  .לדעת לא לפסול דעות של אחרים
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רצון העבודה על כוח ה. הגיבור צריך להתאפיין בכוח רצון חזק שבא ממניעים אמיתיים נכונים וטובים

והמנטאליות החזקה היא לא פשוטה והיא לוקחת זמן ועבודה קשה אבל עצם ההתמודדות היא ההליכה 

לאדם יהיו נפילות במהלך הדרך וגם משברים אבל עצם ההתמודדות עם הבעיות היא . במסלול הגבורה

מו ועם זאת שרק תחזק אותו וברגע שידע להמשיך ולא לוותר הוא רק יתקדם ויצמח ויעשה טוב עם עצ

השגיאה הגדולה ביותר היא לא לעשות דבר . "הלמידה מהטעויות היא זאת שגורמת לנו להצליח, אחרים

  "  3.כיון שאתה יכול לעשות רק מעט

כמו . האדם צריך להיות אמיץ ולא במובן של הגבורה השלילית אלא במעשים שמאופיינים בגבורה חיובית

אחרים או לטובת אנשים אחרים או בשביל מטרה נעלה מעשים נועזים שמטרתם להציל אנשים , למשל

דוד המלך שנלחם עם גוליית מטרתו לא הייתה כבוד מהעם אלא עצם העובדה שגוליית , אחרת כלשהי

זהו גילוי אומץ . דוד יצא למלחמת קיום. החריף מערכות אלוקים חיים גרמה לגילוי האומץ אצל דוד

  .אמיתי שמגיע מגיבור אמיתי

רועי היה אדם אמיץ וגיבור אמיתי שחירף את נפשו , הפגנת אומץ אמיתי הוא רועי קלייןעוד דוגמא ל

בשביל להציל את החיילים שלו בכך שקפץ על רימון שנזרק לעברם במהלך המלחמה ועצר את ההדף 

  .אלה גילויי אומץ מיוחדים שמוכיחים שבשביל גבורה אמיתית צריך אומץ אמיתי. מלהרוג את חייליו

  .כך הגיבור צריך לדעת להבדיל בין הטוב לרע ולבחור בטובבנוסף ל

  

  מהם ההבדלים בין גבורה להנהגה ואומץ

אך הוא יוכל לסחוף אחריו אנשים ובעצם להפוך למנהיג כי בתוכו , גיבור הוא לא בהכרח מנהיג .1

לקיחת אחריות על , התמודדות עם עצמו, אומץ, רוגע, קור רוח. נמצאים הרבה מתכונות המנהיג

אמנם המנהיג והגיבור חולקים כמה תכונות , מנהיג הוא לא בהכרח גיבור, כמו כן. 'מעשיו וכו

אלה בעצם לא גיבורים כי מעשיהם לא . משותפות אבל ישנם מנהיגים שהובילו לדרכים לא טובות

אבל הם כן מנהיגים באופי שלהם והם , )אנשים שהולכים בדרך הגבורה השלילית(היו נכונים וטובים 

 . ן סוחפים אחריהם אנשיםכ

לקפוץ : ההבדל בין הגבורה לאומץ הוא שאדם אמיץ יכול להיות אדם שאמיץ במעשיו כמו למשל .2

אבל בעצם מעשיו הם מעשים של גבורה שלילית והם . או לריב עם מישהו, לגנוב מחנות, מצוק

לכן אמיץ הוא לא ו. הם לכאורה דורשים אומץ אבל זהו אומץ שלא מנותב לטובה. מעשים לא נכונים

  . בהכרח גיבור

הוא אדם שהולך בדרך האומץ ומעשיו טובים ונכונים ומשרתים מטרה נעלה והוא הולך בדרך , אך גיבור

הוא עושה את המעשים הנועזים והטובים , ולכן גיבור הוא בהכרח אמיץ כי הוא מעז. הגבורה חיובית

  .למען מטרות אמיתיות ונכונות
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  מקור הגבורה

עכשיו נברר מאיפה נובעת הגבורה ואיך עוברים חיי , יררנו בעצם מיהו הגיבור ואיך הוא מתנהגעד כה ב

  .היום היום על הגיבור

מסופר על אדם שכל יום בשעה שהיה חוזר מהעבודה שלו הביתה היה נוגע בעלה של עץ שנמצא ליד פתח 

ראה אותו נוגע בעלה לפני שהוא יום אחד חברו חזר איתו באותה הדרך ו. ביתו ורק אז היה נכנס הביתה

יום למחרת שוב חברו חזר איתו באותה . חברו הסתקרן אך לא שאל אותו מדוע עשה כך, נכנס הביתה

  :הדרך ושוב ראה אותו עושה את אותה הפעולה חברו השתוקק לדעת למה הוא עושה כך ולכן שאל אותו

כל יום שאני חוזר מהעבודה "ו ענה לו חבר" ?למה לפני שאתה נכנס הביתה אתה נוגע בעלה, תאמר לי"

אני נוגע בעלה ומשאיר בו את כל הדברים הרעים ואת כל העצבים שקרו לי באותו היום ורק אז אני נכנס 

  ."ובבוקר אני לוקח חזרה מהעלה את כל הבעיות שלי, הביתה

רע ועליו הסיפור הזה בא להסביר לנו על אדם שמבין שלחזור הביתה עם מטען של עצבים זהו דבר 

הוא משתדל לרסן את " כל הכועס כל מיני גהינם שולטין בו"כי , לכבוש את הכעס שלו בדרך כלשהי

  . עצמו בדרך כלשהי בשביל לא לפגוע במשפחתו עם הכעס מהבעיות שהצטברו לו במהלך היום

ל המשל של העלה בא להבהיר שאדם בעצם מתמודד עם היצרים שלו ועם הכעס שלו וכובש אותם בשבי

  .זוהי הגבורה. שלמשפחה שלו יהיה טוב והם לא יתמודדו עם הבעיות שלו

  

  הגבורה נובעת מהבנה

כשאדם מבין שכל התגברות על עצמו ועל היצרים שלו תוביל אותו למקום טוב יותר הוא הולך בדרך 

. והאדם מבין שהוא לא יחיד בעולם ועליו לאהוב אחרים בדיוק כמו עצמ. הזאת וכך מתעלה על עצמו

בכל אמצעי , עשה טוב ככל שתוכל. "שהוא באמת בוחר ללכת בדרך הזאת אז הוא נכנס לשביל הגבורה

   ."4ובכל עת שתוכל, לכל איש שתוכל, בכל מקום שתוכל, בכל דרך שתוכל, שתוכל

זה לא רק לאהוב אחרים כמו . במשפט הקטן הזה יש כל כך הרבה מה להתבונן, "ואהבת לרעך כמוך"

וזה . "להגיע למצב שאתה הולך אחרי האמת שלך, ת עצמך זה בעצם להבין מי אתה באמתשאתה אוהב א

  ." 5הייה נאמן לעצמך, מעל לכל

האמת היא . "עצם ההליכה לכיוון מציאת העצמיות שלך והאמת שלך היא בעצם הדרך להשגת הגבורה

יו לו ניסיונות קשים אדם צריך לדעת שככל שהוא מתקדם כך יה" .6הקרקע היחידה שבטוח לעמוד עליה

אבל עצם ההתמודדות ואיך שאתה קם מנפילות , יותר ונפילות גדולות יותר מאשר שהיו לו בתחילת הדרך

  .כל עוד האדם לא יוותר לעצמו, זה רק מה שיחזק את האדם

ה נותן לנו ניסיונות שאנו לא יכולים לעמוד בהם הוא בעצם מפיל אותנו בכוונה כי המטרה ''לפעמים הקב

אמנם . לו היא לראות איך אנו קמים בחזרה וממשיכים ללכת בדרך  בכל הכוח לכיוון המטרה הגדולהש

ואם הוא ידע ללכת בה . אבל לכל אחד יש את המטרה שלו, המטרה עצמה לא ידועה לכלל והיא לא קבועה
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מבחן בעולם הבא . באמת ועם הרבה כוח רצון שנובע מהבנה אמיתית אז האדם בעצם ישיג את המטרה

התהליך חשוב אפילו יותר ממבחן התוצאה ולכן מבחנו האמיתי של האדם הוא כמה הוא השתדל וכמה 

  .לממש את הפוטנציאל שלו בעולם, ניסה באמת לקום ולא לוותר

  

  .נקום חזקים יותר, שנזכה ללכת תמיד בדרך הגבורה האמיתית ובכל פעם שניפול

  

  .הלוואי שנזכה להוציאה מן הכוח אל הפועל, תבכל אחד ואחד מאיתנו נמצאת הגבורה האמיתי
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  ?1האם מוצאו של האדם מהקוף
  דוד לב ארי

  הסבר הנושא

לפי תיאוריה . כמאה חמישים שנה מסתובבת בעולם תיאוריה שמוצאו של המין האנושי הוא ממין הקופים

לפי . פעם לא יסתיים וזהו תהליך אינסופי שלא התחיל וגם אף, זו כל החי בתבל מתפתח ומשתנה כל הזמן

במאמר זה אנו נסביר כיצד . תיאוריה זו כל בעלי החיים הקיימים התפתחו ממינים חיים פחות מפותחים

נבדוק האם תיאוריה זו מקובלת על כל המדענים , לפי אותה התיאוריה מתפתחים ומשתנים מיני החיים

ונה היהודית ואת הכתוב בתורתנו נבחן גם האם תיאוריה זו נוגדת את עיקרי האמ, ומה הם חולשותיה

  . הקדושה

  

  מהי אבולוציה

תהליך ההתפתחות הקורה לפי התיאוריה של האבולוציה הוא התהוות ". התפתחות"אבולוציה היא 

שינויים אלו . שינויים גנטיים תורשתיים במיני אורגניזמים המתרחשים בהדרגה במהלך של הדורות

לפי תיאוריה זו השינויים הגנטיים . הגותיות של בעלי החייםקורים בתכונותיהם הפיזיולוגיות וההתנ

השינויים הגנטיים המתהווים בכל החי והצומח הם . עוברים מההורים לצאצאים על ידי עצם הולדתם

מוטציות גנטיות המשנות תכונות שונות של הגנים ויכולות הם ליצור תכונות חדשות או לשנות תכונות 

שאצל האחד מהם נוצרה מוטציה ואילו , וציה שני פריטים של אותו מין החילפי תיאורית האבול. קיימות

  .ההבדלים בין שני הפריטים יהיו מוכרחים להתבטא גם אצל צאצאיהם, אצל השני היא לא נוצרה

סיבה נוספת שיכולה לגרום , הראשון כבר כתבנו שהוא שבר בגן. הגורמים לשינויים הגנטיים הם כמה

ורבייה בין קבוצות שונות של אותו מין ביולוגי או גם משינויים כימיים בחומר  שינוי בגן היא ערבוב

  ".סחף גנטי"י "או ע" הברירה הטבעית"י "ישנם גם שינויים גנטיים הנרכשים במהלך החיים או ע. הגנטי

  

  מהי הברירה הטבעית

ת היא סוג של גם התרבו(המנגנון החזק ביותר אצל בעלי החיים הוא מנגנון ההישרדות וההתרבות 

  .מנגנון זה גורם לבעלי החיים לפתח תכונות שיועילו להישרדות ולהתרבות שלהם). הישרדות

כך שתכונות שאפיינו מספר , התכונות שרכשו בעלי החיים לצורך הישרדותם עוברות לצאצאים שלהם

של פריטים  בהתפתחות הדורות הבאים הופכות להיות נחלתן של כמויות הולכות וגדילות, פריטים קטן

בעלי החיים המפתחים תכונות המועילות להישרדות שלהם מפתחים בכך את היכולת שלהם לשרוד . רבים

  .ואף מעבירים לצאצאיהם את אותן התכונות שאף יועילו להם לשרוד
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בעלי החיים שלא רכשו תכונות אלו יהיו בעלי יכולת הישרדות נמוכה ואף לא ינחילו יכולת הישרדות 

כך שבמהלך ההיסטוריה העולמית ישרדו רק אותם בעלי החיים שירשו מהוריהם את אותם , לצאצאיהם

  .תכונות הישרדות שהם פתחו

  סיכום ביניים

העיקרון הראשון הוא שבעלי חיים מסוימים , בבסיס תיאוריית האבולוציה של דרווין מונחים שני עקרונות

ות אלו הופכות להיות תכונות גנטיות שלהם מפתחים במהלך חייהם תכונות שמסייעות להם לשרוד ותכונ

העיקרון השני הוא שרק בעלי החיים המפתחים תכונות הישרדות . שאותם הם מורישים לדורות הבאים

לעקרון השני אפשר לקרוא גם .ישרדו במהלך הדורות ואחרים שאינם מפתחים תכונות אלו יוכחדו

  ".יםההתמיינות הטבעית של בעלי החי"או " הברירה הטבעית"

לעומת השינויים הגנטיים הקורים בבעלי החיים על ידי רכישת תכונות הישרדות שהם תכונות המועברות 

השינויים , ושהן מסייעות לאותן בעלי החיים שרכשו תכונות אלו, באופן מסודר וטבעי לדורות הבאים

אך , ים לדורותיהםהגנטיים הנגרמים מסחף גנטי קובעות גם הן את מידת ההישרדות של אותם בעלי החי

  .י בעלי החיים אלא נגרמים באקראיות"שינויים אלו אינם נרכשים ע

על פי התיאוריה של האבולוציה כל היצורים הקיימים על כדור הארץ מוצאם מאב קדמון אחד אשר 

שינויים אלו גרמו בהדרגה ליצירת .במרוצת הדורות מכל מיני סיבות נוצרו שינויים בין צאצאיו השונים

עד שהגענו למגוון הרחב של כל מיני החיים שאנו עדים להם , ים שונים שהשתכנו בבתי גידול שוניםמינ

  .היום

בטרם נעמת את התיאוריה של האבולוציה עם האמונה היהודית אנו יכולים לזהות שעל פי התיאוריה הזו 

היוצרת את ריבוים  ,במיוחד קיימת התפתחות במיני בעלי החיים השונים, קיימת בעולם התפתחות מתמדת

לפי התיאוריה הזו כל בעלי החיים הרבים והשונים הקיימים בעולמנו מוצאם מאב . וריבוי סוגיהם ומיניהם

כלומר תיאורית האבולוציה מכירה בכך שהעולם . במהלך הדורות, וממנו הם הסתעפו לסוגיהם, חי אחד

לת לתת פתרון לשאלה מה גרם לאותה תיאוריית האבולוציה אינה מסוג. אינו קדמון אלא יש לו התחלה

גם היהדות מכירה בכך שיש בעולם התפתחות והיא כן נותנת תשובה לשאלה כיצד הכל ". התחלה"

מלבד השאלה כיצד התחילה ". בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ"והתשובה היא , התחיל

בעלי התיאוריה הזו אינם . הזויש עוד חוליות חלשות בשרשרת של התיאורייה , ההתפתחות ומי גרם לה

הופכות להיות , י בעלי החיים לצורך ההישרדות"מצליחים להסביר מדוע דווקא התכונות הנרכשות ע

ואילו תכונות נרכשות אחרות שאינם קשורות , תכונות גנטיות שיעברו בתורשה גם לדורות הבאים

אדם שעבד לפתח : כגון. ורות הבאיםואינם עוברות לד, אינם הופכות להיות תכונות גנטיות, להישרדות

את שרירי גופו לא מוליד שרירנים כמותו וגם ילדיו אם ירצו להיות בעלי שרירים מפותחים יצטרכו גם 

  .הם לעבוד על כך

   אם יש סתירה בין כל מרכיבי התיאוריה של האבולוציה לבין האמונה היהודית
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 2:ם"כותב הרמב. תיאוריה של האבולוציהמשהו מה, ם אימץ בכתביו בצורה מצומצמת וטבעית"הרמב

שינויים אקלימיים הנובעים ( יש מינים בזרעים שיהיה המון האחד נפרד לצורות הרבה מפני שינוי מקומות "

כמות , הדשנים שבהם מדשנים את האדמה(והעבודה שעובדים את הארץ ) ממקומות שונים בכדור הארץ

, עד שיראה כשני מינים ואף על פי שאינם דומים זה לזה ) סוגי החרישה וצורות העיבוד השונות, ההשקיה

ם האלה יכולים להיות שני סוגים של גידולי "לפי דברי הרמב". הואיל והם מין אחד אינם כלאים זה בזה

, ולכן יחשבו שאסור לזרעם יחד, שנראים שונים זה מזה עד כדי כך שיחשבו שהם מינים שונים, קרקע

ומה שנראים הם , ועל כן אין בהם איסור כלאים, צאם הוא כן מאותו המיןאך מו, משום איסור כלאים

כשני מינים זה אינו מפני שיש להם מוצא ממינים שונים אלא מפני הבדלים באקלים או בתנאי הקרקע 

  .שבהם הם גדלו

שמועברים לתולדותיהם , ם מעידים על כך שאכן לדעתו יש תכונות גנטיות נרכשות"דברים אלו של הרמב

ם מדבר על כמה "הרמב. י נתונים סביבתיים ובתי גידול שונים"של המינים שיפתחו את אותן התכונות ע

מגדולי הקרקע אך אינו מזכיר רכישת תכונות גנטיות אצל בעלי החיים שעליהם מדברת התיאוריה 

דעתו יהיו ל, ם על כך שתכונות גנטיות נרכשות עוברות לצאצאים"יתכן שדברי הרמב. האבולוציונית

י חומרי דישון "נכונים רק כאשר הם תכונות הנבעות כתוצאה של שינויים כימיים הנגרמים בגן ע

ם "אך לא בהכרח שהרמב, או יכולים להיגרם על ידי השפעה אקלימית, ומשקעים שונים הקיימים בקרקע

ת תכונות יסכים שתכונות נרכשות של בעלי חיים כתוצאה מפעולותיהם והתנהגותם יהפכו גם הם להיו

  . גנטיות שיעברו בתורשה לצאצאיהם

נחשב כאבי השיטה המודרנית למיון מדעי של הצמחים ושל , )1707-1778(מדען בשם קרל פון לינה 

רק בסוף ימיו ". זהה לזה שנברא בידי הבורא כל יכול, מספר המינים בימינו: "הוא נהג לומר. בעלי החיים

לדעתו השתנות המינים . במסגרת הבריאה מוגבלנים באופן הכיר באפשרות של התפתחות והשתנות המי

פרות שיניבו יותר , לדעתו ניתן לפתח גזעים שונים של כלבים. אולם השתנות זו מוגבלת מאוד, קיימת

לדעתו לא . אך לא יכולים להיות שינויים במיני החיים מעבר לכך, חלב או שתהיינה יותר בריאות בשר

י "ולייצר וולדות ע, א ניתן לזווג את השונים באופן מהותי האחד מהשניוגם ל, ניתן להפוך פרה לעז

רק אם מזווגים שני בני מין קרובים כמו סוס . כל ניסיונות ההפריה בין מינים שונים לא צלחו. זיווגם

. הפרד והפרדה שנולדים מזיווגם אינם מסוגלים להמשיך ולהוליד. שגם הם מוגבלות, וחמור יש תוצאות

  .הקודם לו דומההוא מחי , ללא יוצא מין הכלל, קרל פון לינה מוצאו של כל חי לדעתו של

טען ששינויים אלו מאוד , גם כאשר הגיע בסוף ימיו למסקנה שיתכנו שינויים במיני החיים, מדען זה

  .מוגבלים

הם קבע שההתפתחות והשינויים האפשריים במינים השונים , בעל תיאוריית האבולוציה המרבית, דרווין

  . ללא גבולות וכל השינויים הם אפשריים
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 'הבעזרת 

גם קרל פון לינה שהכיר באפשרויות מוגבלות בשינויים התפתחותיים בבעלי החיים מכיר בשינויים אלו 

יש להניח שיחלוק על דרווין שיתכנו , כנגרמים משינויים כימיים או מהכלאות ממינים הדומים זה לזה

  . הגויות של בעלי חייםשינויים גנטיים הנובעים מפעולות ומהתנ

המדענים המזדהים עם התיאוריה של דרווין טוענים שהימצאותם של אנשים בעלי צבע עור שחור 

. מכחישה את האמונה שמוצא צבע העור של כל המין האנושי מאדם אחד, בעולם" כושים"המכונים 

לדות בצבע כל כך שונה לא יכלו להיות התו, טענתם היא שאם היה מוצאו של כל המין האנושי מאדם אחד

  . האחד מהשני

הטענה העיקרית הסותרת את התיאוריה שהאדם הלבן והאדם השחור הם מינים נפרדים היא האפשרות 

אילו היו האדם השחור והאדם הלבן באים ממינים כל כך . של שני סוגים אלו להזדווג ולהוליד צאצאים

  .רים תולדות מהזדווגותםשונים הם היו כמו כל שני מיני בעלי חיים שאינם יוצ

  

  "הופעת הכושים"נסיון לתת תשובה מדעית ל

פרופסור חפציבה אייל גלעדי מהאוניברסיטה העברית בירושלים עשתה מחקר על השפעת שינויים בכוח 

במחקר שעשתה על ביצים של תרנגולת היא זיהתה שבשני צידי החלמון יש . הכובד על הדגרת ביצים

חקרה את התופעה היא גילתה שגיבושים אלו נובעים מכך שהחלמון מחובר על כאשר היא .גיבוש חלבוני

היא גילתה גם שהביצה מסתובבת כעשר עד חמש עשרה פעם . לקצוות הביצה" חוט מולקולארי"ידי 

כאשר . אולם החלמון אינו מסתובב אפילו פעם אחת יחד עם הביצה. בעשרים השעות שלפני ההטלה

קבוצת חוטים שמסובבים אותם על (הופך למעין חוט מושזר " קולאריחוט המול"הביצה מסתובבת ה

אילו החלמון עצמו , פרופסור גלעדי שאלה מה היה קורה לחלמון המופרה ולאפרוח שמתהווה בו). עצמם

החוטים "כדי לתת תשובה לשאלה הזו חתכה פרופסור גלעדי את . היה מסתובב עם הביצה כולה

פעולה זו גרמה לכך שהחלמון . פרית נמצאת ברחם של התרנגולתבעוד הביצה המו" המולקולאריים

, לאחר שהתרנגולת הטילה את הביצה פרופסור גלעדי הדגירה את הביצים האלה. הסתובב יחד עם החלבון

והכנפיים , כאשר הראש הופיע במקום שצריכות היו להופיע הכנפיים, ומהם בקעו אפרוחים מעוותים

המסקנה המדעית של . ות הראש ועוד שינויים מפלצתיים כאלה ואחריםהופיעו במקום שהיה צריך להי

, שכדי שיצא אפרוח תקין ולא מעוות מהתא המופרה שבתוך החלמון, פרופסור גלעדי מהניסוי הזה הייתה

התברר שכל שינוי במיקומו של התא המופרה . הוא צריך להיות יציב וחשוף לכוח כובד אחיד ללא שינוי

יתכן , על בסיס מחקרה של פרופסור גלעדי. גורם לשינויים בעובר, של כדור הארץלעומת כוח הכובד 

גרמה לשיבוש בהתפתחות , בזמן המבול, ששינויים במצב של שיבוש בשדה הכובד בכל מערכת השמש

לפי . בזמן המבול, בניגוד להוראה האלוהית, שהוא היחיד שהזדווג עם אשתו, העובר של אשת חם

הוא התוצאה של ההתעברות של אשתו , שהצבע השחור של עורם של צאצאיו של חם התיאוריה הזו יתכן

  .בזמן המבול כאשר השתנה כוח הכובד של כדור הארץ

, ומי אמר שהשחורים לא היו לפני הלבנים, לדעתי זה ממש טירוף לחשוב שהצבע השחור הוא מוטציה

  .בקיצור שטויות במיץ, ואנחנו הם המוטציות

  



 'הבעזרת 

  סיכום

הבאנו חלק מתיאורית האבולוציה של דרווין והעמדנו אותה מול ההשקפה על התפתחות  במאמר זה

הראינו שיש לא מעט בקיעים במבנה התיאורטי של דרווין על התהוות . העולם לפי האמונה היהודית

  .ואף ראינו שיש חלקים מהתיאוריה שלו שיכולים להתקבל גם על פי האמונה היהודית, והתפתחות העולם



 'הבעזרת 

  ומלחמה מוסר
  מלכה מתן

  

המוסר הוא סוג של מודעות אנושית שמטרותיו לתת כללים מנחים להתנהגות האדם בכל תחומי החיים 

  .החברתיים אשר לא בהכרח מסתדרים עם רצונותיו

סך כל היחסים האלו . קשריו עם אנשים ויחסיו כלפי עצמו,הדת קובעת לנו יסודות לארגון חיי האדם

על פי חוק התורה שממנו שואב האדם השראה במהלך ההיסטוריה וההווה , יםמהווים את המוסר והערכ

  .של המורשת האנושית והחברתית

על מנת להכניע .שבטים או מדינות,לרוב עמים, ומצד שני מלחמה היא מאבק בין גופים שונים ומזוינים

נפצעים , שים רביםבכל מלחמה נהרגים אנ. ולגרום לו לקבל את דרישות  המנצח,אויב או אויבים כלשהם

  .והופכים לנכים ונגרם נזק לרכוש ולסביבה

  

  ?היאך יוכל האדם לשלב בין שני ניגודים אלו

דוגמא טובה אפשר לקחת ממלך גדול שקיים את השילוב של מוסר ומלחמה בצורה הטובה ביותר והראויה 

הוא אשר ראה צורך  ,דוד המלך אשר קדושתו ועדינותו המוסרית ניכרת בכל פסוק של תהילים,להערצה 

בשעה שהשכנים כולם היו זאבי ערב , אי אפשר היה כלל"כדיברי מרן הרב קוק , להילחם נגד אויבי עמו

ואדרבא היה מוכרח , שרק ישראל לא להילחם שאז היו מתקבצים ומכלים חס ושלום את שאריתם , ממש

, צריכים לעמוד על המשמר ברור לנו שיהיו עוד מלחמות ואנחנו" מאוד גם להפיל פחד על הפראיים

ועם זאת . לשמור ולהגן על הגבולות מדינת ישראל אפילו אם זה יהיה כרוך בהריגה של אויבים רבים

  .אנחנו צריכים לשלב מוסר עם מלחמה כמו שעשה דוד המלך בכל המלחמות אשר נלחם בחייו

עלינו לשים דגש בשירותינו אמנם דוד המלך חי לפני שנים רבות אך מוסר מלחמה קיים גם בימינו אנו ו

  .אתן דוגמא לסוגיה המעסיקה אותנו בימים אלו. הצבאי על ערך המוסר

  

  ?ה דינם של אזרחים במדינת אויב הנמצאים בקו האשמ

כל עוד אין סכנה ממשית לחיילינו אין התר לפגוע בנפש ואף לא ברכוש אולם כאשר הסכנה היא מוחשית 

איבודה של יחידה אחת או . ומדת היחידה הלוחמת מול אויבים רביםהרי שיש לזכור שעל כף המאזניים ע

על כן כאשר נידרש וכאשר הסכנה גלויה לעין אין מקום , חלק ממנה עלול לפגוע במערכת המלחמה כולה

למדוד את מספר החיילים שלנו העלולים חלילה להיפגע כנגד מספר אזרחי מדינת האויב משונאי ישראל 

  ר המלחמה וחייבים להציל את חייו של כל חייל או אזרח יהודי      שעלולים לשלם את מחי

    



 'הבעזרת 

  השמחה
  נריה מלכי

  

  .במשך הזמן שלמדתי במכינה ראיתי על עצמי ומתוך כך גם על אחרים שקיים חוסר רצון וסיפוק מהקיים

לחזק  כדי, לכן נמשכתי לברר נושא זה, אצלי זה התאפיין בתגובות של כעס ובהמשך פשוט בחוסר שמחה

  .את עצמי ואת סביבתי וממילא כשנבין את השמחה נהיה יותר מלאי חיים ומרוצים

  

 השמחה כנגד העצבות

ואתה בן אדם האנח ': שנאמר, אנחה שוברת חצי גופו של אדם, אמר רב:" 1אומרת הגמרא בכתובות

כי יאמרו אליך על  והיה': שנאמר, ורבי יוחנן אמר אף כל גופו של אדם. 'בשברון מותנים ובמרירות תאנח

ואמרת אל שמועה כי באה ונמס כל לב ורפו כל ידיים  וכהתה כל רוח וכל ברכים תלכנה  –מה אתה נאנח 

כך העצבות משפילה , אם השמחה מעוררת את האדם ומחיה אותו, השמחה והעצבות מנוגדות זו לזו" 'מים

  .את רצונו וגורמת לו למצב רוח ירוד

  

  העצבות והשמחה בקודש

בין כלפי , רת החיים היומיומיים אפשר להבין את מצבי הרוח של האדם הנעים בין שמחה לעצבותבשג

אמנם האם כך הם הדברים גם . וכן באירועים שקורים לאדם עם עצמו, בין כלפי החברים, המשפחה

 והרי התורה היא'? האם יכולה להיות עצבות גם בקרבה אל ד? הפרטית של האדם' גם בעבודת ד, בקודש

  ".חיינו ואורך ימינו"

הבאה לידי ביטוי ' ומספר שישנם שתי דרכים לעבודת ד 2לשאלה זו עונה הרב קוק בספרו אורות התשובה

, שבמצב כזה, בדגש על הסערה" לעלות בסערה השמיימה"הדרך האחת היא לנסות . בחשבון הנפש

כי הדברים רחוקים וקשים . ותממילה זה מלווה בעצב, שהאדם סוער בנפשו ומקפיד ודורש יתר על המידה

ממילא מלווה אותו השמחה וזאת היא ', אמנם אם הוא מתקדם במדרגות השמימה אל ד, לו יותר מדי

  .הקדושה, הרצויה' עבודת ד

  

  הדרך להתעלות מן העצבות

  .יש שתי דרכים שבהם יכול האדם להימנע מהעצבות

  .לצמצם את השאיפות שלו - הראשונה 

כי בסופו של דבר , יטחון שלו והוא יתגבר על הקשיים והמכשולים שמפריעים לולחזק את הב -השנייה 

  .הם רק מחשבות ודמיונות שהוא מאמין בהם

  

                                                             
  א"ב ע"סכתובות  1
  א"י, ד"יאורות התשובה  2
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  .צמצום השאיפות -דרך א 

  .יש שתי דרכים לצמצם את השאיפות

הרבה פעמים נדמה לאדם שמה , האדם צריך להבין שלא כל דבר שהוא שואף אליו הוא לטובתו .א

אדם . אבל בסופו של דבר ייתכן שאותו דבר לא טוב בעבורו, אף להשיג זה לטובתושהוא רוצה ושו

אלו דברים , אם הדברים שאליהם הוא שואף להגיע הם לטובתו או לרעתו, לא יכול לקבוע בוודאות

כי מי יודע אם , לא צריך האדם להצטער אם לא הצליח להשיג את שאיפתו, ולכן. יודע' שרק ד

 .תו או לרעתושאיפתו הייתה לטוב

אדם הרוצה להיות גדול הדור , למשל. אלה שהדבר מעבר ליכולתו, לפעמים אדם שואף למשהו טוב .ב

אם אדם יהיה אמיתי עם עצמו וישאף לדברים שהם לפי הכוחות שלו ומתאימים . או עשיר בין לילה

לפעמים יש . יואם הוא לא יצליח להגשים את שאיפות, אז ממילא הוא לא ידאג ולא ייפול לעצבות, לו

והאדם צריך להשלים עם מצבו ולהכניע את , שמונעת מהאדם להשיג דבר מסוים, גזירה מהשמים

  .שאיפתו

  הדמיון שבייאוש –דרך ב 

בגלל שהוא רואה את הדרך שהוא שצריך , לפעמים האדם מתייאש עוד לפני שהוא מנסה להגיע למטרתו

ונותן לדמיון לייאש , ים בכובדם של המכשוליםברוב המקרים האדם נוטה להגז. לעבור ואת הקשיים

  .ולא לתת לדמיון שלו להפיל אותו, ולכן האדם צריך להשתדל יותר ולהתגבר על עצמו. אותו

  

 שמחה אמיתית מול שמחת הבל

שאל . והמלך שמח ואהב את החפץ, שהיה לו חפץ נדיר שאין כמותו בכל העולם, מעשה שהיה במלך

  .חכם אחד אמר לו שהחפץ יביא לו רק צער ויגוןו, המלך את חכמיו על החפץ

אך אחרי חיפושים , המלך שלח אנשים שיחפשו את החפץ. נפל החפץ ונעלם, באחד מהמסעות של המלך

בא אליו החכם והוכיח . ומחמת גודל הצער חלה מאוד המלך. שבו האנשים אל המלך בידיים רכות, רבים

  .שלפי ערך השמחה כן יהיה גודל היגוןענה החכם , דע זאתשאל אותו איך הוא י, אותו על הדברים שאמר

האם אדם לא יכול לשמור על קניינו . למה לא צריך לשמוח בקנייני העולם הזה, צריך לבאר את העניין

  .ניתן להסביר את הדבר מכמה פנים? לאורך ימיו 

  

  .בעולם הזה" האושר"

 והפן הראשון מוכיח שבמציאות אין אדם משיג את כל מבוקש . 

אל תחשוב כי מי שעשיר ויש לו נכסים מבלה את חייו " מרבה נכסים מרבה דאגה"  3רבנו יונה אומר

, יש אנשים שבטוחים שיש עשירים והם מאושרים בחייהם. הרי הוא דואג עליהם כל ימיו, בנעימים
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פה ואין אף אחד שיגיד ב, אבל אם נברר ונשאל את אותם עשירים נגלה שלכל אחד יש צרות משלו

  .מלא שהוא מאושר

 כל חייו של אדם  -כל ימי עני רעים " כל ימי עני רעים וטוב לב משתה תמיד"  4כתוב בספר משלי

אדם ששמח במה  –טוב לב משתה תמיד . כי אוהב כסף לא ישבע כסף, שרודף אחרי הכסף הם רעים

ם שעושה משתה כל ימיו טובים כמו אד, שבורא עולם נתן לו ולא רודף אחרי תאוות העולם הזה

  .תמיד

 הרי האדם לעולם לא מסתפק במה שיש , כל האהבה והתשוקה לענייני העולם הזה הם הסיבה לצער

 .ולכן ברוב המקרים הוא נופל לעצב, לו

  הנמשל

והמלך מסמל את האדם שאושרו , הנאות העולם הזה הם שמחת המלך על אותו חפץ שבסוף נעלם לו

  .ואנו יודעים שבמציאות אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. זכות נכסיובעולם הזה מובטח לו לאורך ימים ב

  שמחה דרך מצוות

ושמחה אמיתית שייכת רק לאדם , בלשון הקודש שמחה שהיא לא לשם מצווה נקראת שחוק או הוללות

  .'שמקיים מצוות ועובד את ד

  .יחו ממנו את כל סבלוא שהיה מדוכא בייסורים קשים ורק נועם זיו חוכמת התורה השכ"מסופר על החזו

העונג היחידי הוא  –נוסף לכאבי הגוף ושבירתו כל הימים .... בהיותי שבור ורצוץ כל הימים" 5א"כותב החזו

כי באמת אין כל עצב בעולם למי " 6א"ועוד אומר החזו" . ואין לי בעולמי אלה זאת.... לי לעשות רצון קוני

  "שמכיר את אור האורות של האמת

ולכאורה דברים אלו ערבים לו ומרגשים אותו ובמידה מסוימת אפילו , חשקים ותאוות יש לאדם הרבה

אבל לא ניתן להשוות הנאה ושמחה זו לשמחה ולעונג האצילי של התורה ועשיית , משמחים את נפשו

  .שגורמת לאדם להתרומם ולהנות מזיו החוכמה העליונה, המצוות

  השמח בחלקו

כי כאשר האדם חי בעצב ובתחושה שחסרים לו , הרוחנית של האדם השובע והנחת רוח חיוניים לעליה

לעומת זאת מי ששמח בחלקו . 'הוא תמיד רוצה למלא את צרכיו והוא לא עוסק ברצון ד, דברים חומריים

  .שהיא מונעת את ההתעלות הרוחנית של האדם, יכול להתעלות על העצבות

ובאו : "כמו שאומר הפסוק, מיים הוא זוכה לברכותואין ליבו פונה לעניינים גש' כאשר אדם עובד את ד

' התורה מבטיחה לנו שאם נעבוד את ד"  7אלוקיך' עליך כל הברכות האלה והשיגוך כי תשמע בקול ד

חולי רעב , יסורו מעלינו כל הדברים שמונעים אותנו מלעשותה כגון, בשמחה ונלמד תורה תמיד

כדי שלא נהיה עסוקים בדברים שהגוף .... שלום, שובע, ףכס, ונקבל את הדברים הטובים כגון.... מלחמה

  .אלה נשב ללמוד תורה ונקיים מצוות כדי שנזכה לעולם הבא, צריך

  
                                                             

  ו"ט, ו"ט משלי 4
  ג"אגרת קנחזון איש  5
 ו"באגרת לחזון איש  6
  'ב, ח"כ דברים 7



 'הבעזרת 

  .סיכום

  .לסיכום אנו רואים כי השמחה נתונה בידו של האדם

  .וממה לשמוח, לכל אדם בחייו ישנה אפשרות לבחור האם לשמוח

. או ליפול מהם ליגון ואנחה, שמוח מקנייני העולם הזהבמאמר הבאתי משל המציג אפשרות של אדם ל

  .אבל החשוב מכל לאדם הוא לדעת מהיכן נובעת שמחה אמיתית

א ניתן לראות שאדם המעשיר את עולמו בקניין רוחני זוכה על אף כל הקשיים "מתוך העדות על החזו

  .לשמחה אמיתית

  .צוותשמחה של תורה ומ, מי ייתן וגם אנחנו נזכה לשמחה אמיתית

  

 נריה מליחי
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  מנהגים מיוחדים של קהילת יהודי תימן בקריאת התורה
  שלמה מנצור

  מבוא

בית . דודי ודודותיי יוצאי תימן הם, אמי, אבי. בין יהודים יוצאי תימן, אביב-גדלתי בשכונת התקווה בתל

, ותי למדתיבילד. ואף רוב השכנים שלי יוצאי תימן הם, הכנסת שבו אני מתפלל הוא של יוצאי תימן

ועיקר הלימוד שלי אצלו היה הקריאה בחומש ובהפטרות של , "מורי"אצל , כמקובל אצל יהודי תימן

גם אבי מורי עשה מאמצים רבים ללמדני דרכי הקריאה בתורה ובהפטרה ואת המנהגים . פרשת השבוע

  . המיוחדים של יהודי תימן בקריאה זו

עד שגדלתי , ם בקריאת התורה  כמנהגיהם של יהודי תימןבילדותי הייתי בטוח שכל עדות ישראל נוהגי

להכיר , במאמר זה, ברצוני. והכרתי עדות נוספות וראיתי שיש להם מנהגים רבים אחרים מאלה שהכרתי

ושעל פיהם נהגו דורות , לבני העדות האחרות מנהגים מיוחדים בקריאת התורה וההפטרה שעליהם גדלתי

לגבי , ל"של הרב מארי יוסף צובירי זצ" פרשה מפורשה"נעזרתי בספר  .רבים של אבותיי ואבות אבותיי

  .חלק מההלכות והמנהגים

ספר התורה התימני מובנה בתוך . (ת כשהוא מוטה ומושכב על התיבה"מנהג עתיק יומין לקרוא בס .א

ואף על פי כן נוהגים שלא כמו הספרדים הנוהגים לקרוא בספר , ארגז כמו ספר התורה הספרדי

אינו מגביה את הספר אלא את היריעה " וזאת התורה"ובשעה שהחזן אומר ) וא בעמידהכאשר ה

  .י מטפחת"בלבד ע

, והמנהג שהעולה לקרוא בתורה ראשון גם אם אינו כהן, העולה לקרוא בתורה מכסה ראשו בטליתו .ב

ומהלל מאד ' גדול ה"והקהל משיב , "אקרא הבו גדל לאלוהינו' כי שם ה"אומר קודם הברכה 

 "גדולתו אין חקרול

 . יש נוהגים לעמוד באימה ובחרדת קדש כעין מעמד הר סיני" עשרת הדברות"בשעת קריאת  .ג

מנהגינו שעומדים כל זמן קריאתם , אם הזמינו את אביו או את אחיו הגדול או את דודו לקרוא בתורה .ד

ות חוזרים וכשמסתיימים הקלל, שמתיישבים בתחילת הקללות(מלבד קריאת התוכחה , כולל הברכות

המנהג הוא שעומדים , ואם הזמינו אותם לקריאת המפטיר וההפטרה) לעמוד עד סוף הברכה האחרונה

 .עד סוף ברכות ההפטרה

ספרי תימן " = אן'תיג"לפי מנהג הבלדי ההולכים לפי חלוקת המברכים ב(יש מברכים מיוחדים  .ה

, "אלהים אל האדם' אמר הוי"חמישי דבראשית : ואלו הם, לכבד בקריאתם את הזקנים) הישנים

שלישי , "ויהי בימים הרבים ההם"שלישי דשמות , "ויבא יעקב שלם עיר שכם"שלישי דוישלח 

הסיבה היא מפני ". ומקנה רב"ויש נוהגים גם חמישי דמטות  , "יין ושכר... 'וידבר ה" דשמיני

 .מזכים אותם במברכים האלה שהם קצרים, שהזקנים שקשה עליהם העמידה

יש נזהרים שיקומו , וכן קריאת סיום התורה והתחלתה בשמחת תורה, דיברות ושירת היםעשרת ה .ו

 .אדם ירא שמיים וגדול בשנים
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אבל יש הנמנעים . או אח אחרי אחיו, לפי מנהגינו אין איסור שבן יקום לעלות לתורה אחרי אביו .ז

 .משום עין הרע

ו כפי עיקר הדין שאין מעלים את מי נהג, כאשר רוב הציבור היו בקיאים בקריאה ובטעמים, בתימן .ח

נהגו , או שמזדמנים אורחים משאר העדות, בזמנינו שרבים אינם בקיאים, אולם כאן. שאינו בקי

  .והעולה קורא עם החזן בלחש, החזן קורא במקומו. משום דרכי שלום להעלות גם את מי שאינו בקי

לפיכך יש הנוהגים בקריאת . ין בפחותאפילו אם נשלם העני, אין קריאה בתורה פחות מעשרה פסוקים .ט

כדי להשלים , "כי יד על כס יה"שהקורא שלישי מכפיל את הפסוק האחרון , בפורים" ויבא עמלק"

  .לעשרה פסוקים

אבל כאשר יש שבת חתן בבית . מנהגינו שאין מוסיפים על מניין העולים לתורה אפילו בשמחת תורה  .י

 .ים אף פסוקאבל אין כופל, הכנסת בשחרית כן מוסיפים

לשיטת הרב יוסף צובירי . במנחה" ויחל"כשחל עשירי בטבת בערב שבת יש שקוראים פרשת  .יא

 .אם חל בערב שבת, במנחה" ויחל"ל אין קוראים "זצוק

והטעם לפי תורת , בספר תורה" שישי"מנהג עתיק יומין ביהדות תימן שמחנכים את הילדים לקום  .יב

וכאשר , א שלי היה מחביא בספר התורה חבילת שוקולדאב, אני זוכר שכאשר הייתי ילד. (הסוד

מנהג . והשוקולד היה נופל עלי מהספר תורה, הוא היה מזיז את המטפחת, "שישי"הייתי גומר לקרוא 

אבל בשבת חג או . כך המנהג בשבת רגילה.) זה קדום הוא אצל אבותינו כדי לחנך הילדים הקטנים

המנהג שאני מכיר בשבת רגילה הוא שמעלים . (המברכיםחול המועד רגילים למכור מברך זה כשאר 

על כן . שעדיין אינם קוראים היטב, ילדים קטנים" שישי"תחילה לשלושת הפסוקים הראשונים של 

ילד גדול , לאחר שהקטנים יותר סיימו קריאתם. המנהג ללמד את הילדים פסוקים אלה בכל שבוע

 .)ו ועד סופו עם התרגוםשבקי יותר בקריאה קם לקרוא את השישי מתחילת

: שישי דיתרו, "בנימין זאב יטרף: "שישי דויחי: יש מברכים מיוחדים שאותם במיוחד ייחדו לילדים

ראשי תיבות ". כי אשא אל שמים ידי: "ושישי דהאזינו, "ולבני לוי: "שישי דקרח, "וירד משה"

  .ה"שזה אחד השמות של הקב." ו.כ.ו.ב"של קריאות אלו הוא 

אני . (בין בחול בין בשבת" ולאשר אמר"נוסף שבשמחת תורה מעלים את הילדים  לפסוקי יש מנהג 

דוד : "והיה אומר לי, זוכר בהיותי ילד קטן שאבא שלי היה מלמד אותי בסוכה לקרוא פסוקים אלו

והמנהג העתיק , מנהג זה חדש הוא בדורות האחרונים") ולאשר אמר"תלמד , ישראל מחלק שקיות

  .מברך זה כשאר המברכים הוא שמוכרים

מנהגינו הוא שמעלים את הזקן , "כי תבוא"ושל פרשת , "בחוקותי"את קריאת התוכחות של פרשת  .יג

 .או הגדול שבציבור מאחר ורק הוא ראוי להשמיע תוכחה לציבור

  : מנהגים 2בעניין קריאת התוכחות יש 

בני אל ' מוסר ה"שלי יש מנהג שקורא התוכחה מקדים לפני ברכות התורה שלושה פסוקים ממ .1

ולמוכיחים " , "יוכיח וכאב את בן ירצה' כי את אשר יאהב ה" , "תמאס ואל תקץ בתוכחתו

לקהל שמתחיל במילים " מי שבירך"ואחרי התוכחות הוא אומר , "ינעם ולהם תבוא ברכת טוב

 . ו לא יחולו הקללות על הציבור"כדי שח, "מלכא דעלמא"
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אלא רק כשהקורא , יפים שום דבר לא לפני התוכחה ולא אחריהשלא מוס, אך יש גם  מנהג אחר .2

  .מגיע לפסוקי התוכחה מנמיך קולו וקוראה קצת במרוצה

יש כמה מנהגים בחלוקת המברכים לפי , "בהר"אינה מחוברת לפרשת " בחקותי"כאשר פרשת 

 ואכלתם"והמברך מתחיל ב, יש מנהג שמברך שלישי הוא פרשיית התוכחה: אן'החלוקה בתיג

ואם לא תשמעו "והמברך מתחיל ב, יש נוהגים שמברך רביעי הוא פרשיית התוכחה". ישן נושן

אך חוזרים על המברך השלישי שמתחיל במילים , ויש נוהגים שהמברך הוא רביעי, "לי

  .כדי שלא להתחיל בדברי פורענות" ואכלתם ישן נושן"

לעמוד עד שהקורא מתחיל הם נשארים , בקריאת התוכחה כאשר קרובי הקורא קמו לכבודו

כאשר הסתיימו פסוקי הקללות הם . ואז הם מתיישבים כדי שהקללות לא יחולו עליהם, הקללות

  .חוזרים לעמוד עד סוף ברכה אחרונה

ויעל " ("וזאת הברכה"ופטירת משה ב, "עשרת הדיברות", "שירת הים"מנהגינו שקוראים את  .יד

  .שמהול בחרדת קד, ערב ומשמח, בקול גיל, ")משה

אלא אחרי ההפטרה , או השכבה בין גברא לגברא" מי שבירך"מנהג אבותינו הקדושים שלא לומר   .טו

, והשכבה לעולה וגם לאחרים" מי שבירך"אבל כאן בארץ הרגילו שאחר כל עולה אומרים . בלבד

דבר זה גורם לטורח ציבור ודיבורים בטלים בזמן קריאת . ולעיתים לכל עולה כמה השכבות וברכות

 .כאשר ספר התורה פתוח, ורההת

המפטיר הוא דווקא של חמשה , מנהג עתיק יומין שכאשר מסיימים כל ספר מחמשת חומשי התורה .טז

 .פסוקים כנגד חמשת חומשי התורה

 : יש שני מנהגים" תלתא דפורענותא"בעניין ההפטרות של בין המצרים  .יז

  .א"סימן דח". הייתה לזונה איכה", "חזון ישעיהו", "דברי ירמיהו: "למנהג הבלדי מפטירים

  .ח "סימן דש". ישעיהו חזון"ו, " 'שמעו דבר ה"," דברי ירמיהו: "למנהג השאמי מפטירים

, אלא מקימים את הזקן או הגדול שבציבור, מנהגינו בהפטרות אלה שאין מוכרים לכל המרבה במחיר

כיוון שרק הוא ראוי , ומן הראוי שיקום הגדול שבציבור, מפני שהפטרות אלה הם תוכחות ומוסרים

  .להוכיח

דהיינו שהקורא בתורה קורא פסוק . מנהג עתיק יומין ביהדות תימן לתרגם את הפרשה ואת ההפטרה .יח

אם זה הפטרה אז קוראים עליו את התרגום . והמתרגם קורא עליו את תרגום אונקלוס, בספר תורה

כל חד לפום , שש או שבע שנים המנהג הנפוץ ביותר הוא שהילדים מגיל. של רבי יונתו בן עוזיאל

קטן : "'משנה ו' כך שנינו במשנה במסכת מגילה פרק ד. הם המתרגמים, עד גיל בר מצווה, חורפיה

לפי שעולה למניין שבעה ויכול : "על הירושלמי הסביר הלכה זו" פני משה"ב". קורא בתורה ומתרגם

רבינו עובדיה מברטנורא ). 'הלכה זאלא ' בירושלמי משנתינו אינה הלכה ו: הערה". (לקרות בתורה

דווקא משלישי ) שקטן קורא בתורה ומתרגם(ויש מן הגאונים שאמרו : "כתב בפירושו למשנה זו

וחוזר על התרגום של הפרשה וההפטרה בימות השבוע , כך בכל שבת כל ילד מתרגם בתורו". ואילך

  .לו וגם כדי שלא יטריח את הציבור בלהעיר, בעבור שלא יטעה ויתבייש
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יתרגם כשהוא עומד ביראת , נהגו אבותינו והקפידו על כך שהמתרגם בקריאת התורה וכן בהפטרות .יט

וזה , א"ב הלכה י"ם בהלכות תפלה פרק י"וכן כתב רבינו הרמב. ומעוטף בטלית מצוייצת, שמיים

י המקור לדבר". אלא עומד באימה וביראה, ואין התורגמן נשען לא לעמוד ולא לקורה: "...לשונו

.    'הלכה א) 'פרק ד" (הקורא"ם האלה הוא בגמרא תלמוד ירושלמי מסכת מגילה פרק "הרמב

נכנס לבית הכנסת וראה אחד עומד ומתרגם , רב שמואל בר רב יצחק): "מתורגם מארמית לעברית(

,       כשם שניתנה תורה באימה וביראה, אמר לו אסור לך להיסמך, והיה סומך עצמו על העמוד

וכשקורא או , כך אנו צריכם לנהוג בה באימה וביראה") ויחרד כל העם וירא העם וינועו"שנאמר (

 ).  עד כאן לשון הירושלמי מתורגם" (מתרגם בסמיכה אין זה אלא גסות הרוח

ואין זה כבוד שהגדול יתרגם , הקטן תמיד מתרגם על יד גדול  הקורא בתורה? כיצד מתבצע התרגום

אין המתרגם , וכן להיפך, אין הקורא רשאי להגביה קולו יותר מהמתרגם. על יד קטן הקורא בתורה

ואין , הקורא בתורה קורא פסוק אחד ושותק והמתרגם מתרגם. רשאי להגביה קולו יותר מהקורא

אין הקורא רשאי לקרוא עד . לפני שיקראו עליו את התרגום, הקורא רשאי לקרוא יותר מפסוק אחד

אין המתרגם רשאי לתרגם לפני שהקורא יסיים את קריאת , היפךוכן ל, שהמתרגם יגמור לתרגם

חוץ מהפטרת שמחת תורה שיש נוהגים ( אלא רק אחד מתרגם , לא יהיו המתרגמים שניים. הפסוק

אלא הקורא קורא , ישנם פסוקים שלא מתרגמים בציבור). שכל הילדים מתרגמים ההפטרה בבת אחת

בעניין . מעשה העגל וברכת כהנים, פרשת וישלח וויחיחטא ראובן ב: והם, את הפסוקים בבת אחת

אבל יש שנמנעו מלתרגם . מדינא דגמרא קללות וברכות נקרין ומתרגמין. התרגום בקריאת התוכחות

, שהקורא והמתרגם היו שונאים האחד את משנהו: משום מעשה שהיה" כי תבוא"התוכחה שבפרשת 

. הן הקריאה הן התרגום הם בלשון יחיד, י תבואשבפרשת כ, ואחד היה מכוון על השני את הקללות

גם אלו (ויש שנמנעו מלתרגם את כל התוכחות . ונפטרו באותה השנה, שניהם לא השלימו את שנתם

  . אולם המנהג העיקרי שכן מתרגמים את התוכחות"). בחוקותי"שבפרשת 

תינו בתרגום במקצת כך נהגו אבו. אחד קורא ואפילו שניים יחד מתרגמים. בקריאת ההפטרה בנביא

הפטרת ויירא : הפטרות אלו הם. דהיינו תוספת ארוכה לתרגום, "תוספתות"ההפטרות שיש בהם 

הפטרת , " 'וידבר דוד לה"הפטרת שביעי של פסח , "ותשר דבורה"הפטרת בשלח , "ואשה אחת"

רות הפט". ויהי בשלשים שנה"והפטרת ראשון דשבועות , "אחד ויהי איש"ה "ט ראשון של ר"יו

אולם יש גם (בניגון ערב ושניהם כאחד , אלו נהגו לתרגם על יד שני בעלי קולות נעימים ואחידים

גם בהפטרת תשעה באב . כדי להנעים התרגום באזני הקהל) מנהג להקים מתרגם אחד בעל קול ערב

ות לעורר הקהל ולגרום להם להתאונן ולקונן על תוקף הגל, בניגון קינה, קוראים בעלי קול ערב

  .וחורבן בית המקדש

  סיום וסיכום

לגבי חלק . הבאנו במאמר זה לקט של מנהגים מיוחדים שנוהגים יוצאי תימן בקריאת התורה וההפטרות

ראינו שבני תימן עושים מאמצים רבים כדי לקרב את ילדיהם . מהם הבאנו גם את המקורות או הנימוקים

צים רבים כדי להעביר אליהם את המנהגים ועושים אף מאמ, לחוויה המיוחדת של הקריאה בתורה

שמע בני מוסר אביך : "לקיים מה שנאמר בספר משלי. המיוחדים שנהגו היהודים בתימן מדורי דורות
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ושלא , בפסוק זה פונה האב לבנו ואומר לו שישמע את מה שאביו מוסר לו". תורת אמך ואל תיטוש

ואף שיעשה , ועליה גדלו הוריו והוריו זקניו, דלשימשיך את המסורת שעליה הוא ג, ייטוש את תורת אמו

   .הכל כדי להעביר מסורת זו לדורות הבאים של צאצאיו
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  לשון הרע
  אמיר מרשה

  הקדמה

אני בחרתי בנושא שמאוד התחברתי אליו ומעניין מאוד שמסתכלים על זה , שלום לכם קוראים יקרים

העיקר הוא להבהיר לכם מה יוצא מבן , עיקראני רוצה להביא לכם דברים שאני חושב שזה ה... לעומק

  .'אדם ששומר את הפה רק דברים טובים בעזרת ה

בכח הפה שלנו אנחנו יכולים להרוג , אנחנו יודעים כמה דברים רעים יש מבן אדם שלא שומר את הפה

  ...מוות וחיים ביד הלשון! אנשים וזה רק מהפה שלנו

 6אבד ולהשמיד את כל היהודים והוא הצליח להרוג למשל היטלר ימח שמו הוא אומר שהוא רוצה ל

פה אנחנו ! זה רק מהדיבור... 'וזה לא שהוא הרג אותם פיזית בטנקים וכו, מיליון יהודים בכח הפה שלו

לכל העולם יש את הכח הדיבור שהם יכולים לשנות דברים ... כח מאוד ארסי, רואים איזה כח יש לדיבור

  .אם זה לטוב ואם זה לרע

  

  רת לשון הרעחומ

ומרים שלא דיברה , ל אומרים לנו שאין נגעים וצרעת באים אל האדם אלא על לשון הרע"חז .1

 .אלא שלא בפניו של משה היא נענשה וכל המדבר בגנותו של חברו ברבים על אחת כמה וכמה

אנחנו רואים את זה בתורה הקדושה שבני ישראל . כל האומר לשון הרע חמור מן העושה מעשה .2

שנה מכיוון שדיברו לשון הרע על ארץ ישראל הקדושה מכאן אנחנו רואים  40מדבר הלכו ב

  .איזה כח יש ללשון

  

  ערך שמירת הלשון והשכר

אם בן אדם מדבר על חברו דברים טובים מלאכי . עד כדי כך יש שכר גדול לבן אדם ששומר על פיו

ה גם מדבר עליו דברים טובים "ואז הקב... 'השרת באים לפני בורא עולם ואומרים לו איזה בן יש לך וכו

  .אם בן אדם מדבר טוב על חבירו כך גם בשמיים מדברים עליו טוב, ואז מידה כנגד מידה

על כל רגע ורגע שאדם חוסם את פיו זוכה ! גם על שתיקה אדם מקבל שכר עצום רק על זה שהוא שותק

לנו שאם בן אדם שומר על פיו זהו יותר  חכמים אמרו. לאור הגנוז שאין כל מלאך או ברייה יכולים לשער

  .מכל התורה והמעשים כי הפה שלנו הוא קודש קודשים

  

חברים יקרים עד כאן הנושא שבחרתי אני רק רוצה להגיד לכם משהו קטן  אם אנחנו נתרגל לדבר רק 

תדל לשמור ולכן נש. חיוביים גם בעולם הזה וגם בעולם הבא, טובים, דברים טובים יהיה לנו חיים נפלאים

ה שנזכה כולנו לדבר רק דברים טובים וכך גם בורא עולם "על  את הפה ולדבר רק דברים טובים בעז

  .עלינו ידון אותנו לטובה
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  המוסיקה ביהדות
  עדיאל משה

  

  .בנושא זה אנו נעסוק ביחס בין מוסיקה לבין היהדות ונסביר כיצד היהדות רואה את המוסיקה

  

כמו דוד המלך נעים זמירות ישראל . המוסיקה יכולה לרומם את האדם. דםהמוסיקה משפיעה על נפש הא

כשיש לאדם נפש בריאה אז לאדם יש חשק לפעול ולעשות דברים כי מהנפש זה עובר . שהיה מנגן ניגונים

אין ספק כי במקום הקדוש : "בבית המקדש'' חכמת הנגינה''בהתייחסו ל 1לגוף וכך כותב רבי יהודה הלוי

כאשר יאמר עליה שהיא מעתיקה , האומנות הזאת לשלמות ולשכלול ושם עוררה את הנפשות ההוא הגיעה

 ". את הנפש ממידה אל הפכה

  

  ?במה המוסיקה משפיעה על הנפש

שמיעת המוסיקה יכולה להשפיע על הנפש באופן עמוק ולכן לעיתים יש להימנע משמיעת שירים 

  .תם על האדםנבחן ארבעה אופנים של המוסיקה והשפע. מסויימים

בנוסף טוב לשמוע אנשים מוסריים ולא טוב . לאיש יש איסור לשמוע קול של אישה ששרה - הזמר .1

י כך אנשים יכולים ''לשמוע  אנשים לא מוסריים לדוגמא הזמר אביב גפן זמר שהוא לא עשה צבא וע

וע זמרים טוב לשמוע זמרים יהודים מאשר לשמ. להיות מושפעים אחריו בצורת החיים שהוא נוהג

 .גויים כי כך שאתה שומע מוסיקה של זמרים גויים אתה מתחבר לאורח החיים של הזמר

 נושא זה מתחלק לשלושה נושאים -המילים והשפה של השיר  .2

 התכנים של המילים שיהיו תוכן יהודי  - התוכן של המילים  .א

שו את ההשראה נובעת גם מהמילים הגסות שיש בשיר כי ככה אנשים יפר -מילים גסות  .ב

 .השיר לחיים האישים שלהם

 .ההשפעה נובעת גם מהמילים הפוגעניות כלפי אנשים שיש בשיר - פגיעה באנשים  .ג

מצד שני ישנם גם דברים חיוניים שיכולים המילים והשפה של השיר להועיל ולרומם את הנפש של 

  רוחנית וטובהישנם שלושה דברים חיוניים שיכולים לרומם את הנפש ולהשפיע עליה בצורה . האדם

 .ישנם שירים שאתה שומע את מרגיש ממש את השמחה האמיתית שמחה נפשית –שמחה  .א

 .י''י כך אתה מתחבר לא''י וע''ישנם שירים שאתה שומע והם מחברים אותך לא –י ''קשר לא .ב

  .ישנם שירים שכשאתה שומע אותם מתחבר ונכסף לירושלים –קשר לעיר הקודש  .ג

זו : "וזה לשונו. המוסיקה נקבעת לפי התוכן שלה ולא לפי השפה שמתנגנת כותב שעיקר איכות 2ם''הרמב

אלה לפי ענינו ] עברי או לועזי[לפי לשונו ... או יימאס, מפני שהדיבור לא ייאסר או ייאהב, סכלות גמורה

  .'']לפי תוכנו[

                                                             
  סה, ב, כוזרי 1
  בפירושו לאבות א טז ם"הרמב 2
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אחד  אלה צירוף צלילים מותאמים, קיימת  מוסיקה שאין בה לא מילים ולא זמר ששר - הצלילים .3

האם מוסיקה כזאת . לשני כגון מוסיקה קלאסית ומוסיקה ווקאלית ומוסיקה טראנס ומוסיקה שחורה

משפיעה על האדם למשל המלחין ואגנר קיבל השראה לכתיבת מוסיקה מתאי הגזים באושוויץ וכן 

 . מוסיקה שחיברו לשם הכנסיות

זכות האדם לחיים ולכן השומע נראה ששני סוגי מוסיקה אלו נובעים מכפירה באלוקים וכפירה ב

לעומתם הניגונים . מוסיקה זו גם אם יש בה רק צלילים יכול הוא להיות מושפע באופן שלילי

ינקו מעולמם הקדוש והטהור של אותם מנהיגים ) יץ 'מודז, גור, ד''כגון חסידות חב(החסידים 

ישנם מגדולי . השםרוחניים שהיו בעלי רגישות חברתית גבוהה וקשורים קשר אמיץ לתורה ול

ישראל שאימצו סגנון מוסיקה הבאה מן הגויים כגון סגנון המוסיקה האנדלוסית והניגונים הצוענים 

  . והנימוק שלהם היה שהמוסיקה אינה מקבלת טומאה כלומר אין זה משנה מה מקורה ומי היא יצרה

קשה לו , ממנגן רשעמי ששומע נגינה "נחמן מברסלב החשיב מאוד את מקור המוסיקה וכן כתב ' ר

  ".אזי טוב לו, וכששומע ממנגן כשר והגון. לעבודת הבורא

יש מקצבים המעדנים את הרגשות . גם הקצב של המוסיקה יכול להשפיע על הנפש של האדם -הקצב  .4

וגרוע , המטשטשים אותו, ויש מקצבים הממכרים את האדם, ומעמיקים את ההתבוננות על העולם

  .רעים ומעודדים את דחפיו החייתייםהמגרים את יצריו ה -מזה

  

  סיכום

ראינו במאמר כי המוסיקה יכולה להשפיע על נפשו של האדם וכן יכולה גם לרגש או לשמח או להעציב 

לטעמי יש ענין לשמיעת מוסיקה יהודית טהורה ונקייה שיכולה לרומם ולהעלות את נפשו , לכן. או להיפך

  .לרמה רוחנית טובה ומיושבת
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  א על פי ההלכהגיוס לצב
  יעקב נגטו

  

כדי , בחרתי בנושא הגיוס לצבא כיוון שאני חושב שזה נושא מאוד חשוב וצריך להסביר אותו יותר לעומק

. מתוך רצון עמוק לתרום למדינה שלנו, לא רק מתוך חובה אלא. שאנשים יבינו למה צריך להתגייס לצבא

  ?בשבילנו מי יעשה את זה, כי אם אנחנו לא נעשה את זה ונתגייס

  

  למה צריך להתגייס

  .היא מצד הצלת נפשות הסיבה הראשונה, יש שתי סיבות עיקריות למה צריך להתגייס

מצווה זו חשובה כל כך שדוחה את השבת , )זה מצות המצות" (לא תעמוד על דם רעך: "הצלת הנפשות

לא תעמוד על דם "ת אם לא יהיה לנו צבא משלנו אנחנו לא מקיימים את מצו. והמזרז הרי זה משובח

  .מכיוון שאנחנו מסכנים את החיים של העם שלנו" רעך

? האם חייב אדם להסתכן בשביל להציל חברו, יש שאלה ששואלים החכמים -"ספק חייך שלך וודאי חייו"

יש לברר האם כשאתה נמצא בספק חיים עדיין חייך ".  1חייך קודמים לחיי חברך"הרי אנחנו יודעים ש

  ?קודמים

וד הירושלמי אומר שאם ספק חייך וודאי חיי חברך חייב להסתכן בשביל חיי חברו שנימצא בודאי התלמ

מכאן אני לומד שהחייל בצבא נמצא בספק חיים והעם נמצא בודאי סכנה בגלל כל הפיגועים בארץ . סכנה

  .וצריך ללחום במפגעים ולהוציא את העם מסכנה

ת מלחמה בוודאי שכל אחד ואחד שניכנס לשורת לצורך הצלת נפשות רבות בשע -"הצלת הרבים"

ולפי ההלכה אין אפשרות להשתמט . הלוחמים הרי זה טוב מאוד ומגביר את האפשרות של הצלת הנפשות

אנחנו לא . איננו מורשים להיכנס בסודותיו, הוא הבטיח לעם ישראל את ארץ ישראל-ברוך- הקדוש. מזה

-בל זה לא אומר שאנחנו נשב בחיבוק ידיים ונחכה שהקדושיודעים איך הוא יתכוון שארץ ישראל שלנו א

  .הוא ייתן לנו את הארץ- ברוך

  . היא מצד ישוב הארץ הסיבה השנייה

שנצטווינו לרשת הארץ אשר נתן האל יתעלה לאבותינו לאברהם יצחק  : "ן אומר"הרמב: יישוב הארץ

מר שעם ישראל נצטווה לרשת את ן או"הרמב". וליעקב ולא נעזבה ביד זולתנו מן האומות אוו לשממה

עלינו לדאוג לכך שארץ ישראל תישאר . ליישב אותה ולא לעזוב אותה לטובת העמים או לשממה, הארץ

הוא גם אומר שהמצווה לכיבוש הארץ אינה יכולה להתקיים על ידי יחיד . בשלטון יהודי ולא בשלטון זר

  .אלא זו מצוה של רבים

רוב רובו של , בוודאי היו שעלו? או ששקע בתרדמת הגלות, ניסההאומנם עם ישראל : שאלה למחשבה

שנה ניסינו לעלות לארץ ולרשת אותה ולא  2000במשך . העם לא התעורר לכך עד לדורות האחרונים

השלטון התורכי קרס במלחמת העולם הראשונה , מסבב הסיבות סידר שהפעם יכולנו' הצלחנו עד שה
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רק , השלטון התורכי לא בנה בארץ שום בניין ולא אורח תרבותי. וככה נוצרה אפשרות לעלות לארץ

ולאחר מלחמת העולם הראשונה התחילו לקום גדודים עבריים וארגונים יהודיים ונוצרה . ישבו בה

אפשרות להילחם על שלנו וככה חזרה והתעוררה המצווה הגדולה של יישוב הארץ והירושה והכיבוש 

  .עלו לארץ וכבשו אותה" עלה רש"אותנו ' שכל יהודי מצווה כאשר ציווה ה

  

  האם חובה להתגייס ומהו המקור לכך

צבא ועם . כל אזרח בעם הוא חייל וכל העם הוא צבא, כלומר". צבא עם"עם ישראל הוא עם שצבאו , כן

כל " מארץ מצרים' והיה בעצם היום הזה כל צבאות ה: "מאז שיצאנו ממצרים אנחנו צבא ככתוב. כאחד

יש מצוות שגויים יכולים לעשות ויש מצוות שהגויים לא . התגייס לצבא מפני שזה מצווהאחד חייב ל

בעוד שצבאות אחרים בנויים . מצווה זו מוטלת עלינו ולא על אחרים. כמו מצוות הגיוס, יכולים לעשות

  . צבא ישראל בנוי מעם ישראל, משכירי חרב או צבאות פדראליים

המצווה הזו היא מצווה גדולה המוטלת על כל אחד ואחד . יבוש הארץואין כ, בלא מלחמה אין קיום לעם

  ".מלחמות מצווה הכל יוצאים אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה" 2מן העם שנאמר

יותר טוב  22חייל בגיל ? באיזה גיל, הכל חייבים בהצלת נפשות כל ישראל: סיבה נוספת לחובת הגיוס

 30בן "כתוב  3בפרקי אבות. אחראי ויש לו יותר שיקול דעתהוא יותר  22חייל בגיל . 18מחייל בגיל 

אם כך הרי שבני ישיבות שדוחים את . אבל מבחינת האמת לא ברור שחייל צעיר טוב מחייל מבוגר" לכוח

מה שמוביל אותנו לשאלה . גם לימוד תורה וגם בגרות: יש פה רווח כפול, שנים יותר מאוחר 10גיוסם 

  .הבאה

  

  יפויות של לימוד תורה בישיבה על פני שירות בצבאמה השיקולים והעד

ל אומרים אין ספק "ומי שיפנה לדרך לימוד תורה בישיבה כמו שחז. בן אדם שבנוי לצבא ילך לצבא

אין ספק בכך שבזכות שרבים בעם לומדים תורה . שבזכות לימוד תורה הישועה באה ומנצחים במלחמה

כמו דוד ויואב בן צוריה שדוד היה יושב ועוסק בתורה . מהישראל מנצחים וזה שעוסק בתורה פטור ממלח

ויואב היה יוצא למלחמה אך דוד לא רק היה לומד ועוסק בתורה מי כמוהו לוחם במלחמות ישראל אך 

מכאן אפשר ללמוד שהשיקולים והעדיפויות הם שמי . כשלא היה נחוץ היה יושב ולומד ועוסק במשפט

זה טוב כי אחרי : כי הוא תורם להצלחת מלחמות ישראל ובנוסף לכךשיכול לשבת וללמוד תורה זה טוב 

מי שלא מתאים לשבת וללמוד תורה . לימוד התורה בישיבה הוא יתגייס לצבא ויתרום במלחמות כמו דוד

  .כל היום יתגייס לצבא ויתרום לניצחון המלחמה כמו יואב בן צוריה שהיה לוחם

  

  

  

  
                                                             

 'פסוק ב' פרק א במדבר 2
 'בא', ה אבות 3



 'הבעזרת 

  סיכום

מי שיכול להתגייס לקרבי זה מעולה ומי שלא יכול . צבא ולעסוק בתורהלדעתי מה שחשוב זה להתגייס ל

בתנאי שהוא ממלא את תפקידו כראוי בצורה הכי , להיות לוחם אבל יכול להיות תומך לחימה זה גם טוב

 :טובה שהוא יכול כי כל תפקיד בצבא חשוב גם התפקיד הכי קטן כמו טבח כמו שאמר נפוליאון בונפרטה

גם מי שנמצא במלחמה מאחור דואג שהלוחמים . לכן כל תפקיד קטן חשוב". קיבתו הצבא צועד על"

שנמצאים בחזית יהיה להם את כל הציוד הנדרש להילחם ומי שבחר ללכת בדרך ישיבות ההסדר זה מצוין 

כמו שכתבתי במאמר שזה רווח כפול גם מכיוון שהוא לומד תורה וגם לאחר הלימוד הוא יוצא להיות 

מכאן ניתן ללמוד שמכינות מאוד עוזרות . ימה בצבא והוא מגיע יותר בוגר ויותר בשל לצבאבמערך הלח

לפיתוח הנוער המגיע לצבא ואינו יודע לאיזה מערך הוא נכנס והמכינה בונה אותו ליום הגיוס ולשירות 

שניצבים הצבאי שלו וגם מלמדים אותו תוכן תורני ואמוני ונותנות לו כוחות נפשיים לעמוד במכשולים 

  .לפניו בצבא ולהבין למה שירות בצבא הוא מאוד חשוב

תעשה הכי טוב איפה שאתה נמצא גם אם אתה תומך לחימה ואתה גם . אני לא בא להגיד לך לאן להתגייס

  .ומשקיע, תורם אם אתה עושה את זה מתוך אמונה שלימה שזה מה שאתה צריך לעשות

  



 'הבעזרת 

  בטחון והשתדלות
  דביר נתנאל

  הקדמה

בחרתי בנושא זה מכיוון שלפי דעתי . גע נתון בחיינו אנו סובבים סביב נושא הביטחון וההשתדלותבכל ר

אולי בעצם צריך כל היום ? האם בכלל צריך לעשות השתדלות, זהו בסיס שכל אחד צריך לברר לעצמו

ות האם בטחון והשתדל'? מה אנחנו צריכים להרגיש שאומרים לבטוח בה'? להתפלל ללמוד ולבטוח בה

על שאלות אלו ועוד ? ה"אז בעצם אני מחליט או הקב. הולכים ביחד הרי בהשתדלות אני עושה מעשה

  .ננסה לענות ולברר במאמר זה

  

  ?מהי מידת הביטחון ומהי השתדלות

אשר למהות הביטחון היא רגיעת הנפש : "רבנו בחיי בספרו חובות הלבבות מגדיר מהי מידת הביטחון

מי שבטח עליו שיעשה לו היותר טוב ומתאים לו בעניין שהוא בוטח בו עליו כפי  הבוטח והישענות לבו על

  : יוצא מדבריו של רבנו בחיי שלושה פרטים" יכולתו וידיעתו את מה שמתאים לו

 .רגיעת ומנוחת נפש הבוטח .א

 .הישענות והיסמכות מלבו על מי שבטח עליו .ב

  .ה יעשה לו כפי שהוא יתברך יודע מה טוב לו"הקב .ג

עניין הביטחון הוא האמון שאין מקרה בעולם וכל הנעשה הכל ממנו : "'איש מגדיר מהו ביטחון בה החזון

  ".ולהשרות בקרבו את האמת כי אין שום פגע רע מיד המקרה רק הכל ממנו יתברך, יתברך

  .לפעול על פי הבנת שכלי והידע שלי גם אם המציאות לא ברורה ולעיתים נוגדת

הוא חייב לזכור שהוא רק מכין ") אשר ברא אלוקים לעשות("עושה השתדלות נוסיף ונאמר שגם כשאדם 

לא חס וחלילה (שיסייע בידי ' ושחלק מעשיית ההשתדלות היא הביטחון בה, כלי לטוב ולשפע האלוקי

  .וייתן לי כוחות לעשות את אותה ההשתדלות") שכוחי ועוצם ידי"המחשב 

  

  'חמש תוצאות לביטחון בה

  . 'ישנם כמה תוצאות עיקריות שנגרמות מעצם הביטחון בה. כה של מידת הביטחוןכעת נסביר את ער

 .תחושה עמוקה של האדם בנוכחות אלוקית בכל רגע ורגע ותחושה של עוצמה פנימית –האחת  .א

ה מלווה אותו בכל רגע בחייו ומבטיח את "חוסן נפשי כוח שאדם מקבל מהבנה זו שהקב –השנייה  .ב

 . גורלו לטובה

הוא הופך יותר מוסרי מפני שאינו שטוף בתאוותיו אלא מתנהג לפי ' כשאדם בוטח בה –השלישית  .ג

 . שיודע בדיוק מה טוב בשבילו' דברי ה

הביטחון מוסיף חיים ואומץ לאדם הבוטח , היא חיזוק כוחו של האדם במעשיו והשתדלותו –הרביעית  .ד

 . ל רגעכיוון שמרגיש שאינו לבד וכוח גדול מלא עוצמות מלווה אותו בכ

  .משרה רוגע ושלווה על האדם' הביטחון בה –החמישית  .ה
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סוגיית הביטחון וההשתדלות היא ללא ספק סוגיה רחבה ועמוקה השאלה שנידון בה היא האם כשהתורה 

) להשיג פרנסתו(ולא יעשה שום השתדלות ' כוונתם הייתה שאדם יבטח בה' והנביאים דברו על בטחון בה

שכוונתם הייתה שמכיוון שאדם נמצא בעולם שפועל על פי חוקי טבע מסוימים או ' רק ישליך יהבו על ה

שמנהל את כל המערכת , הבורא, עליו לפעול על פי חוקים אלו אך עליו לדעת שיש למעלה מהטבע

  .ולכן עם השתדלותו הטבעית של האדם עליו לתלות ליבו ובטחונו בבורא יתברך שייטיב עימו" טבעית"ה

  

  :עיקריות בנושא ישנם שלוש שיטות

  .'על האדם לעשות השתדלות רגילה ועם זאת לבטוח בה - שיטה ראשונה

  .ולמעט בהשתדלות ככל האפשר' על האדם לבטוח בה - שיטה שנייה

  .'האדם אינו צריך לעסוק בהשתדלות כלל אלא אך ורק לבטוח בה -  שיטה שלישית

בעלי שיטה זו . 'ילה בליוו ביטחון בהשסוברת השתדלות רג השיטה הראשונהתחילה ננסה להסביר את 

ג הם סוברים שאין על האדם למעט בהשתדלותו להשיג פרנסה בריאות "הם רבנו בחיי בן אשר והרלב

" בזיעת אפך תאכל לחם... ארורה האדמה בעבורך בעיצבון תאכלנה כל ימי חייך: "1שהרי כתוב... 'וכו

ה "מן הראוי באמת היה שיציר כפיו של הקב. רנסתורואים מכאן שנגזר על האדם להתייגע ולהזיע למען פ

באה אחריו ..." ארורה האדמה"לא יעסוק בשום השתדלות כלל אלא לאחר חטא האדם הראשון והקללה 

: 2רבינו בחיי מביא עוד הוכחה שלמה המלך בספר משלי כותב. נמנע ממנו הטוב ואנחנו מתפרנסים בצער

שיצטרך  כל דבראים כאן ששלמה המלך מזהיר כל אדם שיעשה רו" הישועה' סוס מוכן ליום מלחמה ולה"

הנס מתקיים רק בחסרון הטבע ועיקר . והשאר יהיה מסור בידי שמיםבכל כוחו לעשות ובדרך הטבע 

יצירת האדם בנוי על מידת הטבע לכן צריך האדם לעשות פעולות ועניינים שיהיו הכנות וכלים להשיג 

צה לצאת למלחמה על אויביו ראוי שיכין את כלי הנשק את הטנקים בהם חפצו ורצונותיו כמו שמי שרו

. ויבדוק שהכל מוכן לקרב כי הרי אם לא יכין את כל אלה ויסמוך על הנס יפצע וחס וחלילה אף גרוע מכך

ולא ' צריך הוא לבטוח בהכל הכנותיו ועשה בדרך הטבע בכל כוחו והשתדל כל יכולתו ורק לאחר שעשה 

שעיקר ש אדם שינצל בלעדי ההכנות המרובות ויש שיינזק עם כל ההכנות האלה רואים בהכנות האלה כי י

אפשר להביא הוכחה למה . 'הוא הביטחון בה) ובכל עניין ההשתדלות וההכנות(בעניין המלחמה הישועה 

שאמרנו מגדעון שלמרות היותו מובטח שינצחו אויביו השתדל בהמצאת כל הסיבות הטבעיות הוכחה לנו 

  .'שאדם צריך לעשות כל מה שבכוחו ולבטוח בהמכאן 

לבלתי בוטח אך בכל זאת ישנו הבדל ' לפי שיטה זו רואים לכאורה שאין הבדל בהשתדלות בין הבוטח בה

אחד במחשבה ובכוונה על מי האדם סומך שהבלתי בוטח יפנה בעת צרתו גם אל שטויות והבלים שאינם 

יושיעו על ' וה' עשה כל השתדלותו יפנה ליבו ובטחונו בהשלאחר ש' יכולים להושיעו לעומת הבוטח בה

יש גדרים בפעולות של השתדלות המותרת ולפעמים הביטחון מתנגד להשתדלות : "זה כתב החזון איש

  ".ואוסר אמצעים מיוחדים
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 'הבעזרת 

ולמעט בהשתדלות ככל האפשר שבה מחזיקים רוב גדולי ' שאומרת על האדם לבטוח בה השיטה השנייה

סוברת שאסור לאדם לשבת ולצפות לנס כיוון שנגזרה הגזרה של . ל"ן והרמח"הרמב ,ישראל למשל

לולי הגזרה באמת לא היה צריך לעשות שום השתדלות אך כיוון שזו רק גזרה "  3בזעת אפך תאכל לחם"

וקללה צריך למעט אותה במידת האפשר מיעוט אחר מיעוט בהשתדלות ולכל אחד יש בחירה להתחמק 

  .ידה שלא ואסור לו לומר כבר נגזרה גזירהמגזירה זו במ

אז לא ירבה ' כי אם לאדם יש ביטחון אמיתי בה' ולפי שיטה זו ריבוי השתדלות מורה על חוסר ביטחון בה

ההשתדלות שהרי גם אם ישתדל האדם בכל עוז בעשייה בכוח חכמתו ובכוח גופו לא ינוח ולא ישקוט 

לא יהיה לא אף יותר משווה פרוטה והצלחה באותו ... 'וכו מלעסוק יומם ולילה בדרכי פרנסתו בריאותו

כדי להבין את שיטה זו נביא . עניין שהשתדל יותר ממה שקצב לו הבורא שירוויח ויהיה לו באותו הזמן

משל שהמשיל החפץ חיים למה הדבר דומה לבן כפר שהיה צריך לסדר עניינים בעיר הבירה ביושבו 

ענה " למה אתה כל כך מתאמץ ומתייגע"עה איטית הנוסעים שישבו לידו בקרון המסע היה נדמה לו שהנסי

התחילו הנוסעים לצחוק " מאחר ואני ממהר לעיר הבירה אני דוחף את הקרון כדי לזרז את הנסיעה"להם 

והנמשל ? וכי מה כבר כוחותיך יכולים להוסיף על כוח המשיכה העצום של הקטר, "שוטה שכמוך"עליו 

ה מנהיג את העולם כולו ומה שמוטל על האדם זה לקנות "קטר והעולם זה הקרון הקבה הוא ה"מובן הקב

ולשבת בקרון אך האדם כל חייו מנסה לדחוף את הקרון ואין זה עוזר כלל ) השתדלות מועטת(כרטיס 

דברים אלו מסתדרים בדיוק על דברי רבי מאיר . ה לא צריך את העזרה שלנו היא מיותרת לחלוטין"הקב

ויבקש רחמים למי שהעושר ) השתדלות מועטת(= עולם ילמד אדם לבנו אמנות נקייה וקלה ל"שאמר 

והנכסים שלו שאין עניות מן האמונות ואין עשירות מן האומנות רוב בני האדם חושבים ברב חוכמתם 

בה האדם עוסק וכמו שחושבים שהפרנסה תלויה ) למלאכה(שעניות ועשירות הם בהתאם לאומנות 

יותר חכם " קצת"כך הם חושבים שזה תלוי בריבוי או מעוט השתדלות אך רבי מאיר שהוא  במלאכה שלך

אומר לנו שאין קשר בין הדברים כפי שאמר ") שלא עמדו חבריו לסוף דעתו"כתוב (מאותם אנשים 

שבתי וראה תחת השמש כי לא לקלים המרוץ ולא לגיבורים המלחמה וגם לא "שלמה החכם מכל האדם 

הפרוסה והעושר אינו תלוי בחכמה / הלחם."  4וגם לא לנבונים עושר וגם לא ליודעים חן לחכמים לחם

ולכן צריך האדם לעשות  "מי שהעושר והנכסים שלו"ובינה ולא באומנות ולא בריבוי השתדלות אלא ב

ונשאלת השאלה כמה זה מעט דמעט . דמעט השתדלות כדי לצאת ידי חובתו ויבטח בו יתברך –רק מעט 

הלא צריכים לעסוק בהשתדלות : "ל"על כך ענה רבי זונדל מסלנט זצ? תדלות שאדם צריך לעשותשבהש

רק מפני שאין אנו ראויים לניסים גלויים ועל כן אנו מחויבים לעשות באופן אשר ההשפעה היורדת אלינו 

ר השיעור אם כן בזה נגמ) והרוצה לטעות שהוא דרך הטבע יבוא ויטעה(יהיה אפשר לתלותה באיזה סיבה 

  "י ההשתדלות אף היותר קטנה יהיה מקום לטועה לתלות בסיבה טבעית"אם ע

אני קונה שער הגרלה ובזה אני יוצא ידי חובת השתדלות כי הרי אם אזכה בגורל אפשר :"5ועל עצמו אמר

יוצא מפה שהמינימום של ההשתדלות הוא כאשר אפשר לתלות את אותו הדבר ". לתלותו בדרך הטבע
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 'הבעזרת 

לא ? כעת ננסה להסביר איפה עובר הגבול עד כמה מותר להשתדל ומה המקסימום. מקרה/ עבדרך הטב

נובעת ממידת הביטחון והגבול בזה דק מאוד ואי אפשר לתת  לזה גבול ברור / כל השתדלות מוסכמת

יהיה מבקש ורודף לדעת אם השתדלותו מסתדרת עם מידת הביטחון או שמא סותרת אותו אלא אם כן 

על כל פעולה ופעולה האם היא נצרכת בעין אמיתית זאת אומרת שיסתכל האדם בכל כוחותיו אחר האמת 

או שמא אפשר אף לפי דרכי הטבע ללא הסתמכות על הנס להסתדר בלעדיה ברגע שיראה בעין אמיתית 

שחסד יסובבנו והכל יסתדר על הצד היותר ' שאפשר להסתדר בלעדיה מיד ימשוך ידיו ממנה ויקווה לה

שבאמת יקרה במציאות ואם יסתכל האדם בעין האמת על השתדלויותיו יראה שהרבה מהם מיותרים טוב 

שבמשך הזמן יפחית "  6מעט מעט אגרשנו מפניך"ואין בהם שום צורך ואם יתמיד בהסתכלות זו יקוים בו 

  ". 7וייתן לך משאלות ליבך' והתענג על ה"וימעיט בהשתדלויותיו עד לכדי 

הביטחון " 8:וזה לשון המסילת ישרים. ל וכן רבים"הרמח, "המגיד מדובנא", ן"הרמבבעלי שיטה זו הם 

ל "ועל זה אמרו חז" לגמרי באשר ידע כי ודאי אי אפשר שיחסר לאדם ממה שנקצב לו' הוא שישליך יהבו על ה

האדם יכול להיות לכן לפי דברים אלו היה ..." אין אדם נוגע במוכן לחברו"וכן ..." מזונותיו של אדם קצובין לו"

על כן חייב האדם להשתדל איזו השתדלות כמו מס " בזיעת אפיך) "הקללה(יושב ובטל אלא שקדם הקנס

שצריך לפרוע ואחרי שהשתדל הרי יצמא ידי חובתו ואינו צריך לבלות ימיו בחריצות ובהשתדלות והכיוון 

שה האדם קצת מלאכה משם והלאה והדרך צריך להיות שהאדם יעשה תורתו עיקר ומלאכתו תפילה כיוון שע

  ."אין לו לבטוח באף בריה אלא בקדוש ברוך הוא

  .בלבד ולא לעשות שום השתדלות טבעית' סוברת שעל האדם לבטוח בה שיטה שלישית

ולא מתאים שהבן יאמר לאביו , שלומד, נסביר שיטה זו על פי משל לאב העוסק המלאכה ומפרנס את בנו

ואין האבא רוצה , רי רצונו של אביו הוא שבנו ישב וילמד ואביו יפרנסואני אעזור לך בפרנסתך כי ה

"  9אלוקיכם' בנים אתם לה: "כמו שנאמר" בנים"ה קראנו "והנמשל הוא שהקב. וצריך כלל את רצון הבן

ואבינו אב הרחמן ציווה עלינו להגות בתורה יומם ולילה וכשאנחנו עושים זאת אין אנו צריכים לעשות 

שהרי  אבינו יראה שאנו בנים טובים הממלאים את רצונו בשלמות .. 'ת לפרנסה בריאות וכושום השתדלו

ואספת ...ונתתי מטר ארצכם...והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותי: "כמו שכתוב, וגם הוא ימלא את רצוננו

  .ולילה ואפילו לא נצטרך לאסוף בעצמנו את היבול שהרי אנחנו צריכים להגות בתורה יומם" 10...את דגנך

ועמדו : "11שנאמר, "בזמן שישראל עושים רצונו של מקום מלאכתם נעשית על ידי אחרים: "י"כדברי רשב

עוד בעיה מפני שיש חשש שברגע " לאבא"ויש בעזרה , "זרים ורעו צאנכם ובני נכר אכריכם וכרמיכם

כמובן טעות גדולה שהבן יעסוק בהשתדלות ופרנסה הוא יטעה לחשוב שהוא יכול להסתדר ללא אביו וזו 

והאב קילל ) חטא אדם הראשון(ולמרות שהבן חטא לאביו . שהרי הבן תלוי כל הזמן באביו לטוב ולהיפך

כשיראה האב שאחד הבנים ממלא רצונו בשלמות יהמו , אותו ואת בניו שהתאמצו והתיגעו על פרנסתם

שיטה זו מתאימה לדברי  .והנמשל ברור. רחמיו עליו וישפיע לו כל צרכו אף ללא מאמץ והתיגעות
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 'הבעזרת 

לשרתו ולעובדו ' לעמוד לפני ה, ם סוף הלכות שמיטה ויובל שכל אדם שנדבה רוחו אותו  להיבדל"הרמב

הרי זה נתקדש קודש קדשים , כמו שעשהו אלוקים ופרק מעליו עול חשבונות הרבים אשר ביקשו בני אדם

שלא , לו כמו שהספיק לכוהנים וללווים מנת חלקו ונחלתו לעולם ויזכה בעולם הזה לדברים שיספיקו' ה

מנת חלקי וכוסי אתה תומיך ' ה: "היו צריכים נחלה בארץ ובקשר לזה אמר דויד המלך עליו השלום

ומפנה את ליבו ' הרי מובן מלשונו כי האדם המעולה אשר נדבה רוחו להימסר לגמרי לעבודת ה, "12גורלי

חלקו ונחלתו ויזמין לו דבר המספיק בעולם ' י יהיה הכ אינו זקוק לשום סיבהלגמרי מכל טרדות העולם 

ל "זצ") הסבא מנוברדוק("הרב יוסף יוזל הורביץ , א"בעלי שיטה זו הם הגר. הזה כמו שזכה לכוהנים

שהכוונה היא שיהיה ליבך , "13בכל לבך ואל בינתך אל תשען' בטח אל ה"א על הפסוק "כתב הגר, ועוד

אך אני מחויב לעשות ולהישען גם על שיכלי ולכן ' בך אבטח בהשלם במידת הביטחון שלא תאמר בלי

בכל ליבך ועל דברים אלו ' אפילו בתור משענת לאט יהייה לך שיכלך אל תבטח בה" ואל תשען"כתוב 

ויבטחו על הבורא ' והיינו שהבטחון לדעת עולם אינו צריך לשים משענת ליראי ה: "14ל"ה זצ"כתב הריי

: בשעה שאמר ירמיהו לישראל: "א ראיה לשיטה זו מהמדרש בילקוט שמעונינבי". בלי שום סיבהלבדו 

באותה שעה הוציא להם ? אם אנו עוסקים בתורה במה נתפרנס: אמרו לו? מפני מה אין אתם עוסקים בתורה

אבותיכם שהיו עוסקים , )א"ל', ירמיה ב..('וגו' הדור אתם ראו דבר ה: "ירמיהו צלוחית של מן ואמר להם

ל על "ה זצ"וכתב הריי". ה מפרנס אתכם מזה"עיסקו בתורה והקב: אם אתם: ורה ראו במה נתפרנסובדברי ת

) ח"י, ג"תהלים ל(ליראיו אל המייחלים לחסדו ' הרי שלעוסקים בתורה ויראי השם הנה עין ה"מדרש זה 

באופן פלאי יסדרם ' ה. ותחבולות מצד האדם מבלי שום השתדלותלהכין להם מזון על ידי סיבות נעלמות 

על ראיה . לגמרי שלא ישוער בשכל האנושי כמו שהמן הגיע לעם ישראל מבלי שום סיבה והשתדלות כלל

על זה עונה הבאר מים חיים שגם במן היה להם ? חזקה זו מה יענו בעלי שיטת ביטחון עם השתדלות

פשוטה על שיטת אך לכאורה ישנה קושיה . איזושהיא השתדלות כמו הלקיטה וההולכה של המן לביתו

בכל אשר : "תלמוד לומר? יכול בטל, " 15אלוקיך' וברכך ה: "הביטחון ללא השתדלות שהרי כתוב המדרש

על קושיה זו יש תירוץ מהרב הקדוש מרדכי . מובן לנו ממדרש זה שצריך לעשות השתדלות"  16תעשה

נראלי שתירוץ זה קצת  ,נחשב מעשה לעניין זה' ל שעקימת שפתיים תפילה לימוד תורה וכו"מנשכיז זצ

אחד של רבינו בחיי שאומר שצריך ביטחון עם השתדלות אבל כמה : יש עוד שתי שיטות מיוחדות. דחוק

להשתדל כאן יש לו חידוש שהדבר תלוי בכוחו הגופני והשיכלי ולא כל אחד יכול לעבוד בכל עבודה יש 

פך מי שחזק בשכלו וחלש בגופו עבודה פיזית קשה שמתאימה למי שחזק בגופו וחלש בשכלו וכן להי

תתאים לו עבודה קלה לגופו שיוכל להתמיד בה ומוסיף רבינו בחיי עוד פרט חשוב שבזמן שאדם עומד 

לבחור בין השתדלות מועטת למרובה יבדוק אם יש לו נטיה נפשית לאותה שהשתדלות ואם יסבול את 

א בן "השיטה השנייה היא של ר .אותה העבודה ילך ויעסוק בה ויעשה אותה סיבה להשגת פרנסתו

אבל השיקול שצריך להנחות את האדם בבחירת , ם שאומר שצריך ביטחון עם השתדלות"הרמב
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 'הבעזרת 

כוחי ועוצם ("ההשתדלות הוא האם השתדלות המוצעת לפניו תחזק את מידת הביטחון שלו או להיפך 

שאדם : בת הלבבות יאמרחו, לדוגמא לעבוד בחקלאות, יש בין שתי שיטות אלו הבדלים למעשה, ")ידי

ם יאמר שעבודה זו תחזק את בטחונו של האדם "א בן הרמב"ששכלו מפותח וגופו חלש לא יעסוק בה ור

של (הסכנה בשיטה הראשונה , לסיכומו של דבר נאמר שכל השיטות בחזקת סכנה. ועליו לעסוק בה

כאילו שבלי ' בינו לבין ה היא שהאדן ישקע בסיבות ויעשה אותם אמצעי) עשיית השתדלות פלוס ביטחון

הסכנה . ויתלה את הדברים בכוחו" בכוחי ועוצם ידי"למלא מבוקשו ויכול לטעות ' הסיבות אין ביכולת ה

היא שהאדם לא יעשה שום השתדלות ושיראה שאין ) 'שסוברת רק ביטחון בה(שבשיטה השלישית 

שבה (ברת ביטחון עם מעט השתדלות וגם השיטה השנייה שסו. ו לידי כפירה"שולחים לו פרנסתו ויבוא ח

הרבה מאוד לכן צריך . יש בה סכנה שהאדם לא ימעט בהשתדלות אלא להיפך) מחזיקים רוב גדולי ישראל

  .כדי לזכות לדעת את הדרך בלי לנטות ימין ושמאל סיעתא דשמיא

  

  סיכום

הוא ' ב, פשו רגועהאדם שבוטח במישהו נ: ראינו במאמר מהי ההגדרה של מידת הביטחון לפי רבנו בחיי

צריך להיות בטוח ' לאחר מכן עלינו שלב והסברנו שאדם הבוטח בה. נשען וסומך על אותו אדם שבוטח בו

הסברנו גם שלפני החזון איש , ה יודע שהכי טוב לו ולא מה שנראה לנו"ה ייטיב לו כמו מה שהקב"שהקב

ה מסובב "בעולם אלא את הכל והקבהוא האמונה שאין מקרה בעולם ואין דבר רע שקורה ' ביטחון בה

ה ציווה על האדם לעבוד ולעשות "ראינו כי ביטחון והשתדלות חייבים ללכת ביחד מפני שהקב. לטובה

הסברנו שאדם חייב לזכור שהוא רק מכין כלי לשפע האלוקי ושחלק , ")אשר ברא אלוקים לעשות("

כמו כן על . לעשות את אותה השתדלות ויתן לי כוח, שיעזור לי' מעשיית ההשתדלות הוא הביטחון בה

ואם היא לא מקדמת כנראה שהוא ' הבוטח לבחון תמיד האם השתדלותו מועילה ומקדמת את ביטחונו בה

' ביטחון בה: שיטה ראשונה היא, ראינו שיש שלוש שיטות בסוגיית הביטחון וההשתדלות. בכיוון הלא נכון

נת שאדם יחשוש שהשתדלותו היא העיקר ויפעל עם מקסימום השתדלות והסברנו שהשיטה הזו מסוכ

עם מיעוט השתדלות וזו השיטה העיקרית ' בטחון בה: השיטה השנייה שראינו היא. באקטיביות מוגזמת

היא רק : ושיטה השלישית, שבה מסכימים רוב גדולי ישראל נראה לי שדרך זו מתאימה לכלל הציבור

ן דורש על "הר. צריך לשאוף ולהתאמץ להגיע אליה ללא השתדלות כלל וזו הדרך שכל אדם' בטחון בה

שמצווה על האדם להגיד בלב , "ואמרת בלבבך כוחי ועצם ידי עשה לי את החיל הזה: "הפסוק בדברים

אלוקיך הוא הנותן לך את הכוח ' וזכרת כי ה: "שכוחי ויכולותיי עשו ופעלו אך לזכור את המשך הפסוק

לכוחות שלי אבל לזכור שזה מתנה מריבונו של עולם מקור כל זאת אומרת להיות מודע , "לעשות חיל

  .הכוחות

  ".בכל ליבך ואל בינתך אל תשען' בטח אל ה: "יהי רצון שנזכה לקיים את הפסוק

  

  

  

  



 'הבעזרת 

  :תודות ומילות ברכות

ראשית כל תודה לריבונו של עולם שזיכני ברוב חסדיו ורחמיו להגיע למקום כל כך טוב ומקדם שימשיך *

  .תודה רבה! רך כל חייאיתי לאו

בונה ומשמעותית על כוחות עצומים ועל כל , א על שנה נפלאה"תודה רבה למורנו ורבנו הרב בועז שליט*

  .הדברים שעשה ויעשה

א שעזר ודרבן ברגעים במשך כל השנה ובפרט במאמר וידע להיות שם "תודה רבה לרב אריאל שליט*

  .לעודד וללמד פשוט תודה, תמיד

א על החום והלב הענק שהעניק ללא גבולות ועל השיעורים והשיחות "ב שלום שליטתודה רבה לר*

  .שחדרו לתוך הלב

  . לשאול בשלומנו ולקדם בכל דבר, א שתמיד היו שם לעזור"תודה רבה לרב ניר ולרב אריה שליט*

ק וסרטים עם "תודה רבה לאליאור דהן המדריך התותח שלנו שהשקיע מזמנו להכנת שיעורי מור*

  .ונתן כתף לאורך כל השנה תמיד בחיוך, מעותמש

  .תודה רבה לורד שממש הייתה כמו אמא בשבילנו ודאגה תמיד שנצא שבעים ומחייכים*

  .תודה רבה ליוסף מינס אב הבית שעמל ותיקן במכינה ללא הרף*

ים שעברו ביחד איתי שנה משמעותית ומקדמת והיו שם ברגע' ואחרונים חביבים תודה לחברי מחזור ט*

   ... הטובים והיותר טובים

בהצלחה לכל אחד בדרך שבה הוא ממשיך ! זכרו צריך שתהיה אחדות ולא אחידות, השפיצים 'מחזור ט

  . אל תשכחו מדי פעם לחזור הביתה לחדש כוחות

  ) הפרסי(דביר , אוהב ומעריך תמיד

  



 'הבעזרת 

  אמונה
  שי עובדיה

  

  דרך התבוננות בטבע ' הכרת ה

כ גדולים ועצומים מדבר קטן וזעיר עד הדבר הכי ענק ומורכב "כ, כ מורכבים"כבעולם שלנו יש דברים 

  .בחיים לא נספיק להכיר בכל הדברים בעולם הזה. בצורה בלתי נתפסת

  : 1דוגמאות למשל

הבן אדם נושף פחמן דו חמצני ושואף חמצן ובעצם הצמחים הם אלה שמסייעים לאדם כשהם אוספים  .1

 . ים חמצןאת הפחמן הדו חמצני ומפריש

ואילו היה רחוק יותר , כדור הארץ רחוק מהשמש מרחק כזה שאילו היה קרוב יותר היינו בוערים .2

 . היינו קופאים

חומר , המורכבות שבו, בחיר הנבראים –מהאדם . אנו מוצאים חכמה מיוחדת בכל נברא ונברא בפרט .3

היתוש  –היתוש , למשל. םועד לקטן שבנבראי, וההרמוניה המופלאה שבין כל אבריו וגידיו, ורוח

הוא ניזון גם . הוא יכול לדקור את עורנו. ועצבים, כלי דם, מעיים, קיבה, לב: למרות קטנותו מכיל 

והוא נברא במשקל קטן כדי שלא נרגיש בו , מ בשעה"ק 4ניתן בו כח מעוף של  –להצלתו . מדמנו

פוסקת פעילות , אחר שהוא עף ורק, בעקיצתו הוא מפריש לגופנו חומר משתיק כאב, בעומדו עלינו

 . ההרדמה ואנו חשים בכאב

וכי פשוט , ורק ההרגל משכיח מאיתנו את הפלא הגדול שבגידול הצומח, גם בצומח יש חוכמה נפלאה .4

וכי מקרה הוא ? הוא שזורעים גרעין קטן ולפתע פתאום הופך הוא לפרי מאכל המחייה את האדם

מנין להם ? ובבוקר מתעוררים" וישנים"רת שלהם שישנם פרחים שבלילה סוגרים את עלי הכות

  ?בין בוקר ללילה" ההבחנה"

  ...ועוד אין סוף דברים מורכבים בעולם הזה

  

  ... כ טיפשי ולא הגיוני"יש אנשים שטוענים שהעולם נוצר מפיצוץ אם נחשוב על זה נבין שזה כ

אותו . פלת והדיו נשפך על הדףהצנצנת נו, יש דף שלידו עומדת צנצנת של דיו שחור: קחו למשל דוגמא

פתאום נהיה מכתב שבו רשומות מילים מדויקות ומשפטים , הדף שנשפך עליו הדיו פתאום הפך למכתב

מסורטטים עם ניקוד ודברים מאוד קטנים ומורכבים שאין מצב כשהצנצנת נופלת ושופכת את הדיו על 

  )קל וחומר עולם שלם! (הדף זה עושה את זה

כי , ל וסרטט הכל ולא סתם רוח פרצים הגיעה מהחלון ושפכה את הדיו בצורה כזאתמישהו בא ורשם הכ

כ מורכבים ומסובכים נוצרו "איך אפשר לחשוב שדברים כ! זה לא יכול לעשות דבר כזה זה לא מציאותי

  !יש בעלים לעולם הזה, מכאן למדים שיש מישהו אחראי. מפיצוץ שאמור היה רק לבלבל את הכל
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 'הבעזרת 

  התבוננות בקיומו של עם ישראלדרך ' הכרת ה

הוכחה . קיבלנו את התורה בהר סיני והתורה היא זו שמחזיקה אותנו! אנחנו עם ישראל ועם ישראל חי

תמיד היו לנו , מאז בריאת העולם והקמת עם ישראל אנחנו נרדפים בידי הגויים בצורה עקבית: לכך

  ". 2ידםמה מצילנו "הקב, בד עמד עלינו לכלותינושלא אחד בל,והיא שעמדה לאבותינו ולנו. "אויבים ושונאים

העם היבוסי , העם החיוי, העם המצרי', זו התורה ששמרה עלינו מתקומת עם ישראל ועד היום ברוך ה

נעלמו פשוט אף על פי שהיינו ונשארנו עם קטן ובשביל לשרוד את כל זה חייבת להיות התערבות ... ועוד

ומבחינה דתית הסטורית ההוכחה .דותית היסטורית שנמשכת עד היוםזה היה הסבר מבחינה הישר. אלוקית

  .ה נגלה לעם ישראל וחולל ניסים גלויים"לכך היא שהקב

  

  התועלת שמביאה האמונה

מאמין , מי שאינו מאמין באמת עצמה! אין אדם ללא אמונה, לפני הכל האמונה היא נמצאת אצל כל אדם

בעצם זו הנקודה העיקרית של בן אדם , יאחז במשהוכשלבן אדם קשה הוא צריך לה. בהכרח בשקר

האדם צריך להאמין במשהו רוחני כי אם יאמין במשהו גשמי כמו פסל למשל אותו פסל יכול . בחיים

ברגע שהאהבה , בטל הדבר בטלה האהבה(לההרס ולא חסר דברים שיפילו את האמונה באותו הפסל 

" רוחנית"דבר גשמי יפול יחד עם זאת תיפול האהבה ה אותו, באותו אל תלויה במשהו מסויים והוא גשמי

לאותו אדם יהיה , ביוצר הכל, אבל כשבן אדם מאמין באלוקים הרוחני בריבונו של עולם). אל אותו האל

  !הוא יאמין בו באמת –אם ,  הכל יהיה לו את החיים הכי מאושרים ומושלמים ויפים

  

  יתרונות האמונה

 .האדם מחכים מלימודים .1

 וכה לחיות באמת ולא בשקרהאדם ז .2

 האדם יודע למי לפנות כשקשה לו .3

 האדם מבדיל בין טוב לרע ולומד להתגבר על עצמו .4

 פ התורה"האדם לומד לחיות את החיים בצורה היעילה והנכונה ביותר ע .5

האדם זוכה להכיר בחיים כמתנה אלוקית מושלמת ומכך הוא לומד להיות שמח בחלקו בין אם יש לו  .6

 ! חסר לו משהוהכל ובין אם 

  !!!האדם זוכה לעולם הבא .7

  

  איך אני משיג את האמונה

אבל רוצה (ברגע שאתה רוצה , רצון אותיות צנור, כדי להשיג את האמונה קודם כל אני צריך לרצות

מושכים אליך שפע מן השמיים דרך צנור רוחני ואז אתה מבחין במצב השונה אליו הגעת לאחר !) באמת

  !שאתה רוצה באמת
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בעצם אדם צריך לגלות את האמת בעולם הזה וכך הוא " לגלות את האמת"מכן יש את השלב של ה לאחר

  .פירושו להיות קשור ומחובר –להאמין ! נחשף לאמת בעולם הבא ולאושר ולחיים המושלמים בעולם הזה

  .חיבור וקישורולכן אתה סומך עליו, אם אתה מאמין למישהו זה אומר שיש ביניכם יחס

הוא  –כי האמונה אשר הוא מאמין "פירושו להיות דבוק וקשור לבורא עולם  –ורא עולם להאמין בב

  ). שם" (הדיבוק בו וחוזקו

ויראה מהן , הגדולים, בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים: "יתברך היא' עוד דרך להאמין בה

  "  3וה גדולה לידע השם הגדולמיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאווה תאו, חכמתו שאין לה ערך ולא קץ

  

  איך אני שומר על האמונה גם כשקורים דברים שליליים

קודם כל צריך להדגיש כי על כל אדם בחיים עוברים כל מיני צרות וייסורים והכל כדי לנסות לראות למי 

גם  איתך גם בעת צרה' ה".  4באמתלכל אשר יקראוהו . לכל קוראיו' קרוב ה"ילך אותו אדם בעת צרתו 

  !בעת ייסורים קשים והוא קרוב אליך ויעזור לך רק אם תקרא לו באמת

ה זה הזמן להרגיל את עצמך "כשעוברים על אדם חס וחלילה ייסורים וצרות זה הזמן לברוח את הקב

/ חולקים עליך / גם אם כולם עזבו אותך ".  5ותשיח ותספר את כל אשר עם לבבך אליו יתברך"לדבר איתו 

ואתה סובל ומרגיש כאב ומרירות גדולה ואתה מרגיש שאבדת את שני , פוגעים בך/  מדברים עליך

אם תחזיק מעמד ותברח אליו יתברך ותשיח ותספר את כל מה , העולמות גם העולם הזה וגם העולם הבא

ה תזכה להשגחה פרטית ותרגיש שהכל הרבה "ה ותהיה חזק באמונה ברורה ואמיתית בקב"שעל לבך לקב

  .חזק ואמיתי ,יותר טוב

ה והכל מאהבה והכל לטובה "אפשר לזכות באושר ולהדחיק את הכאב והצער אם תבין באמת שהכל מהקב

אם בקשתך . או שלא הוגשם לך תדע שתפילתך נשמעה, כי אם בכית וזעקת והתחננת למשהו ולא קיבלת

  .והכל מאבינו שבשמייםכנראה שעדיין לא הגיע הזמן או שזה לא טוב בינתיים כי הכל לטובה , לא מולאה

  

  נקודה אחרונה שבה רציתי להוכיח שעם ישראל הוא העם הנבחר והאמיתי

וזה " כשההוא אמר להוא"הדת הנוצרית והמוסלמית ושאר הדתות התחילו מבן אדם אחד ומשמועה אחת 

, לעומת זאת עם ישראל שלא התחיל משמועה. עבר מפה לאוזן וכך נוצרה אצלם האמונה באל מסוים

 .ינים זאת מכך שהיה מעמד הר סיני וכל עם ישראל ראה במו עיניו את האמת לאמיתהמב

                                                             
  הדרכים לאמונה חכמת הבריאה –' פרק ד" דע מה שתשיב לעצמך 3
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 'הבעזרת 

  ניתוב תהליך קבלת החלטות
  ישראל יצחק עמוס

  העקרונות ההכרחיים לתהליך נכון של תהליך ניתוב ההחלטות

אדם צריך לדעת שבכדי לקבל החלטות נכונות הוא יצטרך להתאמץ ולהשקיע זמן וכוחות כדי ללמוד  .א

 .יוזמה ובאותו זמן לשפר ולתרגל את החלטותיו, יהיה עליו להשתמש בהרבה יצירתיות, ריםמאח

מלגלוג של , שלא יפחד מכישלון, להחלטה נכונה ובעיקר למימוש שלה צריך שיהיה לאדם אומץ .ב

 .אחרים ואף לא מביקורת או מאי הסכמה רחבה להחלטתו

לאסוף את כל המידע , לצבור הרבה ניסיון, כדי להחליט נכון ולהצליח צריך להפעיל הרבה חשיבה  .ג

יכולת ניתוח של כישלונות שלו או של אחרים ואף צריך יכולת לניתוח , האפשרי שקשור לנושא

 . נתונים והפקת לקחים

להיות בעל יכולת לדבוק , מאמין ומצפה להצלחה וטוב, כאשר נגשים להחלטות צריך להיות אופטימי .ד

שיהיה , להיות מלא באמונה שביצוע ההחלטה יצליח, ת ולביצועבמטרה ולעורר את עצמו להתלהבו

 . מאוד חשוב למחליט להצליח

ולהקשיב , להפגין ביטחון עצמי, המחליט צריך לקחת על עצמו את האחריות לתוצאות החלטתו .ה

 .חבריו ומשפחתו, מועסקיו, פקידיו, לרעיונות ואפשרויות אלטרנטיביות של שותפיו

לשתף בהחלטתו אנשים , לדון בהם בבהירות, כל הקשיים העומדים בפניוהמחליט צריך להכיר את  .ו

 . שקרובים אליו ונאמנים עליו

, במצבים שונים: בניתוב תהליך קבלת ההחלטות והם, החלטות טובות תלויות בכלים משמעותיים .ז

,  במורכבות הדבר שאדם מנסה להבין אותם, בתנאים שהוא רואה את עצמו, בסביבה שאדם נמצא

בתהליכי השינוי שנמצאים ומוציאים את , כים שונים שאדם מנסה להבהיר את עצמו כלפי האחרבדר

הצדדים בכל כיוון בהחלטה ובמאמצים שמשקיעים כלפי ההחלטה ובדרך הניסוח שמאבחנים את 

הניתוב של התהליך של קבלת ההחלטה ומיישרים אותה לקו ההחלטה הנבונה ביותר והמובנת ביותר 

יש מליון החלטות ובסוף צריך להכריע החלטה , י לא כל אדם חושב על אותה החלטהלאותו האדם כ

  .שמתאימה לנתון שרואים למציאות

  

  השלבים החשובים בניתוב התהליך של קבלת ההחלטות

 . ולתכנן מגוון של דרכים ושל פעולות חלופיותלעכל אדם חייב  .א

 .ים הכולל ערכים וייצוגיותאת מרחב השאיפות שיש לאדם להגש לבדוקלאחר מכן צריכים  .ב

 .את עלות הסיכון לכל דרך שתבחר לשקולבנוסף לכך יש   .ג

כל זמן שיש מידע רלוונטי צריך לנצלו  למטרת פיתוח של דרכים ,  לשים לבלמעלה מזה חייבים  .ד

 .שונות לפעולה חלופית

 .לכל חוות דעת של מומחים אפילו שהיא בניגוד להחלטה שלך להקשיבתמיד  .ה

  .את התוצאות כדי למצוא דרכיםלבדוק מחדש וב כל הזמן חש .ו



 'הבעזרת 

  עיבוד המידע כבסיס הכרחי להחלטה נכונה

כבר ביארנו שלפני . לפני שייגש האדם להחלטה עצמה האדם צריך להרגיש בטוח בעצמו ובהחלטתו

שייגש האדם אל קבלת ההחלטה הוא צריך לאסוף את מירב המידע האפשרי בהקשר לנושא שבו הוא 

יש צורך להשקיע את מירב הזמן הנדרש לצורך העיבוד של המידע שעל פיו יש להחליט  .רוצה להחליט

  .או לתכנן את הפעולה

לאחר שאסף את כל המידע האפשרי אז ככל שחושבים יותר על התכנון על פי המידע שאסף תוצאת 

  . ההחלטה תהיה טובה יותר

  

  הקשיים המצויים בקבלת ההחלטות

קושי בדימוי , חשש מפגיעה חברתית, מתח: ימים קשיים מורכבים כגוןבניתוב הקושי של ההחלטה קי

  .המגביר התלבטויות בקבלת ההחלטות עצמי

עיקר ההצלחה הוא לקיחת . צריך להתרגל מול ההתמודדות עם הקשיים והדילמות שבכל ההחלטות בחיים

מרות כל המתחים ל. ועצם היכולת לקבל החלטה היא רווח חשוב ומרגילה את האדם לעצמאות האחריות

  .הרגשיים ונדנודי השינה וחוסר הביטחון כל הלחצים הנפשיים והדילמות והכל

  

  ההחלטות המסוכנות לחיים

  ההחלטה מבוססת על קבלת החברה  

 במיוחד אסור שתהיה שאיפה על  להניח דעתם של אנשים בעמדות כוח של אלימות. 

 חייםאין לחשוש ולהימנע מסיכונים במהלך תהליכי השינוי ב . 

  יש להימנע מלהחליט החלטות קשות וחשובות ועקרוניות לפני בדיקת היסודות של החלטה קטנה

 .אפילו זה מאוד חשוב

 אין להחליף נושאים בדרך החלטות . 

  מרכילות וכדומה" מגינוי חברתי" אסור לפחד ולחשוש . 

 להימנע מאי יציבות ומפזיזות יתר בהחלטה כי זה משמעותי וחשוב.  

  

  עת איך להשתמש באסטרטגיה צריך לבחור בשימוש הנדרשכדי לד

 ולא למהר בשימוש שיקול אסטרטגיה,  שיקול דעת צריך לבצע. 

 להחליף אם יש צורךרק  -רצוי לשנות החלפה שיקול או קבלת החלטה באמצע התהליך . 

 ביקורת תוך כדי חשיבה קבוע על התהליך של קבלת האסטרטגיה בהחלטה - הערכה קבועה . 

 בחשיבה יועיל רק אם התמודדות עם דיאלוגים תוביל לדרך הטובה ביותר בקבלת החלטה, ץהמאמ .  

  

  

  



 'הבעזרת 

  חשיבות שיקולים מחייבים לא הכרחיים 

  :לפעמים הבחירה האפשרית המצויה פחות רצויה  והנתונה בידי נבחרת בעקבות כך

 חיים משמעותיים  . 

  תרומה לכלל . 

 סיוע לנצרכים. 

 אידיאלים אישיים. 

 גאווה , ת תחושת סיפוק הגבר. 

  אמונה בתחום מסוים. 

  חיובי, לחץ חברתי.  

  

  שלבים חשובים בקבלת ההחלטות

חמישה שלבים בעיצוב ההחלטה יציבה במיוחד ויש כאלה שהפגינו זהירות : יש דעה אחרת שאומרת

  .בקבלת ההחלטות

  :חמשת השלבים הם 

 .רכי העם יש סיכון קיים  אם לא אשנה את ד    - הערכת אתגר  .א

  ?האם החלופות נבדקו היטב? היש חלופה טובה לטיפול באתגר  -סקירת אפשרויות .ב

  ?מהי חלופה טובה   –שקילת החלופות  .ג

  .יישום החלופה –הרהור נוסף לגבי ההתחייבות  .ד

  ?האם רב הסיכון? למרות הסיכון  -צמודים להחלטה .ה

  

  י מחשב"עיבוד החלטות דרך בני אדם המעבדים את ההחלטות ע

  .י המחשב"כללי בני אדם מחליטים החלטות אך יש חשיבות לעיבוד מידע ע באופן

יש הבדל גם בסוגי . במבט ראשון ניתן להניח לקבלת ההחלטות באופן אינטואיטיבי ואפשר בדרך שיטתית

  .'עבודה וכו, השכלה, גיל: ההחלטות הקשור בין משתנה ידע כמו

  

  קבלת החלטה בדרך אינטואיטיבית

 בלי נכונות להסביר כיצד אנו יודעים את הדרךמשמעותה לדעת מ.  

 מידע שהובא ללא חשיבה רציונאלית. 

 מודעות פתאומית שבאה באותו הרגע של קבלת התשובה. 

 קפיצת טיעון פתאומית. 

  

  

  



 'הבעזרת 

  השותפים בהחלטות

יש חיוב על .המחקר מציין ומדגיש חשיבות רבה כלפי הגברת שיתופים של העובדים בקבלת ההחלטות

ההיקף תלוי בבעיית ,  בתהליכים של החלטות, תף את מדריכיו במצבים של דילמותכל אחד לש

את אילוצי זמן , אחריות התוחמת, במיוחד במורכבות מאפייני סביבת ההחלטה, במיקוד המטלה, ההחלטה

שימוש באסטרטגיות ומוטיבציה לקבל את מידת החשיבות והאופטימיות , האינטליגנציה, וכסף וגם ידע

  .צוי בכל ענייןשבדבר המ

  

  הבעייתיות בניתוב החלטות לפי אינטואיציה

  .לעתים מושפעים ממעמדות שונות ומסטריאוטיפים. יש קושי לאתר מתי טועים

  :קיימים מצבים טובים שבהם האינטואיציה עוזרת

 בזמן שקיימת אי וודאות.  

 כאשר המשתנים פחות ניתנים לחיזוי. 

 קיימות מספר רב של אלטרנטיבות. 

  קיום לחץ זמןבגלל. 

  

  ניתוב קבלת החלטות שיטתיות 

  .שיהיו נחוש בדעה אופטימאליות  -מסבירה את ניתוח ההחלטות   - בדרך הנורמטיבית 

  .כיצד נקבל החלטות ומציעה מודלים לקבלת ההחלטות: עוסקת בשאלה  - בדרך התיאורטית 

, מודל מספק, ודל שביעות הרצון מ,מודל מפצה , חוקרים רבים נותנים הצעות מרובות על מודלים שונים 

  .ומודל בחירה בין אלטרנטיבות,מודל רמות שאיפה 

  

  קיימים סימפטומים המשבשים תהליכים

 אי חישוב בין שיקול הדעת.  

  אחריות מחויבות מטרות בחיים, מעורבות , העדפות , חוויות , ערכים : השפעות של. 

  

  השפעות קוגניטיביות 

סטריאוטיפים בחיי , השפעות הקבוצה , כללי הגיון , עומס יתר של מידע ,יבה סגנון חש, תהליכי זיכרון  

קבוצה המשתייכת לקבוצה , נורמות חברתיות , תקשורת המונים . ציפיות והערכות בן אנוש, החברה 

  .החלטות מהירות, ריבוי חלופות , אחרת 

    

  

  

  



 'הבעזרת 

  התמודדות עם שיבושים וניתוב תהליכים של ההחלטות

החלטות יעילות  .  הטיית שיקולי הדעת, מורכבות, מצבי לחץ :יטיבית חשופה לשיבושיםהחלטה קוגנ

, חשיבה מעמיקה בהתגבשות נעילת ההחלטה , בסדר רצוף –יש שלבים קבועים : יתקבלו אלא אם כן

  .ועל סמך העובדה, וזיהוי דרך טובה וישרה, שליטה במידע השותף 

  

  הקיימתניהול מוקדם על מנת לגבות אם ההחלטה 

  .תשומת לב וערנות לקיום בעיית ההחלטה .א

  .רצון ונכונות להחליט .ב

  .יכולת צבירת מידע חיוני מהזיכרון ומחוץ .ג

  .כישורים ומיומנות שכלית .ד

  .יכולת לבקר את תהליך התוצרת והפקת מענה תוצאת הדבר .ה

  .דימוי ערך עצמי חיובי תמיד .ו

  

  שלבים הנצרכים מאוד בניתוב שיטתי בקבלת ההחלטות

מי נושא אחריות , איסוף ועיבוד מידע נצרך, מהם מרכיבי הבעיה: הבעיה ואימוץ הבעיה זיהוי .1

 . ופיתרון לבעיה מסוימת

 .הצבת עובדות ולהשוותן .2

  .הכרעה בדיאלוג מסוים .3

  

  קשרים בין השכלה לאופן קבלת ההחלטות

דל מהותי נבדק שיש הב. השכלה מסייעת לפיתוח שיקול הדעת משופר בפתרון בעיות ובקבלת החלטות

  !!לעומת הבוגרים' בתהליך פתרון הבעיות בקרב סטודנטים בשנה א

  

  :סיכום

בערכים , להתאמץ במידות האדם, לעבוד קשה, מדויקת ויעילה צריך לעמול, בשביל לקבל החלטה טובה 

  .ובאפשרויות המבוארות במאמר

, משפחה, תורה: חומיםבכל הת, מי שיפעל על פיהן כך הוא מקנה לעצמו חיים איכותיים ומשופרים 

  . ועוד, חברה, צבא, עבודה

  .ר יחיאל שרמן"נעזרתי רבות במאמרו של ד

תוך התייעצות בחברים טובים , יש לבחון את האפשרויות היטב  -כדי לקבל החלטה טובה בחיים, לדעתי

 .וכך נבחר את דרכנו המתאימה בחיים, שמבינים בנושא

        



 'הבעזרת 

  ןמוכנות לנישואי -חיי הנישואין
  אביאל פנקר

  

אם כן מה ? האם קיים גיל מסוים שבו כבר יודעים שמוכנים? מתי אדם יודע שהוא מוכן לחיי לנישואין

  ?אלו דברים בסיסיים צריך לדעת לגבי חיי הנישואין כדי להצליח בהם? הוא

מהן , הוא צריך לדעת מי הוא, לפני שנענה על שאלות אלה יש להקדים שכאשר אדם מחפש לעצמו בת זוג

מה הציפיות , מאילו מרכיבים בנויה האישיות שלו, מה הן היתרונות שלו, מה הן החסרונות שלו, תכונותיו

לאחר מכן ובהתאם לכך יוכל לדעת גם מה הוא מצפה מבת . שלו מעצמו ומחייו ומהן מטרותיו ושאיפותיו

עליו , נות כן יכול לוותרועל אילו תכו, עליו לדעת מה הן התכונות שהוא לא מוכן לוותר עליהם, זוגו

מה הן החובות והזכויות הכרוכות בכך ואיזה סוג של עבודה , לדעת גם מה הוא מצפה מחיי הנישואין שלו

  .אישית ומשותפת דרושה לשם הצלחה בחיי הנישואין

  

כל אדם וההתקדמות . אין גיל לנישואין, התשובה היא לא, ראשית לגבי השאלה האם יש גיל לנישואין

כדי לבנות חיים זוגיים , כמו שנאמר לפני כן בהקדמה. זה אינדיבידואלי לכל אדם בנפרד, שלו האישית

ולא כולם מגיעים ', מאילו מרכיבים בנויה האישיות שלו וכו, אדם צריך לדעת מי הוא, בריאים וטובים

דם יש אדם המתבגר מוק. הכרת האדם את עצמו תלויה בבגרותו, שלהם באותו הגיל" אני"להכרת ה

". אני"ולרוב יש צורך בבירורים עצמיים לשם הכרת  ה, ויש אדם שמתבגר יותר מאוחר מחברו, מחברו

  . 25ויש אדם בגיל  18יש אדם שמכיר את עצמו ואישיותו בגיל 

שאדם נזקק להם כדי להיות , כאמור הכרת אדם את עצמו וזהותו הם רק מרכיב אחד מתוך מספר מרכיבים

  .מוכן לחיי הנישואין

  

  : מרכיבים בסיסיים נוספים שאדם צריך להיות מודע להם כדי שנישואיו יצליחו וישמח בהם

חיי הנישואין הם , ולחשוב שהגיע אל המנוחה ואל הנחלה" לנוח על זרי דפנה"האדם הנשוי אינו יכול   .א

 . אבל הם עבודה שבסופו של דבר האדם נהנה מפירותיה, עבודה קבועה ומתמדת

 ".אני במרכז"ועל כן עליו לצאת מהגישה  שיש עוד אדם איתו .ב

כל זוג נשוי מורכב משתי אישיויות שונות שאף מביאים איתם הרגלים שונים ותרבות שונה שרכשו  .ג

במיוחד כשמדובר באיש ואישה שהשוני " כשם שפרצופיהם שונים כך דעותיהם שונות", בבית הוריהם

  .מובנה בהם

  

   הסבר מפורט

הצורך בעבודה קבועה מעצים את החיבור והקשר בחיי , ועה ומתמדתהנישואין דורשים עבודה קב .א

קשה להשיג , קל להשיג קל לאבד" - כמו שנאמר במשפט ידוע לגבי הרבה נושאים בחיים. הנישואין

. העבודה הקשה הופכת לחוויה נפלאה, יהיה יותר איכותי הביחד, אחרי העבודה הקשה, "קשה לאבד



 'הבעזרת 

אחת הפעולות . ות צריך לצרף לרגש יותר עבודה שכלית והתמדהבעבודה המשותפת על בניית הזוגי

השיחה היא הפתרון לרוב הבעיות שקיימות , החשובות בעבודה זו היא שיחה של האחד עם השני

, והפתרון הוא לא, כך גם עם האישה, כמו שאדם יש לו בעיה עם חבר הוא פותר אותה בשיחה. בזוגיות

אבל גם , אמנם הפסוק מדבר על הרע והחבר". הבת לרעך כמוךוא"אלא , "לא מדברים", חס וחלילה

 . ואפילו בדרגה הכי גבוהה של חברות, האישה היא סוג של חבר

מצליחים לשמור על , ב"והם ביחד עד כיתה י' לאדם יש חבר מכיתה א: צורך ההמחשה ניתן דוגמאל

בשלב . ום השירות הצבאיואף חוזרים לקשר מחוזק אחרי סי, קשר גם בזמן ששניהם בשירות הצבאי

הוא נפגש איתה במשך . אחד מהם מכיר את זו שיתכן שהיא תהיה אשתו, זה של שיא הקשר החברי

ופתאום החבר שהתחתן משתף את אשתו ומתקשר עמה יותר , שנה והם מתחתנים -תקופה של חצי שנה

ם חברו בכמות הולך ופוחת הקשר שלו ע, במקביל להתחזקות הקשר שלו עם אשתו. מאשר עם חברו

שינוי זה קורה בדרך הטבע אף על פי שהקשר שלו עם חברו נמשך הרבה יותר זמן מהקשר . ובאיכות

מצב זה . שינוי טבעי זה קורה מכיוון שאשתו של אדם ממלאת את המקום שמילא חברו. שלו עם אשתו

  .הופכת אותה לחברתו הטובה ביותר, עצם היותה אשתו, נובע מכך שבזוגיות טובה

משמעו " אני במרכז"ה. צריך בגרות נפשית שנצרכת לחיים משותפים" אני במרכז"שם היציאה מהל .ב

מתעניין בעצמי בלבד ורואה אחרים ככלי לסיפוק העצמי , לאהוב את עצמי, להיות מכונס בתוך עצמי

מעצם , מרגיש ויש לו צרכים כמו שלי, אדם שגם הוא חושב, הדרך הנכונה היא לראות באחר. שלי

אדם המעוניין בזוגיות טובה צריך להיות מסוגל למרות הקשיים לראות את המצב . תו אדם כמותיהיו

בנוסף לכך כשאדם חושב שהוא במרכז הוא יעשה הכל כדי להתאים את . של האחר" נעליים"גם דרך ה

הוא לא יהיה מסוגל לחשוב . לשם כך הוא יחפש דרכים לחנך אותם ואת אשתו. האחרים אליו ולצרכיו

צריך לזכור שכדי להגיע לחיי נישואין . הוא יבקר את האחר ולא את עצמו, שגם הוא צריך להשתנות

אדם הרוצה . אך אינו המחנך שלה, האדם צריך לדעת שהוא החבר הטוב ביותר של בת זוגו, בריאים

 ומה הוא יכול לתרום לשיפור, לשפר את חייו הזוגיים ייטיב לעשות אם יבדוק במה הוא לא בסדר

ובדרך כלל הוא יכול , עליו להכיר בכך שהשינוי היחיד הנתון לשליטתו הוא השינוי העצמי שלו. המצב

כשאדם . ולא את מה שבת זוגו תתרום לשיפור המצב,לקבוע רק את מה שהוא יתרום לשיפור המצב

את  עם ז. מבקר ומשנה את עצמו ולא את האחר, הוא ידע להיות חבר ולא מחנך, "אני במרכז"יצא מה

הנתינה היא מרכיב . ביחדאפשר לשפר גם את האישיות של השני כאשר עובדים על האישיות הזוגית 

הוא מרגיש צורך לתת ולהעניק גם בלי שיצפה לקבל , כשאדם לא חושב שהוא במרכז, חשוב בזוגיות

גיות תחושה זו מהווה מרכיב חשוב לזו. ויש לו תחושה שהוא יכול להכיל מישהו נוסף איתו, בחזרה

תעשה , כאשר אשתו מרגישה שהוא עושה צעד לקראתה ומשתנה מתוך התחשבות בה, בנוסף. טובה

 .גם היא צעד לקראתו

לגבר ולאישה צורת . קיים שוני נוסף, וחוץ מהשוני הפיזיולוגי, קיים שוני מהותי בין גבר לאישה .ג

כדי להסביר שוני נוסף . היא לא אותה צורת חשיבה של אישה, צורת החשיבה של גבר. חשיבה שונה

ומספרת לבעלה שהיא עבדה , האישה חוזרת הביתה מהעבודה: נפתח בדוגמא ואחר כך נסביר אותה, זה

ובעלה עונה לה שבפעם הבאה לא תסכים , רצה ממקום למקום והיא עייפה מאוד, קשה מאוד בעבודה



 'הבעזרת 

לשניהם  .תלך לישוןואם היא עייפה אז ש, לעשות כל כך הרבה משימות בזמן כל כך קצר בעבודה

אולם כל אחד מהם עשוי , בדוגמא זו הייתה מטרה חיובית מסויימת בצורה שדיברו אחד אל השני

האישה סיפרה לבעלה מה שעבר עליה בעבודה . לפרש את המטרה של בן הזוג לפי המטרה של עצמו

עת מה לעשות כי היא בוודאי יוד, אלא כדי שרק יקשיב לה, לא כדי שיגיד לה מה כדאי לה לעשות

ולא יתן , אבל לא הבין שהיא רק רוצה שהוא יקשיב לה, הבעל נתן פתרון ריאלי לאשתו. כשהיא עייפה

האישה יכולה לחשוב שבעלה רוצה להיפטר ממנה ולכן כביכול אמר לה שתלך כבר לישון ולא . פתרון

ה טובה שיהיה לה טוב אלא באמת נתן לה פתרון מתוך דאגה אמיתית וכוונ, מבינה שאין לו כוונה כזו

 .ושיהיה לה כוח למחר בעבודה

שני בני הזוג צריכים לדעת שקיים שוני חשיבתי ולקבל עובדה . שוני מסוג זה אינו בהכרח טוב או מזיק

הם יכולים לראות בשוני הזה מה יכול כל אחד מהם לתרום . ולהשתמש בה כדי להועיל לקשר הזוגי, זו

) : מהדוגמא הקודמת של הבעל והאישה(לדוגמא . ל כל אחד מהם לספקואיזה צורך של השני יכו, לשני

היא , ואת הפתרון שבעלה נותן לה, לכן היא תספר לו מה קרה לה, לאישה יש צורך שבעלה יקשיב לה

, לכן, צורת החשיבה שלו שונה משלי: "כמו, צריכה לעבוד על כך שתנסה לקבל בצורה של התעניינות

לכן , וגם תתקבל אצלה ההרגשה שהוא מקשיב לה, "צירתי הוא חושב עכשיומעניין על איזה פתרון י

לכן יעבוד על כך שינסה קודם להקשיב , לגבר יש צורך לתת לאשתו פתרון ריאלי. הוא נותן פתרון

בדוגמא זו מתוארת עבודה . ולהקשיב לכל מה שיש לה לומר ורק לאחר זמן מה לתת לה פתרון, יותר

, בשביל שלבן הזוג השני תהיה הרגשה של סיפוק הצורך, הזוג על עצמו עצמית של כל אחד מבני

  .והשלמה של הצרכים אחד של השני

חיוניים מאוד כדי להגיע למוכנות לחיים , שנכתבו במאמר זה  הבסיסייםההכרה וההכלה של הדברים 

 .הזוגיים שבנישואין



 'הבעזרת 

  הדגל
  דור פרץ

  

א הראשון שראיתי מתוך כל הנושאים שניתנו לנו כתבתי את המאמר בנושא הדגל מכיוון שהוא הנוש

במאמר זה ניסיתי לענות על השאלות שהתרוצצו לי בראש בזמן . לבחירה ושבאמת התחברתי אליו

בין יתר השאלות שעלו לי לראש הייתה השאלה . שחשבתי אם לקחת את הנושא הזה ולכתוב עליו מאמר

איזה ערך יש , לו ערך בקרב התורה והרבנים ואם כןוגם האם יש ? ולפי איזה רעיון? מי עיצב את הדגל

  ?לו

  

  הגדרת הדגל

ה :"1משמעות השם דגל הייתה פלוגה צבאית גדולה כמו שרשום בספר במדבר, בעבר ָ ח ָ זְר ִ ה מ ָ מ ְ ד ים קֵ ִ חֹנ ַ ה וְ

ן ֶ ׁשֹון ּב ְ ה נַח ָ הּוד י יְ ֵ נ ְ ב ִ יא ל ִ ׂש נָ ְ ם ו ָ אֹת ְ ב ִ צ ְ ה ל ָ הּוד נֵה יְ ֲ ח ַ גֶל מ ֶ ב-ּד ָ ד ינָ ִ ּמ ַ בָ  .ע ְ םּוצ ֶ יה ֵ ד קֻ ְ ׁש --אֹו ּופ ֵ ף וְׁש ֶ ל ֶ ים א ִ ע ְ ב ִ ׁש ה וְ ָ ע ָ ּב ְ ַאר

אֹות ֵ אך כיום המשמעות של השם דגל היא פיסת בד המתנופפת על עמוד או תורן שמשמש בדרך כלל ".  מ

במשך כל דורותיו הדגל היווה מקור לגאווה ולהזדהות עבור בני האדם . או זיהוי/איתות ו, לסימון

  .שמניפים אותו

  

  הדגל היסטוריית

בשביל תיאום וקישור בין היחידות הלוחמות , הראשונה. בעבר השתמשו בדגלים משתי סיבות עיקריות

או אם הקבוצה , כל יחידה ידעה את מי היא אמורה לתקוף, בדרך זו. השונות במהלך קרב או מלחמה

אחריה  במהלך הלחימה או. שנמצאת לפנים היא בכלל אויב או חבר וגם כדי לאותת את מקום הקרב

בעזרת הדגלים הם יכולים , ולכן. קורים מקרים שלוחמים נעלמים ולא יודעים איפה היחידה שלהם נמצאת

הסיבה  .תיאום ותקיפה משמש הדגל, אך לא רק לזיהוי .לזהות את הקבוצה בקלות ולהצטרף אליה בחזרה

בתהליך הקרבות כי הוא המורל הוא חלק חשוב . השנייה היא כדי להגביר את המורל של הלוחמים ביחידה

בין אם זה , מגביר את המוטיבציה של הלוחם וגורם לו ללחום טוב יותר בכך שהוא נותן לו סיבה לכך

  .להביא גאווה לדגל או בין אם זה להגן על מה שהדגל מסמל

כיבוש וכן , לאומי לבעלות-אך חשוב להבין ששימושי הדגל השתנו עם השנים וכיום הדגל מסמל סימן בין

כמו שניל ארמסטרונג . לכן כל פעם שמגלים מקום חדש תוקעים את הדגל במקום גבוה ונראה. ניעהלכ

או במקרה של רואלד . האסטרונאוט הראשון שהגיע לירח תקע שם דגל של ארצות הברית, האמריקני

, םוגם במקרה של כיבוש אזורי. שהיה הראשון שהגיע לקוטב הדרומי ושם שם את דגל נורבגיה, אמונדסן

שימוש נוסף . הדגל שאיתו חטיבת גבעתי כבשה את אילת, המקרה המפורסם ביותר בארץ הוא דגל הדיו

כשיש מלחמות ומניפים דגל לבן זהו . לדגל הוא כניעה של אומה אחת לאומה אחרת על ידי הנפת דגל לבן

ל ידע לא "וככה צהכמו במהלך מבצע עופרת יצוקה שהפלסטינים אלתרו דגל לבן ונופפו בו . סימן לכניעה
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 'הבעזרת 

ל יש את הנפת הדגל ותלייתו במקומות גבוהים כדי להראות על חוסן "בנוסף לשימושים הנ. לירות עליהם

הלחם של המילים ריקוד ( גם בריקודגלים. ל לפולין"כמו במשלחות של בני נוער וחיילי צה, לאומי

בירושלים עיר הקודש יש  )ח באייר"כ( שהיא צעדה המתרחשת בכל שנה ביום שחרור העיר) ודגלים

  .שימוש נרחב בדגלי ישראל וירושלים

  

  דגל ישראל

. דוד באותו הצבע- שני פסי תכלת אופקיים מקבילים נמתחים עליו ובתוכם מגן, דגל ישראל הוא ברקע לבן

  ?אך האם אנחנו יודעים מדוע דווקא עיצוב זה נבחר לייצג את דגל ישראל

היא התחילה , הלאומי של מדינת ישראל התחילה לפני המון שניםהשתלשלות האירועים של בחירת הדגל 

לא היה דגל לקשט " ההסתדרות הציונית העולמית"כאשר לתנועה הציונית ) 1897( ז"עוד בשנת התרנ

, חוזה המדינה, בתחילה הציע בנימין זאב הרצל. את האולם שבו התרחש הקונגרס הציוני העולמי הראשון

שעות העבודה ביום  7את , כוכבים בצבע זהב שיסמלו לטענת הרצל 7יו שהדגל יהיה ברקע לבן ועל

אך אז . אולם העיצוב הזה של הדגל נדחה כיוון שלא היו בו סממנים יהודיים. שבזכותן העם היהודי ייגאל

הציע שהדגל יהיה , שבזמן הקונגרס הציוני הראשון שימש כגזבר של ההסתדרות הציונית, דוד וולפסון

בין השאלות הרבות שהעסיקונו אז הייתה : "וככה הוא מתאר. ת שמתעטפים בה בתפילהבעיצוב הטלי

והנה הבהיק רעיון . [...] הן דגל אין לנו? מה הם צבעיו? באיזה דגל נקשט את אולם הקונגרס: אחת

וכך בא . [...] טלית היא סמלנו, הטלית אשר בה נתעטף בתפילתנו, כחול-לבן, הרי יש לנו דגל: במוחי

..."                                                                         ואיש לא תמה מאין וכיצד בא, המתנופף על אולם הקונגרס, ולם דגלנו הלאומילע

שני פסי תכלת אופקיים מקבילים עליו , רקע לבן. וככה נקבע העיצוב הדגל של ההסתדרות הציונית

כעבור מעל . שבאותה תקופה סימל את היהדות בעולם בעיני רבים, דוד-וביניהם באותו צבע יש מגן

שתפקידה היה כמו של (מועצת המדינה הזמנית, )1948(ח"לאחר קום המדינה בשת תש, לחמישים שנים

לאחר שישה חודשים של . התלבטה איזה דגל יהיה הדגל הלאומי של מדינת ישראל) הכנסת כיום

נקבע הדגל ) 1948באוקטובר  28(ט"ה בתשרי התש"ל דבר בתאריך כבסופו ש, התחבטויות והתלבטויות

  .של התנועה הציונית כדגל הלאומי של מדינת ישראל

  

  האם יש ערך לדגל

  ?האם בכלל יש ערך לדגל, הדגל הוא רק פיסת בד עם ציור שנישא על תורן, לכאורה

מכאן נובע שלדגל יש . לכבדו יק אמר שהדגל הוא כמו הבגדים של הרוגי המלכות ולכן יש'הרב סלובייצ

). למשל שדגל מתבלה צריך לדאוג לו לקבורה ראויה(ערך גבוה ויחס של כבוד שכמעט גובל בקדושה

ל שהיה "שהיה משתתף בקביעות ובהתלהבות במצעד צה) הרב צבי יהודה הכהן קוק( י"מסופר על הרצב

מה שקשור לכיבוש ארץ ישראל  מתקיים בירושלים במהלך יום העצמאות מדי שנה והסביר שהנשק וכל

י אומר שלדגל יש "מכאן נובע שהרצב. הכל קודש, ויום העצמאות המסמלים את קימום מלכות ישראל

שהיא , ברק-בבני' מייסד ישיבת פוניבז, וישנו גם הסיפור על הרב יוסף שלמה כהנמן! ערך של קדושה

. ת היה תולה דגל על גג הישיבהשבכל יום עצמאו. הישיבה החרדית מהגדולות והחשובות שבארצנו



 'הבעזרת 

אפילו  שהרוב המוחלט של האברכים בישיבה לא , המנהג הזה של הרב יוסף כהנמן נהוג שם עד היום

אוהבים בלשון המעטה את המנהג הזה של תליית דגל ישראל על גג הישיבה עד כדי כך שבספר 

אביו של הרב משה ( פתחיה נריה הרב, באותו נושא. הוא לא נכתב) כרכים 2( הביוגרפיה על הרב כהנמן

פעם " :סיפר סיפור ששמע מדב גנחובסקי) עקיבא ואבי דור הכיפות הסרוגות-מייסד תנועת בני, צבי נריה

כעבור זמן . הלך ותלאו, היה לו עוד דגל. 'הודיעו לרב כהנמן שמישהו הוריד את הדגל מגג ישיבת פוניבז

, טלפן לאליהו משה גנחובסקי. לא היה לרב דגל נוסף. גלמה שוב באו ואמרו לרב כי מישהו הוריד את הד

כשבא דב אמר לו הרב . דגל, דב, וביקש שישלח לו עם בנו, שהיה חבר כנסת מטעם הפועל המזרחי

  ."והיו לומדים כל אותו היום, בוא ניקח סטנדרים ונלמד ליד הדגל ונשמור שלא יורידוהו: כהנמן

, הרב פרידמן סיפר שכשגר בוינה התעללו בו הנאצים, פרידמןסיפור אחר מסופר על הרב אברהם יעקב 

ע אזכה עוד "ובתוך העבודה אמר רבש... ובתור רבן של יהודים בחרו בו להיות מטאטא הרחובות בעיר

. ושוב תחבו לו דגל נאצי ביד וכפו אותו לקבוע הדגל הנאצי בבנין גבוה. לטאטא רחובות ארץ ישראל

כשזכה לעלות . ע אזכה עוד להניף דגל ישראל במקום גבוה בארץ ישראל"ושוב תוך כדי מעשה אמר רבש

ביום ? מה עשה, ברם לא ייתכן שיעמוד ברחוב ויטאטא הרחוב לעיני כל, לארץ ישראל רצה לקיים דבריו

וקבעו על הגג בשמחה ...ושוב לקח דגל ישראל. וטאטא ברחובות שלו...לפנות בוקר...העצמאות קם

  . ויש עוד מספר סיפורים על רבנים שתלו דגלי ארץ ישראל על גגות בתיהם. תפילתו' והתלהבות שקיבל ה

כיוון  שהוא מסמל את התחדשות העם היהודי ואת . מהסיפורים האלה למדנו שלדגל חשיבות רבה

  .לארץ ישראל, האתחלתא דגאולה של עם ישראל שחוזר לארצו

  

  הדגל בהלכה

  . ספר שאלות לגביוהדגל לא מוזכר הרבה בהלכה  אך נשאלו מ

? האם זה נכון לשים דגל ישראל על טלית המת או לשאת את הדגל לפני מיטתו: השאלה הראשונה היא

המתאים " דגל"ענה שלדעתו ה, "החיים-עץ"שהיה ראש ומנהל ישיבת , הרב יחיאל מיכל טיקוצינסקי

  ).          חוקות הגוייםמשום (הרב כתב גם שזה מנהג חדש ולכן אסור לעשות את זה; ביותר הוא הטלית עצמה

הרב . בשאלה זו נחלקו הרבנים ?האם מותר לשים דגל ישראל בבית הכנסת: שאלה משמעותית יותר היא

אסר את הדבר כיוון שדגל הוא סימן למלכות , שהיה רב שכונת הבוכרים בירושלים, אברהם חיים נאה

השוואה בין מלכות בשר ודם לבין מלכות והעמדתו בבית הכנסת ליד ארון הקודש היא כמו , בשר ודם

שהיה קיצוני יותר ושאסר על קביעת הדגל , רב המושב קוממיות, ויש את הרב בנימין מנדלסון. שמים

  .                      אפילו בפתח בית הכנסת

אם כי , לבית הכנסת) ב"ישראל או ארה( פיינשטיין שסבר שאין איסור להכניס דגלהרב משה , לעומתם

, ואילו הרב משה שטינברג. זה לא ראוי לשים אותו שם בקביעות ובטח לא לשים אותו ליד ארון הקודש

כיוון שהוא מסמל את , סבר שמותר מלכתחילה להכניס דגל ישראל לבית הכנסת, ים-שהיה רבה של קרית

  .ומיתוזה מעורר שמחה וגאווה לא, ההתחדשות והעצמאות הריבונית היהודית ואת כבודה של ישראל
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  סיכום

למדנו שבעבר משמעות הדגל הייתה פלוגה צבאית גדולה אך כיום שאומרים דגל מתכוונים לפיסת בד 

למדנו גם שבעבר הדגל שימש בעיקר במלחמה לאיתות וזיהוי אך כיום הוא משמש . שמתנופפת על תורן

למדנו , בנוסף לכך. ייםלכניעה ולהצגת החוסן הלאומי של עם מסו, בעלות, לאומי לכיבוש-גם כסמל בין

שאת עיצוב דגל מדינת ישראל הציע דוד וולפסון בתחילה לתנועת ההסתדרות הציונית ושמדינת ישראל 

בנוסף לכל זה למדנו גם שלדגל ישראל יש . קבעה אותו רק לאחר שישה חודשים שבהם הייתה קיימת

 .הכניסו ולתלותו בבית הכנסתערך וצריך לנהוג בו בכבוד וגם שיש מחלוקת בין הרבנים האם מותר ל
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 אחריות
  מאור פרץ

  אחריות מהי

אחריות בנושא  - לדוגמא. או שאתה לוקח אחריות בנושא כלשהו, אחריות זוהי פעולה שמטילים עלייך

, אתה צריך להיות אחראי ואם זה אבד. בן אדם שמבקש שתהיה אחראי על חפץ שהוא השאיל לך. רכוש

  . באחריות ולומר תאמת בנוגע לבעיה שנוצרה צריך לשאת' וכו, נשבר, נגנב

  

  קיימים כמה סוגי אחריות

למרות שלא חוויתי את זה (לא הכי כיף לשמור, אתה נמצא בבסיס ומוטלת עלייך בשעות הלילה שמירה 

וללכת , כמו שאומר הרב שלום, יש לך אחריות לקום בזמן ואפילו כמה דקות לפני, למרות שקשה) הרבה

בנושאים כאלה האחריות מאוד  חשובה ובן אדם נמדד במצבים  .שלך שסומכים עלייך לשמור על חברים

  .ואם אתה שומר תעשה את זה בצורה הכי טובה שיש, שיש בהם קושי והוא עייף ,כאלה

  .)אומר הרב בועז(בכלל כל מה שאתה עושה תעשה אותו בצורה הכי טובה שיש 

 

  אחריות אישית

להיזהר , לא לגעת בזה, מגיל קטן חונכנו להתרחק מהחשמל? עצמנו מהי אחריות שאנחנו לוקחים על

בהמשך הדרך כשאנחנו   ,עם הזמן כללים אלו נטמעים בנו וזה הופך להרגל. ולא לקפוץ מהחומה, מכלב

ככל שהפיתויים , לימודי בגריות, אלימות, סמים: מתבגרים יש פיתויים חדשים שליליים וחיוביים כגון

צריך לקחת אחריות על המשך החיים ולהחליט מה אני רוצה   .ריות יותר גדולהיותר חזקים כך האח

אם אני רוצה ללמוד באוניברסיטה . איזה משפחה אני רוצה להקים, איך להיראות בצבא, לעשות בצבא

  . האחריות כמכלול אולי לא עכשווית אבל היא תשפיע על עתידך. וללמוד לתואר

  

  יחוד אחריות מהתורה

פירוש " ויאמר לא ירד בני עמכם 'בן אל אביו לאמר את שני בני תמית אם לא אביאנו אלייך וגוויאמר ראו"

 ?וכי בניו הם לא בני, הוא אומר להמית בניו, לא קבל דבריו של ראובן אמר בכור שוטה הוא זה - י"רש

ניך וחטאתי לך אני אערבנו מידי תבקשנו אם לא הביאתיו אליך והצגתיו לפ. ויאמר יהודה שלחה הנער איתי

שכן נכון היה לאבד את כל חיי  .ומכאן אנו למדים שעיקר יחודו של יהודה הוא במידת אחריותו .כל הימים

  .ועל בעל אחריות כזה ניתן לסמוך, ו אם לא יביא את בנימין"הנצח ח

  

   אחריות צבאית

החייל  .ה ותושביהאזרחי, אחריות החייל  היא לראות את עצמו שותף פעיל בהגנה על ביטחון המדינה

יפעל תוך גילוי מתמיד של מעורבות יוזמה ושקידה בשיקול דעת ובמסגרת סמכותו כשהוא נכון לשאת 

   .באחריות לתוצאות פעולתיו
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  בריחה מאחריות

אלא אפילו כלפי , ולא רק כלפי אחרים, האדם מטבעו מתאמץ תמיד להסיר מעל עצמו כל אחריות למעשיו

גם בכנפיך נמצאו דם נפשות אביונים "כמו שאמר הנביא , בר ואומר לא חטאתיעצמו הריהו מתנער מכל ד

 "דעתי נקיים

ה "ה שהרי באדם גדול עסקינן שהקב"בוודאי שלא הייתה כוונת קין לרמות את הקב? השומר אחי אנוכי

ין הוא ניער מעצמו כל אחריות עד שהיה משוכנע כי אמנם א, אל את עצמו רימה' מדבר אליו כאל נביא ד

  .הוא יודע כלל היכן הבל אחיו

 

   אחריות בתקופה הפוסט מודרנית

הגבר היה אחראי מאז ומתמיד על כלכת הבית אם זה לצאת בבוקר ולצוד ולדאוג לאוכל או שמא זה 

רוב כלכלת הבית נפלה על הגבר בעוד שלאשה היה  .לדאוג לפרנסה וללכת לחטוב עצים או לשאוב מים

  .'לימודם וכוחינוכם ,אחריות על ילדהם

  

   אחריות משפחתית כיום

כיום מעורבות הגבר והאשה בתחום הכלכה דיי התאזן וגם האשה למדה לצאת לפרנס ולדאוג לכלכת 

 .כתוצאה מזה גם הגבר נהיה מעורב יותר בחינוך ילדים ותיפקודם .הבית ולעבוד בעבודות שכל גבר יכול

 

   מקרה שקרה לי בנושא אחריות

צ ביום שטח נזרק רימון ירוק לאות הקפצה והמפקד אמר שאברהם פצוע וצריך "כשהיינו בבסים בהל

המפקד אמר לי שאני אחראי   .ובאותו רגע גם המפקד נפצע, באנו להרים אותו. לקחת אותו על אלנוקה

בתחילה . על החיילים וצריך להוביל אותם בביטחה ליעד המבוקש להיזהר שלא יירו עלינו ואיפה ללכת

י כי פתאום נפלה עליי אחריות מאוד כבדה וצריך לתפקד הכי טוב שאתה יכול בכל זאת מאוד נלחצת

התרגיל נגמר בשלום וכל אחד ). קשה באימונים קפה בקרב(מדובר בחיי אדם למרות שזה רק תרגיל 

  .הביע את דעתו שהיה די טוב והייתי מרוצה מעצמי ועל תפקודי

  

    



 'הבעזרת 

  סיאנסים
  אברהם קינדה

  הקדמה

  :מכמה סיבות,בחרתי את הנושא בעצם אז כך למה

עוד סיבה נוספת לדעת אם זה אמיתי או עוד המצאה , אחת כדי לגלות את העוצמה שיש לכוח של הסיאנס

  .והסיבה האחרונה היא במידה וזה כן נכון האם שווה לנסות. מטופשת של קבוצה של אנשים משועממים

  שאלות

 ? מה זה סיאנס .1

 ?אסור לעשות סיאנסים ואם יש אז למה?האם יש איסור .2

 ?האם יש מצבים שבהם יהיה מותר לעשות סיאנסים כדי להתקרב להשם .3

  ? האם זה אמיתי .4

  תשובות

סיאנס זה מעשה קונדס שנובע מתוך כוחות טומאה ומטרת הסיאנס הוא בירור ? מה הוא סיאנס .1

וצה שמורידה י קב"הסיאנס נוצר בעצם ע. י נשמות שיורדות אל העולם"ע, שאלות מעולמות עליונים

, )חשוב שהחדר יהיה חשוך ורק אור הנרות יאיר את החדר(נרות : והם. את הנשמות דרך כמה דברים

וכוס שהנשמה מעבירה דרכה את המסר שלה לעוסקים ', ב' בריסטול שעליו מודבקות כל אותיות הא

י מאמר "ע, ף ידיש המאמינים בסיאנס ויש האומרים שזה הבל וריק ופותרים את העניין בהינ. בסיאנס

  ...זה נברר את הכל

צריך לברר על פי , כדי לענות על השאלה אלו איסורים יש בסיאנס ומה היחס של התורה לגבי זה .2

ומה היחס בין אנשים שנפטרו מן העולם לבין אנשים שעדיין , היהדות מה היחס בין הגוף לבין הנשמה

, המתים יודעים בצערם של החיים אם, התעורר ויכוח בין חכמי ישראל 1במסכת ברכות. חיים

רוחות מתים מספרות "ושם מובאים סיפורים מסתוריים על . ומסקנת הדברים היא שאכן יודעים הם

וידיעה זו היא הקשר הראשון בין עולם החיים , ועל ידי בני אדם המדברים עם רוחות ומתים" זו עם זו

 . לבין עולם שאחרי המוות

ואחרי שנים , ל שנים עשר חודשים הגוף קיים והנשמה עולה ויורדתשכ, עוד מבואר בדברי רבותינו

כתבו שעל פי כן שהיא  3והתוספות שם 2עשר חודשים הגוף בטל ונשמתו עולה ושוב אינה יורדת

מסופר שם . 4ס"רוצה יורדת והוכיחו זאת עיין שם אך אני נציין עובדה אחת בלבד המסופרת בש

מיטה תהיה , שולחן יהיה ערוך במקומו, נר יהיה דולק במקומו: "שרבי ציווה לפני מותו בלשון זו

שכל ליל שבת היה הרבי אחרי מותו נוהג לבוא אל , ופירשה הגמרא שם הטעם" .מוצעת במקומה

                                                             
  ח "י ברכות 1
  ב"קנ שבת 2
 ה ונשמתו"ד תוספות 3
  ג"ק כתובות 4



 'הבעזרת 

וכאשר נודע הדבר הזה אל השכנים פסק שלא להוציא לעז על הצדיקים הראשונים שלא זכו , ביתו

  .י רבותינו"ב עיוצא שיש חומר רב על נושא זה שנכת. לכך

רבי . "מתוך סיפור שמובא בזוהר, אחד המקורות שממנו ניתן לראות וללמוד את היחס לנושא זה

ואמר רבי יוסי לרבי אלעזר שמא שמעת מאביך מה הוא ,אלעזר ורבי יוסי חמיו היו הולכים מאושא ללוד

ם הולכים הגיעו למערת בעוד, אמר לו איני יודע, השכתוב ויעקב הלך לדרכו ופגעו בו מלאכי אלוקים

ואלה הם מלאכי אלוקים , שני עופרי האילים עשו רצוני כפי שנוח שהיה נוח לי",שמע קול האומר,לוד

שני עופרי ."שמע קול האומר,בעודם הולכים הגיעו למערת לוד ,אמר לו איני יודע ". שפגעו ביעקב 

פגעו ביעקב התרגש רבי אלעזר ואלה היו מלאכי האלוקים ש,האילים עשו רצוני כפי שהיה נוח לי 

כי ,הלו טוב היה אלמלא שמענו, האם כך הם דרכיו של רבון העולמים:"והסתערה עליו נפשו ויאמר

נפל על פניו וראה בדמות דיוקונו , "אברהם ויצחק היו: "נעשה לו נס ושמע קול האומר". שמענו ולא נבין

  ".בוני שאברהם ויצחק היו שפגעו ביעקב  שאלתי על מלאכי אלוקים והשי, אבי:  "אמר לו,של אביו 

נשמותיהם של צדיקים ) החיים(ולא זה בלבד אלא לכל הצדיקים , בני פה דובר גדולות היה זה",   אמר לו

  ".והם מלאכים קדושים עליונים,שוכני עפר פוגעים בהם להצילם

פרידתם מן הגוף  שנשמותיהם של הצדיקים שוכני עפר לאחר,מדברי הזוהר הננו למדים שני דברים 

ובאים ,ומכוחם זה הם מקיימים קשר עם עולם החיים אשר ממנו נפרדו ,הרי הם במעלת מלאכי עליון

, או כרבי אלעזר שבשעת מצוקתו הרוחנית,כאברהם ויצחק שבאו לעזרת יעקב,לעזרת בניהם ממש

דיוקנו של  וראה דמות,כאשר נפשו יצאה לדעת מי היו אותם מלאכים שפגען ביעקב שמע את הקול 

  .ללמדך שהקשר בין העולמות אלה קיים בכוח  הנפש הנצחית והישארותה אחרי המוות,אביו 

והם אינם , לחיים יש המשך:" וכמה נכונה המסקנה אליה הגיע אותו אדם עקב הצלתו בידי אביו המת

  . יש לכך שכר ,חובתו של אדם בחיים להרבות במעשים טובים , נגמרים סתם כך

  .ן הזוכה לאושר גם בעולם הזה וגם בעולם הבאאשרי המאמי

 ?האם זה אמיתי" שאלת השאלות" .3

ובטוחני ". לסיאנס"הנני מודיע כי אינני מאמין כלל  במה שתיארת בקשר :  כותב הרב דוד חיים הלוי

שיש אמת בדבר הרי שיש בזה איסור משום ,אך באם יברר ללא שום ספק. שהכל הבל ורעות רוח

  ".אלוקיך' תמים תהיה עם ה"ק "י צו תוה"והעיקר שצריך כל אדם להתנהג עפ. "ודורש אל המתים"

  סיכום

. אנו ראינו ולמדנו מכל היבט כל שהוא שכל עסק הסיאנסים הוא שיקרי ולא נכון,לפי מה שקראנו במאמר

 תמים תהיה עם"ולכל מי שעדיין יש ספקות כל שהן שלא יכנס לזה משום איסור , אל תאמינו בזה: מסקנה

  ".אלוקיך' ה



 'הבעזרת 

  השגחה
  דניאל רחמים

  הקדמה

  .מכיוון שזה נושא שמאוד מעניין אותי ואני מאוד מתחבר אליו, השגחה –בחרתי בנושא 

כמו שאני הבנתי תוך כדי הכנת , אני מקווה שמי שיקרא את המאמר יבין כמה דברים חדשים על הנושא

  .המאמר הזה

  

  השגחה כללית

, בעלי חיים, בהשגחה הכללית אין כל הבדל בין בני אדם, כולה ההשגחה הכללית מקיפה את הבריאה

מטרתה של ההשגחה הכללית היא . ה משגיח על כל דבר ודבר במידה שווה"הקב, ואפילו עולם הדומם

  .לשמור על יציבותו ועל קיומו של העולם

  .ה אין העולם יכול להתקיים אפילו רגע אחד"בלעדי השגחתו של הקב

? ה משגיח על העולם "או במילים אחרות לשם מה הקב? ה יש השגחה כללית נשאלת השאלה לשם מ

כל עוד היא אינה , הבריאה כולה נבראה לשם הגעה לתכלית אלוקית מסוימת: התשובה לכך היא פשוטה 

  .נדרשת השגחה מתמדת על הבריאה כדי לגרום להמשך קיומה, מגיעה לתכלית זו

  

  השגחה פרטית

ההשגחה הפרטית מקיפה את כול מכלול פעולותיו , ה אך ורק על בני האדםההשגחה הפרטית היא השגח

  .מטרת ההשגחה הפרטית היא הכוונת האדם והדרכתו, של אדם מסוים

מטרת ,ה"צריך הוא לזכור שהכל נובע מהשגחתו של הקב, לכן אם חס וחלילה משהו רע קורה לאדם

הדריך את האדם ובסופו של דבר להיטיב גם הרע נועד כדי ל. ההשגחה היא אך ורק להיטיב עם האדם

  .עימו

  

  השגחה על בעלי חיים

לכן לכול בעל חיים יש תפקיד בעולם ויש עליו , ה זה לצורך האדם שהוא נזר הבריאה"כל מה שברא הקב

אפשר ) ם ההשגחה על בעלי חיים היא השגחה אך ורק שהמין לא ייכחד"לדעת הרמב(השגחה פרטית 

  :ם שאכן לבעלי חיים יש תפקיד בעולםללמוד מן הסיפורים הבאי

נשא , משתומם מן המחזה. עכבישהמשתקת  צרעהוראה , בגנו קודם שהוכתר למלך דודבאחד הימים ישב 

, דבשהצרעה אינה מפיקה : אלה שאין בהם כל תועלת יצוריםע ברא ושאלו מדו, אלוקיםדוד דברים אל 

עוד תבוא : השיב לו אלוקים. לא יצלח בגדאך לארוג , יום ולילה טווהואילו העכביש , דבוריםאך ממיתה 

לקנא בהצלחותיו  שאול המלךהחל , בחלוף תקופת מה. השעה שתלמד להעריך יצורים אלה כיאות

מצא עכביש את . מערהוהסתתר ב שפלת יהודהדוד נמלט אל . הצבאיות של דוד ורדף אותו כדי לאסרו

לו היה אי: ואמר בלבו קורי עכבישהבחין ב, הגיע שאול המלך אל הפתח. פתח המערה וטווה בו את רשתו



 'הבעזרת 

לאחר שעזב . על כן הלך לו משם ודוד ניצל מן הרעה. לבטח היה קורע את הרשת, למערה אדםנכנס 

  .ניגש דוד אל העכביש והודה לו, שאול המלך

הוא ניגש . ירודה של השמירה על המלךכדי להוכיח את רמתה ה, אז הלך דוד אל מחנה המלך במדבר

הניח את רגליו , בשנתו ,שר צבאו של שאול, אבנר בן נרוהנה זע , ליטול את צפחת המים של המלך

וכך נחלץ , אלא שאז עקצה צרעה את רגלו של שר הצבא וזה הזיזה. לצאת ומנע ממנו, הכבדות על דוד

  .לעולם לא אפקפק עוד במעשיך: הודה דוד בלבו לצרעה פנה אל אלוקים ואמר. דוד מן הסכנה

  

  ם"השגחה על פי הרמב

ואילו שאר היצורים והצמחים זוכים רק , ם ההשגחה הפרטית חלה אך ורק על בני האדם"לפי הרמב

ם כל מה שנאמר "לפי הרמב. אשר דואגת לקיומם ולהישרדותם של המינים השונים, כלליתלהשגחה 

  .נובע מההשגחה הכללית על קיומם, ל על סיפוק צרכיהם ומזונם של בעלי החיים"במקרא ובמקורות חז

איני סבור כלל כי העלה : "אך כל מה שקורה לפרט כזה או אחר מביניהם נקבע על פי המקריות שבטבע 

כאשר קלט את , ולא שהדג הזה, ... 'ולא שהעכביש הזה טרף את הזבוב הזה בגזירת ה,נשר בהשגחה בו הזה

  "אלא כל זה לדעתי על פי המקרה המוחלט, ... עשה זה ברצון אלוקי, התולעת הזו מעל פני המים

  :אך לא באופן שיוויוני , ם ההשגחה הפרטית חלה על כל אדם ואדם"לפי הרמב

אלא יהיו להם יתרונות זה על זה בהשגחה , ה האלוקית באישי כל מין האדם באופן שווהלא תהיה ההשגח"

כפי השלמות ", כלומר שההשגחה משתנה בין אדם לאדם לפי שלמותו השכלית" כיתרונות שלמותם האנושית

וכפי "תר על הנביאים היא גדולה יו' יוצא מזה שהשגחתו של ה" או ריחוקם' קרבתם לפני ה: "כלומר " והחיסרון

  ".כפי חסידותם וצדקתם"ושהשגחתו על חסידים וצדיקים תהיה גם היא בהתאם למעלתם " מעלותיהם בנבואה

  

  ם"חמש דעות בנושא השגחה שהובאו על ידי הרמב

  .כמו שנשמעו כבר בימי הנביאים, כולן דעות קדומות, לבני האדם יש חמש דעות בנושא ההשגחה

ולא , ולא מנהיג, ואין מסדר, ובר שבעולם אין השגחה כללהדעה הראשונה היא דעתו של מי שס .1

חלקם אף האמינו בקיומם של חלקיקים מסוימים אשר מסתדרים , זאת היא דעת אפיקורוס, משגיח

בדעה זאת החזיקו הכופרים , בצורה אקראית לגמרי ומה שנוצר מהם הוא מן המקרה המוחלט

 " ואויאמרו לוא ה' כחשו בה: "ועליהם נאמר , מישראל

ועל חלק מהם אין , הדעה השנייה היא דעתו של מי שסובר שעל חלק מן הדברים בעולם יש השגחה .2

 .זו היא דעתו של אריסטו, כלל השגחה והם עזובים למקרה

או שהם פועלים , כמו כדור הארץ והירח, אריסטו סובר שכול דבר שנוהג בעקיבות ואינו משתנה כלל

ועל כל מה שאינו נוהג בעקיבות . יש השגחה, במקרים חריגים על פי סדר מסוים שאינו נפגם אלא

המאמינים בדעה . אין השגחה, בני אדם, בעלי חיים , צמחים: כמו , ואינו צמוד לסדר, באופן סדיר

  ".את הארץ' עזב ה"זאת מורדים בתורת ישראל מכיוון שהם אומרים 

תם של אלו שסוברים כי במציאות הדעה השלישית היא דע. הדעה השלישית נוגדת את הדעה השנייה .3

זוהי דעתם של כת האשעריה . של האל, והנהגתו, כוונתו, אלא הכל ברצונו, אין דבר מקרי כלל וכלל



 'הבעזרת 

מהדעה הזאת יוצא כי כל פעולותיהם של בעלי החיים ושל בני האדם נגזרות ) כת מקרב המוסלמים(

אינם אפשריים " אפשריים"להם  יוצא מכך שהדברים שאנו קוראים, מראש ואינן ניתנות לשינוי

מכיוון , עוד יוצא מדעה זאת כי למצוות אין שום תועלת. אלא הם מחוייבים או נמנעים,בעיניהם

או להימנע ממה , אין לו בחירה האם לא לקיים את מה שנצטווה, שכאשר מזדמנת לאדם מצווה

ושהאל יכול לייסר אדם , מכאן יוצא שלבריאה אין תכלית. מכיוון שזה קבוע מראש, שנאסר עליו

 .ולא מכיוון שהוא עושה משפט צדק, רק כי הוא חפץ בכך, ולהרבות טוב לאדם רשע, טוב

, ולכן יש ציווי על אסור ומותר, הדעה הרביעית היא דעתם של הסוברים שלאדם יש יכולת בעולם .4

) באיסלם זרם(המעתזלה . ואין עוול בעולם כלל, אך הם מאמינים שהכל לטובה, ויש שכר ועונש

הם מאמינים בכך שכל דבר , אך הם אינם מאמינים שיכולותיו של האדם הן מוחלטות, סוברים כמוהם

יש כמה . הם תחת השגחתו של האל, ועד מותה של נמלה, מנפילתו של עלה,קטן שקורה בעולם 

לכך  תשובתם?, מדוע בני אדם מסויימים נולדים עם מום מבלי שחטאו : לדוגמה , סתירות בדעה זו

אלא שאיננו , וטוב יותר בשביל אותו איש שיהיה כך מאשר שיהיה שלם, זה בהתאם לחוכמתו: "היא 

 ". אלא בתור הטבה לו, ואין זה בתור עונש לו, הטוב הזה) מהות(יודעים את 

. הם ענו שזה מכיוון שהאל רוצה להרבות שכרו בעולם הבא, כשנשאלו מדוע אדם טוב מת טרם זמנו

חייב להיות להם פיצוי על כך על ידי , ו לכת ואמרו שכאשר פרעוש או כינה נהרגיםהם אף הרחיק

והוא עתיד , כך הצריכה חוכמתו ביחס לעכבר זה: "במקרה של עכבר שנאכל על ידי חתול , האל

  ".לפצותו בעולם הבא על מה שקרה לו

 .כלומר של תורתנו, הדעה החמישית היא הדעה שלנו .5

, ובעזרת רצונו, שהאדם בעזרת בחירתו, כלומר, דם בעל יכולת מוחלטתיסודה של התורה הוא שהא

כך חפץ , ושכל מיני בעלי החיים נעים על פי רצונם. יכול לעשות כל מה שניתן לו לעשות בעולם

ושלאדם תהיה את היכולת לבחור מכל מה שבגדר , שכל מיני בעלי החיים ינועו על פי רצונם, ה"הקב

ושכל הדברים הקורים , נו הוא שלא ייתכן עוול מלפניו בשום פנים ואופןעוד יסוד מתורת. יכולתו

. אשר אין בו עוון כלל, קורים בכפוף לכללים של משפט צדק, בין אם טובים, בין אם רעים, לאדם

ואפילו כאשר אדם משיג הנאה , זה עונש, אפילו כאשר קוץ דוקר אדם בידו והוא מסיר אותו מיד

  ".כי כל דרכיו משפט: "ועל זה נאמר . כל זאת בהתאם למה שהאדם ראוי לו. זה שכר, מועטת ביותר

  

  סיכום

  .ראיתי שהנושא מורכב ויש לגביו דעות מגוונות,במאמר זה הסברתי מהי השגחה

  . הבאתי במאמר זה השקפות שונות ודעות שונות  כדי שנבין את היחודיות שיש בדעה שלנו
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  מוזיקה קלאסית ויהדות
  ניר רחמני

  

ההשפעות של סוג המוזיקה על , ך"חרתי לכתוב מאמר בנושא מוזיקה קלאסית והקשר שלה ליהדות ולתנב

י "הבעיה בשמיעת מוזיקה שנכתבה ע, כנסייתית/הבעיות שנמצאות בהאזנה למוזיקה נוצרית, האדם

  .מלחינים נאצים

  

  האם למוזיקה הקלאסית יש השפעה על האדם ועל מה היא משפיעה

מחקרים מוכיחים כי ילדים הנחשפים בילדותם : לדוגמא, על בני אדם בכל מיני דרכים המוזיקה משפיעה

המוזיקה גם משפיעה , ללימוד נגינה או לשמיעת מוזיקה קלאסית משפרים את הזיכרון והיכולת המוזיקלית

  .על האינטליגנציה של האדם

האמין בשיטת , העולםמלחין גרמני גדול בשם קרל אורף שכתב אופרות מפורסמות הנשמעות בכל 

הוא האמין שעצם החשיפה תשפר משמעותית את , השמעת וחשיפת ילדים קטנים למוזיקה קלאסית

היכולת לשנן יצירות , האינטליגנציה, הזיכרון שלהם, את תפקוד המוח שלהם, השמיעה המוזיקלית שלהם

ך השתמש במוזיקה ככלי קרל עבד עם ילדים קטנים וחשף אותם למוזיקה שכתב וכ. פ"גדולות וקשות בע

   Orff Schulwerk.הוא בנה שיטה שנקראת על שמו , חינוך

מהתבוננות אחורה במלחינים גדולים ניתן לראות שהם הכניסו לתוך היצירות שלהם במודע ולא במודע 

, את מצב הרוח שלהם באותו רגע של כתיבה או את האווירה ששרתה עליהם בזמן כתיבת היצירה

חוברים למוזיקה קלאסית יכולים לשמוע ולהבין את מצב האופי של אותו מלחין בעת מאזינים שמאוד מ

  .כתיבת היצירה

באמצע שנות חייו לקה במחלה , )אחד המועדפים עליי(לודוויג ואן בטהובן מלחין ופסנתרן גרמני : לדוגמא

בסוד מפני  בטהובן רצה לשמור על לקותו, שפוגעת בשמיעה עד שלאט לאט איבד את שמיעתו לחלוטין

ביצירות שכתב במהלך מחלתו אפשר להרגיש את המשחק שלו בין עצבות , הפחד שידחו אותו בחברה

  ).בגלל שאף אחד לא יודע והוא עדיין מנגן ומעביר שיעורים(לבין שמחה , )עצב בעקבות המחלה(

ורכן היצירות שלו לא, ביצירות שכתב לאחר שהתחרש מרגישים את העצב והכעס שיש לו על עצמו

  .סוערות ורגש היצירה לא משתנה כמעט

מת לפני , )י היטלר יימח שמו וזכרו"היה אהוד מאוד ע(מלחין גרמני בשם ריכרד וגנר , בשונה מבטהובן

היו משמיעים ליהודים לפני שהיו נכנסים , השואה ואת יצירותיו השמחות הגרמנים הנאצים יימח שמם

על זה נרחיב (ב הרוח שלהם כדי שלא ידעו לאן הם הולכים למשרפות כדי להשפיע על מזג רוחם ועל מצ

  ).בהמשך

מכיוון שהמחקרים הוכיחו שמוזיקה קלאסית תורמת המון להתפתחות ילדים  -אפקט מוצרט , ישנו פרויקט

וזאת ... 'בייבי בטהובן וכד, בייבי באך, בייבי מוצרט - יצאו בפרויקט מכירת דיסקים לתינוקות הנקראים 

  .את הילדים מגיל ילדות למוזיקה הקלאסית במטרה לחשוף
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  )והקשר ליהדות, הקלאסית(היכן מובא במקראות עניין המוזיקה 

  .ך הקדוש עניין המוזיקה הקלאסית והכלים הקלאסיים מוזכרים"לאורך כל התנ

כינור ועוגב שמות של כלי נגינה  -" תפש כינור ועוגב –יובל הוא היה אבי כל " 1:בספר בראשית נאמר

  .לאסייםק

 –". הכינור ונגן בידו ורוח לשאול וטוב לו וסרה מעליו רוח הרעה –ולקח דוד את " 2:בספר שמואל נאמר

שאול שלח שליחים , וכך היה. י שאול לבוא ולנגן לו כי שרתה על שאול רוח רעה"דוד המלך נקרא ע

נור וכך סרה הרוח הרעה מעל דוד מגיע לפני שאול ומנגן לו בכי, לישי לבקש מדוד לבוא ולנגן בפני המלך

  .שאול

תשמעון קל קרנא משרוקיתא קיתרס שבכא פסנתרין  –בעדנא די " 3:נאמר', ה' פס', פרק ג, בספר דניאל

סוג של (קרנא : מובאים פה שמות של כלי נגינה קלאסיים כגון –." ..סומפניא וכל זני זמרא תפלון ותסגדון

יש דעות (קיתרוס , )נחום הירושלמי סבור שזה סוג של חלילת' ר, כלי נשיפה כלשהו(משרוקיתא , )שופר

יש כמה פירושים חלקם טוענים שזה (פסנתרין , )ג פרש את זה כסוג של תוף"ורס, שהכוונה לכינור

פירוש אחד אומר , גם כאן יש כמה פירושים(סומפניא , )וחלקם טוענים שזה כלי נשיפה, פסנתר ממש

ופירוש שני אומר שזה סוג של כלי נשיפה , י שמחבר כמה כלים ביחדהרכב מוזיקל -ממש כמו סימפוניה 

  ).כמו חליל

בני ציון יגילו במלכם יהללו שמו במחול בתף ...שיר חדש' שיר לה" 4:נאמר', פרק קמט, בספר תהילים

יגילו מקביל למילה ישמחו המשורר מצווה , ה שירים חדשים"לשיר לכבוד הקב -שירה  -" וכינור יזמרו לו

י הגילה "ה ע"בני ישראל יהללו את הקב, כשהם עולים לרגל) ה"לערוך חגיגות לכבוד הקב(יהם לגיל על

  .ה"ושוב תוף וכינור כלי נגינה קלאסיים שבעזרתם יהיה אפשר לנגן לכבוד הקב, והשמחה שלהם

  

  )הלכתית(נוצרית , האם מותר להאזין למוזיקה כנסייתית

, )תפילות(מיסות , טקסי השכבה, י מלחינים למטרות פולחן"ע מוזיקה כנסייתית היא מוזיקה שהולחנה

י "י מלחין שמת ונלקחה ע"יצירה שהולחנה ע - ישנו עוד סוג של מוזיקה כנסייתית . והלל לאותו האיש

בכנסיות שינו את שמות היצירה או נתנו ליצירות שמות וכך לקחו סוג . הכנסייה למטרת התפילות שלהם

  .של בלעדות על היצירה

  .חשוב לציין שהמלחין שכתב את היצירה לא בהכרח הקדיש אותה לכנסייה

, אשכבה, פולחן(י המלחין לכנסייה ולא משנה לאיזה צורך "מבחינה הלכתית אם המוזיקה הוקדשה ע

גם מפני שמוזיקה כזאת יכולה להשפיע על אישיותו , נגינה מפאת עבודה זרה/ היא אסורה בשמיעה) מיסה

כתב , 1800פרנץ פטר שוברט מלחין גרמני משנת : לדוגמא, י הכנסייה"יקה נלקחה עאם המוז. של האדם

בכנסייה הפכו את המנגינה בעצם למנגינה , Ave Mariaיצירה שאותה לקחה הכנסייה ונתנה לה את השם 
                                                             

  ג"כ' פס', פרק ד ,בראשית 1
 ג"כ' פס, ז"פרק כ, 'שמואל א 2
 'ה' פס', פרק ג ,דניאל 3
 'פרק קמט ,תהילים 4
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במצב כזה מותר לשמוע את היצירה או לנגן אותה בגלל שבמקור היא . של המיסה שלהם של ימי ראשון

אבל , כמו כן הנגינה בעוגב שהוא כלי כנסייתי מותרת. ה לכנסייה עצמה ולכן היא לא עבודה זרהלא נכתב

  .נאסר על נגינה בעוגב או שמיעת מוזיקה של עוגב בבית כנסת בגלל הדימוי של העוגב לכלי כנסייתי

  

  

  )הלכתית ומוסרית(האם מותר להאזין ולנגן מוזיקה של וגנר 

וגנר היה (היה מוזיקאי גרמני שהיה ידוע בשנאתו ליהודים ובאנטישמיות שלו  ריכרד וגנר יימח שמו וזכרו

בזמן השואה כשהיהודים היו עומדים בכניסה לתאי הגזים או ). המלחין שאהוב על היטלר יימח שמו וזכרו

בירידה מהקרונות לכיוון הגטאות הנאצים יימח שמם היו משמיעים את המוזיקה השמחה של וגנר כדי 

  .על היהודים אווירה טובה ושמחה כדי שלא ידעו או יחשדו לאן הם הולכיםלהשרות 

משמיעים את המוזיקה של וגנר בגלל הקשר שלו לנאצים יימח שמם /מבחינה מוסרית בארץ לא מנגנים

  .ולשואה

עם התזמורת הפילהרמונית  2000הגיע לישראל בשנה , ארגנטינאי –דניאל ברנבוים פסנתרן ומנצח יהודי 

רבים בקהל הביעו את התנגדותם בגלל הרגישות לנושא בין , לין במטרה לנגן אופרה של וגנרשל בר

ברנבוים הופיעה וניגן יצירות , )וגנר היה נחשב למוקצה בקרב הציבור(המתנגדים היו הרבה שרי כנסת 

 בסיום הקונצרט עמד ודיבר אל הקהל כחצי שעה בעברית ואמר שהמופע הסתיים, של מלחינים אחרים

ולתזמורת יש עדיין את התווים של האופרה של וגנר ומי שרוצה להישאר לשמוע הוא מופיע על חשבון 

  .מאז לא מנגנים את וגנר בישראל, הוא זכה לחלק מאהדת הקהל שנשאר להאזין לאופרה, הזמן שלו

וא צורר מבחינה ערכית לא מנגנים את וגנר ולא משמיעים אותו כדי לא להזכיר אותו ולהדר אותו כי ה

  .יהודים וכנראה כתב את יצירותיו מהשראת שנאתו כלפי היהודים

תלמידים דתיים הלומדים במגמת מוזיקה ששם חובה ללמוד יצירה או להאזין ליצירה של וגנר בשביל 

ושזה לא , מתירים ומקלים על התלמידים אבל בתנאי שזה יהיה רק בשביל המגמה עצמה, להתקדם במגמה

  .יהפוך להרגל

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  


