
 

ההיסטוריה מתקדמת כל הזמן, אי אפשר לה לשקוט על 

שמריה. בכל דור ודור חדשים מקרוב באו. האלילות עוברת מן 

העולם, הפילוסופיה קמה, דתות חדשות מתהוות. אימפריות 

קמות ונופלות, יבשות מתגלות וערים חדשות נוסדות. העולם 

 משתנה, מתקדם ומתפתח כל העת.

אולם, אין ספק כי במאות האחרונות קצב ההתפתחות הולך 

ומאיץ. שינויים גדולים מתרחשים בפרקי זמן קצרים להדהים, 

העולם עובר תהליכים משמעותיים בתחום הטכנולוגי כמו גם 

בתחום התרבותי, החברתי והפסיכולוגי. איש לא יכול להימלט 

מהשפעות מרחיקות לכת על אורח חייו. השינויים הולכים 

 ודוחקים כצירי לידה. מי שמע כזאת, מי ראה כאלה?

דרך אחת להתמודד היא להגביה את חומות הדת, להתבצר 

במעוזי התורה והיראה. דרך אחרת היא לפרוץ גדר, אם מתוך 

רפיון ידיים רוחני ואם מתוך ייאוש מתורתנו כתורת חיים. אכן, 

דומה כי אין לנו אלא לבחור להתמודד באומץ. נגלה מתוכנו 

בסיס איתן של נאמנות למסגרת ההלכתית כמו גם לרוח 

 התורה.

לא נקמט את ההלכה מפני כל רוח שעובר בעולם, לא נכרע 

ברך לפני כל תפיסה שמעוצבת בארצות נכריות. זה כמה וכמה 

שהתנערנו מרפש הגולה. לא נוכל עוד להיות תחת עול זרים, 

לא ייתכן שנבנה את חיי הלאום וחיי הפרט על פי תכתיביה של 

אומה אחרת. כשם שאיננו מוכנים לסבול עול מדיני או צבאי, 

כך לא נכנע תחת עול תרבותי או אידאולוגי. תורה בגויים אל 

 תאמין.

יחד עם זאת, נאמץ מבט חיובי ובריא שמחפש אחר הטוב 

שבהתפתחות ומאמין בו. נקבל מהחכמים והמתוקנים באומות, 

שהרי חכמה בגויים תאמין. ועל כל זאת, נפתח שאיפה עמוקה 

 להוסיף אור וטוב, קדושה וטהרה, ובשם ה' נעשה ונצליח!

  

 שבת שלום,     



קשה להפריז בתיאור עוצמת המפגש שבין עולם ההלכה 

 , והמודרנה. כל מרחבי החיים של האדם המודרני

הפרטיים והחברתיים, הכלכליים והשלטוניים, הלאומיים 

לאומיים, השתנו לבלי היכר. תודעתו של האדם -והבין 

האפשרויות   -המודרני השתנתה מן הקצה אל הקצה  

שלפניו, השאיפות שלו, הערכת כחו וחירותו הם יצירה 

 חדשה לחלוטין.

למרות הזמן שעבר, ובעקבות השינויים המהירים 

שממשיכים להתרחש, ההתמודדות של עולם ההלכה 

עם השינויים שהמודרנה זימנה הם עדיין רק 

בתהליכי גיבוש. בכל זאת ניתן לומר בבירור 

כי היהודי הדתי, גם אם הוא חלק מן החברה 

הכללית ומושפע ממנה, משמר עצמו 

במובנים רבים מעל לזרמים הכבירים של 

המודרנה ולא נותן להם להוביל אותו לכל 

רוח. הוא מתמודד עם תופעת החילון והזלזול 

במסורת, הוא רואה עצמו כחלק ממשהו 

שרחב וגדול ממנו, והוא אינו עסוק רק בעצמו ושאיפותיו 

אלא משלב עימן מושגים שזרים היום בשיח, כגון יראה 

 וקבלת עול.

תחום שעדיין לא התפתח כראוי בעולם ההלכה, על אף 

נסיונות לא מעטים, הוא תחום הלכות הציבור בכלל 

ותפיסת הממשל בפרט. לעניות דעתי, לא נוצרו עדיין 

כלים הלכתיים מספיקים כדי לאפשר להגדיר הלכתית 

את מעמדם וסמכותם של זרועות הממשל. נראה 

שהדבר נובע מאופיים של הלכות ציבור ומלוכה שהרב 

קוק תולה בספר התורה השני של המלך "שדרכי 

)משפט כהן הדרשה בזה נמסרו לכל מלך כבינתו הרחבה"  

. בעקבות אופיים המיוחד והמשתנה של הלכות אלו, קמד(

 קשה לקבוע להם גדרים הלכתיים קבועים.

ייתכן שעקב כך התחושה המתקבלת לעיתים היא של 

קבלת המצב הקיים כאידיאי, מבלי לאתגר אותו כלל. 

הדוגמא המובהקת לכך היא שרבים מן העוסקים בתחום 

זה דחו בצורה החלטית את האפשרות והציפיה הדתית 

לשיבת שלטון מלוכה לישראל. מחשבתם הדתית קיבלה 

את המציאות שנוצרה בתקופה המודרנית כנתונה מסיני. 

נטען כי אין עוד מצווה להקים   1במאמרים חשובים רבים 

מלך בישראל, וכי התחליף המודרני של שלטון דמוקרטי 

הינו לא רק ראוי אלא עדיף על שלטון מלוכני. כדי שלא 

לבטל מצווה מן התורה, טענו כי המצווה למנות מלך 

אינה מתייחסת למלך דווקא אלא להקמת שלטון בצורה 

 ההוגנת והסבירה ביותר באותו הדור.

פרשנות זו בהחלט סבירה ביחס למקורות. זאת ועוד, איני 

חושב שמי מבין יושבי בית המדרש ירצה להחליף את 

השיטה הדמוקרטית או להעתיק עצמו בזמן למדינה 

מלוכנית. אולם, בכל זאת ארצה להצביע על מרכיבים 

מסויימים שאותם אנו מאבדים בהעדר מלך, כאלו 

שהייתה יכולה להיות להם השפעה גדולה על עיצוב פני 

 האומה.

לפני שאגש לציין את המרכיבים הללו אקדים ואומר 

שהתפיסה של רובנו את מהלך ההיסטוריה בצורה של 

שחור ולבן מטעה אותנו. אצל רבים מתקבל הרושם 

שמימי עולם ועד העת המודרנית הייתה שיטת שלטון 

מלוכנית אחת, עד שבאה הדמוקרטיה וגאלה אותנו. 

כמובן שבפועל המציאות שונה בתכלית. לאורך 

ההיסטוריה היו מאות צורות שלטוניות 

שונות, שהתחלפו מדור לדור וממקום 

למקום. השם 'מלך' הוא שם משותף לשליט, 

והוא משווה בעינינו את מלך מצרים האדיר 

, 11-עם מלך העי, ואת נבוכדנצר עם לואי ה 

למרות שברור שאין ביניהם כמעט דימיון. 

אמנם, השווה לכל הדורות והמקומות 

שכולם סברו שהם חיים בצורת השלטון הטובה ביותר 

הקיימת, ושהיא תשרוד לנצח. הדמוקרטיה גם היא עברה 

מספר שינויים בהיסטוריה הקצרה שלה, וכל בר דעת 

מבין שהיא תעבור שינויים נוספים, וייתכן גם שיבוא יום 

 וימצאו שיטה טובה יותר. 

מפאת קוצר היריעה, אציין מספר גורמים בודדים 

שחסרים לנו ללא מלך, בבחינת תן לחכם ויחכם עוד. 

הגמרא בברכות מביאה את דבריו של ר' יוחנן שמלמדים: 

"לעולם ישתדל אדם לרוץ לקראת מלכי ישראל, ולא 

לקראת מלכי ישראל בלבד אלא אפילו לקראת מלכי 

יבחין בין מלכי ישראל למלכי  -אומות העולם שאם יזכה 

. את פשר משמעות וחשיבות הריצה )ט, ב(אומות העולם" 

להקביל פני מלך אנו מוצאים במעשה של רב ששת 

והנוכרי אשר הקבילו פני המלך שבא לעיר, שם קבע רב 

)ברכות ששת "דמלכותא דארעא כעין מלכותא דרקיעא"   

. מהו פשר הדבר? איך ניתן להשוות בין מלך בשר נח, א( 

 ודם למלכות הקב"ה?

מקור הדברים קדום עוד יותר ומצוי כבר בדברי הנביאים 

 המתארים את שלמה כמי שיושב על כסא ה':

למלך תחת דויד אביו   וישב שלמה על כסא ה' 

ויצלח וישמעו אליו כל ישראל: ...ויגדל ה' את 

ויתן עליו הוד שלמה למעלה לעיני כל ישראל  

 אשר לא היה על כל מלך לפניו על ישראל:   מלכות

  כה(-)דברי הימים א כט, כג

כסאו של מלך ישראל הוא כסא ה' כביכול, ואם אנו 

רוצים לראות בבואה דבבואה של מלכות שמים, נקודת 

החיבור שלנו היא מלך ישראל. מדברי ריש לקיש נראה 

st 
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שאין כאן רק ביטוי מליצי של הנביא, אלא דברים בעלי 

 משמעות עמוקה שקשה לנו להבין:

וישב שלמה על כסא ה' למלך... אמר ריש לקיש: 

בתחילה מלך שלמה על העליונים שנאמר וישב 

 שלמה על כסא ה', ולבסוף מלך על התחתונים. 

 )סנהדרין כ, ב(

העובדה שקשה לנו להבין את משמעות הדברים אינה 

מפתיעה, שכן חלק מן התנאים עצמם לא רצו לקבל 

 :)תוספת ביאור בסוגריים(אמירה זו 

)רש"י: משמע כתוב אחד אומר "כרסיה שביבין דנור"  

וכתוב אחד אומר "עד די כרסון רמיו   כסא אחד( 

! )רש"י: שני כסאות... נתקנו לשבת עליהם( ועתיק יומין יתב"  

ואחד   )לקב"ה( לא קשיא: אחד לו    -

לדוד... דברי רבי עקיבא. אמר לו רבי 

אלעזר בן עזריה: עקיבא! מה לך אצל 

הגדה? כלך מדברותיך אצל נגעים 

 ואהלות! 

 )חגיגה יד, א(

פי התפיסה שיש למלך מעמד דתי -על 

ד  הו " ו את  עלי תן  ו נ ה  ושהקב"  , י חנ רו ו

המלכות", נוח יותר להבין מדוע המלך הוא היחיד 

שמתאפשר לו לשבת בעזרה, ושלא יהיה כח ביד האדם 

ן את המלך שכן "אין בריה דן את המלך אלא  לדו

 .)הוריות יא, א(הקב"ה" 

לוהית -הגורם שאנו חסרים היום ביותר הוא הנוכחות ה 

בחיינו. במצב שלם של האומה, עם השראת השכינה 

במקדש, ותורה שיוצאת מציון, גם למלך ישנו תפקיד 

חשוב בכך שהוא מהווה מעין דוגמא של מעלה, והוד 

המלכות שה' נותן על המלך יכול להוות מקור השראה 

ותנופה לעם כולו. למרבה הצער, בימינו אנו יכולים לחוש 

מעט מאד מזה. ראש ממשלה, דומיננטי ומוצלח ככל 

שכיר העומד לבחירה -שיהיה, הוא בסופו של יום מנהל 

מחודשת כל הזמן, והוא אינו יכול לייצג ולשקף את 

העוצמה וההוד שיש למלך ישראל. ייתכן מאד שהחוויה 

הנחרטת בלב האדם הרואה את המלך קורא בתורה בפני 

כל העם במקדש אחת לשבע שנים, קושרת את האדם 

 לתורה יותר מהרבה נתיבים אחרים גם יחד: 

...להכין לבם ולהקשיב אזנם לשמוע באימה ויראה 

וגילה ברעדה כיום שניתנה בו בסיני... שלא קבעה 

כאילו הכתוב אלא לחזק דת האמת ויראה עצמו  

שהמלך ,  עתה נצטוה בה ומפי הגבורה שומעה 

  ל-שליח הוא להשמיע דברי ה

 )משנה תורה, הלכות חגיגה ג, ו(

עניין נוסף, ולא פחות חשוב, שיכול להיות במלך ואנו 

מאבדים בשלטון דמוקרטי הוא אחדות האומה. הרמב"ם 

בספר המצוות מגדיר את העניין הזה כיסודה של מצוות 

כל אומתינו   יקבץ המלך: "למנות עלינו מלך מישראל  

)עשה את דברתנו( וינהיגנו"    שיאחד )בתרגום הרב קאפח:  

 .קעג(

ידי העם בבחירות, נבחר בהכרח -כל מנהיג שנבחר על 

ידי חלק מן העם בלבד, כאשר חלק אחר רצה -רק על 

מנהיג אחר. ניתן לראות בחוש, ובמיוחד בתקופות של 

בחירות, איך מנהיג נבחר גורם בעצם בחירתו, גם אם 

ברוב גדול, לפילוג בעם. המביטים סביב יבחינו שדווקא 

במקומות בהם ישנו בית מלוכה, ישנה הרבה פעמים גם 

ודגל  אחדות, מקום שהוא מעל המחלוקת, סמל 

 להתאחד סביבו.

הרמב"ם מתבטא ביחס למלך בביטוי נפלא: "על הסרת 

שלבו הוא לב לבו הקפידה תורה שנאמר ולא יסור לבבו,  

ו(   " כל קהל ישראל   , . המלך אמור )מלכים ג

להיות עמוד התווך המאחד והממצע בין 

הכוחות השונים באומה, שנותן לכל אחד את 

מקומו אך גם מחבר אותו לכלל. ייתכן 

שהעובדה שהמלך נבחר ממשפחה מסויימת 

ומשבט יהודה, היא בגלל שהוא נתפס כעין 

נקודת אמצע באומה, מישהו שמשקף את 

יכולים  ונים הקיימים בה, וכולם  כל הגו

להזדהות עימו. "מי שהוא ממידת המלכות 

ולכן הוא יכול לאחד את כל   -לית ליה מגרמיה כלום"  

 העם סביבו.

בדברים אלו אין ברצוני לעסוק ביתרונות שלטוניים 

נית והמעטת  יציבות שלטו ים )בעיקר  משמעותי

לוב כח מלכותי במערכת  זם( שיש בשי לי הפופו

השלטונית, כמו גם בעובדה ששילוב כזה בהכרח מחייב 

פיתוח של מערכת בלמים ואיזונים חזקה שתמנע 

השחתה של המלוכה, ותאפשר אולי גם החלפה של 

המלך בתנאים מסויימים. אני גם מודה שאיני מבין די 

הצורך בזה. אולם, אני כן רואה לנגד עיניי את היתרונות 

הרוחניים והלאומיים הגלומים במלך כפי שהוא מתואר 

 בפי הנביאים וחז"ל.

כאמור, אין אני מייחל להחלפת הדמוקרטיה במלוכה, 

אלא לשקול בבוא העת המתאימה לשלב בתוך שיטת 

הממשל הקיימת, את היתרונות הגלומים דווקא בדמות 

מלכותית משמעותית. אין הכוונה בכך לשלול את 

הערכים הדמוקרטיים שחלקם הגדול מתאים לערכי 

התורה כמו השיוויון, החירות ושיתוף העם בקבלת 

אלא לעורר מחשבה ביחס ל'שיטה'   9השלטון ועוד, 

 הדמוקרטית שהתקדשה בעיני רבים.

קשה להתעלם מכל יעודי הנביאים והחכמים המדברים 

על מלך המשיח, שגם אם יהיה מלך 'מרוכך', מעין הנשיא 

המתואר ביחזקאל, עדיין יוכל לתת לעם את התנופה 

הרוחנית והאחדות הלאומית שחסרים לו כל כך. ואולי 

 דברים אלו בעצמם יקרבו את הגאולה השלמה.

בדמוקרטיה   9 מבוא  "פרקי  אבינר,  אלישע  הרב  של  בחוברת  ראו 
 יהודית".



 פרולוג

תחילתו של מאמר זה בדבר תורה קצר שזכיתי בעזר ה' 

-לומר בסעודת שבת אצל חברים של משפחתי בגבעת 

שמואל ת"ו. חשבתי שראוי לעורר על כך שדברי תורה 

של ביינישים הם הזדמנות לגרות קצת את האינטלקט 

התורני של ַהֶחְבָרה; קצת חבל שהידע התורני של 

יתמצה בדרשנות   -נשים ואנשים כאחד    -הסביבה  

בנאלית או בנוטריקונים וגימטריאות. גם אומרי דבר 

התורה יצאו נשכרים מתּור את הפרשה אחר דיון מעניין 

היא -בראשונים; החל מעצם הרצאת הדברים, שהיא 

החידוש במובנו הבסיסי, כפי שלימד החזון 

איש, וכלה בהערה מחודשת שאולי תעלה 

 להם.

 מוצא הדיון

 הרמב"ם כתב:

אלו  לו דבר מכל  ה  הי כהן שלא 

הדברים המונעין נשיאת כפים אף ע"פ שאינו חכם 

ואינו מדקדק במצות או שהיו הבריות מרננים 

אחריו או שלא היה משאו ומתנו בצדק הרי זה 

נושא את כפיו ואין מונעין אותו... ואל תתמה 

ותאמר ומה תועיל ברכת הדיוט זה, שאין קבול 

הברכה תלוי בכהנים אלא בהקדוש ברוך הוא 

שנאמר ושמו את שמי על בני ישראל ואני 

אברכם, הכהנים עושים מצותן שנצטוו בה 

 והקב"ה ברחמיו מברך את ישראל כחפצו

 ז(-)תפילה טו,ו

הרמב"ם מסביר שאין הברכה תלויה בכהנים; אין כוח 

לוהים, אלא -סגולי ששמור לכהנים מכוח קרבתם ל 

הקב"ה מברך בכל אופן, והכהנים מצווים לברך בלי תלות 

 בסבירות שברכתם תיענה משמים.

והנה, על פסק המחבר שכהן פנוי נושא את כפיו, כתב 

 הרמ"א: 

ויש אומרים  דאינו נושא כפיו, דהשרוי בלא אשה 

שרוי בלא שמחה, והמברך יש לו להיות בשמחה 

 )מרדכי פרק הקורא עומד( 

 )אורח חיים קכח, מד(

שמחת הכהן בברכתו היא תנאי מהותי בברכה. אמנם, 

הרמ"א מסיים: "ונהגו שנושא כפיו, אף על פי שאינו נשוי", 

 אך העיקרון שדרושה שמחה בברכה נשמר למעשה:

נהגו בכל מדינות אלו שאין נושאים כפים  אלא 

בי"ט, משום שאז שרויים בשמחת יום טוב, וטוב 

לב הוא יברך; מה שאין כן בשאר ימים, אפי' 

בשבתות השנה, שטרודים בהרהורים על מחייתם 

ועל ביטול מלאכתם; ואפי' בי"ט, אין נושאין כפים 

אלא בתפלת מוסף, שיוצאים אז מבהכ"נ וישמחו 

 בשמחת יום טוב

 1)רמ"א שם(

מלבד שמחה מצאנו דרישה נוספת כלפי הכהנים. על 

" כתב באהבה נוסח הברכה "וציוונו לברך את עמו ישראל  

 המגן אברהם: 

נ"ל דפירושו כמ"ש בזוהר כל כהן דלא רחים 

 לעמא או עמא לא רחמין ליה לא ישא כפיו 

 )קכח, סקי"ח(

לסיכום, מצאנו שתי תחושות שאמורות ללוות את הכהן 

שמחה ואהבה.  אך לפי מה שכתב   -בעת נשיאת כפיים  

הרמב"ם, שאין הברכה תלויה כלל במצבו הרוחני של 

הכהן, צריך ביאור מה טעם דרושה אהבתו של הכהן 

 9ולשמחה מה זו עושה.

 היסוד

ואשר נראה לי בזה, דבאמת אין ברכת כהנים 

ל, אלא מצווה שבין אדם -תפילה ועבודת ה 

 לחברו, ואפרש שיחתי. 

המלל   -בברכה יש להבחין בין שני רבדים  

והחלת הברכה. כיוון שגילתה תורה שהקב"ה מברך את 

ישראל בין כה וכה, יש להבין מהו זה שאמרה תורה "כה 

את בני ישראל", הלא אין במעשה הכהנים אלא   תברכו 

דיבור בעלמא, שהרי אין כאן תוספת בהשפעת הברכה 

 כן חסר בחפצא דברכה.-על ישראל, ואם

ונראה שמכאן הוציאו חכמים שאין הברכה החלת שפע 

ופנייה כלפי מעלה, אלא קירוב ופנייה לקהל. ובס"ד 

מצאתי און לי לתמוך יתדותי בדברי רש"י על הפסוק "קח 

 , שכתב:)בראשית לג, יא(נא את ברכתי אשר הובאת לך" 

מנחתי, מנחה זו הבאה על ראיית פנים   -ברכתי  

 וכלולפרקים אינה באה אלא לשאילת שלום,  

כולם לשון ברכת ...  ברכה שהיא לראיית פנים 

 שלום הן

הרי לן שגם בלשון התורה המונח ברכה נופל גם על 

נימוסי וברכת שלומות. בעז"ה נבסס יסוד זה -איחול 

 בכמה ראיות.

 שבח כלפי שכינה לעומת הצהרה

נחלקו רש"י ותוספות בסוטה לג, א אם דרוש ריבוי מיוחד 

ללמד שברכת המזון יכולה להיאמר בכל לשון. תוספות 

נוקט שיש צורך בריבוי כזה, והריבוי הוא מלשון הכתוב 

 :)דברים ח, י("וברכת את ה'" 

כלומר מאחר שהברכה והשבח כלפי השכינה, 

תוכל לברך בכל לשון שתרצה ומסתמא בלשון 

ישנם בתי כנסת בצפון הארץ, בפרט בחיפה, בהם מנהג זה נהוג עד  1
היום. הרב ערן קרמן הי"ו אמר לי שהרב שאר ישוב זצ"ל פעל לבטל 

 זאת ולשאת כפיים בכל יום.
בעת כתיבת הדברים ראיתי שהרדב"ז בתשובתו הראשונה )חלק א,  9

סימן א( ראה בדברי הרמב"ם, המעוגנים בירושלמי, קושיה חזקה על 
  המנהג האשכנזי לפטור את השרוי בלא שמחה.



שאתה מכיר שתתן שבח להקב"ה בלבב שלם 

 3להנאתך

 )תוספות ד"ה ברכת המזון(

ברכות ושבחים המיועדים כלפי שכינה, הבוחנת לב 

וחוקרת כליות, דינם שייאמרו בכל לשון. ויש לתמוה, 

שהרי ברכת כהנים, אשר על פניו מופנית גם היא כלפי 

שכינה, נאמרת בלשון הקודש בלבד. ונראה מזה שאין 

ל ותפילה, ולכן נאמרת -יסודה של ברכת כהנים עבודת ה

 1 בלשון הקודש דווקא.

 התחלת ברכה לפני סיום ענית אמן

בברכות   -תוספות בסוטה לט, ב מצביעים על סתירה  

מא, א למדנו שהבוצע ממתין מלבצוע עד שיכלה אמן 

המסובים, ורב חסדא מסייג שהכוונה לרוב המסובים, שכן 

כל המאריך באמן יותר מדי אינו אלא טועה. לגבי ברכת 

וג זה, ונראה שעל  כהנים לא מצאנו סי

הכהנים להמתין עד שיכלה אמן מפי כל 

 הקהל. תוספות בארו:

כיון דמשום מיהו לענין ברכת כהנים  

לא משתמע כל זמן   לשמוע הוא 

שעונין דהוו להו תרי קלי קולות העונין 

 וקול כהנים המברכים ולא משתמעי 

 )ד"ה עד שיכלה(

והדברים מתמיהים, מניין שברכת כהנים משום לשמוע 

היא, וכי אכפת לו לקב"ה אם הקהל שומעים או לא? 

ונראה מכאן בעליל כדברינו, שברכת כהנים אינה 

ממוענת רק לקב"ה אלא גם לקהל, ועל כן על הכהנים 

 להמתין עד שיישמעו היטב.

 שומע כעונה

התייחס לחידושו של חכם   )על התורה; סוף חלק א( בית הלוי  

שבברכת כהנים אפשר שאחד הכהנים יברך ושאר  5אחד

הכהנים יצאו ידי חובת המצווה מדין שומע כעונה. בית 

הלוי חלק וטען שלא ניתן לצאת בברכת כהנים מדין 

שומע כעונה. זאת לפי שבסוטה לח, א דרשו חכמים 

שעל הכהנים לענות בקול רם להקראת שליח הציבור, 

 על כן:

ובזה לא שייך שומע כעונה, דהרי ענייתו של הכהן 

השומע הרי אינו נשמע להעם השומעים ולא 

עדיף הך כהן השומע מאם היה אומר מפורש 

 בפה רק בלחש דלא יצא. 

 )בית הלוי שם( 

כלומר, בשומע כעונה דנים את השומע כאילו דיבר, וכיוון 

שהכהן אינו מפיק קול בשמיעתו הרי איננו נשמע, 

 וממילא לא יוצא ידי חובת קול רם.

 דן בגדר שומע כעונה וחקר:‘ חזון איש‘ה

הא דאמרינן שומע כעונה אי פירושו שיוצא 

במעשה השמיעה לחוד או שמתיחס אליו גם 

הדיבור של המשמיע ע"י שמיעה ויוצא יד"ח 

 בשיתוף, השמיעה, והדיבור, של חברו. 

  )אורח חיים כט(

כלומר, האם שומע כעונה היינו שהשמיעה דינה כדיבור, 

ידי השמיעה מייחסים את דיבורו של המדבר -או שעל 

לשומע. הוא הכריע כצד השני: "מתאחדים השומע 

והמשמיע ומשתתף השמיעה והדיבור להיות מצוה 

. החזון איש הוכיח כצד זה מכך שבמקרה )שם( שלמה"  

חובה, יצא בעצמו ידי חובתו הוא -שהמשמיע, המוציא ידי

יכול להוציא אחרים רק מדין ערבות. אם נבין ששומע 

כעונה הוא שיוצאים ידי חובה בעצם השמיעה, לא ברור 

סוף אין כאן שמיעה מבר -איך דין ערבות מועיל, סוף 

מוכרחים לומר שהוראת  6חיובא והרי זה כאילו השמיע גוי.

ג  לדאו ב  ו חי נה סתם שיש  אי ת  הערבו

שאחרים יקיימו מצוות; משמעותה היא 

שהמשמיע, שכבר יצא ידי חובה, והשומע 

 7שלא יצא וחייב במצווה, הם אדם אחד, 

וממילא המשמיע נידון כאדם מחויב. כך צריך 

ן ערבות, ומכאן הוכחה  להסביר את די

שלפחות כאשר מדובר על הוצאה ידי חובה מפי אדם 

שכבר יצא בעצמו מוכרחים להבין את שומע כעונה 

באופן של התאחדות השומע והמשמיע. החזון איש מניח 

שכך יש להבין גם כשהמוציא עוד לא יצא ידי חובה 

 בעצמו.

לאחר מכן הוא הביא את דברי בית הלוי והסביר שבית 

השמיעה דינה   -הלוי כנראה נוקט כצד הראשון בחקירה  

כדיבור ולכן בברכת כהנים בה דרוש קול רם, לא יוצאים 

חולק עליו )שם סעיף ג(  ידי שומע כעונה. החזון איש  -על 

וסובר שיוצאים ידי חובה, משום שהוא סובר ששומע 

כעונה הוא ייחוס דיבור המשמיע לשומע. ממילא, כיוון 

שברכתו של המשמיע הייתה בקול רם, זה ייחשב שגם 

 השומע בירך בקול רם.

החזון איש טוען שהבנה זו מוכרחת, שהרי אם לא נבין 

כך, לא נוכל, לכאורה, להסביר איך שייך דין שומע כעונה 

בדינים בהם יש דרישות מלבד הדיבור, ככוס בקידוש 

זה נחשב   -ומגילה בקריאה )לשיטת החזון איש מובן  

כאילו גם השומע בירך על הכוס(. בית הלוי ודאי יסכים 

לפחות   -שבדינים אלו יש שומע כעונה, שכן מדובר  

במשניות מפורשות שנפסקו להלכה, ולכאורה  -במגילה 

 מוכח מכאן דלא כשיטתו.

)חידושי לעזרתו של בית הלוי נחלצו רבים וטובים. הגרי"ז  

מסביר שעקרונית בית הלוי סובר כחזון  הגרי"ז החדשים סי' סה(

מדובר בהתאחדות שומע   -איש בגדר שומע כעונה  

מעניין לראות שגם הראשונים ראו בתפילה בכוונה גם חוויה אישית  3
 ְמַהּנה.-מפחיד להשתמש במושג בעל קונוטציה רדודה -
ר' מאיר שמחה )אור שמח מלכים ז, ג( כתב שהדברים הנאמרים   1

פרהסיוני, ודומני -בלשון הקודש הם דברים בעלי אופי הצהרתי 
 שדברינו מיושבים היטב עם הסבר זה.

  רבי בצלאל הכהן, מו"צ דווילנה 5

חובת הערבות לכשעצמה אינה מספיקה כדי להחשיב את המוציא   6
כבר חיובא, כי חיובו הוא במצוות ערבות ולא במצווה המסוימת בה 
הוא מוציא ידי חובה )אדם ששמע שופר, אינו חייב במצוות שופר. לכן 
אם הוא תוקע לאחר, אף שהוא עושה זאת מכוח מחויבותו לדין 
ערבות, הרי שכלפי מצוות שופר הוא כאינו מצווה ועושה. אם כן, אין 
כאן שמיעה מבר חיובא, שכן דרוש בר חיוב במצווה בה הוא מוציא ידי 

 חובה(.
  עירוב בין האנשים. -שורש ע.ר.ב  -זהו גם מקור המונח ערבות  7



 

 ומשמיע. אלא שיש דרישה ייחודית בברכת כהנים:

דלאמור להם לא מהני הא דשומע כעונה דאמר 

להם לא הוה, דאף דלגבי הכהן הוי שומע כעונה, 

ובברכת ,  השומעים הא לא שמעו ממנו מ"מ  

 דכתיב בזה אמור להם.  כהנים צריך לשמוע מהם

אם -הדרישה בברכת כהנים אינה באמירת הכהנים, כי 

וחידד   8. הקהילות יעקב הבין באופן דומה שמיעת הקהלב

 עוד:

י"ל דלא מהני מטעמא אחרינא, דלא אשכחן דין 

שומע כעונה אלא במצוות שבין אדם למקום ב"ה, 

לא אשכחן דין זה   במצוות שבין אדם לחברו אבל 

.. דלכאורה מסברא י"ל דבמה  דשומע כעונה.

לא נאמר הדין  שציותה תורה שאדם ידבר לחבירו

דשומע כעונה כי חבירו האדם יראה לעינים ולא 

נחשב אמירה לחבירו ע"י מה שהלה שומע 

האמירה מאיש אחר ומתכוון לצאת באמירת 

יסוד המצוה הוא חבירו ולפ"ז י"ל דגם בבר"כ  

וכל כה"ג אולי  שיאמר הברכה לישראל השומעים

 לא נאמר הדין דשומע כעונה... 

 2)ברכות סי' יא, אות ה(

לתוספת נופך אצטט את הדרשה ממנה לומדים את דין 

 קול רם ודרשה נוספת הסמוכה לה:

פנים כנגד פנים, אתה   -תניא אידך: כה תברכו  

אומר: פנים כנגד פנים, או אינו אלא פנים כנגד 

. כאדם האומר לחבירו עורף? ת"ל: אמור להם,  

בקול רם, או אינו אלא   -תניא אידך: כה תברכו  

 כאדם שאומר לחבירובלחש? ת"ל: אמור להם, 

 )סוטה לח, א( 

דומני שלשון הדרשה מאיר באור יקרות לפי ההסבר 

כל מהותה של   -שהצענו בהבנת גדר ברכת כהנים  

הברכה היא שהכהנים ידברו אל העם בברכת שלום, 

 כאדם האומר לחבירו.

 הערה

על אף האמור לעיל, קשה להתעלם מהתוכן של ברכת 

כהנים ומהאינטואיציה הבסיסית שיש כאן ברכה 

 מסוימת. 

ומוכרח לומר כן מהא דאיתא במנחות יח. הגמרא מונה 

חמש עשרה עבודות המסורות לבני אהרן ומונה בכללן 

נשיאת כפיים. הרי שנשיאת כפיים קרויה 'עבודה' ומן 

הסתם הפולחן שבה הוא התפילה. אמנם, גם זה יש 

)כדאיתא   11לדחות שברכת כהנים מתלווה היא לעבודה 

במגילה יט, א. וכך יש להסביר מה שכלל הרמב"ם הלכות 

נשיאת כפיים בהדי הלכות תפילה(, ויש לומר שלפיכך גם 

 לברכת כהנים אופי ומעמד של עבודה.

איחול של ברכת שלום,   -אפשר להציע שיש קיום כפול  

ותפילה על ברכת שלום, כאשר הרובד הבסיסי הוא 

איחול של ברכת שלום, כפי שכתב הרמב"ם, שאף אם 

אין תפילת הכהן ראויה להתקבל, מכל מקום מוטל עליו 

 לברך. נוסף על כך יש פן של תפילה.

כהן   -אלא שאפשר שהצד של התפילה הוא הבסיסי  

ו ממה שנאמר  שהרג את הנפש לא ישא את כפי

איננו שומע, ידיכם  גם כי תרבו תפילה"ובפרישכם כפיכם 

. אמנם יש לדחות, שהרי לא )ישעיה א, טו( דמים מלאו"  

מצאנו הגבלה דומה על תפילת שמונה עשרה, שמי 

לצלן הרג את הנפש, לא יתפלל. אך כדי ליישב -שרחמנא

את לשון הפסוק אפשר להציע שזו תפילה במעמד ייחודי 

ורם עד שבה בלבד נמצאת הגבלה זו )ולו תצויר תפילה 

אחרת במעמד כזה, גם ישראל שהרג את הנפש לא 

 יתפלל אותה(.

 סיכום וסיום

טענו שברכת כהנים היא בעיקרון מצווה שבין אדם 

לחבירו, ביססנו זאת מסברה ומשלושה מקורות בהם 

נראה שיש התייחסות לברכת כהנים כדבר הנאמר לקהל 

ולא כתפילה לה'. לקביעה זו השלכות מרחיקות לכת 

לעניין תשובה )ממי צריך כהן שלא נשא כפיו לבקש 

מחילה, מהקהל או מה'( ולעניין האפשרות להימנע 

מהמצווה )אם הקהל כולו מוחל על הברכה(. אולי אף 

שגדר המצווה הוא דיבור לחברו, מהות המצווה היא בין 

 אדם למקום ואין התחשבות ברצון הקהל.
11 

לפי יסוד זה מיושבת היטב סתירת הפסקים שהצגנו 

על אף שאין החלת השפע והברכה   -בתחילת המאמר  

תלויה בכוונתו וזכאותו של הכהן, הקירוב זוקק תחושה 

של אהבה, אחריות ושמחה. הקירוב בין מעמד הכהונה, 

האמון על הפולחן והעבודה הציבורית, ובין העם נעשה 

בין היתר באמצעות מצווה זו, וישנה תוספת באיכות 

 הקיום כאשר הנסיבות לקירוב יעילות יותר.

הוא הבין שבית הלוי והחזון איש אכן חלוקים, דלא כגרי"ז, אך סבר   8
שגם החזון איש יודה בברכת כהנים, וזה כגרי"ז, שבברכת כהנים יש 

 דין ייחודי שאינו תלוי בשאלת ההבנה של דין שומע כעונה.
פעם שאלתי את ידידי החביב יוסף לוי )ב( נ"י אם נראה לו ששייך   2

שומע כעונה באיסורים. כשביקש דוגמא, הצעתי לו את איסור סיפור 
רכילות; אדם שומע את חברו מספר רכילות ומתכוון לספר גם כן 
מדין שומע כעונה. תגובתו של יוסף הייתה משעשעת למדי, הוא בחר 

הוא הנהן -לבטא עד כמה אבסורדי הרעיון באמצעות פנטומימה  
בראשו במרץ והחווה בידו לעבר אדם דמיוני שעמד בצד, כמי 
שמתאמץ לייחס את המילים הנאמרות אליו באמצעים מלאכותיים. 
ן שומע כעונה בדברים הזוקקים  אכן לא סביר להחיל את די

 אינטראקציה בין בני אדם.
ור' בילקוט יוסף סי' קכח הערה ד מה שהביא בשם הגרי"ז להקשות 

 על זה ומה שתרץ לו מרן הגר"ח.
אך אם נבין שגדר ברכת כהנים הוא קירוב בין הכהנים לעם, לא ברור 
איזו קרבה תיווצר מברכה כפויה על הקהל. אלא שיש לומר שישנן 
מצוות מסוימות שאף שקיום המצווה בתוצאה, התורה קובעת את 
הדין כמצוות פעולה לפי שהתוצאה היא מעבר לשליטת האדם, ואף 
קרבה היא תוצאה שתלויה בנסיבות נוספות מעבר להשתדלות האדם 
)ר' קובץ יסודות וחקירות ערך "מצוות בפעולה ומצוות בתוצאה" 

 (. 31-35ולעשות מצוותיך )הרב מיכאל אברהם וד"ר גבי חזות( עמ' 

ור' בילקוט יוסף סימן קכח הערה ד מה שהביא בשם הגרי"ז   11
 להקשות על זה ומה שתרץ לו מרן הגר"ח.

אך אם נבין שגדר ברכת כהנים הוא קירוב בין הכהנים לעם, לא   11
ברור איזו קרבה תיווצר מברכה כפויה על הקהל. אלא שיש לומר 
שישנן מצוות מסוימות שאף שקיום המצווה בתוצאה, התורה קובעת 
את הדין כמצוות פעולה לפי שהתוצאה היא מעבר לשליטת האדם, 
ואף קרבה היא תוצאה שתלויה בנסיבות נוספות מעבר להשתדלות 
האדם )ראה קובץ יסודות וחקירות ערך "מצוות בפעולה ומצוות 
בתוצאה" ולעשות מצוותיך )הרב מיכאל אברהם וד"ר גבי חזות( עמ' 

31-35 .)  



st 

 1א. הצגת הנושא

בשנים האחרונות הולכת וגוברת המודעות לסכנות 

הכרוכות בייצוא נשק למדינות שעשויות להשתמש בו 

אימצה העצרת   9111בצורה רעה. כך, למשל, בשנת  

הכללית של האו"ם אמנה להסדרת הסחר בנשק. האמנה 

אוסרת על ייצוא נשק כאשר יש חשש שישמש לרצח 

עם או לפשעים נגד האנושות, ותובעת מהמדינות 

המייצאות אותו לשקול את הסיכון שהנשק ישמש 

 לאלימות נגד קבוצות אתניות, נשים וילדים. 

ההתלבטויות בסוגיה זו רלוונטיות במיוחד 

עבור מדינת ישראל, שהיא אחת מעשר 

יצאניות הנשק הגדולות ביותר בעולם. על פי 

נתוני האו"ם ומשרד החוץ האמריקאי, מכרה 

מדינת ישראל בעבר נשק למדינות בעת 

שניהלו מלחמות לא חוקיות וביצעו פשעים 

כיום, מוסדר נושא זה בחוק   9נגד אזרחים. 

הפיקוח על הייצוא הביטחוני, שאוסר על מכירה למדינות 

שהוטל עליהם אמברגו נשק מטעם האו"ם בלבד, 

ומסמיך את הרשות האחראית על הנפקת רישיון 

המכירה להתחשב בשיקולים הנוגעים למשתמש בנשק. 

עם זאת, יש הטוענים כי גם כיום, מדינת ישראל וסוחרי 

נשק ישראליים פרטיים, מוכרים נשק למדינות המפרות 

 3זכויות אדם.

ככל הידוע לי, הסיבות המרכזיות שבגללן המדינה 

תומכת בסחר הנשק הן שתיים: ראשית, לצורך קיומה 

של מדינת ישראל נדרשת תעשיית נשק עצמאית, חזקה 

ומתקדמת. לביסוסה הכלכלי של תעשייה זו נדרש נתח 

שוק נרחב ואין די במכירה למדינות דמוקרטיות בלבד. 

בנוסף,  בשל מצבה המדיני המבודד, זקוקה מדינת 

ישראל לקשרים ולשיתופי פעולה גם עם מדינות בעלות 

. לאלו מצטרף הנימוק כי ה'משטרים  משטר רודני

האפלים' ישיגו בכל מקרה כלי נשק ממקורות אחרים, כך 

שהכרעתה של מדינת ישראל שלא לייצא להם נשק לא 

 תציל חיי אדם ולא תמנע הפרת זכויות אדם. 

 מה ניתן לדלות מהמקורות שלנו בנושא זה?

 ב. "אין מוכרים להם כלי זיין"

מסכת עבודה זרה עוסקת בסוגיות רבות בעניין יחסי 

גויים ויהודים. בין שאר ההגבלות על משא ומתן עם גויים 

מוזכר במשנה: "אין מוכרין להם דובין ואריות וכל דבר 

שיש בו נזק לרבים. אין בונין עמהם בסילקי גרדום 

האיסור הראשון הוא  1.)משנה, עבודה זרה א, ז(ואצטדיא ובימה" 

על מכירת דברים לגויים כאשר יש חשש שייגרם מהם 

, )טז, א ד"ה 'בסילקי ואילך'( נזק. האיסור השני, לפי הסבר רש"י  

הוא על בניית מבנים המשמשים להוצאה להורג או 

יתא  למלחמות גלדיאטורים. בגמרא מופיעה ברי

המרחיבה ומפרטת את האיסור הראשון: "אין מוכרין להם 

לא זיין ולא כלי זיין, ואין משחיזין להן את הזיין, ואין מוכרין 

להן לא סדן ולא קולרין, ולא כבלים ולא שלשלאות של 

 .)טו, ב(ברזל" 

מהו טעמן של הלכות אלו, ועל מי באו להגן? האם 

החשש הוא שיהודי יישפט במוסדות אלו, ושייעשה 

שימוש בכלי הזיין נגד יהודים, או שמא 

האיסור למכור חל גם כאשר ברור שהפגיעה 

תיעשה בגויים בלבד? נראה שיש בדבר 

)טו, ב ד"ה שלשלאות; ראה מחלוקת ראשונים. רש"י 

, א(  כותב על איסור   גם ברש"י על המשנה בטז

מכירת כלי הנשק: "וכל הנך משום דלא 

)בשלטי ליזקו בהו ישראל", וכן גם דעת הריא"ז  

. לעומת זאת, הרמב"ם כותב בפירושו למשנה גיבורים ה, א( 

שטעם האיסור הוא "שלא לעזור למשחיתים בארץ 

בהשחתה", ונראה ברור שכוונתו לבעיה הכללית 

 5שבהשחתת הארץ שנגרמת כתוצאה מהרציחות. 

, הרמב"ם מחבר את האיסור לאיסור )רוצח יב, יד( בהלכותיו  

 )טז, א ד"ה והאידנא(לפני עיוור, וכך עושים גם הריטב"א  

 . )טו, ב ד"ה כותים(והמאירי 

 ג. כאשר ניתן להשיג את הנשק ממקורות אחרים

אם האיסור הוא משום לפני עיוור, יש לברר מה הדין 

כאשר ניתן להשיג את הנשק גם באופנים אחרים )"בחד 

דנה בדבר בהקשר של   )ו, א( הגמרא    6“(. עברא דנהרא 

מכירת מוצרים המשמשים לעבודה זרה וקבעה שאין 

בזה בעייה של לפני עיוור. אולם לדעת חלק מהראשונים, 

כאשר ברור שהגוי ישתמש בכלי לאיסור עדיין ישנו 

ראשונים אחרים   7איסור מדרבנן של סיוע לעוברי עבירה. 

חולקים ולדעתם אין כלל איסור של מסייע, או לכל 

שתי הדעות הובאו   8הפחות אין איסור מסייע בגויים. 

והוא מסיק שנהגו להקל, אך   )יו"ד קנא, א( להלכה ברמ"א  

בעל נפש יחמיר על עצמו. ישנם אחרונים הסוברים, שכל 

מה שאין איסור במכירה כשהגוי יכול להשיג בעצמו את 

החפץ זה רק כשהוא יכול להשיג לגמרי בכוחות עצמו. 

אבל אם הוא ישיג על ידי קנייה מאדם אחר שבעצם 

’ 

שמא האיסור 
 למכור חל גם 
כאשר ברור 

שהפגיעה תיעשה 
בגויים בלבד?

חלקים רבים מהמאמר מבוססים על מאמרו של הרב יעקב   1
אפשטיין, 'יצוא נשק', תחומין יא, ומאמרו של הרב יהודה גרשוני 
'בעניין מכירת נשק לאומות העולם' ברקאי א. לא נוכל לעסוק כאן 
בשאלה מהם המצבים שבהם מותר למדינה להרוג את נתיניה, ומהי 
בדיוק הפגיעה באזרחים שתוליד את האיסור. די שנניח שמדובר 

 במדינה שהורגת או מענה את אזרחיה על לא עוול בכפם.
ראה פירוט בדברי ההסבר להצעת חוק הפיקוח על ייצוא ביטחוני   9

הגבלות על ייצוא ביטחוני לכוחות ביטחון שביצעו הפרות   -)תיקון  
 .9116-חמורות של זכויות אדם(, התשע"ו

-ahhey//iii.a//mth..oc.wt/r/a/.wwt//:ttthראה למשל:    3
ma/ww/.emtrwhr-..1096..1.  

 מכאן ואילך סתם הפנייה היא למסכת עבודה זרה. 1
וכפי שכתב בהלכות רוצח )ד, ט( ש"אע"פ שיש עונות חמורין   5

 משפיכות דמים אין בהן השחתת ישובו של עולם כשפיכות דמים".
 עיין עבודה זרה ו, ב. 6
כך גם   ;ראה למשל ריטב"א עבודה זרה ו, ב ד"ה תלמוד לומר   7

 פשטות הר"ן שם א,א ד"ה ודוקא.  
רא"ש   8 מנין;  ד"ה  זרה שם; תוספות שם  בעבודה  יונה  רבינו  תלמידי 

סתירה  בעקבות  מסיק  ו  קנא,  דעה  ביורה  הש"ך  ב.  א,  זרה  עבודה 
היקלו  שלא  שבת  במסכת  דבריהם  עם  והרא"ש  התוספות  בדעת 

  התוספות והרא"ש אלא במומר או בגוי.



על כך יש להוסיף   2יעבור בכך על איסור, אין הדבר מותר. 

ששיטת הרמב"ם, כפי שביארה ראש הישיבה, הרב 

, ( 11-39)ראה במיוחד עמ'  רבינוביץ', באריכות במלומדי מלחמה  

היא שאין כלל היתר במקרה בו הגוי יכול לעשות את 

העבירה בלא סיוע ישראל. ההיתר היחיד הוא במקרה בו 

הישראל כפוי על ידי הגוי לעשות את מעשיו. כך עולה גם 

מהניסוח שהובא לעיל מפירוש המשנה שאסור לעזור 

למשחיתים בהשחתה, שאולי יש להבינו כמדגיש, 

 שכאשר מדובר בשותפות ברציחה הדבר חמור במיוחד. 

 ד. היתרים המוזכרים בגמרא

במהלך הדיון בגמרא מוזכרים שני היתרים: היתר למכור 

כלים המשמשים להגנה, והיתר למכור   -להם "תריסים"  

ל"פרסאי דמגני עלן". ההיתר הראשון ברור. מדובר, כפי 

שעולה מהגמרא שם, בנשק שעשוי לשמש 

להתקפה רק במקרים חריגים מאד, ולכן אין 

מניעה למכרו. אך מה עומד בבסיס ההיתר 

השני? אם סוברים כשיטת רש"י וריא"ז 

)הסוברים שטעם האיסור הוא שלא יזיקו 

לישראל( קל יחסית להבין את ההיתר, שכן 

התועלת לישראל גדולה מהנזק בנשק זה. 

מה באשר לשיטה השנייה בראשונים )שהאיסור איננו 

 תלוי בנזק לישראל(? 

אזכיר תחילה שני הסברים אפשריים שלא ראיתים: ניתן 

היה להציע שזהו היתר משום פיקוח נפש, וכן ניתן היה 

להציע שאם הגויים מגנים עלינו הרי זה סימן שהם 

שלטון הגון ואין לחשוש שהם יוציאו בני אדם להורג שלא 

, נאמן לשיטתו שהאיסור )טז, א ד"ה 'והאידנא'(בצדק. הריטב"א 

הוא משום לפני עיוור, סבור שכל שלהצלתנו אין בו 

משום לפני עיוור. נראה שהטעם הוא שאדם אינו צריך 

להימנע מעשיית פעולה סבירה להגנת האינטרסים שלו, 

גם כאשר הדבר עשוי לגרום בעקיפין לאחר לעבור על 

 איסור. 

כותב שהטעם הוא משום הכרת   )טו, ב ד"ה כותיים( המאירי  

הטוב: "כל שאדם חוסה בצלו ראוי לעזרו כפי האפשר". 

נראה מדבריו שהחובה המוסרית לעזור למי שמגן עלינו 

גוברת על החשש שהוא יעשה בו שימוש שאינו ראוי. 

פירוש אפשרי אחר הוא שמכיוון שנעשה בנשק שימוש 

לטובה ושימוש לרעה, השימוש לטובה גובר וניתן להקל. 

אם מדובר בלפני עיוור דאורייתא, קשה להבין את ההיתר, 

אך אם מדובר בגזרה מדרבנן קל יותר להבין הסברים 

אלו. הסיבה שבגללה אין איסור דאורייתא יכולה להיות 

שאין וודאות גמורה שייעשה שימוש בנשק להריגה, או 

 משום שאפשר להשיג את הנשק ממקור אחר.

 ה. סיבות להקל במדינת ישראל

יש שלמדו מההיתר למכור נשק למדינות המגנות עלינו, 

ובמיוחד מהסברו של המאירי להיתר, שניתן גם להתיר 

סיבה נוספת להקל  11למכור נשק למדינות בעלות בריתנו.

היא שצרכי תעשיית הנשק ואולי גם צרכי הדיפלומטיה 

של מדינת ישראל חשובים כמו פיקוח נפש. אמנם אין 

מדובר בהערכה קונקרטית, לפיה בלא המכירה יינזקו כך 

וכך אנשים, אולם מצויות דוגמאות לפיהם בהלכות ציבור 

מתייחסים לצרכים חשובים של הציבור כפיקוח נפש. כך 

למשל, אחד מהסברי הגמרא לתקנה האוסרת על פדיון 

שבויים יותר מכדי דמיהם הוא משום דוחקא דציבורא, 

 11וזאת, בפשטות, אף במקום בו מצוי לשבוי סכנת מוות. 

כמובן שאין בידינו את הנתונים הרלוונטיים כדי להעריך 

את המציאות בעניינים אלו, אולם ניתן גם לחשוב 

שתמיכת המדינה במדינות הנתפסות בעולם כ'מצורעות' 

 דווקא מזיקה לצרכים הדיפלומטיים של המדינה.

 ו. חילול השם וסולם הערכים האוניברסלי

שיקול נוסף שנכנס כאן הוא בעיית חילול 

השם. המציאות בה המדינות הדמוקרטיות 

המובילות מגבילות ייצוא נשק למדינות 

הדיקטטוריות ודווקא מדינת ישראל שצריכה 

להיות אור לגויים משתפת איתם פעולה 

עשויה להיות בעייתית מאד. סעיף שלם 

 19בהלכות חילול השם מוקדש לזה הנעשה בפני הגויים. 

תכולתו של איסור חילול השם רחבה יותר ככל שמדובר 

בדמות חשובה יותר אשר הציפיות ממנה גבוהות יותר, 

או כשמדובר בדמות המזוהה יותר עם התורה. על כן ניתן 

 13לומר שהאיסור חל בצורה משמעותית על המדינה. 

ייתכן, שרמה חמורה במיוחד של חילול השם יכולה 

 11לעמוד אף מול פיקוח נפש.

אפשר אף להעלות סברה לפיה אין מדובר רק בחילול 

השם, אלא שברגע שהנורמה המוסרית בעולם כולו עולה 

בנושא מסוים, גם כאשר קיים לגביו היתר בתורה הוא 

 נעשה לחיוב הלכתי, וכפי שסוברים רבים בעניין עבדות.

אולם, במקרה שלנו הנורמה המקובלת בחברה הלא 

יהודית אינה עומדת רק בניגוד להיתר שהתירה התורה, 

 -אלא היא גם מתנגשת עם ערכים הלכתיים אחרים  

ערכי ביטחון המדינה. בעניין זה מורכב הרבה יותר 

סעיף שלם בהלכות 
חילול השם מוקדש 
לזה הנעשה בפני 

הגויים

את   2 לפרש  מסתבר  שלא  היא  וראייתו  ח,  ס"ק  שם  הגר"א  ביאור 
איסור מכירת הדברים הנמנים בפרק ראשון בעבודה זרה דווקא כשאי 
בעניין  ב  ד,  ולווה  מלוה  למלך  משנה  גם  ראה  מאחר.  להשיג  אפשר 

 ללוות בריבית מאדם שיכול להלוות לאחרים.   

 
שו"ת עשה לך רב א, סימן טו; הרב יעקב אפשטיין, 'יצוא נשק',   11

את דברי העורך, הרב   2)וראה שם בהערה    111תחומין יא, עמ'  
 ורהפטיג, המציגים עמדה חולקת(.  

שו"ת חתם סופר ה, קעז. להרחבה בנושא   ;ראה גיטין מה, א   11
הגדרת סכנה בהלכות מדינה ראה הרב יצחק ברט "גדרי פיקוח נפש 
ציבורי: הרש"ז אוירבך, הר"ש ישראלי והר"ש גורן", תחומין כט, עמ' 

386 . 
ראה אנציקלופדיה תלמודית כרך טו, ערך 'חילול השם' בייחוד   19

סעיף ו. אחת הדוגמאות היא קביעת התוספתא )בבא קמא י, טו( 
 שגזל הגוי חמור מגזל ישראל מפני חילול השם.

יא. ביחס למדינה ולמנהיגיה -ראה בדברי הרמב"ם יסודי התורה ה, י  13
ראה לדוגמה: גיטין מו, א ורמב"ם מלכים ו, ה )מוכנות לכבד את 
השבועה שנשבעו לגבעונים לכרות להם ברית על אף שהשבועה לא 
חלה(; יבמות עט, א )נכונות להרוג את בני שאול, כנגד דין תורה )!( 
כדי להפיס את דעת הגבעונים בשל רדיפותיו של שאול המלך(. ניתן 

יש הסוברים שחובת "ועשית   -להוסיף נקודה קשורה אך מעט שונה  
הישר והטוב" מוטלת באופן מוגבר על הציבור, ראה שו"ת חתם סופר 

 יורה דעה שלט, ט.
וכן   11 מיבמות  הקודמת  בהערה  שהובא  מהמקור  ראיה  כדמות 

שמנומק  העבירות,  כל  על  השמד  בשעת  הנפש  את  למסור  מהחיוב 
 בתוספתא )שבת טו, יז( ובראשונים נוספים משום חילול השם.



להתחשב בשיקולי חילול השם או לקבוע נורמות 

)ראה שו"ת מוסריות חדשות. האגרות משה והחלקת יעקב  

נחלקו בשאלה   חלקת יעקב או"ח סימן לד ואה"ע סימן יב וסימן טז( 

האם להתחשב בחילול השם, בשני דיונים: הכנסת כלב 

נחייה לבית כנסת, על אף שבבתי תפילה של גויים הדבר 

י של המקום המקודש, והפרייה  אסור ונחשב ביזו

מלאכותית לאישה נשואה שנתפסה אצל קתולים כמעין 

בנוסף, בנושאים שאין לגביהם נורמה ברורה  15גילוי עריות.

בעולם, וסביר שישנו פער בין האמנות עליהן חתומות 

המדינות לבין מעשי חלק מהן בפועל, לא ברור לחלוטין 

 16כיצד קובעים מהו הרף המוסרי הנדרש.

נקודה חשובה אחרונה בהקשר של חילול השם היא 

שהוא יכול לשמש כחרב פיפיות. סוג אחד של חילול 

השם, שהעיסוק בו פותח מאד בבית מדרשו של הרב צבי 

יהודה, מתקיים כאשר עם ישראל סופג הפסדים 

במלחמות או בניהול מדינתו. הדברים מבוססים על דברי 

 )לו, כ; רעיונות דומים מצויים הרבה בנביאים וכתובים(הנביא יחזקאל  

 שכאשר עם ישראל נמצא בגלות זהו חילול השם גדול.

 ז. סיכום ודעת ראש הישיבה

קשה להעלות דבר ברור ממכלול המקורות שהוצגו. לצד 

ת  עו הרת ה ו  , א מר בג ע  פי מו ה י  נ ו עקר ה ר  סו האי

האינסנקטיבית מסיוע למדינות דיקטטוריות, הועלו כאן 

כמה נימוקים להקל: א. הסוברים שאין איסור במכירה 

לגוי כאשר הוא יכול להשיג את הנשק באופן עצמאי. ב. 

החשבת הצרכים המדיניים והבטחוניים של מדינת 

ישראל במכירה כצרכי פיקוח נפש. ג. סיוע למדינות בנות 

ברית שלנו. ההיתרים אינם פשוטים, שכן ההיתר הראשון 

נתון במחלוקת גדולה, על ההיתר השני ניתן להתווכח 

בהערכת המציאות, וההיתר השלישי מבוסס על הרחבה 

של שיטת המאירי בסוגיה. זאת בנוסף לבעיות הקשות 

שיש מצד חילול השם. כאמור למעלה, אין בידינו את 

המידע הנדרש כדי להכריע בשאלה, אך לפחות ניתן 

לדלות מהמקורות שצריך הצדקה משמעותית כדי 

להתיר. דעת ראש הישיבה הרב רבינוביץ' היא שאין 

להתיר את המכירה ולהשתתף במעשי עוול שכאלה, ולפי 

 מה שהבנתי הוא מפקפק בנחיצות של המכירה.

להרחבה ומקורות נוספים בעניין ראה: יצחק הנשקה, 'דרכי הגויים  15
 כבסיס לשיקול הלכתי', צוהר לד )תשס"ט(.  

ביחס למוסר המלחמה, יש שהדגישו שאין להתחשב בנורמה   16
המוכרזת אלא בזו הנוהגת. עם זאת, ייתכן שבנושא חילול השם אין זה 
המדד, ואפשר שיש להתחשב בארגונים לא ממשלתיים שמתווים את 
הטון המוסרי. למקורות והתלבטות בנושא ראה: הרב אברהם ישראל 
שריר, 'על קידוש השם במלחמת מצווה', צוהר לא )תשס"ח(, סעיפים 

  י.-ו

בחלק השני של מורה הנבוכים דן הרמב"ם בסוגיית 

שלוש דעות: דעת   )יג( קדמות העולם. הרמב"ם פורס שם 

התורה הסוברת שהעולם נברא יש מאין, דעת אפלטון 

שהעולם נברא מחומר קדמון ודעת אריסטו שהעולם 

כולו קדמון. רבים טוענים, ובצדק מסוים, שפרקים אלו 

ואחרים במורה נבוכים וכן בספרי ראשונים נוספים אינם 

רלוונטיים, ולכן מדריכים ללמוד פרקים אחרים או הוגים 

מאוחרים יותר. כמו שכתבתי, יש צדק מסוים בטענה זו, 

אך איני מסוגל להתעלם מכך שלא מעט מהסוגיות 

והרעיונות שמעלים הראשונים מעוררים אצלי עניין 

עמוק, ואני מאמין שמתוך לימוד רציני וכנה נוכל להגיע 

 לפירות מתוקים.

במאמר זה ארצה לעסוק בהשלכה מתורת הבריאה של 

הרמב"ם שקשורה לחלקים נוספים בתורתו, ובהשוואתה 

 לדברים של המהר"ל מפראג. 

 יוצר מכוון ועולם חופשי -רמב"ם 

כא מסביר הרמב"ם את ההבדלים בתפיסת -בפרקים יט 

לוהות בין אמונת הקדמות והחידוש. לדעת בעלי -ה 

הקדמות, העובדה שהעולם קיים 'כמו שהוא' היא 

הכרחית. אין לדמיין מציאות בה החוקים שונים. הקב"ה 

הוא ה'עילה' של העולם וחוקיו, אך העובדה שהעולם 

נאצל מהקב"ה היא הכרחית ומחויבת. הרמב"ם, שמאמין 

בחידוש, מודה לאריסטו שהעולם פועל על פי חוקים ואף 

. אמנם, )כט( מודה שרוב הזמן הוא מתנהל על פיהם  

משמעותו של החידוש היא שחוקים אלו הם פעולה של 

כוונה, הם אינם 'הכרחיים'. היה ניתן לדמיין את העולם גם 

בלי חוקי הטבע, ואף אפשר להעלות על הדעת שאין 

. אם נסכם את ההבחנה של הרמב"ם )יסודי תורה א, ג(עולם 

בלשונו נגיד כך: מאמיני הקדמות מאמינים שהעולם הוא 

שכלי, ואילו מאמיני החידוש סוברים שהעולם -מוכרח 

 מכוון.-הוא אפשרי

בפרק כה הרמב"ם מסביר מדוע על פי התורה הכרחי 

להאמין בחידוש. הרמב"ם מדגיש שלא פשט הפסוקים 

הוא הסיבה, שכן יש פעמים שאנו מפרשים את הפסוקים 

שלא כפשוטם. הרמב"ם נותן שלושה טעמים. הטעם 

הידוע הוא שאם נאמין בקדמות יהיה עלינו לדחות את 

האמונה בניסים המהווים שינוי של חוקי הטבע. ברור 

שלפי אריסטו העולם חייב להתנהל על פי חוקי הטבע, 

ואין לתאר שיכול להיות נס שמשנה את החוקים הללו. 

לעומת זאת, לפי מאמיני החידוש, ניסים יכולים להתקיים 

 ואנו יכולים להאמין בסיפורי התורה. 

אמנם, טעם זה לא מספיק לשיטת הרמב"ם. הרמב"ם 

מאמין כי ניסים הם אפשריים, גם בעבר וגם לעתיד, אך 

פי דרכו וטבעו, -'מעדיף' שהעולם ימשיך להתקיים על 



ולצמצם ככל האפשר חריגות מהטבע. הזכרנו כי 

הרמב"ם מונה שלושה טעמים. הטעם הראשון הוא 

ששיטה זו "הורסת את התורה מעיקרה". לאחר מכן 

הרמב"ם מוסיף את הטעם המפורסם של ביטול הניסים, 

לכן קשה להסביר שחוסר האמונה בניסים הוא ביטול 

 1התורה וברור שמדובר בשני טעמים שונים.

נדמה שקביעה זו מתבארת בהמשך הפרק. הרמב"ם 

מסביר שכשנאמין בחידוש העולם יפלו שאלות שניתן 

 לשאול על התורה, ואלו דבריו:

ודע כי עם האמנת חדוש העולם יהיו האותות 

כלם אפשריות ותהיה התורה אפשרית, ותפול כל 

שאלה שתשאל בזה הענין, עד אם יאמר למה שם 

השם נבואתו בזה ולא נתנה לזולתו, ולמה נתן 

השם תורתו לאומה מיוחדת ולא נתנה לאומה 

אחרת, ולמה נתנה בזה הזמן ולא לפניו ולא 

, ולמה צוה באלו המצות  ו לאחרי

והזהיר באלו האזהרות, ולמה ייחד 

הנביא באלו הנפלאות הנזכרות ולא 

היו זולתם, ומה כוונת השם באלו 

התורות, ולמה לא שם אלו הענינים 

המצוה בהם והמוזהר מהם בטבענו 

אם היתה זה כוונתו, יהיה מענה אלו 

השאלות כולם, שיאמר כן רצה או כן 

 גזרה חכמתו 

 )מורה הנבוכים ב, כה(

נסכם את השאלות: למה משה נבחר להיות נביא? למה 

עם ישראל נבחר לקבל את התורה? למה התורה נתנה 

דווקא בזמן בו נתנה? למה נצטווינו דווקא במצוות 

ואיסורים אלו? למה משה עשה דווקא את הניסים אותם 

הוא עשה? מהי כוונת הקב"ה בנתינת התורה? למה 

 הקב"ה לא שם את המצוות בטבענו?

הרמב"ם טוען שבאמונת החידוש התשובה לכל השאלות 

האלו אחת: כך רצה ה'. יש לציין שעל חלק משאלות אלו 

נותן הרמב"ם מענה אחר. לדוגמה, לגבי כוונת ה' בתורה 

הרמב"ם מרחיב שמטרת התורה הוא תיקון הנפש ותיקון 

. אמנם, הטענה בפרק שלנו משתלבת כח(-כז חלק ג,הגוף )

(  יפה עם טענתו של הרמב"ם   שהוא לא נזקק )ג, כו

 להסביר את טעמי פרטי המצוות. 

נחזור לעיקר הטענה. אמונת החידוש מאפשרת לנו 

להאמין בתורה. אם היינו מאמינים בקדמות, היינו 

שואלים את עצמנו שאלות רבות על האופן בו היא ניתנה 

)על וכדו'. שאלות אלו היו מחייבות אותנו אחת משתיים  

: לעקם את פשטי התורה בשביל פי הרמב"ם בסוף פרק כה( 

שיסתדרו עם טענתנו או לחילופין לדחות את התורה 

ומצוותיה ולבחור בדרך אחרת. האמונה בחידוש פוטרת 

אותנו מהתעסקות בשאלות אלו, היא הופכת אותן 

 לחסרות משמעות. 

ברור שאין כוונתה של אמונת החידוש לומר שלהקב"ה 

יש חופש בחירה. אל לנו לקבוע אמירות שונות על 

הקב"ה ולדרוש למצוא בהן משמעות. משמעותה של 

אמונה זו היא שאנחנו רואים את התורה ואת המצוות 

בהסתכלות פשוטה, מעשה   9כפעולה מכוונת, 'בחירית'. 

שנעשה בבחירה הוא משמעותי בעינינו ואנחנו מייחסים 

לו מטרה ומשמעות שלא קיימות בדברים טבעיים. גם 

אם אבין מדוע זברה עושה דברים מסוימים, עדיין לא 

אייחס לזה משמעות. לעומת זאת, כשאני מדבר על 

אדם, אני מניח שיש לו מטרות ושמעשיו לא נובעים רק 

מתוך חוק מכאני אלא מתוך רצון ובחירה. 

באופן פרדוכסלי, כלפי מעשי ה', הנחת 

המשמעות מייתרת את הצורך בחיפוש 

אחריה. אם אני מניח שהפעולה נובעת מחוק 

אנסה להבין את החוק, אך כאשר אני עומד  -

מול הרצון הבחירי, אני יכול לפטור עצמי 

באמירה: כך רצה ה', מבלי לאבד את האמונה  

שיש היגיון ומשמעות בדברים. כמו שנרמז 

לעיל, רעיון זה מהווה מקור להתמודדותו של 

הרמב"ם עם טעמי המצוות. הרמב"ם סובר שיש להבין 

את תכליתן של המצוות בלי לתת טעמים מלאכותיים 

 .)ג, כו(לכל דבר 

לעניות דעתי, גם החשיבות הרבה שהרמב"ם מייחס 

קשורה ז; שמונה פרקים, ח(  -)הלכות תשובה ה לבחירת האדם  

במה שהסברנו כעת. העובדה שהאדם רואה את מצוות 

התורה כבעלות משמעות ומטרה, אך לא כחוק הכרחי 

וכטבע, מעודדת אותו לקיים אותן. אדם שנכפית עליו 

מערכת מצוות שהיא כעין מרשם רפואי או הוראות 

הפעלה, יכול לראות אותה כמערכת מכאנית ועיוורת. 

כאשר הוא מאמין שהתורה 'רק' אפשרית ושהוא נצטווה 

לעשות כך, הוא נרתם לקיום רצון זה, אפילו במקרים 

בהם הוא לא ירד לעומק הסיבה וההיגיון. במילים אחרות, 

התפיסה האריסטוטלית נפגשת בסופו של דבר עם 

שסברו שיש לקיים   -שיטת ה'כלאם'    -הפכה המוחלט  

את המצוות רק כי ה' רצה, בלי לנסות להבין את ההיגיון 

של הציווי. במבט קיומי, אין הבדל בין המערכות האלו 

מפני שהם כופות את האדם ולא נותנות לו מרחב הבנה 

 ובחירה.

 סדר העולם וזהות האדם -מהר"ל 

ב'תפארת ישראל' עונה המהר"ל )במודע או שלא 

מדוע עם ישראל   -במודע( לרוב שאלותיו של הרמב"ם  

בפירושו כותב אבן שמואל כך: "דעה זו עומדת בסתירה גלויה לדת,  1
לוה שלם בתכלית השלימות שהוא כל יכול" )מורה -המאמינה ב 

(. 3נבוכים עם פירוש יהודה אבן שמואל, מוסד הרב קוק, חלק ד, עמ'  
לדעת אבן שמואל, הבעיה היא ההשלכה הפילוסופית הרחבה של 
הקדמות. לדעתי, קשה לפרש כך את 'הריסת התורה' דווקא ולא 
האמונה. ניתן להסביר דבר נוסף, שאין להאמין במתן תורה כולו 
וממילא התורה מתבטלת. וכך כותב ראש הישיבה הרב שילת 
בהקדמות )עמ' קצו(. ניתן להקשות על כך שגם למאמיני הקדמות 
הנבואה אפשרית, אלא שיש להבין שהכרחי שמתן תורה יהיה אירוע 
חד פעמי ולכן אין הוא אפשרי לדעת אריסטו. למרות זאת בחרתי 

  להביא בגוף המאמר הסבר אחר שמתקשר לשאר הפרק.

בעולם,   9 שעוסקת  הקדמות,  שאלת  את  הופך  הרמב"ם  זו  בנקודה 
שלדעת  נזכיר  ולמצוות.  לתורה  היחס  הוא  עניינה  שעיקר  לשאלה 
)ב,  לתת מענה מדעי לשאלת הקדמות  עקרונית  מניעה  יש  הרמב"ם 
אלא  אונטולוגי  או  מדעי  עיקרון  בחידוש  רואה  לא  הרמב"ם  אכן  יז(. 

 תיאולוגי.



, )יז, כה( , למה התורה נתנה בדור המדבר  )א, עמ' ח( נבחר  

ולמה   )ד, ז( מהי כוונת ה' בנתינת התורה ומדוע ציווים אלו  

 .)א, עמ' ח(הקב"ה לא שם את המצוות בטבענו 

על הרבה מהתשובות של המהר"ל היה יכול להפטיר 

הקורא הרציונאלי שהוא מניח את המבוקש. לדוגמה, הוא 

שואל מדוע עם ישראל קיבל את התורה וקובע שרק עם 

ישראל מתאים לקבל אותה. לדעתי צריך להבין את 

העיקר, שחוזר ושב בתשובות של המהר"ל ובמקומות 

התורה היא 'הסדר' של   -נוספים בתפארת ישראל  

המציאות. היא החוק על פיו העולם מתנהל, והמצוות הם 

המעשים היחידים שמבחינה 'טבעית' יכולים להביא את 

אמת ” האדם למטרתו בעולם. המהר"ל קורא לתורה  

ביטוי זה מקביל לשימוש של   )תפארת ישראל יח(. “  בעצם 

הרמב"ם במילה 'אמת' ביסודי תורה: "כל הנמצאים... לא 

. אצל )יסודי התורה א, א( נמצאו אלא מאמתת המצאו"  

המהר"ל, אמת מקרית היא התאמה של 

אמירה או קביעה למציאות. לעומת זאת, 

'אמת בעצם' היא מציאות שקיימת בזכות 

עצמה ולא תלויה בדבר אחר, כמו  'מחויב 

 המציאות' אצל הרמב"ם. 

אם נחזור למחלוקת של אריסטו והרמב"ם, 

נמצא שהמהר"ל נוקט בדרכו של אריסטו, 

אך לא לגבי העולם אלא לגבי התורה. על פי 

המהר"ל, התורה היא החוק על פיו העולם 

עובד, אין לתאר את העולם או את האדם 

ללא התורה והמצוות. התורה והמצוות אינן רק עצות או 

 -המלצות, הן טבע של האדם שאילו לא היו קיימים  

 לאדם ולעולם לא היה קיום.

כמו שהזכרנו, גישה זו קשורה בשיטתו של המהר"ל 

בטעמי המצוות. המהר"ל ניצל מחששו של הרמב"ם, 

עיקום התורה בשביל להסביר מדוע היא דווקא כך, על 

ידי הליכה בדרכו של הרמב"ם עצמו. כלומר, המהר"ל 

מסביר שאין צורך למצוא טעמים למצוות, אלא יש 

לקיימן מתוך תודעה של גזירה. אולם, גזירה זו אינה פועל 

לוהית אלא של טבע בעל היגיון פנימי. -יוצא של בחירה  

האדם מכיר בכך שהמצוות הם הדבר היחיד שיכול 

להביא אותו למטרתו מכיוון שעל פיהן הכול נקבע 

 . תפארת ישראל ז()

ברצוני לשתף אתכם בסיפור שיבהיר את חסרונה של 

שטת המהר"ל, אך נדמה לי שבסוף יראה גם את יתרונה. 

באחת מהחבורות של השיעור שלנו עם הרב אליאב, 

עסקנו באופיים של השבטים השונים של עם ישראל. 

אחד מהמשתתפים תקף את ההסתכלות לפיה לכל 

שבט אופי מסוים ותכונות שמקשרות את כל  בני השבט. 

בעיניו, ובהתחלה הסכמתי איתו, מחשבה כזו רומסת את 

יכולתו של הפרט לבחור ולהחליט את ייעודו האישי. חבר 

אחר הגן על שיטה זו. הוא טען שבמחשבה זו יש משהו 

יפה והיא מראה את המורכבות וריבוי הגוונים שבעם 

ישראל. על אף שגם דבריו מצאו חן בעיני, הייתי מוטרד 

 מהמשמעות של מחשבה כזו על הפרט. 

אחרי כמה רגעים, הכתה בי המחשבה שגם בעמדה של 

הרמב"ם ושל החבר הראשון, שמדגישים שניהם את יסוד 

ווצר בעיה. בחירה  הבחירה החופשית, עלולה להי

ואפשרויות בחירה בלתי מוגבלות עלולות להביא 

לסתמיות. אין זה משנה מה אבחר, וזה גם לא משנה מה 

הקב"ה בחר, הכול הופך דומה ושווה ומאבד את זהותו 

האישית ואופיו הייחודי. לעומת זאת, בהסתכלות של 

המהר"ל, גורלו של האדם היהודי הוא לעשות את 

המצוות וללמוד תורה. כך גם גורלו של נער 

ם  עי ברג נקבע מראש.  ן  משבט שמעו

הראשונים אולי קשה לעכל את הגורל הנכפה 

עליך, אך לאחר עיכול אתה מוצא קרקע 

איתנה עליה אתה ניצב. המחשבה שהכרחי 

שאני אהיה מצווה במצוות ושהכרחי )ולא רק 

מומלץ( שאקיים את המצוות, מצילה אותי 

מתלישות ומעגנת את הזהות שלי בעקרונות 

 חזקים ו'אמתיים'.

בעיני, זה היופי בשיטת המהר"ל. אני מקיים 

את המצוות מכיוון שזה אני. 'אין לי ברירה', אך לא 

כאמירה אומללה ומדוכאת, אלא כהכרה עמוקה 

והשלמה עצמית. קיום המצוות יכול להפוך אפילו יותר 

עמוק. אני מקיים את המצוות לא רק כי הן מביאות אותי 

למקום מסוים או עוזרות לי. אני מקיים אותן כי זה הדבר 

המתאים לי ביותר, כי אני מכיר בכך שזה גורלי ומקור 

 זהותי.

אני לא מכריע בין הדעות. במקרים מסוימים מתאים כך 

ובמקרים אחרים כך. גם הביקורת שסיימנו בה על 

הרמב"ם לא מוחלטת ולא הכרחית, והדברים שכתבנו 

קודם נשארים במידה רבה בעינם. אך אני מקווה 

שהצלחתי להראות שיש מה להעמיק גם בנושאים 

על ידי לימוד מעמיק, השוואה   3ארכאיים כמו בריאה, 

 ופיתוח של הרעיונות.

 

לעניות דעתי, נושא הבריאה יכול להוביל למשמעויות נוספות רבות.  3
אך ראשונים אחרים מקשרים את  ,הרמב"ם חיבר נושא זה עם התורה

  זה לסוגיות אחרות.



אחת השאלות שהעידן המודרני העמיד לפתחו של עולם 

התורה היא שאלת מעמד האישה. השינוי שהתרחש 

במקומה של האישה בעולם הינו דרמטי ביותר. לא רק 

שנשים יודעות קרוא וכתוב, הן גם רוכשות השכלה 

גבוהה באוניברסיטאות הטובות ביותר. כמו כן, יציאתן של 

נשים לעבוד זו כבר תופעה מובנת מאליה, ופעמים רבות 

הן אף מרוויחות יותר מבעליהן. המעורבות של נשים בכל 

תחומי החיים הביאה נשים רבות לרצות להגביר את 

מעורבותן גם בתוך עולמה של הדת. כיום, ישנן נשים 

שרוצות ללמוד תורה, להשתתף במניין ועוד. תופעות אלו 

 הולידו דיונים רבים וגדולים.

איני מתכוון במאמר זה לעסוק במתן תשובות לשאלות 

במה נשים צריכות להשתלב, איך,   -אלו  

כמה ולמה. אני רוצה לעסוק בנקודה 

ראשונית יותר, והיא הגישה שצריכה להיות 

לנו לדברים מעין אלה, לפני שאנו ניגשים 

לשאלה הפרקטית )אין הכוונה ליחס הכללי 

למעמד האישה, אלא לעצם הבקשה ליותר 

מעורבות בעולם התורה(. כיוון שכך, דומה 

כי הדברים יפים לא רק לנושא של מעמד 

האישה, אלא ניתן ליישמם גם בתחומים 

 נוספים.

לשם כך, ברצוני לעיין בפרשיית פסח שני, המופיעה 

 בפרשת השבוע:

ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם ולא יכלו 

לעשת הפסח ביום ההוא ויקרבו לפני משה ולפני 

אהרן ביום ההוא: ויאמרו האנשים ההמה אליו 

אנחנו טמאים לנפש אדם למה נגרע לבלתי 

הקריב את קרבן ה' במעדו בתוך בני ישראל: 

ויאמר אלהם משה עמדו ואשמעה מה יצוה ה' 

לכם: וידבר ה' אל משה לאמר: דבר אל בני ישראל 

לאמר איש איש כי יהיה טמא לנפש או בדרך 

רחקה לכם או לדרתיכם ועשה פסח לה': בחדש 

השני בארבעה עשר יום בין הערבים יעשו אתו על 

 מצות ומררים יאכלהו: 

 יא(-)במדבר ט, ו

פרשה זו מתרחשת שנה לאחר יציאת מצרים. בפעם 

הראשונה בני ישראל עומדים לקיים פסח דורות, זכר 

ח  י להנ יש   . בלבד ה  י שנ לפנ ם  ציאתם ממצרי לי

הזיכרון של יציאת מצרים   -שההתרגשות הייתה גדולה  

עוד טרי במוחם, ועתה יש אפשרות, כביכול, לחוות אותו 

מחדש. אולם, הייתה קבוצת אנשים שהיו טמאים 

בטומאת מת, ולא יכלו להקריב את הפסח. אנשים אלו 

החליטו לבקש ממשה, אולי בכל זאת יוכלו להשתתף 

 בקרבן.

לכאורה, הם ביקשו בקשה מוזרה. הרי ההלכה אומרת 

שאסור להם להקריב, אז מה יש לדון? כלשונו של אור 

 החיים:

צריך לדעת טענת האנשים במאמר למה נגרע, 

הלא טעמם בפיהם יענו אנחנו טמאים, ומה 

 1מבקשים ליתן להם תורה חדשה?

 )אור החיים במדבר ט, ז(

משה היה יכול לדחות אותם על הסף, הוא היה יכול 

לטעון "וכי הקב"ה לא ידע שיהיו אנשים שלא יוכלו 

להקריב? כנראה שהוא לא רוצה שתקריבו!". אף על פי 

כן, משה שואל את הקב"ה מה דינם, והקב"ה מחדש את 

 דין פסח שני.

הפתרון של פסח   -יש לשים לב כאן לנקודה מעניינת  

שני לא עונה על בקשתם של האנשים הטמאים! טענתם 

הייתה "למה נגרע לבלתי הקריב את קרבן ה' 

", אבל פסח שני איננו במועדו בתוך בני ישראל 

"במועדו" של פסח ראשון, ולא מקריבים אותו 

יחד עם שאר העם. למרות זאת, האנשים 

הטמאים מקבלים את הפתרון של פסח שני, 

 ולא מערערים עליו. 

א:  , נמצא שכל הסיפור משונה הו כן אם 

האנשים הטמאים מבקשים בקשה שלכאורה 

נוגדת את ההלכה. משה לא מתנגד אלא מעלה 

את העניין לפני ה', וכשהקב"ה נותן פתרון שלא 

 עונה על בקשתם בצורה שלמה, הם לא מתלוננים.

 נראה שהמפתח להבנת הסיפור נמצא בדברי חז"ל:

ויאמרו האנשים ההמה אליו, מגיד שהיו בני אדם 

 כשרים וצדיקים וחרדים על המצוות 

 )ספרי במדבר סח(

משה זיהה שהאנשים הטמאים פנו אליו מתוך יראת 

שמים. הוא ראה שהם לא סתם באים לקנטר על 

הנוקשות של ההלכה, ולא באים לקדם כל מיני אג'נדות 

ומגמות. הם פשוט רצו לזכות גם הם להקריב קרבן פסח, 

ולהודות לקב"ה על זה שהוציא אותם ממצרים יחד עם 

שאר העם. כיוון שראה משה שכוונותיהם טהורות, 

החליט לשאול את הקב"ה, ובאמת הקב"ה נענה. דא 

עקא, הפתרון לא בדיוק סיפק להם את אשר ביקשו, אבל 

הם   -פה אנו רואים עדות גדולה ליראת השמים שלהם  

קיבלו את הפתרון של פסח שני, ולא התלוננו. הם הכירו 

בכך שיש כללים וחוקים, שלא כל מה שאנו שואפים 

לעשות, גם אם מדובר בשאיפות המגיעות ממקום טהור, 

אפשר ליישם בפועל. להלכה יש גבולות )שכמובן אינם 

 סתמיים(, ואנו מחוייבים אליהם.

כמדומני שאת העקרונות שניתן ללמוד מסיפור זה, יש 

 עיין בדבריו מה שתירץ על שאלה זו, ועיין ברש"י על פסוק ז. 1



ליישם גם בדורנו ביחס לשאלת מעמד האישה. יש 

הדוחים על הסף, שברור להם שאין לתת לנשים מקום 

בתחומים התורניים. הרבה מהם יטענו שטענותיהן של 

אותן נשים לא נובעות מתוך יראת שמים, אלא מאג'נדות 

פמיניסטיות כאלה ואחרות. אולם, נראה לי שהסתכלות זו 

מוטעית. כמובן שיש הרבה שאינן פועלות דווקא מתוך 

יראת שמים, אך ישנה גם קבוצה לא קטנה שהרצון שלה 

להיכנס לתוך עולם התורה מגיע מתוך יראת שמים 

 אמתית.

אנו תמיד מדגישים את המרכזיות של לימוד בתוך עבודת 

ה', שעל האדם להשקיע כל רגע פנוי בלימוד תורה. אנו 

אפילו מקצרים את השירות הצבאי כדי לגדול בתורה. 

האם זה מפתיע שאישה עם יראת שמים רוצה גם היא 

להיות חלק מהעולם הנפלא של לימוד 

 9התורה?

נקודה זו נכונה לא רק כלפי לימוד התורה, 

נוספים. אחד  ן תחומים  ו ו אלא גם במג

הנושאים הבוערים כיום הוא שאלת השירות 

לאומי רואה -הצבאי לנשים. הציבור הדתי 

אנו מדברים ללא  -בשירות הצבאי ערך עצום 

הרף על המצווה הגדולה שיש בשירות, 

משבחים את בנינו שהולכים לשרת בסיירות 

ויוצאים לקצונה ועוד. בעקבות זאת, מובן מאד שישנן 

בחורות אידיאליסטיות שרוצות גם הן להשתתף בשירות 

 הצבאי ובשמירה על בטחון המדינה.

כפי שאמרתי, לצערנו יש גם הפועלים מתוך מניעים 

ן  ל בי רים, במגמה לטשטש את הגבו שאינם טהו

המגדרים, אך קבוצה לא קטנה באמת פועלת מתוך 

יראת שמים ואידיאלים. כמובן, לא תמיד קל לזהות מתי 

הרצון לשינוי בא מתוך יראת שמים, ולכן יש לבחון את 

 הדברים בזהירות, אך דומני שזה לא עד כדי כך קשה.

ברם, כל זה לא אומר שאנו צריכים לקבל כל בקשה 

שאנו מזהים כמגיעה ממקום חיובי. לפעמים, מתוך רצון 

גדול לעבוד את ה', אנו מגיעים למסקנות מוטעות, כפי 

שקרה לנדב ואביהוא. בהקשר זה אנו צריכים ללמוד 

אמנם הוא לא דחה את הטמאים על הסף, אך   -ממשה  

הוא גם לא נענה מיד, אלא שאל את הקב"ה מה לעשות. 

בימינו אין לנו אפשרות לקבל תשובות ישירות מהקב"ה, 

אבל אנו צריכים ליישם את העיקרון. אסור לנו מיד לאשר 

כל בקשה, אלא לראות מה אפשר ורצוי לקיים בתוך 

ן הכוונה רק להלכה  גבולות ההלכה )אי

הפורמאלית. קיימים דברים שליליים שאינם 

ן  אי בן שגם אותם  כמו ו רש,  סור מפו אי

לאפשר(. לפעמים, הפתרון שנמצא לא יענה 

לגמרי על הרצון של המבקשים, אבל אם 

הבקשה באמת באה מתוך יראת שמים, 

המבקשים יבינו זאת ויקבלו את עולה של 

ההלכה. יש להוסיף, שלא כל דבר שמתאפשר 

ד. חשוב  ישם מי יש לי הלכתית בהכרח 

ששינויים לא יתרחשו ברגע אחד, אלא בצורה תהליכית, 

 המאפשרת לחברה להתרגל למצב החדש.

אחזור ואדגיש, שאין לצאת מנקודת הנחה שתופעות 

אלה מהוות צר ואויב שיש למגר, אלא לראות שיש כאן 

משהו שמגיע מתוך רצון להתקרב לקב"ה, מתוך יראת 

שמים, אידיאלים ואהבת ה'. אולי אפשר להוסיף, שכמובן 

שיש דברים שלא נוכל לקבל ולאפשר, אבל אם ניגש 

לעניין מתוך הבנה שיש כאן תופעה חיובית, נדמה שנוכל 

 גם למצוא פתרונות.

לפני שנתיים, כשהייתי בשיעור ב', חבר מהשבט הזמין 

אותי למסיבת גיוס. אותו החבר הזמין גם את שאר חברי 

השבט, שאת חלקם כמעט ולא ראיתי במשך שנתיים. 

תוך כדי השיחות במהלך הערב, שמתי לב לשינוי 

משמעותי שחל בשבט. מספר ניכר מחברי השבט כבר 

 לא מנהלים אורח חיים הכולל מחויבות מלאה להלכה.

בתור בן ישיבה סטנדרטי, הרגשתי צער גדול על כך 

שאותם חברים, שחלקם היו 'דוסים' בישיבה התיכונית, 

כבר לא שומרים על רמתם הדתית. התעוררה בי הרגשה 

של זלזול כלפיהם ואפילו אכזבה וכעס על העצלנות, 

 השטחיות וחוסר המחויבות ההלכתית שלהם.

החוויה הזאת משקפת בעיניי את ההסתכלות הרווחת 

בקרב בני הישיבות כלפי הזרם המכונה 'דתי לייט'. 

"עצלנות", "בינוניות דתית", "שטחיות דתית", "עושים רק 

, "בורגנות דתית  מה שנוח להם", "דתי לפי דעתי"

חומרנית", "דתיים סוציולגיים", "חילונים עם כיפה", 

"מעדיפים את תרבות המערב על פני הדת". אלו רק חלק 

מה'מחמאות' להן זוכים ה'לייטים' בגלל מחויבותם 

 ההלכתית החלקית.

לאחר החזרה מהצבא, התחלתי לראות את הדברים 

בצורה שונה. כיום אני חושב שההסתכלות הזאת היא 

חלקית ומצומצמת. אני רוצה להציע דרך הסתכלות 

 חדשה, שאותה אני רואה כאמתית, עמוקה ומועילה יותר.

 במסכת שבועות הגמרא מביאה את הדרשה הבאה:

הוי דן את חבירך לכף   -"בצדק תשפוט עמיתך"  

 זכות. 

  )ל, א(

חשוב לי להדגיש, שאיני מזלזל חס ושלום במי שלא מרגישה צורך   9
אחרות,  בדרכים  ה'  את  עובדת  אלא  התורה,  לימוד  לעולם  להיכנס 

 עמוקות ומשמעותיות.



לכאורה, דרשת הגמרא תמוהה. התפיסה הרגילה היא 

ששיפוט צדק הוא שיפוט אובייקטיבי, המתייחס לכל 

טענה ומעשה בצורה נטולת פניות או הטיות מוקדמות, 

ואילו כאן הגמרא מדריכה אותנו להטות את השיפוט לכף 

 זכות!

יישוב לדרשה במשנה  אני חושב שאפשר למצוא 

  במסכת אבות:

הוא )בן עזאי( היה אומר: אל תהי בז לכל אדם ואל 

תהי מפליג לכל דבר, שאין לך אדם שאין לו שעה 

 ואין לך דבר שאין לו מקום

 )ד, ג(

בן עזאי מדריך אותנו לא לזלזל בשום דבר, לא 

מתוך שיקול מוסרי, אלא מתוך שיקול אמיתי. 

לכל דבר בעולם יש משמעות כלשהי, ולכן אל 

 לנו לפסול שום דבר על הסף.

הרבה פעמים כאשר אנחנו מתווכחים עם 

אנשים, במיוחד בעניינים אידיאולוגיים, אנחנו 

נוטים לייחס להם מניעים נסתרים, חוסר כנות 

או חוסר הבנה של העניין הנידון. נטייה זו 

גורמת לנו לברוח מהתמודדות רצינית ועניינית 

 עם הדעה שכנגדנו.

הנטייה הזאת נובעת בדרך כלל מראיה צרה ומהנחה 

שהמסקנה שלנו מוכרחת ואין אפשרות אחרת. אולם, 

לפעמים המסקנה שלנו נובעת מחוסר נתונים, פרשנות 

חלקית או דילוג מחשבתי. לעתים הוספה או הפרכה של 

פרט קטן תגרום לנו לעמוד על טעותנו, או לפחות להכיר 

 בכך שיש מקום גם למסקנה שונה משלנו. 

לעומת זאת, בלימוד העיון אנחנו פועלים בצורה שונה. 

אנחנו יכולים לקרוא סוגיה בגמרא, ואז לעמול במשך 

שעות על הסברת עמדתו של תנא, אמורא, ראשון או 

אחרון. ככל שהעמדה נראית תמוהה יותר, כך נשקיע בה 

יותר זמן ומחשבה. גם אם ירבו הקושיות, אנחנו נמשיך 

ונתרץ, עד שנוכל להעמיד את סברתו של אותו חכם על 

 אדנים יציבים ככל האפשר.

למה אנחנו עושים את זה? היינו יכולים להסיק שאותו 

חכם, שפירושו ממש לא מסתדר עם ההגיון או עם 

הטקסט, פשוט טעה. היינו יכולים לטעון במקרים 

מסוימים שהוא אינטרסנט, מוטה לאג'נדה הפרטית שלו 

או מכניס שיקולים זרים לתוך הפרשנות. אבל אנחנו 

מאמינים בכך שאותו חכם ניסה בכל מאודו להגיע לחקר 

האמת, בטוהר לב וללא אינטרסים זרים. אנחנו מאמינים 

גם שהוא היה חכם מספיק כדי לחשוב על הקושיות 

שאנחנו מעלים, והפתרון שהוא מציע נותן להן מענה. לנו 

רק נותר להקשיב לדעתו, להעמיק ביסודותיה ולגלות איך 

 היא מתיישבת עם כל הקושיות שהעלנו.

הרב קוק מלמד אותנו ליישם את ההסתכלות הזאת גם 

כלפי תהליכים במציאות. במאמרו 'הדור', הרב מנתח את 

תהליך נטישת הדת וההצטרפות לציונות. הוא לא 

מתייחס אליה בבוז ובביטול, אלא הוא מקשיב לה ומנסה 

להבין את מניעיה. כך הרב קוק מפתח גישה מורכבת, 

גישה שאיננה נותנת שום לגיטימציה לכפירה, אך רואה 

 את הדרישות החיוביות שעליהן היא מנסה לתת מענה. 

הרב הרואה את הצד החיובי של החלוצים, את מסירותם 

לעם ולארץ, ואת דרישתם לקיום יהודי מכובד וראוי, גם 

אם הוא חולק על הדרך שלהם. את הציונות הוא לא 

לא רק פיזית   -רואה כמכשול, אלא כהזדמנות לגאולה  

אלא גם רוחנית, משום שהכפירה מאלצת את היהדות 

להתעמת, ומתוך כך להתחדד ולהעמיק. עם זאת, הוא 

לא עיוור לבעיות שהציונות והכפירה מעלות, אך דווקא 

מתוך תפיסתו, הוא לא מחפש אשמים אלא מוצא 

 פתרונות.

השאלה האם מאמר 'הדור' רלוונטי לדורנו 

נידונה רבות. אפשר שהתוכן עצמו פחות 

רלוונטי כיום. החברה הישראלית השתנתה 

ללא היכר. לעומת זאת, השיטה וצורת 

 ההסתכלות רלוונטיות היום יותר מתמיד.

אם נביע אמון באדם שמולנו, בתום ליבו 

וביושר שכלו, נצטרך להתמודד עם דעתו 

בצורה רצינית. דבר זה יביא אותנו להקשיב 

לדעתו באמת, להעמיק ולנסות לגשר על הפער בין 

דעתנו לדעתו, וכך להגיע למסקנות מדויקות יותר ורוחב 

דעת גדול יותר. עלינו לאמץ את אותה ההסתכלות גם  

 . י ש " ל ת ד ה ן  כ ו  ' י ט י י ל ' ה ם  ר ז ה ל   1ע

אל לנו לתת לגיטימציה לחוסר מחויבות כלשהי, חלקית 

כמו  או מלאה, להלכה. אנו צריכים לפסול זאת מכל וכל.

כן, אני לא חושב שצריך להסיר מהם את האחריות 

למעשיהם, חלקם הגדול בחרו ובוחרים באופן מודע 

בחוסר מחויבות מלאה להלכה, אך אני חושב שהאחריות 

 מוטלת גם עלינו.

כשאני אומר "עלינו", אני מתכוון לציבור ולממסד הדתי 

על הנהגתו. מעל פני השטח, הציבור ה'לייטי' בוחר לחיות 

י נוחות ולא מייחס מספיק חשיבות למחויבות  חי

הלכתית. אבל בעומק, מהו המניע? כנראה שאם הרבה 

אנשים בוחרים שלא להתאמץ להקפיד על ההלכה, לא 

 -לתת לתורה מקום מרכזי בחייהם או אף לצאת בשאלה 

כנראה שמעולם לא ניתנה להם סיבה מספיק טובה 

 להישאר.

דבר זה דורש מאיתנו, כציבור, לעשות חשבון נפש. האם 

אנחנו 'מספקים את הסחורה'? האם באמת הציבור הדתי 

מציג תורה מספיק אמתית, כנה ועמוקה? האם הוא 

מציע יהדות חיה ומחָיה? האם הוא מצמיח אנשים רמי 

מעלה, שאליהם יהיו נשואות עיניהם של הציבור, אנשים 

שעליהם יצביעו ויגידו "לשם אני רוצה להגיע"? האם 

, בעלי חוקים  ים' 'אור לגוי אנחנו שאמורים להיות 

ומשפטים צדיקים, שתורתם היא חכמתם ובינתם לעיני 

יש להעיר שאין כאן באמת זרם מוגדר ומובהק. המכנה המשותף   1
היחיד בין אנשים אלו הוא חוסר מחויבות הלכתית מלאה. הסיבות, 
ההשקפות ואורח החיים עצמו שונים לגמרי בין אדם לאדם. 
ההתייחסות אליהם כציבור אחד נועדה רק כדי להמחיש צורת 

  הסתכלות עקרונית.



 העמים, מצליחים קודם כל להיות אור לעצמנו?

אדם מתעצל כאשר הוא לא רואה דבר בעל חשיבות 

מספיקה להתאמץ בשבילו. הציבור ה'לייטי' והדתל"שי 

ברובו הוא ציבור ערכי מאוד. הוא מרבה להתנדב, בצבא 

ובאזרחות, על אף הקשיים והמחירים שכרוכים בכך. הוא 

משקיע בתחומים אלה כי הוא מכיר בחשיבותם. בתחום 

 הדתי המציאות שונה.

עלינו להציב תורה עמוקה ומשמעותית, שבאמיתותה 

ויושר דרכה תמשוך את הציבור ותתן מענה לדילמות 

ולהתמודדויות של האדם במציאות ימינו. עלינו להטמיע 

במודעות, כיצד התורה וההלכה, על פרטיה הקטנים 

 ורעיונותיה הגדולים, הן באמת "חיינו ואורך ימינו".

הדבר נכון בצורה כללית, וכן בעניינים פרטיים. ניקח את 

נושא התפילה כדוגמא. אנשים רבים לא 

מתאמצים להתפלל שלוש תפילות ביום. יותר 

משעובדה זו מעידה על עצלנות, היא מעידה 

על חוסר החשבה של התפילה. השאלה 

שצריכה לעמוד מולנו היא, מדוע התפילה 

אינה תופסת מקום משמעותי אצל אותם 

 אנשים?

ההסברים לכך רבים, הם קשורים כמובן גם להתייחסות 

הכללית שלהם לענייני דת )שהיא, כמו שכבר כתבתי, 

דורשת התייחסות בפני עצמה(, אבל גם לטענות 

ספציפיות על אורך התפילה והשפה או טענות על חוסר 

 רלוונטיות של קטעים מסוימים. 

הטענות הללו דורשות התייחסות רצינית. לא כדי 'לזרוק 

האם   -להם עצם', אלא כדי לעשות בירור אמתי וכנה  

הפרקטיקה של התפילה כיום מצליחה לממש את רעיון 

התפילה? האם התפילה כפי שהיא מתקיימת כיום יוצרת 

חוויה של עמידה לפני ה' או שהיא נהפכת לטקס דתי     

          ? י מ י נ פ ה ו  נ כ ו ת מ ק  ת ו נ  מ

ואם כן, מה ניתן לעשות בעניין? האם ניתן, במסגרת 

ההלכה, לעצב את התפילה בצורה שתממש בצורה יותר 

 שלמה את הרעיון העומד מאחוריה?

הסברים נוספים יכולים להיות חוסר הרגשת התלות 

בקב"ה בעולם טכנולוגי, או חוסר הבנה כללי למה כל כך 

חשוב להתפלל. כאן נדרש מאתנו לפתח הגות עמוקה 

שיוצקת תוכן ומשמעות לתפילה ושתגרום לכך שאדם 

 יקום בבוקר וידע למה לתפילה יש משמעות לגביו.

הדברים נכונים גם לגבי צניעות. אם אנשים רבים לא 

מתנהגים לפי נורמות הצניעות ההלכתיות, הן בלבוש והן 

ביחסים בין המינים, כנראה שיש פער בין ההגדרות 

ההלכתיות של צניעות לבין האופן שבו היא נתפסת 

בציבור. עלינו להעלות לדיון את השאלה מהי 

מהותה של הצניעות? האם היא רק נועדה 

למנוע התעוררות יצרים שלא במקומם? 

ובהתאם לכך לבחון כיצד אפשר, במסגרת 

ההלכה, להתמודד עם פערים אלו? או שאולי 

ערך הצניעות כולל בתוכו היבטים אחרים. 

ואם כן, מהם אותם היבטים נוספים? מה 

הרווחים שהצניעות טומנת בחובה? מדוע הפרקטיקה 

ההלכתית בענייני צניעות היא הטובה ביותר? איפה מקום 

הצניעות מול ערכים אחרים? יש לפתח תשתית הגותית 

 כנה ועמוקה בנושא, על מהותו, משמעותו והשלכותיו.

אם ניישם את התפיסה הזו בכל הסוגיות, אם ננסה 

למצוא פתרונות במקום לחפש אשמים וניתן אמון בתום 

ליבו ושכלו של כל אדם ואדם, נוכל להקשיב וגם להיענות 

לתביעה הרוחנית שהתהוות הזרם ה'לייטי' מציבה בפנינו: 

תביעה לתורת אמת, לעומק וכנות, לדתיות שמאירה את 

החיים ומרוממת אותם. כך נוכל להעמיק את תורתנו, 

 ודבר זה כשלעצמו כבר נושא ברכה גדולה.

 בדיקת תפילין מזוזות וציצית

 תפילין ומזוזה

 כתב הרמב"ם: 

הכותב תפילין ... ובדקן והחזירן לעורן לעולם אינו 

צריך לבדקם פעם אחרת ואפי' לאחר כמה שנים, 

, ואין  ין שלם הרי הן בחזקתן כל זמן שחיפוי

 חוששין להן שמא נמחקה אות מתוכן או שניקבה. 

 )תפילין ומזוזה וספר תורה ב, יא(

אך הוסיף: "ואם אינו   )לט, י(, כדבריו פסק השולחן ערוך  

מניחן אלא לפרקים, צריכים בדיקה פעמים בשבוע". לפי 

זה, אין צורך לבדוק את התפילין אף פעם, כל עוד אין 

חשש שאירע להם דבר. אולם, אם יש חשש שהתפילין 

ויש   1נפסלו, כי לא הניח את התפילין במשך זמן מה 

 9חשש שהתעפש הכתב מרוח וכדו'.

חלק מהאחרונים הורו להחמיר, על פי פסק השולחן 

ש:"מזוזת יחיד נבדקת   3ערוך ביורה דעה לגבי מזוזה 

. )רצא, א( פעמים בשבע שנים, ושל רבים פעמים ביובל"   

אמנם, כבר הרמב"ם הביא הלכה זו וביאר: "...ביובל, שמא 

נקרעה ממנה אות או נמחקה. מפני שהיא קבועה 

. כלומר, )תפילין ומזוזה וספר תורה ה, ט( מרקבת"    -בכתלים  

הטעם שיש לבדוק מזוזה, בשונה מתפילין, הוא משום 

"שהמזוזה עלולה להרקב מפני שהיא קבועה בכותל 

. אומנם, גם )יד פשוטה, שם( והרוח והגשמים מפסידין אותה"  

שאלתי את ראש הישיבה כמה זמן נחשב לפרקים. הרב ענה   1
שלפרקים הוא מושג לא מוגדר דיו. לענייננו, יכול להיות שבוע 
שבועיים וחודש כדי להיכנס תחת ההגדרה לפרקים ולכן יש לדון כל 

 מקרה לגופו. ועיין עוד בפסקי תשובות על סימן לט.
דוגמאות למקרים בהם יש לבדוק את התפילין: התפילין נרטבו,   9

 נחבט הבית, או שהן שהו במקום שמסכנן במהלך השירות הצבאי.
  וכן מטעם זיעה, מגן אברהם. 3



לגבי תפילין, אם לא מניחם קיים חשש שייפסלו כמו 

 מזוזות ולכן יש לבדקם, אפילו ש'חיפויים שלם'.

על בסיס דברים אלו, ראש הישיבה אמר שהמזוזות 

הנמצאות בחדרים הפנימיים בדירה, אין צורך לבדקם 

כיוון שאין חשש שיפסלו. אבל מזוזות שער וכניסה לבית 

ליחיד פעמיים בשבע   -וכדו', יש לבדקם על פי הכלל  

 1שנים ולציבור פעם ביובל.

 ציצית

על בדיקת ציצית כתב השולחן ערוך: "קודם שיברך, יעיין 

ברך  י כדי שלא  ם,  י הם כשר ת אם  צי הצי טי  בחו

. אך הרמב"ם בהלכות ציצית לא )אורח חיים ח, ט( לבטלה"  

הזכיר הלכה זו, ולכאורה קשה למה הרמב"ם לא חשש 

לברכה לבטלה. ראש הישיבה הסביר: בשונה מתפילין 

וממזוזה, את הציציות האדם רואה כשלובשם ולכן אין כל 

סיבה שאדם לא ידע כשהציציות שלו נפסלו )והוא הדין 

לגבי טלית קטן(. אדם רואה את ציציותיו כשהן עליו, 

בתפילה, או בקריאת שמע כשמנשקם. אם אדם מצא 

את ציציותיו פסולות לאחר העטיפה יש לתלות ולומר 

שהם נפסלו לאחר שבירך עליהם והתעטף בהם, ולכן לא 

 יחזור ויברך.

 סיכום

תפילין ומזוזות פנימיות של הבית יש לבדוק אך ורק אם 

יש סיבה לחשוש שנפסלו. את המזוזות החיצוניות של 

הבית יש לבדוק כל שלוש וחצי שנים בערך מזמן 

שנקבעו בדלת. את הציצית האדם רואה ולכן די בכך 

 שמעיין מידי פעם בציציותיו כדרך העולם.

 

 עיין עוד בשו"ת יחווה דעת א, מט. 1

* 

ְחֵרִרי ְחֵרִרי ֶאת ִליֵבְך שַׁ  שַׁ

ל ִתְנְצִרי ה עֹוד אַׁ מָׁ ְנשָׁ ם ֶאת הַׁ  גַׁ

ס ּוְמִרי עַׁ ֵלא כַׁ מָׁ בֹור הַׁ  ְבתֹוך ֵבית הַׁ

ְבִעיִרי ִיְך הַׁ ֵאש ְוֹכל ִרְגשֹותָׁ ִבי הָׁ  לַׁ

ִסיִרי ִלים הַׁ ֲהבָׁ  ְוִקְרִאי ְדרֹור ְוֹכל הַׁ

ִביִטי ְושּוִרי ם הַׁ ה ּוִמשָׁ ְימָׁ מָׁ שָׁ  ֲעִלי הַׁ

ִריא ְך ּובָׁ ֲאִפי ְלתֹוֵכְך ֲאִויר זָׁ  ְושַׁ

אֹוֵפק ְוִחְזִרי  עּוִפי אֹו טּוִסי ֶאל הָׁ

ם ִהְתגֹוְרִרי יָׁם ְושָׁ  ְרִדי ִלְמצּולֹות הָׁ

ְמִרי נֹות ְוזַׁ ִאילָׁ ֶמֶרת הָׁ ל צַׁ  אֹו עַׁ

 

ִרי. א ְכֹכל ֲאֶשר ִתְבחַׁ ה, ֲעִשי נָׁ  הֹו ְיִחידָׁ



ה ְילָׁ לַׁ ְשֹמֶרת הַׁ ה ְבאַׁ  ֵעת ֲאֵפלָׁ

דֹות שָׁ ִשים בַׁ ִעים ּוְרחָׁ ִלים נָׁ  ְצלָׁ

נֹות ֲעדַׁ ִביו מַׁ ם ּפֹוְסִעים ֵבן ְואָׁ  שָׁ

ה ְילָׁ לָׁ ֲחִמים קּוִמי ֹרִני בַׁ ת רַׁ  ִמדַׁ

 

ה ְילָׁ לַׁ ג ְוִיֵתן קֹולֹו בַׁ רֹום ִיְשאַׁ  ִממָׁ

ת ִכֵסא חַׁ ִיל ְוִלְגיֹון תַׁ ֲעֹמד חַׁ ם יַׁ  שָׁ

ֵסה ִביו ְתכַׁ ל ֵבן ְואָׁ ֲחִמים עַׁ ת רַׁ  ּוִמדַׁ

ה  ְילָׁ ת ִדין ִבְשִעִּפים ֵמֶחְזיֹונֹות לָׁ  ּוִמדַׁ

 

ה  ְילָׁ ל יֵָׁרחַׁ ְלֶפֶרק ֲחצֹות לַׁ ְלגַׁ סֹוב גַׁ  נָׁ

ר עַׁ נַׁ ֵיי הַׁ ֵטגֹור ְבֹכה אֹוֵמר ִלּטֹול חַׁ  קָׁ

ר יַׁעַׁ ֵלְך בַׁ ְמהַׁ ל הַׁ ֵנגֹור ְבֹכה זֹוֵעק עַׁ  ְוסָׁ

ְילָׁה ט ִבְפֵני בֹוֵרא לָׁ ִמְשּפָׁ ל הַׁ יַׁעַׁ  וַׁ

ה ְילָׁ ֵעת ֲחִצי לַׁ ר ֵבן כָׁ ִבי" יֹאמַׁ  "אָׁ

ֵּטף ִביו ְוקֹולֹו ְמלַׁ  "ִהְנִני ְבִני" יֲַׁעֵנהּו אָׁ

נֹוֵטף?" ֶנה הַׁ קָׁ ל הַׁ ל עַׁ  "ֲהִתְרֶאה ֵצל קַׁ

ה ְילָׁ לָׁ ִביו ִמתֹוְך הַׁ  "לֹא, ְבִני" ֵמִשיב לֹו אָׁ

 

ה". ְילָׁ לַׁ ֵלְך ְיִחיִדי בַׁ ְמהַׁ ר "ֶזה ִדין הַׁ ז ֶנֱאמַׁ  ְואָׁ

ֲעֶנה"  ִבי, קֹול מַׁ ְעתָׁ אָׁ מַׁ רֹוֶבה "ֲהשָׁ ק הָׁ עַׁ  זָׁ

ֶנה" ת קָׁ ְך ִאְושַׁ ֲעִרי, אַׁ ט ְלָך נַׁ ן יֹוְלדֹו "ְלאַׁ עַׁ יַׁ  וַׁ

ה ְילָׁ ר לָׁ בַׁ ֲעִקי, ֶטֶרם עָׁ ֲחִמים זַׁ ת רַׁ ֲעִקי, ִמדַׁ  זַׁ

 

ה ְילָׁ לַׁ ד ֹכל הַׁ רַׁ ש ְוחָׁ עַׁ ֵרץ רַׁ  ִהְתּפָׁ

ה" ר מָׁ ִני ְדבַׁ זַׁ ִבי, ֲאחָׁ ִבי, אָׁ  "אָׁ

ה" קּומָׁ ר ִלי ְואָׁ ּה, ְבִני, ְכתַׁ  "ֲאהָׁ

ה. ְילָׁ ת ִדין ְבִשְלֵהי לָׁ ה ִמדַׁ ְברָׁ  ְוגָׁ

 ויש שאלות ואחריהם תשובות

 העמקה מפעימה בדעת יודע נצורות

 ואז בעקבות ההבנות בעיות חדשות מופיעות

 וישראל נקראים עברים כי עוברים על הקושיות

 ל חונן דעות-ומבקשים עזרה מ

 כי מה הפרש בין חננו של מלמד לאנוש בינה

 לחננו ועננו של שומע תפילה

 * 



ם  י ד ק א

ר  י ה ב א ו

שאני כותב פה את דעתי בלבד ולא הוראה לנשים כיצד 

לנהוג. בנוסף, איני מדבר על מציאות בה התופעה קיימת ויש 

שאלה כיצד להתייחס אליה, אלא על המציאות האידאלית 

 כפי שאני רואה אותה.

אין ספק שנשים צריכות ללמוד את האמונה ברמה הגבוהה 

ביותר, ובהלכה את כל ההלכות שנוגעות אליהן ישירות, וכן 

הלכות שקשורות לחינוך ילדיהן ובתפעול בית יהודי על פי 

 ההלכה.

האם מותר   )ג, ד( ישנה מחלוקת במשנה בסוטה  

לאדם ללמד את בתו תורה. ר' אליעזר סובר 

שאסור, ושמי שמלמד את בתו תורה כאילו 

מלמדה תפלות. מפרשי המשנה שם מסבירים אמירה זו, וכך 

)יורה דעה רמו,   והשולחן ערוך  )תלמוד תורה א, ג(פוסקים הרמב"ם 

: "אשה שלמדה תורה יש לה שכר אבל אינו כשכר האיש, ו( 

מפני שלא נצטוית, וכל העושה דבר שאינו מצווה עליו 

לעשותו אין שכרו כשכר המצווה שעשה אלא פחות ממנו, 

ואף על פי שיש לה שכר צוו חכמים שלא ילמד אדם את בתו 

תורה, מפני שרוב הנשים אין דעתם מכוונת להתלמד אלא הן 

מוציאות דברי תורה לדברי הבאי לפי עניות דעתן, אמרו 

 חכמים כל המלמד את בתו תורה כאילו למדה תפלות".

נמצא, אם כן, שההלכה היהודית אינה רואה בעין יפה למידה 

 של נשים את התורה שבעל פה. 

הטיעון המרכזי שנתנו הפוסקים שהובאו לעיל לאמירה זו 

הוא שדעתן של הנשים אינה מתאימה ללימוד התורה שבעל 

פה. אכן, אפשר לראות בקלות שהלימוד הישיבתי הוא ממש 

לוגי, אלא מורכב הרבה יותר וכרוך -לא לימוד אינטלקטואלי 

הרבה פעמים בהבנת חילוקים דקים בין מקרים שונים 

ובסברות שונות ומשונות שאדם מבחוץ לא יבין מה קורה 

ומה רוצים ממנו. אם כן, המוטיבציה של נשים להיכנס לתוך 

עולם מורכב ולא פשוט זה חסרה את המניע המרכזי שגורם 

 לכל לומדי התורה לשקוע בה. 

בנוסף, כדי שהלימוד יתקיים נדרשת השקעה טוטאלית של 

כל כוחותיו של האדם בלימוד. שקיעה מוחלטת בעולמה של 

התורה היא דרך חיים שנראית בבירור כמי שאינה מתאימה 

לנשים, וגם לא מתאפשרת להם בצורה מסודרת, בפרט 

במציאות בה אין להם זמן מוגדר לישיבה, כמו לגברים, אלא 

לרוב אחרי התיכון והשירות הן מתחילות בבניית ביתן לעתיד 

 ובחיפוש עבודה.

הרב קוק בכתביו מסביר שההבדל בין נשים לגברים הוא 

עמוק ומהותי. הבדל זה נובע מערכו החשוב ביותר של מוסד 

המשפחה ביהדות, ומהעובדה שרק הנשים יכולות לגדל את 

המשפחה בצורה האידיאלית מתוך התכונות המיוחדות שלהן 

שאינן קיימות אצל הגברים. לכן, תפקידן של הנשים שאליו 

  הן מכוונות מעצם טבען הוא גידול המשפחה ולא הלימוד.

ברצוני לפתוח 

ל  " ז ח י  ר ב ד ב

בנושא, שנאמרו במסכתנו בקיצור וברמז, ולנסות 

 לדלות מהם מהי דעתם בסוגיה.

אם יש לה זכות היתה תולה לה... ” ובכן, מובא במשנה:  

מכאן אומר בן עזאי חייב אדם ללמד את בתו תורה 

שאם תשתה תדע שהזכות תולה לה. רבי אליעזר אומר 

 )סוטה ג, ד(“ כל המלמד בתו תורה כאילו לומדה תפלות.

נראה ברור ששני התנאים לא התכוונו למה שעולה 

מפשט הדברים. הראיה, שכנגד שיטת בן עזאי מופיעה 

, )כט, ב( דרשה מפורשת במסכת קידושין  

שם נראה בבירור שהתורה מיעטה נשים 

מחיוב לימוד תורה, ובן עזאי לא הביע את 

 דעתו אחרת. 

בנוסף, גם על שיטת ר' אליעזר הגמרא מעירה שאין 

להבינה במלוא חריפותה. היא מתקנת את דבריו 

הסביר   )שם( . רש"י  )סוטה כא, ב( ל"כאילו מלמדה תיפלות"  

שהחשש הוא שהתורה תכניס בה ערמומיות שתגרום 

לעומתו   )שם כ, א ד"ה 'מכאן'( לה לזנות בצינעא. המאירי  

ביאר שהחשש הוא שמתוך מיעוט הבנתה היא תחשוב 

שהשיגה הישגים גדולים שבאמת שכלה לא יכול 

 להכיל.

מכאן נראה שהמחלוקת בין השיטות אינה חריפה כל 

כך. בן עזאי לא סבר שזו מצווה גמורה וגם ר' אליעזר 

לא סבר שזה איסור גורף. בן עזאי הבין שקיים חיוב 

מדרבנן ללמד את הבנות תורה בכדי לא להשאיר אותן 

ריקות מתוכן רוחני. הוא האמין שזה לא יגרום להם 

להגיע לִתפלות אלא להשקפה נכונה וליראת שמים. ר' 

אליעזר לעומתו סבר שזה פחות מתאים, אם הן לא 

 מחויבות במצווה.

לאורך הדורות פסקו רוב הפוסקים כשיטת ר' אליעזר, 

אם כי השאירו פתחים מסוימים. ידועים דברי הרמב"ם, 

שכתב שיש לאשה הלומדת תורה שכר, אבל ציוו 

חכמים לא לעשות כן "מפני שרוב הנשים אין דעתן 

. מכאן שגם בפוסקים )תלמוד תורה א, יג( מכוונת להתלמד" 

 אין להבין את האיסור כגורף. 

)ליקוטי הלכות על בדור הקודם ידוע היתרו של החפץ חיים  

, לפיו בדורות שלנו יש צורך לחזק את לימוד הסוגיה( 

התורה אצל הבנות בכדי לחסן את עולמן הרוחני. בימינו 

החינוך השתכלל הרבה יותר, וגם השכלתן של הנשים 

התרחבה מאוד. בנוסף, ברוב מוחלט של התחומים 

קיים שוויון ביניהן לבין הגברים. אין לי אלא לסיים 

בדברים ששמעתי לפני כארבע שנים מראש הישיבה 

הרב שילת, לפיו "היום אנחנו פוסקים כבן עזאי, מפני 

 1שהדורות השתנו ולא דעתנו בהלכה".

אינני מתחייב שזה ציטוט מדויק, מפני שהדברים לקוחים מסיכום   1
 שיעור...



 חצי זמן קיץ רבותי, הכינו עצמכם

 לא להתרופף ויהי בוראנו בעזרכם

 חזק ואמץ אמן לעולם

 בכוחות מחודשים נמשיך כולם

 

 הייתה תפילה בכותל ביום ירושלים

 שנזכה במקדשנו להוריד נעליים

 גם אירוע ארבעים מרגש ונחמד

 יחד עם בוגרינו מחזיקים מעמד

 

 שיחה כללית מר' עוז שמענו 

 1הוא גם לימד חלק מאתנו

 ליל שבועות נחקק לדורות

 למדנו, פלפלנו והיינו באורות

 שיעור א' עכשיו כבר גדולים

 את יהבם במלך עולם תולים

 עם הרב הבר יזכו לגדול בתורה

 ועל פניהם תזרח שלהבת אורה

 

 התנצלות קטנה על האיחור

 בחור-מזל טוב לידידנו הבחור

 אברהם דוד סלומון האברך

 ואת בתו תפארת חנה נברך

 

 

~~~ 

 תלמידי הישיבה משתתפים בצערו של 

 הרב ליפשיץ על פטירת אמו. המקום ינחם אותו

 עם שאר אבלי ציון וירושלים, ולא יוסיף לדאבה 

 בלי הסברים מיותרים, שלא יגידו שאני מנצל את הבמה. 1 עוד.
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