
  

 

 

 ארץ ישראל 
 ט‘‘תשע‘שבט ה‘ // פרשת יתרו // כ58עלון 

בקוראנו את שיר השירים נראה כי רבים מתיאורי היופי השונים 
של האחות יוצאים מאותו מקור, ארץ ישראל. אם נתייחס 
לנמשל המגילה כשיר אהבה בין הקב"ה לכנסת ישראל, נראה 
כי קיימת זיקה מסוימת בין "הזוג" לארץ ישראל שלה תפקיד 

 משמעותי בחביבות עם ישראל בעיני הקב"ה.

ומפני חטאינו גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו ובמהלך 
שנות הגלות הרבות עולם התורה צמח בכיוונים רבים. עם זאת, 
היחס התורני בין עם ישראל לארצו הפך בשלב מסוים ל"דרוש 
וקבל שכר". קושי מציאותי זה בא לידי ביטוי בין היתר בדברי 
החבר המפורסמים אודות הנתק בין עם ישראל לארצו )כוזרי, 

 כד(.-מאמר שני, כב

ובין מחמת "שלוש  בין מחמת הנוחות בארצות הגויים 
השבועות" נמנעו יהודים רבים במהלך השנים מלעלות לארץ, 
כיחידים וכקבוצה. אבסורד הזיקה לארץ אל מול מפעל התורה 
הרחב של הגולה עמד איתן החל מגלות יהויכין, ובמקומות 

 מסוימים עומד אף כיום.

עברית, אנחנו -בפוגשנו את שירת העת החדשה הציונית 
פוגשים את תיאור יופייה של ארץ ישראל בשיאו. יהודים רבים 
שלא בהכרח שמרו תורה ומצוות, הקדישו דיו רב בשיריהם על 
ארץ ישראל כשבעיניהם החזון הציוני. הייתה זיקה בין ארץ 
ישראל לבין משורריה החילונים באותם הימים. בשירו של 
שייקה פייקוב, 'ארץ', לא היה קונפליקט בין "ארץ בה נולדנו, 
ארץ בה נחיה" לבין "ארץ התורה, את מקור האור ושפת 
האמונה". בשירו של יורם טהרלב, 'עוד לא תמו כל פלאייך', 

 הארץ יכלה להיות אם ובת ואין זאת בעיה אלא פתרון.

והיום, כששבנו לארצנו וחזרנו לאדמתנו, יש לנו הזדמנות 
להתחבר לארץ ישראל ולהיות רצויים לפני הקב"ה כבתחילה, 
ליצור עולם תורני ארץ ישראלי ועולם יצירה ארץ ישראלי 
השואבים זה מזה. בעלון זה ניסינו להביא את הקוראים לידי 
בחינת הדברים ואנו מקווים שהדברים יובילו להעצמת התורה 

 הישראלית והבנת מקומה. 
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 קדושת ארץ ישראל 
 וחיפוש הממשות בגדרי ההלכה

לנושא של קדושת ארץ ישראל השלכות רחבות מאוד: 

דיני מצוות התלויות בארץ, שאלות פוליטיות ביטחוניות 

בהקשר להתיישבות בחבלים שונים של הארץ, 

השאלה ההלכתית והכמעט תרבותית בנוגע לאיסור 

יציאה מארץ ישראל ועוד. מעבר לדיונים הפרטניים 

בכל נושא לכשעצמו, הכוללים מקורות רבים ושונים 

שיש להתייחס אליהם, יש לתת את הדעת לשאלת 

יסוד פשוטה: מה עניינה של קדושת ארץ ישראל, שעל 

 גביה צומחית ועולות ההשלכות המעשיות השונות. 

נראה שאחת הגישות המרכזיות בעולם ההלכתי, היא 

זו העולה מדברי הרמב"ם במספר מקומות ואליה ניתן 

לחבר עוד מקורות הלכתיים רבים )תודתי לר' יוסי 

אלינר איתו זכיתי לעסוק בנושא לפני מספר שנים(. 

לגישה זו, עניינה של ארץ ישראל פשוט ביותר: ארץ 

. כך מגדיר  ישראל היא הארץ בה עם ישראל חי

הרמב"ם בריש הלכות תרומות: 'ארץ ישראל האמורה 

בכל מקום היא הארצות שכובש אותן מלך ישראל או 

שופט או נביא מדעת רוב ישראל', ועיין שם בהמשך 

ההלכות. כבר עמדו על כך )עיין לדוגמא בארץ חמדה 

שער ג( שלדעת הרמב"ם כיבוש הארץ על ידי העם 

אינו תנאי לדיני מצוות התלויות בארץ, אלא הוא מה 

שמגדיר את הארץ כ'ארץ ישראל'. ובאמת, לא מצינו 

בתורה שארצנו נקראת 'ארץ ישראל' עד שהחל עם 

ישראל להתגורר בה, ועד אז נקראת הארץ 'ארץ כנען'. 

להגדרה זו השלכות הלכתיות רבות, ונביא ממקצן על 

מנת לחדד את הדברים: לדברי הרמב"ם הידועים בספר 

המצוות בעניין מצוות קידוש החודש )עשה קנג(, 

קביעת החודשים והמועדות בכל הדורות מסורה 

לחכמי ארץ ישראל המתנהגים על פי חשבון הלוח, 

ובלעדיהם יבטל החשבון ויבטלו המועדות. לוח השנה 

הלאומי תלוי בקיומו של העם בארץ ישראל. עיבור 

שנה וקידוש החודש לא שייכים בחו"ל, אפילו ייעשו על 

ידי חכמים וצדיקים, וכפי שמצינו בפרקי דרבי אליעזר 

: "צדיקים וחכמים בחו"ל ורועה צאן ובקר )חורב, פרק ז( 

בארץ... שלהם היא לעבר את השנה". ועיין עוד אבני נזר 

, שקידוש החודש צריך להיעשות ע"י כל )או"ח שיד( 

הקהל דווקא, ורק בארץ ישראל נחשב שכל הקהל 

שגם   )ג, א( קידשו את החודש, והביא הגמרא בהוריות  

פר העלם דבר של ציבור מגיע בעקבות הוראה שטעו 

בה רוב אנשי ארץ ישראל דווקא )וראה גם אבני נזר 

 יו"ד )קכו, ד( לגבי מומר, בהקשר זה(. 

ין זה קיימת בשיטתו  השלכה רחבה נוספת לעני

בשיטת הרמב"ם בדיני דיינים סמוכים, 'שאין נקרא בית 

דין בסתם אלא סמוך בארץ ישראל... לפי שבני א"י הם 

אשר נקראין קהל וה' קראם כל הקהל ואפילו היו 

עשרה אחדים' )פירוש המשנה לבכורות ד, ג, וע' 

רמב"ם שגגות יג, ב(, ולדברים השלכות נרחבות 

בשיטת הרמב"ם גם בשאלת חידוש הסמיכה על ידי 

חכמי ארץ ישראל, מכח היותם נציגי העם )סנהדרין ד, 

ט, והדברים קשורים לשיטתו הכללית של הרמב"ם ‘‘ י 

ביסוד מושג הסמיכה ואכמ"ל(. גם ברכת 'חכם הרזים' 

על ראיית שישים ריבוא אנשים מישראל בבת אחת, 

נאמרת לדעת הרמב"ם דווקא בארץ, כיוון ש'אין 

אוכלוסא בבבל' )עיין רמב"ם ברכות י, יא ובכסף משנה 

שם(. ועיין עוד בגמרא סנהדרין )מג, ב( שגם מושג 

ה'ערבות' ההלכתי נוצר רק לאחר שעברו ישראל את 

הירדן, וראה דבריו העמוקים של המהר"ל )נתיב 

הצדקה פרק ו( לפיו 'לא נעשו ישראל להיות מחוברים 

להיות עם אחד עד שבאו לארץ והיו ביחד בארץ והיה 

להם מקום אחד והוא ארץ ישראל, ועל ידי ארץ ישראל 

הם עם אחד לגמרי', וממילא נעשו ערבים ומעורבים זה 

 בזה. 

לפי כיוון זה, קדושת ארץ ישראל נובעת מכך שזהו 

מקומו של העם כעם, ומהצד השני, הארץ היא זו 

שהופכת את מי שנמצא עליה להיות לעם אחד, ודווקא 

על גביה קיימים דינים שונים התלויים במציאות 

הציבורית, דיני הקהל )ועיין עוד דברי הזוהר המודפסים 

 בתחילת ספר שבת הארץ לראי"ה(. 

נוכל להעמיק עוד במשמעותה של הגדרה הלכתית זו: 

שייכותנו לארץ  אינה מסתכמת בכך שאנו נמצאים על 
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'אדמה קדושה'. הקדושה אינה נתפסת בקרקע כזו או 

אחרת, אלא במה שנוצר על גבי הקרקע, מרחב של 

 -במובן העכשווי ובמובן הנצחי וההיסטורי    -אומה  

שאליה ואל ייעודיה בעבר ובעתיד משתייך כל מי שחי 

ושותף בו. כמובן, הקב"ה נתן לנו מקום גיאוגרפי 

מסויים ליצור בו את המרחב הזה, אך העיקר הוא מה 

שקיים על פני השטח ולא השטח עצמו )ואמנם 

באופנים מסויימים ניתן להרחיב גם את המרחב 

הגיאוגרפי, עיין ברמב"ם ריש הלכות תרומות, ואכמ"ל, 

 ועיין להלן בסוגריים בעניין אילת(. 

התבוננות מעין זו על עניינה של קדושת הארץ, יכולה 

להשפיע באופן ישיר גם על דיונים מעשיים שונים. 

נדגיש כי בדוגמאות הבאות אין הכוונה לא להלכה ולא 

ת  נ ו ו כ ה ל ה  א י ר ק כ א  ל א  , ה ש ע מ ל

 -החשיבה בנושאים אלו כך שתכלול  

גם   -בתוך מגוון השיקולים השונים  

שיקולים מעין אלו, תוך ניסיון לבחון 

האם ההכרעה המעשית מתאימה אל 

ר במרחב  צו לי מה שאנו מבקשים 

 הממשי של קדושת הארץ. 

 שאלת איסור יציאה לחוצה לארץ: 
השאלה ההלכתית האם מותר לצאת 

נופש, טיול אחרי  -לחו"ל לטיולים שונים 

מעסיקה   -צבא, לראות בפלאי תבל וכו'  

לא מעט )או לכל הפחות ראוי שתעסיק( את הציבור 

הדתי לאומי. בחינת שאלה הלכתית זו, במשקפיים של 

המרכיב המהותי שהוצע לעיל, תעלה לפנינו דיון 

מעמיק בשאלות הבאות: מדוע נאסר לצאת לחו"ל? 

מה מפסיד בן חו"ל שלא מתגורר בארץ? האם הנקודה 

היא שהוא נמצא מחוץ לגבול הגיאוגרפי של הארץ, או 

שהיציאה החוצה והשהות במרחבים אחרים מנתקת 

זה הנוכחי    -אותו מהשייכות לזהות והמרחב הלאומי  

עכשווי וזה ההיסטורי? מה היחס בין שהות קבועה 

בחו"ל לבין יציאה לחופשה? האם גם יציאה למספר 

ימים לחו"ל מנתקת אותנו מהמרחב הזה? ואולי יציאה 

פרטית של אדם בודד לכמה ימי התרעננות באמת 

אינה יוצרת את הניתוק הזה, אך תרבות כללית שבה 

אווירה כללית של צורך בלתי פוסק 'לצאת', 'לראות 

עולם', להשתייך ל'עולם הגדול', כבר כן פוגעת במרחב 

של קדושת הארץ? יש מקום להעלות את הטענה כי 

דווקא כיום כאשר בין באונס בין ברצון אנו שייכים יותר 

מכל למרחב הגלובלי, חשוב עוד יותר לשמור על 

הממשות של הגבולות הפיזיים אליהם אנו שייכים 

 ולחזק את שייכותנו לזהות לאומית מוגדרת? 

ן את כל  יחיד מסוגל ואמור לבחו האם כל אדם 

השאלות הללו ולהכריע בהן לעצמו בכל מקרה פרטי? 

סביר מאוד שעל חכמי הדור לקבוע באופן כללי, בתוך 

מרחב השיקולים ההלכתיים, מהם הכללים והתנאים 

ליציאה לחו"ל, בכל דור ובכל תקופה, ועל פי הצרכים 

המשתנים, מתוך נאמנות לעיקרון המהותי העומד 

באופן חי וממשי   -בבסיס ההלכות, והרצון לשמר אותו  

בחיי החברה השוכנת בארץ. אסיים חלק זה בדברים   -

שנאמרו על ידי סבינה מסג )ראיון עם רחלי רייף 

במוסף שבת יג שבט תשע"ח(, משוררת וסופרת ילדים 

שאיננה שומרת תורה ומצוות, וככל 

הנראה לא מאמינה ב'קדושת הארץ' 

במובן המסורתי הקלאסי, ולמרות זאת 

ם  לעי קו ה  י דבר ו  ז ה  י ג בסו וקא  דו

 ומאירים:

מסג מעידה על עצמה שהיא אינה 

נוסעת לחו"ל. "למעט כשמזמינים אותי 

לפסטיבלי שירה, וגם אז אני חוזרת 

מיד", היא אומרת. "מעולם לא הייתי 

בלונדון או בפריז או בניו יורק. לא רצינו 

לנסוע. קודם כול כי אין מספיק זמן. 

אנחנו רוצים להכיר את הארץ הזו, ותור חיים 

אחד לא מספיק לכך. לארץ יש הרבה פנים... אני 

כותבת את הארץ. מכל מקום כזה שבו חיינו 

יצאו שירים. יש לי ספר שלם על צפת שעוד לא 

יצא. לא מעניין אותי לכתוב שיר על תיירות 

בפריז. פה אני מושקעת ופה יש סיכוי שזה ייכנס 

 לעומק".

ומכלל לאו אתה שומע הן: טיולים מסוגים שונים 

בנופיה ומרחביה של ארצנו, הם הרי הצד השני שעל 

ידו נוצר החיבור אל מרחב החיים הלאומי הקיים על 

גבי הקרקע בה אנו צומחים. וכמו אדם היוצא לראות 

את מקום מגורי אבותיו וזקניו מימים ימימה ומתרגש 

לראות ולדרוך בכל פינה בה הם חיו את חייהם, כך 

מגיע באופן הטבעי הרצון 'לכבוש את הארץ' בהליכה 

בה, לדרוך על כל אבן ולעבור בכל נחל, להתחבר אל 

ד,  ים הממשי שלנו כאן בעבר ובעתי מרחב החי

 ולהיטמע. 'פה אני מושקעת'. 

קדושת א"י נובעת מכך 
שזהו מקומו של העם 

כעם, והארץ היא זו 
שהופכת את מי שנמצא 

 עליה להיות לעם אחד
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 אופן המאבק על ארץ ישראל: 
במסגרת המאבק על ההתיישבות בארץ ישראל, 

נקלענו לעיתים למאבקים כוחניים או כאלו שהיו 

עלולים להיות כוחניים. כמובן, בכל מאבק ומאבק ישנם 

היבטים המשתנים לפי הזמן והמקום, ואין מקום 

לקבוע ממרחק מסמרות על אופן המאבק הראוי. אולם 

לאור הדברים כאן, חשוב לשים אל לבנו לסימן השאלה 

העולה מתוך דברים שכתב הרב שג"ר בספרו 'נהלך 

ברג"ש' )'לא ניצחנו בעמונה'( ביחס למה שאירע 

בעמונה )כזכור, מאבק כוחני שגרר אלימות פיזית 

קשה בעיקר כנגד המפונים( זמן מה לאחר הפינוי 

 מגוש קטיף: 

את אירועי עמונה קיבלו לתמהוני רבים מאיתנו 

הציונים הדתיים באנחת רווחה אם לא בסיפוק. 

סיפוק שבא לכלל ביטוי מוסווה 

ולעיתים גם מפורש בעיתוני 

ולעלוני המגזר. סוף סוף, כך 

ל  ב מו כצאן  א  ל כבר   , נכתב

לגירוש. חסל סדר  הריקודים 

וחיבורי ה'שמן זית זך' המגוחכים 

של המגורשים עם מגרשיהם. 

הסרנו מעצמנו את חרפת גירוש 

קטיף. "רבים אומרים", קבע אחד 

הרבנים, "שבמאבק עמונה תוקן 

במידה מסוימת המאבק שלא 

הביטוי הנחוש והחזק לכאב   -היה בגוף קטיף  

 ”ולקשר שלנו לארץ ישראל... 

 -ארץ ישראל, היא ראשית כל בית, ברית, קרי  

התחברות טוטאלית, מחויבות ללא תנאי. האם 

היא שטחים, טריטוריה, או נטיעה, צמיחה 

ושורשים? העץ צריך קרקע לשורשיו, הבית 

צריך קירות וגג כדי להעניק מחסה וביתיות. לכן 

אין להפריד בין שני הממדים. אבל כאוהלו של 

אברהם אבינו, על הבית להיות פתוח לרווחה 

לכל כנפות הארץ, להכניס אורחים ולהאיר פנים. 

הברכה של הבית איננה רק השפע השורר בו, 

אלא הארת הפנים, לדרי הבית כמו גם לזה הבא 

להתארח בו. "וטובה ארוחת ירק ושלווה בה 

מבית מלא זבחי ריב". האם נוכל לקיים ביתיות 

ולשמור על הברית בסיטואציה האומללה אליה 

ל  א ר ש י ץ  ר א ל  ש ה  ר י ח מ ם  א ה  ? ו נ ע ל ק נ

 בסיטואציה זו לא תהיה הברית עצמה?

הדברים מדברים בעד עצמם. המבחן לשאלת ערך 

המאבק על ארץ ישראל לא יכול להסתכם בשאלת 

כמות הדונם העומדת תחת יישוב יהודי. הקרקע היא 

בסיס לבית שבתוכו נוצרת זהות, שייכות ומשפחתיות, 

אחווה ולכידות, ויש לבחון היטב ולשים לב שהגולם לא 

 קם על יוצרו. 

 האם אילת היא חלק מארץ ישראל? 
סוגיה אחרונה שאפנה את הלומדים לעיין בה, ונציג 

אותה רק על קצה המזלג, היא שאלת מעמדה של 

העיר אילת )ומקומות אחרים בארץ הדומים לה(. 

השאלה כיצד להתייחס לאילת נוגעת לשאלות 

הלכתיות רבות: לא רק דיני מצוות התלויות בארץ, אלא 

גם שאלות פשוטות כמו האם מותר לצאת לטיול או 

חופשה לאילת והאם יש לנהוג שם יום 

טוב שני של גלויות, עמדו למבחן אצל 

רבותינו הפוסקים מאז שיבת עם ישראל 

לארצו. לפי פשטות הכתובים ומפות 

המקרא השונות, העיר אילת נמצאת 

הן של עולי  -מחוץ לגבולות ארץ ישראל 

בבל והן של עולי מצרים )אמנם ייתכן 

שהיא נמצאת בתוך גבולות ההבטחה 

העתידיים של ארץ ישראל(. לגבי דיני 

ה  ס פי הת  , ץ אר ב ת  ו י ו ל הת ת  ו ו מצ

המקובלת היא שאין הם נוהגות בחבל 

אילת, שלא התקדש מעולם בפועל בקדושת הארץ, אך 

יש הסוברים שלכיבוש של צה"ל, גם כיבוש הנעשה על 

דעת רוב ישראל, מסוגל להחיל קדושה )בתנאים שונים 

האמורים ברמב"ם בריש הלכות תרומות(, וגם סברא זו 

ייתכן וקשורה למהותה של קדושת ארץ ישראל, 

 ואכמ"ל. 

לפני מספר חודשים התפרסם כי הרב הראשי, הרב 

יצחק יוסף, ביקש לבטל וועדת רבנים שאמורה הייתה 

להתכנס בעיר אילת ולהעבירה למקום אחר, מכיוון 

שאינה חלק מארץ ישראל. באופן דומה התפרסם 

בתשובה באתר ישיבה, כי הרב דוב ליאור פסק שראוי 

לכהנים להחמיר ולא לצאת לאילת, ודווקא ישראל 

מותר בנסיעה לאילת, למרות שמעמדה ההלכתי 

הפשוט הוא כשל חו"ל: כיוון שאחד ההיתרים ליציאה 

לחו"ל הוא מסחר, והעיר אילת מהווה את אחד מ'נמלי 

המסחר החשובים של מדינת ישראל, וכדי לתפעלו 

אין ספק כי הדיון חייב 
לכלול את השיקולים 

השונים שהעלו הפוסקים. 
אולם נראה כי מתבקש לדון 

ממשי  -גם בשיקול המהותי 
 שהעלינו כאן
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צריך לבנות עיר סביבו, אין חשש של איסור יציאה 

מהארץ'. כנראה כוונתו שהטעם של 'מסחר' לא מהווה 

היתר רק לישיבת קבע באילת, אלא גם לנסיעת תיירים 

אליה מתוך הארץ, שכן בלי שנתיר זאת ייפגע היישוב 

בכללותו. ממילא, כל טיול באילת הרי הוא בכלל היתר 

היציאה לצורך מסחר, במובן הכלכלי הרחב על פי צרכי 

 מדינת ישראל. 

לגבי יום טוב שני של גלויות, ישנם פוסקים רבים 

שכתבו באופן )לדוגמא כך פסק בשו"ת אור לציון ח"ג פ' כג(  

פשוט שיש להחמיר בכך )והדבר תלוי גם במחלוקת 

ראשונים יסודית בין הרמב"ם לריטב"א בשאלה אילו 

מקומות יש להם דין יום טוב של גלויות ואכמ"ל( אך גם 

כאן העלו הפוסקים סברות שונות לנהוג באילת רק יום 

אחד: לדעת הציץ אליעזר )ח"ג סימן כג( כיוון שבמהלך 

הדורות ואף בימי בית ראשון היה יישוב יהודי בארץ 

ישראל, דינה כא"י לעניין זה, ולדעת הגרש"ז אויירבאך 

'על כרחם יש להם להגרר בכל דבר אחר השלטון, 

ונמצא דמעיקרא כשגזרו על בני חו"ל דלא ליגררו אחר 

בנ"י ארץ ישראל )אלא יעשו שני ימים גם כיום 

כשהלוח קבוע, י.א.( היינו דוקא כשאין שלטון אחד 

שבא"י שולטת עליהם, משא"כ בזמן הזה אפשר 

דכולהו כבני א"י חשיבי מבלי להתחשב כלל אם יש 

לאותם המקומות דין א"י גם ביחס למצוות התלויות 

בארץ, כיון דלא מסתבר כלל שבאותה מדינה ותחת 

אותו השלטון ימצא חלק מבני המדינה שאינם נגררים 

אחר חשבון אותה המדינה'. דהיינו שכיוון שכל יסוד 

תקנת יום טוב נובעת מכך שבעבר באותו מקום לא 

ידעו מה החשבון של קביעות החודש בארץ ישראל, 

אזי  ודאי שבעניין החשבון לא שייך לחלק בין אנשים 

שונים השייכים לאותו שלטון וחיים על פי אותו חשבון, 

ועל כן הגזירה מעיקרא לא שייכת במקום כמו אילת. 

בספר מועדים וזמנים לרב שטרנבוך )חלק ח( כתב על 

סברא זו של הגרש"ז ש'הבל בפי אחד מבעלי הוראה 

בעיר הקודש שפסק אין חולקין מלכות, והיינו מדינת 

ישראל, וסברא זאת בדה מלבו', ופסק להלכה שבאילת 

חייבין ביום טוב שני, ומבקר את המנהג בפועל לעשות 

 רק יום אחד. 

אין ספק כי הדיון לגבי אילת חייב לכלול את השיקולים 

השונים שהעלו הפוסקים. אולם נראה כי מתבקש לדון 

ממשי שהעלינו כאן. האם לא נכון -גם בשיקול המהותי

להשתמש בדברי הגרש"ז לפיו 'אין חולקים מלכות' 

במובן רחב הרבה יותר, לפיו מבחינה מהותית עיר 

השייכת למרחב המדיני של עם ישראל, נחשבת לחלק 

ממנה גם במישור ההלכתי? האם סברת הרב ליאור 

לגבי חשיבותה הכלכלית ההכרחית של העיר, לא 

מספיקה בכדי שגם היא תוגדר כחלק מהבית הלאומי 

עצמו? האם ייתכן להגדיר אדם המגיע אל מקום שהוא 

המשך ישיר של ארצנו מבחינה גיאוגרפית, מדברים בו 

בשפת הקודש וגרים בו יהודים כמו בכל מקום אחר 

לך לעבוד   וחדל -בארץ, כמי שהו להים אחרים 

מלהסתפח אל נחלת ה'? האם מימד האחווה הלאומי 

והערבות ההדדית משתנה כאשר אנו דנים ביחס שבין 

 תושבי אילת לתושבי ערים אחרות בארץ? 

ייתכן שאין בסברות אלו בכדי לחייב את חבל אילת 

בדיני מצוות התלויות בארץ  התלויות בחלות ממשית 

של קדושה הנובעת מכיבוש שאולי מחייב תנאים 

מסויימים שאינם מתקיימים כיום )אף שכאמור כמה 

כ לגבי נושאים ‘‘ פוסקים העלו גם כיוון מעין זה(, אעפ 

כמו איסור יציאה מהארץ והנהגת יום טוב שני, נראה 

שקל יותר יהיה למצוא את הדרך ליצור המשגה לרכיב 

המהותי ולהכניסו לתוך מערכת השיקולים ההלכתית 

 הקבועה.  

 לסיום ולפתיחה 
היורד לעומקם של דברינו יחוש כי הם עצמם מריחים 

ריח 'ארץ ישראלי'. בקשתנו היא להכניס אל תוך 

העולם ההלכתי הקטגורי עמדות הלכתיות ושיקולים 

שיש בהם מממשותן של הקטגוריות עצמן. בנושאים 

מעין אלו הממשות אינה רק פיזית )עד היכן מגיע גבול 

הארץ הדרומי( אלא גם נפשית ורוחנית, ממשות 

הקשורה למה שנוצר באדם ובעולם בעקבות יישום 

ההלכה. הקריאה היא לחפש התאמה בין הגדרים 

ההלכתיים למציאות גם במישורים אלו, ובמיוחד 

בתחומים מעין אלו, המיוסדים על עקרונות שבעיקרם 

אינם טכניים או משפטיים. אני מאמין שעלינו, לומדי 

התורה ברוח התחייה בארץ ישראל בדור התחייה, 

מוטל לעמול, לפתח ולהוביל את השיח ההלכתי גם 

 למרחבים אלו, וה' יפתח לבנו בתורתו. 
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 א ר י א ל   מ י י ק ל ס ו ן   ) ד ( 

 מקור הביטוי שבועת המשנה

אם נשאל כל אחד שלומד את מסכת שבועות במה 

עוסק הפרק השביעי, הוא יענה "שבועת המשנה". אף 

על פי כן, אם נבדוק בפרק, צירוף הסמיכות הזה לא 

 מופיע אפילו פעם אחת. מאיפה ביטוי זה הגיע אלינו?

נעזרתי בפרויקט השו"ת כדי ליצור טבלה של כמות 

המופעים של המושג "שבועת המשנה" בהטיותיו 

השונות בכל הראשונים כדי לגלות מתי ואיפה ביטוי זה 

נוצר, ויצרתי טבלה עם הפרטים הרלוונטיים לשאלה זו 

)הפרטים מפרויקט השו"ת(. יש לשים לב שחלק 

מהראשונים להלן אינם כותבים ישירות על מסכת 

 שבועות:

 רבו ארץ שנים מספר מופעים שם

   2211-2211 7 ראב"ד
  

 פרובנס

  

)נפטר  2211-2111 1 ר"י מלוניל
 קצת אחרי(

 ראב"ד

   21-המאה ה 5 העיטור

   2111-2125 71 מאירי

   2211-2171 1 רמב"ן
  
  
  
  
  

  
 ספרד

 חכמי פרובנס

חכמי פרובנס,  2111נולד בסביבות  11 התרומות
 רמב"ן

 רמב"ן 2115-2121 )הרוב בתשובות( 17 רשב"א

תלמיד הרשב"א על 
 בבא מציעא

 רשב"א ? 1

 רשב"א 2111-2171 6 מהר"ם חלאווה

נולד באמצע המאה  1 צרור הכסף
 21-ה

 רשב"א

 רשב"א 2151-2111 7 ריטב"א

מיוחס לריטב"א על 
 בבא מציעא

 רשב"א ? 2

תלמידי  2111-2171בערך  6 מגיד משנה
 הרשב"א

   2111-2111 17 ר"ן

 ר"ן ספרד, אלג'יר 2116-2111 2 ריב"ש

 ר"ן ספרד 2111-2111 2 נימוקי יוסף

 ריב"ש מיורקה, אלג'יר 2162-2111 7 תשב"ץ

 תשב"ץ אלג'יר 2111-2167 5 רשב"ש

מהר"ם  אשכנז, ספרד 2151-2117 2 רא"ש
 מרוטנבורג

 רא"ש ספרד 2161-2111 1 טור

 רבני אוסטריה אשכנז 2161-2117 )ציטוט של הרמב"ן( 2 מהרי"ל
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אם נסתכל על הטבלה, נראה שהמושג "שבועת 

בפרובנס, ומופיע אצל   21-המשנה" חודש במאה ה 

שלושה מחכמי פרובנס באותה תקופה אך היה 

בשימוש מועט. בפרובנס עצמה, אחרי הדור הזה ידוע 

לנו רק על המאירי שכתב על דיני שבועות, מאחר 

היה גירוש מפרובנס והרבה מהכתבים לא   2116שב 

 הגיעו לידינו. המאירי עצמו כן השתמש במושג רבות.

בהמשך, המושג עבר לספרד דרך הרמב"ן והתרומות 

שלמדו אצל חכמי פרובנס, ומשם ביטוי זה עבר 

 לרשב"א ולתלמידיו ובהמשך לר"ן ולתלמידיו.

לאשכנז המושג לא נכנס והמופעים המעטים הם 

אצל הרא"ש והטור שכבר חיו בספרד והושפעו 

מחכמי ספרד. רק לקראת סוף תקופת הראשונים 

ראשון אשכנזי משתמש בביטוי זה, וגם זאת רק ע"י 

 .2ציטוט של הטור שמצטט את הרמב"ן

 איפה זה בא לידי ביטוי?

הרשימות של ה'משפטי שבועות' ושל ה'שערי  .1

שבועות' מאגדות את כל שבועות "נשבע 

ונוטל" וכוללות שבועות שאינן מופיעות 

במשנה, אך לא באיגוד כל "שבועות המשנה", 

כי מבחינתם אין קבוצה מובחנת של "שבועת 

ה  ז ר  לדב י  טו י ב ת  ו לרא תן  י נ  . ה" המשנ

בהתנסחותם "מה שחקקו הקדמונים בהם" 

י "שבועת  טו ולא בבי ד"  פי התלמו "על  ו

 כי אין ביטוי כזה אצלם. -המשנה"

, כי 1לא מפריע לגאונים לחדש שבועה חדשה  .2

מבחינתם זה לא שיש קבוצה סגורה ומאוד 

מוגדרת של שבועות המשנה, אלא אלו כל 

מיני שבועות שמופיעות בש"ס, אז מי אמר 

 שאי אפשר לחדש עוד אחת?

י   .3 ( רש" ת" הבי ישבע בעל  " ה  א, ד" קורא   )מה, 

לשבועת המשנה "היסת", כי אין לו מילה 

 .1אחרת לתאר בה אותן השבועות

יש ראשונים שמטשטשים את ההבדלים בין  .4

הדינים של שבועת המשנה לבין הדינים של 

, שמוסיף שגם )ד"ה "מאי"(שבועת היסת ]התוס' 

)שבועות שבועת היסת בנקיטת חפץ; הרמב"ם,  

"ג(   י "א,  שמוסיף שגם בשבועת היסת יש י

כי אין הגדרה מדויקת להבדל בין   -הזכרת ה'[  

שבועת היסת לשאר השבועות בש"ס )זה לא 

 שיש שלושה מושגים שונים(.

לדעתי, אם נלמד את הפרק תוך כדי תשומת לב 

 לדבר זה, נוכל להבין הרבה דברים טוב יותר.

  

זה יכול ללמד אותנו עד כמה גדולה ההשפעה של חכמי פרובנס על   2

בית המדרש הספרדי מהרמב"ן ואילך, ועד כמה שזה לא משפיע כמעט 

 בכלל על בית המדרש האשכנזי.

בדין של חפץ שנמצא עכשיו ברשות אדם ויש עדי מרא קמא שהוא   1

היה אצל מישהו אחר, הוא טוען שזה אצלו כמשכון ויש לו מיגו שיכל 

 שבועות ב', ט"ז ועוד(.-לטעון שקנה את החפץ )ראו משפטי
"נראה מדבריו דכל שבועה   -הרמב"ן )שבועות מד, ב( רומז לזה באמרו  1

 שאינה של תורה שבועת היסת היא קרויה"  

 א י ת מ ר   ז מ י ר י   ) ו ( 
 בין שבועה לתוכחה

 שבועה לבטל את המצווה ומשמעות תורה שבכתב
 א. חלות שבועה לבטל את המצווה

לא )כז, א( על פי המשנה בפרק שלישי במסכת שבועות 

ניתן להישבע לבטל את המצווה, ולכן מי שנשבע לבטל 

. הגמרא 2את המצווה ועבר על שבועתו ולא ביטל, פטור

על משנה זו מביאה ברייתא לפיה אדם יכול להישבע 

להרע לעצמו, והראשונים דנים האם יש בכך משום 

 ביטול מצווה.

שיטות הראשונים בסוגייתנו מתבססות על מחלוקת 

תנאים במסכת בבא קמא. נחלקו התנאים בבבא קמא 

האם אדם רשאי לחבול בעצמו, ולהלכה ב(  -)צא, א 

)ראה רמב"ם חובל ומזיק ה, פוסקים שאסור לו לעשות כך  

. מתוך כך נחלקו הראשונים בהסבר הברייתא, וביסוד א(

 דבריהם מונחת מחלוקת בהגדרת שבועה על מצווה.

ב. מחלוקת הראשונים בהגדרת שבועה לבטל את 
 המצווה

על פי )שבועות ה, יז(  והרמב"ם  )יא, א בדפי הרי"ף(  הר"ן  

מסבירים שהברייתא נשנית כפי השיטה )שם(  הרדב"ז  

שנפסקה להלכה, לפיה אסור לאדם לחבול בעצמו. 

שבועה לחבול בעצמו לא נחשבת שבועה לבטל את   כך על פי רוב הראשונים. אולם, לשיטת הר"ן פטור מקרבן וחייב בלאו.   2



8 

 

 

המצווה כיוון שסיעה זו בראשונים מגדירה שבועה 

לבטל את המצווה כשבועה לבטל דבר המפורש 

בתורה שבכתב דווקא. נמצא שאין מניעה להישבע על 

בין   -הוראה הלכתית שלא מפורשת בתורה שבכתב  

שהיא נלמדת בדרשות הכתובים ובין שיסודה בתקנת 

חכמים. האיסור לחבול בעצמו הוא איסור תורה שאינו 

 מפורש בתורה שבכתב, ולכן ניתן להישבע לבטל אותו.

לעומת זאת, בעלי התוספות )ד"ה אביא( מסבירים 

שהברייתא נשנית כפי השיטה בתנאים שמותר לאדם 

לחבול בעצמו, ולפיכך אינה להלכה. נראה כי תוספות 

נדחקים ודוחים את הברייתא מההלכה כיוון שלשיטתם 

שבועה על המצווה היא שבועה נגד כל הוראה 

 הלכתית, בין שהיא מפורשת בתורה שבכתב ובין שלא.

נמצא שהראשונים חולקים בהגדרת שבועה לבטל את 

המצווה. לשיטת הר"ן וסיעתו מדובר 

דווקא בביטול מצווה המפורשת בתורה 

שבכתב, ואילו לשיטת בעלי התוספות 

 מדובר בביטול כל הוראה הלכתית.

ג. יסוד המחלוקת טמון בשאלה מה 
 טעם הדין

ייתכן כי יסוד מחלוקת הראשונים 

בהגדרת שבועה לבטל את המצווה 

טמון בהסבר הטעם לפיו שבועה לא 

 חלה לבטל את המצווה.

לשיטת התוספות אי אפשר להישבע לבטל את 

יתכן  י ן שהנחת המוצא היא שלא  ו ו כי וה,  המצו

ששבועה, ככלי הלכתי, תחול נגד ההלכה. לעומת זאת, 

לשיטת הר"ן וסיעתו אי אפשר להישבע לבטל את 

המצווה כיוון ששבועה לא חלה על שבועה. כל ישראל 

מושבעים ועומדים לשמור את המצוות מכוח מעמד 

ר לֹא יִָקים הברית בערבות מואב, בו נאמר   "ָארּור ֲאשֶׁ

אֶׁת ִדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהזֹאת לֲַעׂשֹות אֹוָתם, וְָאַמר ָכל ָהָעם 

. לפיכך, כל שבועה לבטל את )דברים כז, כו(   ָאֵמן" 

 המצווה היא בעצם שבועה על שבועה ולכן לא חלה.

לפי שיטת הר"ן וסיעתו נמצא שבמסגרת הברית 

בערבות מואב ישראל הושבעו דווקא על התוכן 

המפורש בתורה שבכתב, אך לא על התורה שבעל פה 

. נראה להסביר זאת בכך שתוכן 1או על תקנות חכמים 

השבועה בערבות מואב מתפרש על פי ההקשר בתוכו 

היא נאמרה. לשבועה זו אין ולא יכולה להיות משמעות 

מחייבת כשבועה הלכתית רגילה, כיוון ששבועה רגילה 

לא יכולה לחייב את הדורות הבאים, אלא יש להבין את 

עיקר המשמעות שלה כמשמעות חינוכית. כלומר, 

השבועה נאמרה במעמד כריתת ברית לדורות שהוא 

מעמד חינוכי יותר ממעמד הלכתי, ולפיכך היא 

מתייחסת דווקא לתורה שבכתב, בה נמצאת האמירה 

 החינוכית של התורה ולא זו ההלכתית.

 ד. תוכחה על דבר המפורש בתורה
העירני ידידי יאיר ארנסט הי"ו שהצעה זו בהבנת מעמד 

הברית בערבות מואב ומשמעות תורה שבכתב 

 משליכה על גדרי מצוות תוכחה.

אחד השיקולים לפיהם מבחינים מתי להוכיח ומתי לא 

קובע כי לעיתים מוטב לא להוכיח ויהיו 

שוגגים מלהוכיח ויהיו מזידים. בעקבות 

העיטור וראשוני ספרד שמביאים את 

כותב שכלל )או"ח תרח, ב(  דבריו, הרמ"א  

לגבי דברים שלא  וקא  זה נאמר דו

מפורשים בתורה, אבל בדבר המפורש 

בתורה צריך להוכיח אף על פי שאותו 

אדם כנראה לא יקבל את התוכחה 

ולכאורה עצם התוכחה תהפוך אותו 

 למזיד.

יש לחקור האם העובדה שדין מסוים מפורש בתורה 

הוא סימן או סיבה לכך שמוכיחים אפילו אם יש להניח 

שהתוכחה לא תתקבל. כלומר, האם העובדה שדין 

מפורש בכתוב היא סימן לכך שמדובר בדין מפורסם 

ואין חשש שהתוכחה תהפוך אותו למזיד כי מן הסתם 

הוא כבר מודע לאיסור ועובר עליו במזיד, או שמא היא 

סיבה לכך שיש להוכיח בלי קשר לשאלה האם הדין 

 מפורסם?

 ה. סימן או סיבה?
מביא את ההבחנה שהצגנו בין דבר )ביצה ל, א(  המאירי  

המפורש בתורה לדבר שלא מפורש, ומדבריו עולה כי 

העובדה שדין מסוים מפורש בתורה אינה אלא סימן 

לכך שמדובר בדין המפורסם ומוכר להמון. מכאן נראה 

שאם יש דין מפורסם שאיננו מפורש בתורה, גם לגביו 

)או"ח חלה מצוות תוכחה. בדרך זו מסביר גם המשנ"ב  

ייתכן כי יסוד מחלוקת 
הראשונים בהגדרת 

שבועה לבטל את המצווה 
טמון בהסבר הטעם לפיו 
שבועה לא חלה לבטל את 

 המצווה 

 )לט, א(כך מפורש בר"ן וברדב"ז. אמנם, הברייתא בתחילת פרק שישי    2
אומרת שאדם מושבע גם על מצוות העתידות להתחדש, אלא שאין 
להקשות משם כיוון ששם מדובר על כך שאדם מושבע מהר סיני וכאן 

אנו עוסקים בתוכן השבועה בערבות מואב. נראה כי כוונת לשון             

הברייתא שאדם מושבע מהר סיני היא לומר שאדם מחויב מהר סיני ולא 
נשבע באופן שיכול ליצור בעיה של שבועה על שבועה. כמו כן, ייתכן 

 שהברייתא כולה נאמרת כדברי אגדה ולא הלכה.
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 את דברי הרמ"א.תרח, ו( 

אולם, לפי שיטת הר"ן וסיעתו בדין שבועה לבטל את 

המצווה ניתן להציע כי העובדה שדין מסוים מפורש 

בכתוב ההיא סיבה ולא סימן. יסוד מצוות תוכחה 

בערבות שישראל ערבים זה לזה לשמור את התורה, 

וערבות זו נוצרה בברית בערבות מואב כאשר כל 

ישראל הושבעו כאיש אחד ב'ארור' לקיים את כל 

התורה. לפי דברינו, כיוון שהשבועה והברית מתייחסות 

רק למה שמפורש בתורה שבכתב, ממילא ברור 

שמצוות תוכחה במובנה המלא תחול רק כלפי מצוות 

 המפורשות בתורה שבכתב.

 ו. סיכום
לא ניתן להישבע לבטל את המצווה. נחלקו הראשונים 

בהגדרת שבועה לבטל את המצווה ובסיבה בגללה 

שבועה כזו לא תחול. לפי הר"ן וסיעתו ביטול מצווה 

פירושו ביטול דבר המפורש בתורה שבכתב דווקא, 

וטעם האיסור הוא שכל אחד מישראל כבר מושבע 

מערבות מואב לקיים את כל המצוות ושבועה לא 

יכולה לחול  על שבועה. לעומת זאת, לפי בעלי 

התוספות ביטול מצווה פירושו ביטול כל הוראה 

הלכתית ואפילו אם היא לא מפורשת בכתוב, וטעם 

האיסור הוא שהתורה לא חדשה את האפשרות 

 להישבע באופן שיסתור את יתר דיני התורה.

ביסוד שיטת הר"ן וסיעתו הצענו שמשמעותן של 

התורה שבכתב ושל הברית בערבות מואב היא 

משמעות חינוכית ולא הלכתית, ולכן הברית מתייחסת 

 לתורה שבכתב בלבד. 

לפי הצעה זו הסברנו את גדרי מצוות תוכחה. בדבר 

המפורש בתורה יש להוכיח את החוטא אפילו אם יש 

להניח שהוא לא יקבל את התוכחה. ניתן להבין כי 

ים מפורש בתורה היא סימן  ן מסו העובדה שדי

לפרסומו, אולם על פי שיטת הר"ן וסיעתו נראה לומר 

שדיני הערבות נובעים מהברית בערבות מואב. ברית זו 

נכרתה על המפורש בתורה ולכן דווקא בדבר המפורש 

 חובת התוכחה חלה ביתר שאת.

ויה"ר שיתקיים בנו מקרא שכתוב "ִנׁשּבְעּתי ָוֲאַקּיָמה 

 .)תהילים קיט, קו(ִלׁשֹמר ִמׁשּפֵטי ִצְדֶקָך" 

 

 י ש י   ל ב נ ב ר ג   ) ה ( 

 לוהי ומשפטי בשבועה-מימד 

שבועות הדיינים ממוקמות בשני מישורים, מישור 

אלוקי ומישור משפטי. המישור המשפטי פשוט ואין 

אנשים מפחדים להוציא שם שמיים   -צורך להאריך בו  

לבטלה, ולכן העובדה שפלוני נשבע שגרסתו אמיתית 

גורמת לבית הדין להאמין לו. במישור זה, אילו בחברה 

הייתה רתיעה עצומה מלשקר לאחר אמירת המילים 

יכול באותה מידה  ן היה  , בית הדי "המלך אמר"

להשתמש באמצעי זה כדי לברר את אמיתות הטענה 

 של אחד הצדדים.

לוהי הוא המישור בו ממוקמות גם שבועות -המישור ה 

מבחינות בין שני   2י[ -]ג, ז איסוריות. המשניות בשבועות  

סוגי שבועות, שבועת שווא שאין לוקים עליה ושבועת 

ביטוי שלוקים עליה )גם שבועת ביטוי לשעבר(. שבועת 

ע  דו ות את הי לשנ "שנשבע  היא שבועה  וא  שו

, כלומר הסביבה מעולם לא האמינה ]משנה ח[ לאדם"  

לראובן הנשבע, ואילו שבועת ביטוי היא שבועה בה 

הסביבה האמינה לראובן בתחילה עד שהתברר שקרו. 

 למה בשבועת ביטוי יש קרבן ובשבועת שווא אין?

י להבא יוצרת מציאות בעולם   עד   -שבועת ביטו

השבועה היה מותר לראובן לאכול )על דרך משל(, 

ולאחר השבועה אסור לו. אפשר בדרך זו להסביר גם 

ראובן נשבע   -את הדין של שבועת ביטוי לשעבר  

שהוא אכל אתמול, ושבועתו יוצרת מציאות מבחינת 

האנשים שסובבים אותו. לאחר שראובן נשבע, מבחינת 

העולם הוא אכן אכל. כשמתגלה שהוא שיקר מתברר 

שהוא יצר מציאות מעוותת, ועל כך הוא לוקה. לעומת 

זאת, בשבועת שווא מעולם לא חשב אדם שאכן עמוד 

של אבן הוא של זהב ומעולם לא נוצרה מציאות 

נכון אמנם שהייתה כאן הוצאת שם שמיים   -מעוותת  

, אך ח[ -]משניות ז לבטלה, ולכן לוקים על זדון השבועה  

מכיוון שלא הייתה יצירת מציאות מעוותת אין חיוב 

 קרבן.

במאמר זה, סתם הפניה למשנה וגמרא מתייחסת לשבועות, סתם   2
הפניה לרמב"ם מתייחסת להלכות טוען ונטען, וסתם הפניה לשו"ע 

 מתייחסת לחושן משפט.  
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גם בשבועות הדיינים יש היבט של יצירת מציאות. 

כשראובן נשבע בבית הדין שהוא לווה רק חמישים ולא 

מאה, השבועה לא רק מגלה לבית הדין שכנראה שהוא 

לא משקר )אחרת הוא היה מפחד לשקר(, אלא גם 

הם עכשיו יודעים   -יוצרת מציאות מבחינת בית הדין  

 שהוא לווה חמישים בלבד.

נתבונן בהבחנה זו מתוך שני דיונים בהקשר של דיני 

מי הוא החשוד שאין נותנים לו   -חשוד על השבועה  

להשבע, והאם החשוד שנשבע )למשל כשבית הדין לא 

 ידע שהוא חשוד( שבועתו שבועה.

 פסולי שבועה
נותנת כמה דוגמאות לאדם   ]ז, ד[ המשנה בשבועות  

הנשבע לשקר ולשווא )בין שבועת   -שנפסל לשבועה  

איסורים בין שבועת ממונות( והגזלן, בין מדאורייתא בין 

מסבירה שהמשנה מתייחסת   ]מו, ב[ מדרבנן. הגמרא  

דווקא למי שבזמן השבועה ידע שהוא משקר, אך 

העובר על שבועות להבא לא נפסל לשבועה, ונחלקו 

הראשונים האם הבחנה זו נכונה 

]על להלכה. רש"י, הרמב"ן והרשב"א  

מסבירים שאכן להלכה אדם אתר[  

שנשבע שבועת ביטוי להבא ועבר על 

שבועתו לא נפסל לשבועה. לעומת 

]משפטי שבועות ב, ד[, זאת, רב האי גאון  

בא , הרא"ה  ]על אתר[ תוספות   ]מו

וראשונים נוספים   בריטב"א על אתר[ 

סוברים שלהלכה אדם שעבר על 

שבועת ביטוי להבא נפסל לשבועה, 

 אלא שהמשנה לא הזכירה אותו.

בפשטות מצינו בפרשנים שתי דרכים להסביר את 

ך   ערו לחן  השו קת.  [ המחלו ב  , ב צ  ; ה  , ד ל ן   ] י מב

סוגיות, ורש"י וסיעתו סוברים -שהמחלוקת חוצה 

שהעובר על שבועה להבא לא נפסל גם לעדות, ואילו 

תוספות וסיעתו סוברים שהעובר על שבועה להבא 

ונושאי כלים נוספים על   ]לד, יב[ נפסל לעדות. הסמ"ע  

השולחן ערוך מסבירים שיש קולא מיוחדת בעובר על 

שבועת ביטוי להבא. העובדה שהאיסור אינו עצמאי 

ומוחלט אלא רק נוצר על ידי האדם בעצמו מביאה 

יתר לאיסור שנוצר על ידי -אותו להתייחס בסלחנות 

השבועה, וממילא אי אפשר להסיק מכך שהוא יעבור 

 עבירות נוספות, וסברא זו פשוטה. 

אמנם, יש קושי מסוים בסברא הזו, שכן היסוד שלה 

לכאורה לא מתאים ְלמה שמוכר בכל הש"ס. בכל 

הש"ס הנחת היסוד היא שדבר שאדם אוסר על עצמו 

בשבועה הוא חמור לו הרבה יותר מאשר איסור רגיל 

]נדרים ח, א )וזה הטעם ש"נשבעים לקיים את המצוות"  

וכדומה(, ולכן נדמה שיש מקום להציע ועוד מקומות[  

 הסבר אחר.

על כל פנים, פרשנים רבים מסבירים את המחלוקת 

מסביר שכל פסולי העדות   ]ב, ב[ בדרך שונה. הרמב"ם  

פסולים גם לשבועה, ופרשנים רבים ]מגיד משנה שם; 

מסבירים שזה יסוד שיטתו רי"ד על אתר[    ריטב"א, ר"ן, 

של תוספות, שפוסל לשבועה גם העובר על שבועה 

מסבירים   ]לד, ה[ ורע"א  ]שו"ת רסו[  להבא. הריב"ש  

שרש"י חולק עקרונית על הרמב"ם והתוספות וסובר 

כל עובר   -שיש נתק בין פסולי עדות לפסולי שבועה  

עבירה דאורייתא שלוקים עליה נפסל לעדות )כשיטת 

ן כז, א[ אביי   שנפסקה להלכה(, ואילו כדי   ]סנהדרי

להישבע  -להיפסל לשבועה צריך לעשות אחד משניים 

לשווא )או לשקר לשעבר( או לגזול. מה 

 יסוד המחלוקת?

אפשר להציע להסביר שרש"י וסיעתו 

נים שהשבועה ממוקמת בעיקר  מבי

במישור המשפטי, ואילו הרמב"ם ותוספות 

וסיעתם מבינים שהשבועה ממוקמת 

 לוהי.-בעיקר במישור ה

התורה חידשה דין מיוחד שעובר עבירה 

פסול לעדות, מכיוון שדין התורה אינו רק 

לוהי, ומי שעובר -דין אנושי אלא גם דין  

עבירות להכעיס 'מפקיע' את עצמו מהדין 

לוהי )כמו גוי למשל, להבדיל(. לעומת זאת, שבועה -ה 

השבועה מרתיעה שקרנים וכך   -היא דבר פרקטי יותר  

עוזרת לברר את האמת ולהפיס את דעתם של כל 

הצדדים. בשביל שאדם יצא מהנחת היסוד שהשבועה 

תרתיע אותו מלשקר, צריך שיעשה אחד משני דברים 

יוציא שם שמיים לבטלה ויגלה ששם שמיים אינו   -

משמעותי בשבילו, או שיגזול ויוכיח שלא אכפת לו 

 מממון חבירו. 

הרמב"ם ור"ת כנראה סוברים שמכיוון שגם בשבועה 

לוהי מובהק, דינה דומה לדין עדות. השבועה -יש יסוד  

אמנם מרתיעה שקרנים ומבררת את האמת, אך יסוד 

השפעת השבועה הוא השימוש בשם ה' כיצירת 

מציאות. השבועה היא הביטוי המובהק ביותר להיות דין 

השבועה לא רק מגלה 
לבית הדין שכנראה שהוא 
לא משקר, אלא גם יוצרת 

מציאות מבחינת בית 
הם עכשיו יודעים  -הדין 

 שהוא לווה חמישים בלבד 
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לוהי, וממילא ודאי שמי שפסול לעדות יהיה -תורה דין  

 פסול גם לשבועה.

 האם שבועת החשוד שבועה
אפשר להציע להסביר בשתי דרכים את הבעיה 

בחשוד. אפשר לומר שמטרת השבועה היא לברר, 

ומכיוון שחשוד עלול להישבע לשקר, שבועתו אינה 

מבררת. לפי זה, גם אם יתברר בדיעבד שחשוד נשבע, 

שבועתו תהיה חסרת משמעות. כך הרמב"ם אומר 

. ]מו, ב[ וכך האחרונים מסבירים בר"ן    ]ב,ט[ במפורש  

מצד שני, אפשר לומר שמטרת השבועה היא ליצור 

מציאות, וממילא גם שבועתו של החשוד יוצרת 

מציאות. לפי זה, אם החשוד יישבע, יתברר בדיעבד 

ששבועתו שבועה, אלא שבית הדין לא משביעים אותו 

. כך עולה מדברי 1מכיוון שהם חוששים לחילול השם 

הרמב"ם, שאומר "ואפילו רצה התובע אין שומעין לו", 

ומשמע שהבעייתיות בשבועת החשוד אינה במישור 

הרי התובע אומר שהוא מוכן להסתפק   -הבירורי  

אפילו בבירור האפסי של שבועת החשוד! האחרונים 

]רמז . המרדכי  ]מו, ב[ מסבירים כך גם בדברי הרשב"א  

אף מביא בשם הראב"ן וראשוני אשכנז נוספים   תשסט[ 

שאומרים במפורש שהסיבה שלא משביעים חשוד היא 

"מפני חילול השם". ההגהות מרדכי ]רמז תשפט[ 

אומר שהגאונים תיקנו שחשוד שנשבע אין שבועתו 

 שבועה, אך מעיקר הדין שבועתו חלה.

נדמה ששתי השיטות ממוקמות על שני המישורים 

שהזכרנו. הר"ן מסביר שהשבועה מבררת מבחינה 

 -משפטית, וממילא מי ששבועתו אינה מבררת  

שבועתו אינה שבועה. לעומת זאת, הרשב"א וראשוני 

אשכנז מבינים שהשבועה יוצרת מציאות חדשה על ידי 

השימוש בשם ה', וממילא גם החשוד ייצור מציאות 

כשיישבע ויוציא שם ה' מפיו, אלא שבית הדין נמנע 

מלהשביע אותו מפני חילול השם. מדברי הרמב"ם 

משמע שהוא סובר את שתיהן, ועולה שלשיטתו שני 

 המימדים קיימים בשבועה.

וכך משמע מלשון הריטב"א: "וטעם הדבר משום דגזלן יכול הוא   1 
להשבע אלא שאין אנו רוצים לקבל שבועתו מפני שהוא חשוד אצלינו 

 וזה אינו יכול להשבע כלל". ]ריטב"א שבועות לב, ב[ 

 ‘ג -להגנת הדת המבוזה והמושפלת 

"תפסיק לאכול מצות!" ציווה עליי אחיין שלי בן 

השלוש עשרה, "זה רק היום השלישי של חול המועד, 

 ואנחנו צריכים שיישארו כמה לאכול בפסח שני."

"אתם לא יכולים פשוט לקנות מצות מהמכולת 

 לקראת פסח שני?"

"לא", השיב הנער, "אנחנו מקפידים שלא לאכול מצות 

 אלא אם כן אבא שלנו היה שותף באפיה."

 בואו נדבר על תרבות החומרות.

הרי במאמרי הקודם ביססתי את חשיבותה של 

ההלכה. יצאתי נגד זרמי היהדות אשר חותרים לקיום 

ערכי התורה מבלי ההוראות המדויקות על ידן הם 

 הוצגו. במאמר זה נטפל בתופעה ההפוכה.

נראה כי בדור האחרון ישנה חיבה מיוחדת אצל תופסי 

התורה לחזר אחר הקפדות הלכתיות אשר אינן עיקר 

הדין, אלא לפנים משורתו. מכל מקום, זאת היא 

ההגדרה המקורית של "חסידות" לכל הדעות. ברצוני 

רק לתהות על אופי החומרות, ומהו השורש ההשקפתי 

 שמבצבץ מתוכו.

כלל נקוט הוא בידנו כי בדיני תורה "כל המוסיף, גורע". 

ספר החינוך מסביר כי "משרשי המצוה כי האדון 

המצוה אותנו על התורה ברוך הוא בתכלית השלמות, 

וכל מעשיו וכל ציוויו הם שלמים וטובים, והתוספת 

בהם חסרון וכל שכן הגרעון, זה דבר ברור הוא" )מצוה 

תנ"ד ד"ה "משרשי המצוה"(.  אם נאמר את זה בשפת 

מאמרי הראשון בסדרה, היות שהתורה מהווה הוראות 

הפעלה מושלמות לחיים שאינם מטופשים, אזי כל 

סטייה מהוראות התורה ימינה או שמאלה היא 

 רעה.   -במהותה טיפשית, להלן 
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דברי ספר החינוך האלו מוסכמים לכאורה על כל עם 

ישראל. עם זאת, נראה כי ישנו פער בין האופן בו 

החברה החרדית תקיים הלכה, לבין האופן בו אנחנו 

ואנשי שלומנו עושים זאת. נראה כי בעקביות הציבור 

החרדי תמיד יחמיר יותר. הם אלו שיוציאו הון רב על 

ארבעת המינים. הם אלו שיימנעו משימוש במעלית 

 שבת. הם אלו שיקפידו על זמני המגן אברהם בבקרים.

כאשר המתבונן מבחוץ רואה כל זאת, הוא מניח כי 

הציונות הדתית דוגלת בפשרנות. הוא מניח שאין אנו 

רציניים במחויבות שלנו להלכה בהשוואה לעדה 

החרדית. בתור יהודי שינק מספר שנים את התורה כאן 

בישיבת ברכת משה, ברצוני להסביר את הפער באופן 

 שונה.

לפני שאעשה את זה, הבה ננסה לקטלג את סוגי 

 החומרות שקיימים בימינו. 

דורנו, דור הגמדים היושבים על   -חשש לדעת מיעוט  

גבי ענקים רבים, נמצא באקלים הלכתי מעניין. בימות 

הסנהדרין, היה פסק אחיד בכל נושא. רבי 

התאמץ לאחד את כל התורה שבעל פה 

להוראה אחת. אומנם, מאז שהתלמוד 

ו  רב  , ישראל כל  על  הבבלי התקבל 

המחלוקות בדורות הגאונים, הראשונים 

והאחרונים. נוצר מצב בו לכל שאלה יש 

מספר תשובות לגיטימיות. אומנם ישנם 

כללים כאלו ואחרים כיצד להכריע מה 

ה  וקר י ו  ז אי ה  שנ י אך  ההלכה,  א  הי

 בלחשוש לאיזו דעת יחיד.

לי -דרשו חכמינו על הפסוק, "זה    -הידור מצווה  

התנאה לפניו במצוות. הם אף   -  )שמות ט"ו, ב'( ואנווהו"  

)נזיר הרחיבו והדגימו; טלית נאה, לולב נאה, סוכה נאה  

. נראה כי יש נטייה למחמירים לחזר בעקבות כל ב, ב( 

מיני פרטים המוזכרים בספרות ההלכה בתורת 'הידור', 

לא משום שהם טוענים  שמדובר בעיקר הדין, אלא 

 מתוך רצון להתנאות לפני ה' במצוות.    

ישנם תחומים רבים בחיים שאינם   -רצון התורה  

נכנסים לתחום ההלכה. היה נראה כי ניתן בתחומים 

אלו ללכת אחר אוות נפשנו, אלא שרבנים רבים יורו 

החלטה מסוימת תחת כותרות כגון: "קדושים תהיו", 

 "דרך האמורי", "עובדין דחול", או פשוט "רצון השם".

 

 

 

את החשק להחמיר מנמק עבורנו הרמח"ל במסילת 

 :)פרק י"ח(ישרים, בביאור מידת החסידות 

 

אך מציאות החסידות עצמו הוא דבר עמוק מאד 

להבינו על נכון, והוא מיוסד על יסודות חכמה 

רבה ותיקון המעשה בתכלית אשר ראוי לכל 

חכם לב לרדוף אחריו, כי רק לחכמים להשיגו 

: לא עם הארץ חסיד. )אבות פ"ב( באמת, וכן אז"ל  

ונבאר עתה ענין זה על הסדר, הנה שורש 

החסידות הוא משאמרו חז"ל )ברכות י"ז(: אשרי 

אדם שעמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו. 

והענין הוא כי הנה המצות המוטלות על כל 

ישראל כבר ידועות הן וחובתן ידועה עד היכן 

היא מגעת, אמנם מי שאוהב את הבורא ית"ש 

אהבה אמתית לא ישתדל ויכוין לפטור עצמו 

במה שכבר מפורסם מן החובה אשר על כל 

ישראל בכלל, אלא יקרה לו כמו 

שיקרה אל בן אוהב אביו שאילו יגלה 

אביו את דעתו גילוי מעט שהוא חפץ 

בדבר מן הדברים, כבר ירבה הבן 

בדבר ההוא ובמעשה ההוא כל מה 

שיוכל. ואע"פ שלא אמרו אביו אלא 

פעם אחת ובחצי דיבור, הנה די לאותו 

הבן להבין היכן דעתו של אביו נוטה 

לעשות לו, גם את אשר לא אמר לו 

ון שיוכל לדון בעצמו  בפירוש, כי

שיהיה הדבר ההוא נחת רוח לפניו ולא ימתין 

 שיצוהו יותר בפירוש או שיאמר לו פעם אחרת. 

והנה דבר זה אנחנו רואים אותו בעינינו שיולד 

בכל עת ובכל שעה בין כל אוהב וריע, בין איש 

לאשתו, בין אב ובנו, כללו של דבר בין כל מי 

שהאהבה ביניהם עזה באמת. שלא יאמר לא 

נצטויתי יותר, די לי במה שנצטויתי בפירוש, אלא 

ממה שנצטוה ידון על דעת המצוה וישתדל 

לעשות לו מה שיוכל לדון שיהיה לו לנחת. והנה 

כמקרה הזה יקרה למי שאוהב את בוראו ג"כ 

אהבה נאמנת, כי גם הוא מסוג האוהבים 

ותהיינה לו המצות אשר צוויים גלוי ומפורסם 

לגילוי דעת לבד לדעת שאל הענין ההוא נוטה 

רצונו וחפצו ית"ש, ואז לא יאמר די לי במה 

נראה כי בעקביות הציבור 
החרדי תמיד יחמיר יותר. 

כאשר המתבונן מבחוץ 
רואה כל זאת, הוא מניח 

כי הציונות הדתית דוגלת 
 בפשרנות.
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שאמור בפירוש, או אפטור עצמי במה שמוטל 

עלי עכ"פ, אלא אדרבא יאמר כיון שכבר מצאתי 

ראיתי שחפצו ית"ש נוטה לזה, יהיה לי לעינים 

להרבות בזה הענין ולהרחיב אותו בכל הצדדין 

שאוכל לדון שרצונו יתברך חפץ בו, וזהו הנקרא 

 עושה נחת רוח ליוצרו.

אכן, הנטייה להחמיר נובעת מאהבת ה' גדולה, בין 

פרטית בין ציבורית. מכל מקום, אני לא סבור כי 

הנקודה העומדת בין הציבור המחמיר לציבור המקל 

היא רמת האהבה כלפי שמיא. בעיניי זה מצביע על 

 להי והמעשה ההלכתי.-שוני בהבנת העניין ה

אני מבין את ההלכה כדרך האופטימלית לחיות את 

החיים. אני מבין את מקור החיוב שלנו לפרטים כחובה 

שלנו כלפי אותה המערכת החכמה ביותר, גם ברגעים 

בהם פרטים ספציפיים אינם מביאים לי תועלת. על כן, 

ברגע שיש פסק מקובל, אני לא אראה סיבה לברור 

לעצמי "חוות דעת נוספת" מראשון אחר. ישנם יוצאים 

 מן הכלל, כגון:

סוגיות שאני אישית למדתי כדבעי, ואני מגיע  •

 , למסקנה כי החכם אשר ההכרעה כשיטתו

שוגה בהבנתו, וההבנה האמתית היא כחכם 

אחר. העובדה שעוד דעה קיימת, אינה מטרידה 

יום, היות שיש לגיטימיות מוחלטת -אותי ביום 

לפסק המקובל. עם זאת, כשדברי פוסק מחמיר 

 יותר מתיישבים יותר על לבי, אלך כמותו.

כאשר להידור יש תוספת רגשית או אסטטית.  •

ימלי שמעכב במקומות  נ ר מי דו מלבד הי

מסוימים, כגון לולב יבש, אני רק אהדר אם אכן 

ההידור יוסיף לקיומי את המצווה ערך מוסף. כמו 

האנשים   -שאני תמיד אומר על דרך המליצה  

שמעדיפים אתרוג ללא בלעטאלעך )עלים( על 

פני אתרוג צהוב, הם כמו האנשים שמפרידים 

 בין בשר לדג, אבל מעשנים. 

י  • מקרים בהם טעם המצווה בא לידי ביטו

בחומרה. זה הכי נפוץ במצוות של בין אדם 

לחברו. אם טעם המצווה ברור לכל, ובידי להוסיף 

משלי מעבר לחיוב שלי ולקיים עוד יותר את 

כל עוד זה לא בא על חשבון דברים   -הטוב  

חשובים, אראה לנכון להחמיר. לדוגמה, אם רצוני  

להדר במצוות תפילין, אמצא דרך בה האות על 

ידי והזיכרון בין עייני אכן יעשו את תורת ה' בפי, 

אבל לא אראה סיבה "להרוויח" עוד ראשון, 

 ולהניח גם כרבנו תם. 

נראה בעיניי שהאנשים שאינם פועלים כמוני, אלא 

מחזרים אחרי חומרות בכל מצב, תופסים את ההלכה 

באופן שונה מאשר מה שביססתי. לפי הבנתם, ההלכה 

היא הדרך המטאפיזית לסגוד לה' יתברך. לפי זה, כל 

דקדוק בכל פרט שניתן למצוא הוא בבחינת זבח נוסף 

 שמקריבים לה'.

כאשר לעגתי לאִחי )הנמנה בזרם החרדי( על כך שהוא 

רכש בחג הסוכות האחרון ארבעה אתרוגים, לוודא 

שהוא יצא ידי חובתו לכל הדעות, הוא השיב לי כדלהלן, 

 ובזה אסכם: 

"ההבדל ביננו הוא שאם אתה תגלה עוד חודש 

שלמרות שעשית הכול כדבעי, ורכשת אתרוג עם 

הכשר מרב בר סמכא, שהוא בכל זאת היה פסול, זה 

 לא יצער אותך, את חובתך אתה עשית.

 אותי זה יצער."

 י ו נ ת ן   ח י י ם   ה ס   ) ו ( 

 ‘ב -פרשנות ופשרנות במרחב הדתי 
זהו המשך של המאמר הקודם. אסכם בקצרה את 

  המאמר למי שלא קרא.

יש בלבול גדול בהגדרה מהי היהדות ומה היא אומרת. 

הצעתי פתרון ראשוני שיכול לתקן את המצב, והוא 

שצריך להבחין בין שיטה השקפתית לבין זרם או רמה 

דתית. השיטה היא הבסיס לכל הגדרה, לעומת הגדרה 

סוציולוגית ]זרם[/ הגדרה של מחויבות ליהדות ]רמה[, 

אשר לא מבטאות את האמונות הדתיות העומדות 

 בשורש הדיון.

   

 הזרם
זרם"  " לה  , ההגדרה של המי ו ן שלנ לו לפי המי

במשמעותה המחשבתית הינה "תנועה רוחנית, מהלך 

בדעות". אך הזרמים שלנו לא רק נותנים לנו יעדים 
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כלליים אלא אף מגבילים אותנו. הם אומרים לנו מה 

מותר לעשות,  במה להאמין ומה מחוץ לתחום. האם 

 זה מוצדק?

במאמרי הקודם, קוננתי על מוסדות חינוך. מה 

שהפריע לי היה שלמדתי בבית ספר חרד"לי וגדלתי 

דתי "לייט" יותר. יצאתי בסוף עם תובנה -בבית ציוני 

שכל מוסד חינוך מלמד תפיסה שונה. הרי, מה זה 

 יהדות חרד"לית או אורתודוכסית?? 

הייתי שמח ומאושר יותר אילו היו שולחים אותי לבית 

ספר מהר"ליסטי או רמח"ליסטי, כי אלה באמת שיטות. 

מי שלא התחבר לרעיונות הללו יכול להגיד שלא 

התחבר לשיטה מסוימת. יש בדבר רווח עצום לאנשים 

ה  ט י ש ה ת  א ל  ב ק ל ם  י נ כ ו מ א  ל ש

ההשקפתית היחידה, והוא שבמקום 

להסיק שהוא לא מתאים ליהדות, הוא 

יסיק שהוא לא מסכים עם היהדות 

הרמח"ליסטית, אך עדיין ירגיש ויחשוב 

שיש דרך אחרת בתוך היהדות וימשיך 

 לחפש ולהזדהות עם היהדות בלבו.

אבאר בעזרת משל: משל לאדם שלא 

גש  י נ תו אדם  כאשר או  . דג הב  או

ה  נ מ ה ש ה  א ו ר ו ם  י י ר ה צ ת  ח ו ר לא

העיקרית היא דג, יכול להגיב בדרך 

שגויה או בדרך נכונה. אם יאמר אותו האדם שאין אוכל 

בארוחת צהריים אז יחזיר את מגשו ואת כליו ויישאר 

רעב או יאכל בחדר ח"ו. מצד שני, אם אדם זה רואה 

את המציאות בצורה בהירה יותר יאמר שרק המנה 

העיקרית דוחה אותו, ויאכל משאר המאכלים הטעימים 

שלפניו, ואפילו ימצא לעצמו מנה צמחונית )הערת 

העורך ]יד"ל[: ניתן לקחת מנה צמחונית רק אם אתם 

בטוחים שכל הצמחונים לקחו כבר. ( אשר בה חפצה 

 נפשו. 

 חינוך למחשבה
המצב היה מתוקן אילו היה מקובל שבסוף התיכון או 

תקופת הישיבה האדם יקבל על עצמו שיטה מסוימת, 

שבעזרתה יוכל לנווט את חייו הרוחניים והפרקטיים 

באשר הם. אז אותו איש יוכל למצוא קהילה דומה לו 

וישלח את ילדיו למוסדות חינוך שתואמים פחות או 

 יותר את אורח חייו ודעותיו.

החברה משפיעה על המחנך, והחינוך משפיע על 

החברה. כך ההבדלים המגזריים מואצים במהירות עד 

שיש מחלוקות משמעותיות בין קבוצות. הדבר מורגש 

לא רק במוקדים הרוחניים, אלא אפילו אנשים שאין 

להם שיטה מבוררת ומבוססת ונסחפו ב"זרם" 

 מאמינים בדתות שונות.

אך לא כל אחד מסיק מסקנות בדיוק על פי השיטה 

שלימדו אותו, ייתכן שעשה שילוב של כמה שיטות לפי 

שכלו וראות עינו. בנוסף, לא כל אחד רוצה ללמוד רק 

שיטה אחת או לחנך את בניו רק בשיטה אחת. איך 

 פותרים בעיות מעין אלו?

 הזרם כקואליציה
הצגתי עד עכשיו את הזרם בצורה שטחית ורדודה מדי. 

אני לא מתכוון לחזור בי מהקביעה שהרבה מהאנשים 

שבתוך הזרמים כנראה לא מתאימים 

מבחינה השקפתית למייסדי הזרם. אך 

צריך לבאר מהו זרם. כפי שציינתי, 

העולם המחשבתי בנוי משיטות. כל 

שיטה עומדת בפני עצמה, וממנה אנחנו 

 יכולים להבין את המושג יהדות.

אך בני אדם פועלים במרחב הציבורי. 

עמידה  על כל דיוק והבדל בדעותם של 

בני אדם תביא לידי פילוגים גדולים 

וחסרי תועלת. הפרטים בציבור סומכים 

על מנהיגיו ומושפעים מהם. למרות 

שאין ביכולתנו לנתח את כל השיטות והדיוקים של כל 

פרט בזרם מסוים, נוכל לראות שיש להם קווים 

 משותפים מעבר לממוצע.

הבה נדגים את התופעה: כאשר אדם מציג את עצמו 

דתי, דבריו סובלים כמה פירושים. האם הוא -כציוני 

בעצם בריסקר אליבא דרב סולובייצ'יק אליבא דרב 

גושניק; או, לחילופין,   –ליכטנשטיין, במילים אחרות  

האם הוא מתכוון לומר שהוא דוגל בשיטת הרב קוק 

קווניק. בכלל, במקום שכל חסיד יציג  –אליבא דרב טאו 

את עצמו על פי החסידות שאליה הוא משתייך, היה 

 ראוי שיציג את שושלת המסורת עד אליו.

ההשלכות שבדבר: כל אדם בעצם קובע אלו הוגים הם 

קנוניים, וזה פותח פתח לשיח השקפתי שאינו מתבזבז 

 על מחלוקות סרק. 

הזרם הוא בעצם קואליציה של שיטות מסוימות שיש 

ביניהן מכנה משותף, כמו שמירת הלכה, תרבות 

חומרות או שאיפות לאומיות. עלינו לגלות על אילו 

 עקרונות היא מוסבת ומאילו שיטות היא ניזונת.

מי שרוצה לחפש את 
האמת יצטרך לברר 

מה הוא מניח כאמיתי 
והאם ההנחות 

 מוצדקות או לא. 
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הבעיה באופן בו אנו מגדירים זרמים כיום, בלי להצביע 

על שיטות מסוימות, היא שלעיתים ישנם אנשים 

נה  זרם, אבל למעשה, מבחי תו  לאו כו  י שישתי

מחשבתית הם יהיו שונים מאוד ויראו אחד את השני 

 כשוטים וכרשעים.

הבה נדגים: בואו נגיד שיש זרם רחב בשם שומרי 

הלכה. להלן, היהדות האורתודוכסית. לו יצויר שיסב 

דרדעאי בשולחן עם חסיד ברסלב, תהיינה ביניהם 

מחלוקות בנושאים תאולוגים ואיש לא יבין את חברו. 

לא עוד, אלא שיהיו רבים שירצו לקחת דבר הגות משני 

הצדדים, מבלי להבחין על אילו הנחות הם עומדים ועל 

 התיאום ביניהם.-אי

 שיח לא מקדם
יש קושי מובנה בדיונים מחשבתיים. כל אחד התחנך 

שהיהדות דורשת ממנו דברים מסוימים, במה להאמין 

ועל מי אפשר לסמוך. אם יש אמת בין הצדדים, לא 

נוכל למצוא אותה אלא על ידי דיונים מתוך הנחות יסוד 

משותפות. בסופו של דבר, כולנו מניחים הנחות 

ראשוניות ואפשר לדון בהן, אך מעבר לזה, צריך לבחון 

 אם דברינו נכונים או לא.

אינני מצפה שכל אחד יברר את כל הדעות שהוא 

מאמין בהם. אבל מי שרוצה לחפש את האמת יצטרך 

לברר מה הוא מניח כאמיתי והאם ההנחות מוצדקות 

או לא. אנחנו חיים בסוג של אבסורד בו קבוצות שונות 

של יהודים מתנגדות אחת לשנייה על הנחות שלא 

 בחרו ולא קבעו לעצמם.

למשל, ניקח את חברינו היקרים מוסבי השולחן לעיל. 

בנושא טעון כמו סגולות, הדרדעאי יטען שבדיוק נגד 

 , הדברים הללו הנביאים קוננו לאורך בית ראשון

והברסלבר יצעק עליו בחזרה משום שהוא מזלזל 

 בדברי חז"ל.

 שיח מועיל
יש דרך לתקן את המצב שלנו. אם נתחיל ]להגדיר ו[

לדון מתוך הנחות היסוד של ה"צד השני", נוכל להבין 

איפה אנו חולקים באמת, ונעבוד ביחד לברר מהו רצון 

 ה' ואיך להגיע אליו על פי כל השיטות.

 , למשל, אם הברסלבר ירצה לחלוק על הדרדעאי

במקום להגיד שהוא יוצא נגד דברי חז"ל, יכול לומר לו: 

"לפי הרמב"ם הדברים אינם איך שתיארת, ואתה סותר 

את ההנחות שהצבנו לצורך הדיון. אם אתה חותר 

לאמת, עליך ליישב את הסתירה בדבריך". לאחר 

הבירור הפנימי, נוכל באמת לדון איזו דרך נכונה יותר, 

 ואילו הנחות יסוד אמיתיות ואילו שקריות.

כך נוכל לחזק את הטיעונים של צדדי הדיון, ומתוך כך 

נראה שאכן יש ראיות לכל כיוון ושהאמת לא ברורה 

מספיק לנגד עינינו על מנת שנוכל לקבוע לכולם מה 

 היא.
 סיכום ונקודות למחשבה

אנחנו צריכים להגדיר מחדש את המושג 'זרם' 

כסינתזה של כמה שיטות דומות מתוך אוסף של 

שיטות השקפתיות, כעין קואליציה. מבחינה הלכתית, 

מלבד כמה אמונות פשוטות, אין חובה להעדיף שיטה 

מסוימת בתוך היהדות על פני שיטה אחרת. אפילו 

אפשר להישאר בערפל מוחלט לגבי שאלות המהות. 

ין להתחבר  ן ומעוני אך מי שרוצה לדעת מה נכו

 למסורת ישראל, ראוי לו שיחקור את השיטות באמונה.

 נ י ת א י   ח י י ם   ) ב ( 

 ‘חלק א -ערבי פסחים 

 הקדמה לסדרת המאמרים
בסדרת המאמרים הבאה אנסה לקחת סוגיות בפרק 

ערבי פסחים ולנסות לקשר אותם אלינו. אנתח את 

דברי התנאים והאמוראים משני התלמודים. לאחר מכן 

אראה את הדברים דרך עיני הראשונים והאחרונים 

ובעזרתם אפתח את דעת חז"ל עד ההלכה הנהוגה 

בימנו. בסוף כל מאמר אנסה בעזרת ה' לקשר את 

 הדברים לחיים שלנו, בבחינת "קנה שמים וארץ".

לכל מי שרוצה הרחבה בעיון מוזמן להביט בתיקייה 

 שלי. 

 עיון 
 פירוש המשנה והגמרא

 המשנה )י, א( אומרת:

ב ְפָסִחים ָסמּוךְ לִַמנְָחה   רֶׁ  עֶׁ

ְחַשךְ.  ּתֶׁ  לֹא יֹאַכל ָאָדם ַעד שֶׁ

יֵָסב,  ְביְִׂשָרֵאל לֹא יֹאַכל ַעד שֶׁ  ֲאִפּלּו ָענִי שֶׁ
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ל יַיִן,    וְלֹא יְִפֲחתּו לֹו ֵמַאְרָבָעה כֹוסֹות שֶׁ

 וֲַאִפּלּו ִמן ַהַּתְמחּוי.

 והגמרא מנסה למצוא לאיזו דעה מתאימה המשנה:

 ַמאי ִאְריָא ַעְרֵבי ְפָסִחים? 

 ֲאִפּלּו ַעְרֵבי ַשָבתֹות וְיִָמים טֹוִבים נֵַמי, ְדַתנְיָא: 

לֹא יֹאַכל ָאָדם ְבַעְרֵבי ַשָבתֹות וְיִָמים טֹוִבים ִמן 

 ַהִמנְָחה ּולְַמְעלָה, 

יִָכנֵס לַַשָבת ְכֵשהּוא ִמְתַאּוֶׁה.   ְכֵדי שֶׁ

 ִדְבֵרי ִרִבי יְהּוָדה. 

 ִרִבי יֹוֵסי אֹוֵמר:  

ְחַשךְ. ּתֶׁ  אֹוֵכל וְהֹולֵךְ ַעד שֶׁ

 ֲאַמר ַרב הּונָא: 

 לָא ְצִריָכא ֵאּלָא לְִרִבי יֹוֵסי ַדֲאַמר  

ְחַשךְ."  ּתֶׁ  "אֹוֵכל וְהֹולֵךְ ַעד שֶׁ

 ָהנֵי ִמּלֵי, ְבַעְרֵבי ַשָבתֹות וְיִָמים טֹוִבים, 

 , ְדַמָצה ִחיּוָבא  ִמשּום   , ַהפֶַׁסח ב  רֶׁ ְבעֶׁ ֲאָבל 

ה.   מֹודֶׁ

בסוגייה נחלקים רבי יהודה ורבי יוסי בשתי מחלוקות. 

כולם מסכימים שמותר להתחיל סעודה רגילה קצת 

לפני המנחה )עד שעה תשיעית(. רבי יהודה סובר 

שבכל חג )לרבות פסח( ושבת יש איסור לאכול סעודה 

"כדי    –מסמוך למנחה כדי שייכנס לשבת/ חג 'בתאוה'  

וגם אם )רשב"ם(,  שיהא קידוש וסעודת שבת חביב עליו" 

התחיל בהיתר עליו להפסיק משקידש היום מפני 

 )הרא"ש ב'(.  "כבוד השבת" 

את רבי יוסי יותר מסובך להסביר. לפי ההבנה הפשוטה 

הוא סובר שאין איסור לקבוע סעודה בין בחג, בין 

"ַמְתנִיָתא   בפסח ובין בשבת, וכך פירש הירושלמי: 

 ְדַרִבי יּוָדה". 

אומנם, התלמוד הבבלי לא מוכן לקבל הנחת יסוד זו, 

בין היתר מדיוק במשנה ובפשט של ברייתא שמסכימה 

מקרה שקורה רק אם   -ש"שוין שאין מתחילין" לאכול  

 רבי יוסי יגיד שיש זמן שבו יש איסור אכילה. 

לכן התלמוד מתרץ שני תירוצים, אחד נדחה )רב 

( ואחד )רב הונא( הוא שהמשנה היא לכולי עלמא 2פפא

והשמועה שמודה רבי יוסי בפסח. ממילא, גם רבי יוסי 

מסכים שבערב פסח אין לאכול מסמוך למנחה כדי 

משום הידור   )רמב"ם, רא"ש, רי"ף( שיהיה לו תאבון למצה  

. בנוסף לכך, כל הראשונים מסכימים )רש"י( מצווה  

שדעת רבי יוסי היא שאין מפסיקים סעודה שהותחלה 

 בהיתר.

 ביאור ראשון: רבנו דוד והר"ן
יש כמה הצעות לחילוק בין רבי יוסי לרבי יהודה. 

המשכנעת מביניהן היא שאין מצווה לאכול בשבת 

. אומנם, אצל 1ובחג, אלא יש מצווה להתענג ולשמוח 

)חי' רוב האנשים תחושות אלו מתלוות לאכילה טובה  

)רבנו אבל גם אם נהנית ללא אכילה יצאת ידי חובה  ר"ן(, 

 .דוד(

דברים אלו מסתדרים מצוין עם המשך הגמרא בה 

פוסק רבי יוסי שאם התחיל יכול להמשיך לתוך השבת 

. אף 1ולאכול, בניגוד לרבי יהודה שחושש לכבוד השבת 

היה מעשה שישבו הוא, רבי יהודה ורשב"ג. רצה רשב"ג 

לחשוש לשיטת רבי יהודה, אך רבי יוסי אמר לו שאין 

להפסיק שמא יפסקו הלכה לדורות כרבי יהודה. באמת 

 לא זזו משם עד שנקבעה הלכה כמותו.

לפי רבנו דוד, הדברים מוסברים נפלא. רבי יוסי אינו 

ן  , אלא שהוא סובר שאי ו מזלזל בכבוד שבת ח"

מיוחדות בסעודת השבת עצמה. יש רק ענין להתענג 

בשבת, וממילא אין האכילה הזאת פוגעת בכבודה של 

 השבת כלל, להפך, היא משמחת אותו ומענגת אותו.  

לעומת זאת בפסח יש מצווה בפני עצמה, יש את 

מצוות אכילת המצה. מצווה זו אינה מצווה שניתן 

. זאת מצווה מיוחדת אותה לא 1להשלים ביום למחרת 

ניתן להשלים ובה אנו מצווים על עצם האכילה. מצווה 

לפניה, אסור לבוא לפניה   5כזאת חייבים להתנאות 

בפנים של זלזול. אכילה לפניה תהיה בגדר פגיעה 

 בכבודה:

ואם לא יהא יכול לאכלה אלא אכילה גסה לא 

יהא בידו לקיים מצות מצה בשעה זו כלל שהיא 

מצוה עוברת, אבל סעודת שבת ויום טוב אינו 

חייב בהן אלא כדי לקיים ענג שבת ויום טוב, ואם 

אין האכילה מהנה אותו אינו חייב בה כלל, שאינו 

מוצא בה לא הנאה ולא תענוג, כדרך שאמרו 

שהאסטניסים פטורין משלש סעודות. אלא שר' 

"ַרב ַפָפא ָאַמר: ֲאִפּלּו ֵּתיָמא ִרִבי יְהּוָדה, ָהָתם ְבַעְרֵבי ַשָבתֹות וְיִָמים   2
טֹוִבים, ִמן ַהִמנְָחה ּולְַמְעלָה הּוא ְדָאסּור, ָסמּוךְ לִַמנְָחה ָשֵרי, ֲאָבל 
לִַמנְָחה נֵַמי ָאסּור", ונדחה מפני שיש  ב ַהפֶַׁסח, ֲאִפּלּו ָסמּוךְ  רֶׁ ְבעֶׁ

 ברייתא אחרת שגרסה מתשע שעות ומעלה.

"אדם המתענה בכל יום ואכילה בשבת צער הוא לו מפני שינוי וסת )פי'  1
דבר קבוע(, י"א שראו כמה חסידים ואנשי מעשה שהתענו בשבת 

 חיים רמט, ג(-מטעם זה..." )שו"ע אורח
לגבי שיטת רבי יוסי בערב פסח שאין הלכה כמותו אלא כרבי יהודה   1

 שאומר להפסיק ראו במאמר השלם בתיקיה שלי חידושים.  
אך סעודת שבת יש דעות שאם לא אכל בלילה ישלים שלוש ביום   1

 )תוס' קא, א ד"ה ובקדשא; שו"ע או"ח רצא, א בהגה(.
 לי ואנוהו".  -בבחינת "זה  5
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יהודה הוא סבור שקדם השבת צריך שיהיה 

נזהר בעצמו להכנס לשבת כשהוא תאוה ור' יוסי 

אינו חושש לכך אלא שלאחר שיכנס לשבת אם 

האכילה היא לו לתענוג מצוה עליו שיאכל ואם 

 לא אינו זקוק לאכל...

 )חידושי רבנו דוד צט, ב(

 ביאור שני: החתם סופר

אף לפירושים המייחסים לסעודת שבת חובה יותר 

גמורה )כמו שאנו מכירים מבחינה הלכתית בימנו( 

עדיין יש בפסח יסוד שונה. שהרי בגמרא טעם המצווה 

המפורש הוא מפני אכילה גסה של המצה, אך כמו 

שמסביר החתם סופר היא אינה אלא גבול קיצון 

שאיפשר את תיקון התקנה בשיטת רבי יוסי, אך ודאי 

שגם לשיטתו הוא חושש לענין התאבון וחשוב לו 

שיקימו את סעודת שבת ופסח בתאבון 

כמצוות. דברים אלו מתקרבים להסבר 

 המאירי על האיסור בשבת:

ולמדנו ששאר ערבי ימים טובים 

וערבי שבתות אין להם סרך 

באיסור... ואפי' לכתחלה אוכל 

והולך עד שתחשך אף להתחלת 

 אכילה אלא שמכוער הדבר.

 )מאירי צט, ב(

המאירי אומר שלמרות שלפי הסוגיה 

ברור שאין איסור לאכול אף לכתחילה, 

הדבר מכוער. דבר זה מסתדר הן עם 

הפסיקה של הרמב"ם והן עם הפסיקה של השו"ע 

 שפסק כמוהו:

אסור לקבוע סעודה ומשתה בערב שבת מפני 

ולשתות עד 6כבוד השבת  ל  ומותר לאכו  .

פי כן, מכבוד השבת שימנע -על -שתחשך. ואף 

אדם מן המנחה ולמעלה מלקבוע סעודה כדי 

 שיכנס לשבת כשהוא מתאוה לאכול.

 )רמב"ם שבת ל, ד(

 סיכום: פסיקת הרמב"ם
אומנם הפירוש הראשון שהבאנו מסתדר יפה יותר עם 

פסיקת הרמב"ם )וכן השו"ע( בנוגע לפסח. הרמב"ם 

 מוסיף שני דינים הכתובים בירושלמי:

ב ַהפֶַׁסח, ַכָבא  רֶׁ ָאַמר ַרִבי לֵוִי: ָהאֹוֵכל ַמָצה ְבעֶׁ

ֲארּוָסתֹו  ַעל  וְַהָבא   . ו ָחִמי ְבֵבית  ַעל ֲארּוָסתֹו 

ה... ַרִבי, ִאְסְּתנִיס  ֲהוָה: ַכד   7ְבֵבית ָחִמיו, לֹוקֶׁ

ְבַרְמָשא.  ֲהוָה ָאֵכיל  לָא  ָמָמא,  ִבי ל  ֲהוָה ָאֵכי

יִָכנֵס  וְלָָמה לָא ֲהוָה ָאֵכיל ָהָכא ִביָמָמא? ְכֵדי שֶׁ

 ]לפסח[ ְבַתֲאוָה.

 )ירושלמי הלכה א'(

 וכך פוסק הרמב"ם:

אסרו חכמים לאכול מצה בערב הפסח כדי 

שיהיה הכר לאכילתה בערב, ומי שאכל מצה 

בערב הפסח מכין אותו מכת מרדות עד שתצא 

נפשו, וכן אסור לאכול ערב הפסח מקודם 

המנחה כמעט, כדי שיכנס לאכילת מצה בתאוה, 

אבל אוכל הוא מעט פירות או ירקות ולא ימלא 

כריסו מהן, וחכמים הראשונים היו מרעיבין 

ל מצה  כדי לאכו עצמן ערב הפסח 

בתאוה ויהיו מצוות חביבין עליו, אבל 

בשאר ערבי ימים טובים אוכל והולך עד 

 שתחשך. 

 )רמב"ם חמץ ומצה ו, יב(

יש מצווה מיוחדת באכילת המצה 

בפסח, אי אפשר להתעלם ממנה, אומר 

 -הרמב"ם. מי שרואה בה אכילה רגילה  

מי שאוכל מצה בערב פסח כאילו הייתה 

.   -לחם   מכים אותו עד שתצא נפשו

מדובר בביטוי יחידאי בכל המשנה תורה, 

)סנהדרין טו, חייבי החנק    -שקיים רק בעוד מקום אחד  

 ה(.  

חייבים להיכנס לאכילתה בתאווה. מתעוררים לקראת 

אוכלים מעט פרות, או שותים יין כדי   -  1אכילתה 

ָרָבא ֲהוָה ָשֵתי ַחְמָרא כֻּּלֵי ַמֲעלֵי לפתוח את הבטן: " 

יֹוָמא ְדִפְסָחא, ִכי ֵהיִכי ְדנִגְְרֵריּה לְלִֵביּה ְדנֵיכּול ַמָצה 

 .1)פסחים קז, ב(" ְטֵפי לְאּוְרָתא

מצווה זו היא לא עוד צורך לעורר רגש של שמחה או 

עונג, היא לא תכלית להרגשה בבטן, היא הדבר בעצמו. 

חכמים לא היו מרעיבים את עצמם כל ערב שבת! אין 

משהו מיוחד באכילה של שבת. יש עניין להתענג בה 

כמובן, אבל אין עניין באכילה עצמה, שהכנת הבטן 

הדין הראשון ברמב"ם נפסק גם על פי סוגיה שאיננה קשורה בגיטין   6
)לח, ב( שם מסופר ששני משפחות נעקרו מירושלים כי קבעו סעודה 
בערב שבת. ע"פ הסבר הרב המגיד הכוונה שיש איסור כל היום לקבוע 

 סעודה גדולה.
ת, ְדִאְסְּתנִיס ֲהוָה, ְדִאי ָטֵעים ְבַצְפָרא ִמיִדי, בדומה בבבלי: " 7 ַרב ֵששֶׁ

 ". שם קח, א.לְאּוְרָתא לָא ֲהוָה ְמַהנֵי לֵיּה ֵמיְכלָא

 וכך גם פירש ר' יונתן מלוניל: "שאכילה מועטת מעוררת תאוה". 1
תרגום: רבא היה שותה יין כל ערב פסח, כדי שיגרר ליבו לאכול יותר   1

 מצה בלילה.
 אדם שמרעיב את עצמו לא מתענג יותר מסעודת שבת. 21

מצווה זו היא לא עוד צורך 
לעורר רגש של שמחה או 

עונג, היא לא תכלית 
להרגשה בבטן, היא הדבר 

 בעצמו.
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. כאשר המצווה היא 21אליה גורמת הידור מצווה 

 בעצמה האכילה היא דורשת הכנה מראש.

 מחשבה
 מה ענין מצה לארוסה?

בספר מעשה רוקח )הובא גם במעשה רב לגר"א(, 

( את הגדרת 2261ביאר רבי אלעזר מוורמייזא )נולד  

 המצה כארוסה:

בירושלמי פ' ע״פ אר״ל האוכל מצה בערב פסח 

כאילו בא על ארוסתו בבית חמיו ולוקה וכי מה 

עגין ארוסה בבית חמיו אצל מצה? אלא לומר לך 

מה ארוסה אסור לבוא עלי׳ בלא יו״ד ברכות 

)ובגר"א כתב שבע ברכות( אף מצה אסורה 

 לאכול עד שיעשה י' ברכות.

 )מעשה רוקח סאניק תרע"ב(

המעשה רוקח רואה באכילת המצה 

ממש חתונה לכל דבר ועניין. אדם שבא 

ילקה. את   –על ארוסתו לפני החתונה  

האכילה בליל פסח, כמו את מעשה 

הביאה, יש לעשות בקדושה יתרה. יש 

ת  להתקדש לקראתה בשבע ברכו

 .22ולראות בה מעשה מרומם

מעולם לא מצווה אדם על האכילה 

עצמה למעט פסח. עלינו להכין את 

עצמנו בהתאם לאכילה מיוחדת זו. 

אכילת המצה וההנאה הגשמית ממנה מראות כיצד 

ניתן לעשות שימוש בכלי המגושם ביותר באדם לצורך 

 לצורך גבוה. -מצווה 

אפילו קורבן פסח לא זוכה לאיסור כזה. את הקורבן לא 

, הוא זכר 21מחכים לאכול בתאבון. הוא נאכל על השובע

להצלחה לשיחרור ממצרים. המצה, לעומת זאת, 

מראה איך הקב"ה משתמש בכוחות הגשמיים ביותר 

 גם לצרכו. 

אכן, כלים אלו צריך לנקות אותם מחמץ, מכל נגע, אך 

 עדיין בכלים גשמיים עסקינן, וכמו שאומרת הגמרא:

ורבי אלכסנדרי בתר דמצלי אמר הכי: רבון 

העולמים, גלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות 

רצונך, ומי מעכב? שאור שבעיסה ושעבוד 

מלכיות; יהי רצון מלפניך שתצילנו מידם, ונשוב 

 לעשות חוקי רצונך בלבב שלם.

 )ברכות יז, א(

החמץ הוא "יצר הרע" במובן העמוק שלו. בעומק, יצר 

הרע הוא טוב מאוד. החמץ מסמל את הנגיעה 

 להים ואת הרצון לשלוט.-האישית, את הגאווה לעומת 

בלי שאדם ירצה לעשות לעצמו טוב, הוא יקרוס 

להים -חומרית. אם העולם יישאר בתפיסה של  

לוה ממעל", -טרנצסדנטי, ולא יבין שגם בו נמצא "חלק  

 העולם לא יתקדם:

הנה טוב מאד זה יצר רע, וכי יצר הרע טוב מאד, 

אתמהא, אלא שאלולי יצר הרע לא בנה 

אדם בית ולא נשא אשה, ולא הוליד ולא 

נשא ונתן, וכן שלמה אומר כי היא 

 .  )קהלת ד', ד'(קנאת איש מרעהו 

 רבה ט, ז (-)בראשית

אומנם בהתחלה צריך לעזוב הכול, גם 

את הנטיות החומריות, ולהראות שכל 

רצוננו הוא רק לעבוד את ה'. אחרי כן 

יתן  נ  , רבן החמץ( עות, בקו )בשבו

להראות כיצד ה' נמצא גם בנטיות 

 החומריות:

ענין החמץ והמצה הוא... כי הנה הלחם 

שהוכן למזון האדם הוא משתווה באמת 

אל המצב הנרצה באדם, וענין החימוץ, 

שהוא דבר טבעי בלחם לשיהיה קל 

העיכול וטוב הטעם, הנה גם הוא נמשך 

לפי החוק הראוי באדם, שגם הוא צריך 

שיהיה בו היצר הרע והנטיה החומרית. 

וחד ומשוער הוצרכו  אמנם לזמן מי

ישראל להימנע מן החמץ וליזון ממצה, 

להיות ממעטים בעצמם כח היצר הרע 

ר בעצמם  ולהגבי והנטיה החומרית 

ההתקרבות אל הרוחניות ואולם שיזונו כך 

תמיד אי אפשר, כי אין זה הנרצה בעולם 

הזה, אך הימים המשוערים לזה ראוי 

שישמרו זה הענין, שעל ידי זה יעמדו 

במדרגה הראויה להם. והנה זה עיקר ענינו 

של חג המצות. ושאר מצוות הלילה 

החמץ הוא "יצר 
הרע" במובן העמוק 

שלו. בעומק, יצר הרע 
 הוא טוב מאוד. 

וראו בספר הררי קדם לגרי"ד סולבייצ'יק פלפולו הנאה ביותר בנושא   22
הארוסה. שביאר שאיסור החמץ הוא כמו איסורה של הארוסה על כל 
העולם, דהיינו שאיסור חמץ הוא איסור על כל הלחם ויש לו מתיר והוא 

 המצה אחרי שבע ברכות כנ"ל.  
אפילו לשיטת הרמב"ם )קרבן פסח ח,ג( שעל השובע פירושו שיעור   21

לשבוע ממנו, רואים שהדבר הוא סימן לחירות. כמו שכתב המאירי )קז, 
ב(: "ופסח וכן שאר קדשים אין ראוי לאכלם דרך רעבתנות אלא דרך 
כבוד ואחר אכילה אחרת כדרך מאכל חשוב שבא לאחר אכילה" )וראה 
איך קישרנו את הדברים במאמר השלם(. בדומה הסביר בספר הנ"ל 
העורך לפי דברי הרב, שיש קשר בין האיסורים, הצורך לבוא בתאווה, 

 קשור לדין הארוסה.
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הראשון כולן ענינים פרטיים, מקבילים 

 לפרטי הגאולה ההיא.

 )דרך ה' ד, ח', א'(

כמו שאנחנו בשקיקה, עוזבים את כל החמץ, ומחכים 

ללא   -בקוצר רוח לאכול את המצה הנקייה מחמץ  

נגיעה עצמית, ללא גאווה; כך גם ה' חיכה לארוסתו, 

בקוצר רוח, עד שלא יהיה בה חמץ, עד שתעבור 

הארוסה מטומאתה. אסר על עצמו את כל העולם 

 מלא החמץ, וייחד עצמו אליה:

ונאמר דוגמא דידהו בהמציקים והמריעים 

לישראל שהם בדמיון שאור וחמץ שמתבערין 

 .21לעתיד

 )שם משמואל, ענין איסור חמץ(

זוכים להפגש עם ה' בעזרת הכלים  לפני שאנו 

הגשמיים שלנו ולייחד אותם לעבודתו, אנחנו חייבים 

לנקות את כל המערכות שלנו מכל שמץ חמץ, מכל 

נגיעה עצמית. אסור לנו לאכול כלום סמוך למנחה. 

 אנחנו צריכים להתנקות.

בסופו של דבר המצה, אומר ר' צדוק, מתקנת את 

האכילה של כל השנה, היא מראה איך כל הנשים אינן 

, כמו שהסביר 21היו אלא כאופות וטבחות לפניה 

הרמח"ל לעיל, איך כל המעשים לא היו אלא לעבודת 

 ה':

מצות אכילת מצה נותנת קדושה באכילות... וזה 

טעם מ"ש בזוה' )בא( יצ"ט ויצר רע חמץ ומצה... 

דעיקר היצר רע באכילה כידוע משורש נחש 

ואז"ל עץ הדעת חטה היה. ונגדו אכילת מצה 

 נותנת קדושה בכל מאכלי לחם של כל השנה.

 )רבי צדוק מלובלין, עת האוכל, אות י'(

בהמשך מסביר השם משמואל, כיצד האומות הם חמץ, שאינם רעות  21
לישראל אלא לטובתם האישית. אך עמלק הוא שאור, אין בו טובה 

 רק רוצה להרע לישראל. -עצמית הוא רק מחמיץ 

כל החכמות הם רק "רקחות, טבחות ואופות, להראות העמים והשרים  21
 את יופיה )של התורה(". )רמב"ם, איגרת לחכמי לוניל(.

 א ל ע ד   ד ו ד   ו י ד ר   ) א ( 

 שחיה בסגנון חופשי
הכל התחיל בזכות לביא שנהב. שמרנו בשחרית 

שגרתית של יום שלישי, ופתחנו בתפילת עמידה. הוא 

. וגיליתי  י זקפתי . הוא זקף ואנ כרע ואני כרעתי

שהתבצעו כאן שתי פעולות שונות לחלוטין, כאילו 

הכריעה בתפילה היא ׁשחייה בסגנון חופשי. החלטתי 

לצאת לברר את העניין, ואציג בפניכם את המסקנות 

ההלכתיות ואת החוויה המשעשעת והנפלאה של 

 בירור שאלה הלכתית.

כיצד ראוי לאדם לומר את   )ברכות יב, א( נחלקו בגמרא  

שם ה', כפוף או זקוף. הדבר תלוי בפרשנות הפסוק 

. ברור ש"ניחת" פירושו )מלאכי ב', ה'('מפני שמי ִנחת הוא 

כפוף. אם 'מפני' פירושו בגלל, מסתבר שבגלל אמירת 

שם ה' צריך להיות כפופים, כלומר תוך כדי אמירתו. אך 

אם 'מפני' פירושו מלפני, מסתבר שלפני אמירתו צריך 

להיות כפופים, אך זקופים בשעת האמירה עצמה. לכך 

יש לצרף את הפסוק 'ה' זוקף כפופים', ממנו ברור שיש 

 צורך להזדקף באמירת שם ה'.

 עיתוי הזקיפה
נושא שאינו ברור כל כך הוא האם יש להזדקף תוך כדי 

אמירת שם ה', או שיש להשלים את הזקיפה לפני 

אמירתו? נדייק בלשון רש"י: 'וזוקף את עצמו כשהוא 

מזכיר את השם, על שם ה' זוקף כפופים', ממש 

כשהוא מזכיר את השם עליו לזקוף, תוך כדי אמירתו. 

מצד שני, אנו מסתבכים עם לשון הירושלמי 'בא 

להזכיר את השם זוקף', ועם דעת הרשב"ץ: 'וזוקף את 

עצמו כשמזכיר את השם, כלומר קודם שיזכיר את 

השם יזקוף, כדי שיכוון שהשם זוקף כפופים', וכך פסק 

. מי שעיניו )סימן י"ח, סעיף י"א( הרב גאנצפריד בקיצוש"ע  

משוטטות בתפילה ומי שילך וישאל, ידע שלראש 

הישיבה הרב סבתו ברור שצריך להזדקף לפני שם ה'. 

 ?2מה אתם הייתם עושים

בפירוש 'יפה מראה' על הסוגיה המקבילה בירושלמי 

, ה'(  מופיעה קושיה מעניינת: איך הדבר   )ברכות א'

מסתדר עם סדר עבודת יום הכיפורים, בו העם היו 

כורעים ומשתחווים דווקא כששמעו את שם ה' יוצא 

מפי כהן גדול? בפירוש 'אגדות אליהו' )על הירושלמי 

שם( הובאו לכך אינספור תירוצים, ובתוך כך הסברים 

מקוריים לטעם הכריעה בתפילה. למשל, כשאדם אומר 

בפיו את שם ה' הוא דומה לחפץ של מצווה ולכן ראוי 

מהלך בדיקת המקורות, היה משעשע מאוד לראות עד כמה ההפניות ב 1
לספרים לא מדויקות. ספרים מסוימים יפנו אתכם לקיצוש"ע, לסימן 

הידעתם שיש לפחות שלושה ספרים בשם   –ולסעיף הלא נכונים, ובכלל  
קיצור שולחן ערוך?! בהפנייה אחת כתוב שזו דעת הריטב"א, אך למדתי 
שאסור לסמוך על כך, שכן לא ברור כיצד הסיקו שהריטב"א סובר כך. 
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 א י ת מ ר   י ק ו ת י א ל   ) ד ( 

 שיזדקף, מה שאין כן כששומעים את שם ה' מפי אחר.

 צורת הכריעה
)מובא ברא"ש לגבי הכריעה עצמה פסק רב האי גאון  

: 'כשכורע לא יכרע מאמצע מתניו וראשו ברכות א', ט"ו( 

זקוף ועומד, אלא יכוף את ראשו כאגמון'. הכוונה היא 

לקירוב הסנטר אל החזה. את מי שמסתפק בשבירת 

עמוד השדרה בכיפוף הגב בלבד דימה הירושלמי לצב, 

)או"ח ואנחנו לא רוצים להיות צבים. כך נפסק בשו"ע  

, אך לא ברור מה עושים קודם: לדעת השו"ע קי"ג, ד'( 

 ) הגב יתקפל והראש יושפל בו זמנית,   )שם סעיף ו'

)מובא . אך למנהג האר"י  1ובהזדקפות הראש קודם לגב 

, הן בכריעה והן בהזדקפות, הגב קודם החיים שם( -בכף 

לראש. שאלו את עצמכם: עם מי מתיישבים יותר דברי 

הגמרא 'רב ששת כי כרע כרע כחיזרא, כי קא זקיף 

, בהינתן שהראשון הוא מקל )ברכות יב, א( זקיף כחיויא'  

 והשני הוא נחש?

המדקדקים יזהו הבדל נוסף: המגן אברהם דורש קיפול 

ברכיים ואילו האר"י כלל לא הזכיר זאת, כך שהנוהגים 

כמותו מבצעים קידה של ג'ודו לפני שיכסחו את 

המלאכים משמיעי התפילה )כמובן, לא בישיבתנו(. 

הפעם גם האשכנזים לא ירגישו מקופחים שהם לא 

מקור דברי המגן אברהם הוא   –נוהגים לפי הקבלה  

בזוהר ובשל"ה. יפה דייק 'כף החיים' מהמשפט 

המפורסם 'כשהוא כורע כורע בברוך וכשהוא זוקף 

מסמן את    word-, וכבר ה )שם בגמרא( זוקף בשם'  

הכפילות, שהכריעה והזקיפה צריכות להתבצע בשני 

 שלבים, גב וראש.

: "ולא )שם סעיף ה'( אי אפשר להשמיט את דברי השו"ע  

ישחה כל כך עד שיהיה פיו כנגד חגור של מכנסיים", 

"לא יעביד כהדין   )שם( המתאימים לגירסת הירושלמי  

)פירוש תרדונה",  כלומר: "לשוח כמשוגע בלי דעת"  

. כריעה איננה ברייקדאנס, אלא מחווה מדויקת חרדים( 

הדומה ל'אדם שרוצה לקבל איזה דבר על כתפיו, צריך 

כדי  זוקף עצמו  ואחר כך   , לכרוע עצמו לקבלו

 .אליהו שם(-)אגדותלנושאו' 

נסכם: נחלקו הראשונים האם יש לזקוף תוך כדי 

אמירת שם ה' או שיש להשלים את הזקיפה לפני 

אמירת שם ה'. בשורה התחתונה, יש שתי גישות 

מרכזיות בסדר הכריעה: לאשכנזים, בברוך יקפל ברכיו, 

באתה יקפל גבו תוך כדי קירוב הסנטר לחזה, ולבסוף 

יזקוף את ראשו ואז את גבו. למנהג האר"י לא מקפלים 

ברכיים, אלא 'בברוך יכרע גופו, ובאתה יכרע ראשו, ובה' 

. )כוונות האר"י שער הכוונות ב'( יזקוף גופו ואחר כך ראשו'  

ונבקש   , ו נ ותר למעשי י ם  נתפלל שנהיה מודעי

מהקוראים שיעניקו לנו יותר מאמרים הלכתיים 

 שיסייעו לנו בכך. נמסטה!

יש לציין שאין להתפלל במבט זקוף ממש, אלא מושפל מעט. )שו"ע   1
 או"ח צ"ה, ב'(.

 ם“על קדושה, עצמיות וחיבה במשנת הרמב
הרבה דיונים מתקיימים על היחס לארץ ישראל. הרבה 

מהדיונים מתבססים אך ורק על מקורות מהעולם של 

מחשבת ישראל והקבלה. הרבה פעמים שוכחים 

שההלכה היא המחייבת בסופו של יום, ואם יוצאים 

מנקודת הנחה שההלכה מבטאת את רצון התורה 

בצורה הטובה ביותר, ודאי שיש להתחיל לברר את 

הדברים ממנה. זוהי מטרת המאמר בו אנסה להציג 

כמה מהדברים שעלו לי בעקבות העיסוק בנושא. אין 

בכוונתי להכריע בין גישות שונות, אלא להציע בפני 

הקורא את מה שעולה לדעתי מתוך מקורות ההלכה 

 .2שבהם אעסוק

 קדושה עצמית או לא?
קודם שנעמוד על משמעותם של דברי הרמב"ם יש 

האם קדושתה של הארץ היא   -להציג חקירה יסודית  

 קדושה עצמית או לא.

נסביר מעט: אם אומרים שדבר הוא 'עצמי' למשהו, 

הכוונה היא לתכונה שקיימת בדבר לא בגלל סיבות 

חיצוניות לו אלא שהיא נובעת מעצם מציאותו של 

הדבר ]אימננטי[. ניתן למצוא הדים לתפיסה זו במיוחד 

במקורות קבליים למיניהם: שימוש במושגים כמו "ארץ 
למעוניינים להרחיב בנושא, לאחרונה יצא ספר של הרב אהרן   2

ליכטנשטיין זצ''ל בשם 'קדושת אביב' על קדושת הזמן והמקום. רק על 
 עמודים.   211הנושא בו עוסק המאמר יש קרוב ל
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ישראל של מעלה", הנחה שקיימות תכונות מיוחדות 

לארץ, ועוד. מקובל להסביר, וכך נראה לכאורה, 

שמקורות אלה מניחים שקדושת הארץ היא דבר קיים 

במציאות וכך הקב''ה ברא את העולם. ממילא צריך 

להסביר לשיטתם כיצד קדושתה של הארץ יכולה 

 לפקוע.

אם נאמר שאין קדושה עצמית, נצטרך להסביר מהם 

הגורמים לקדושה ומה המשמעות שלה. נראה לעניות 

דעתי שאחרי שדבר גרם את הקדושה אפשר לומר 

שקיימת בו קדושה שהיא מעין קדושה עצמית, ואולי 

אף יהיו לכך השפעות סגוליות וכדומה על האדם. בכל 

מקרה, הדברים קשורים לסוגיות במחשבה ואין זה 

 ענייננו כאן.

המשנה אומרת: "עשר קדושות הן: ארץ ישראל 

א  י ה ה  מ ו ת  ו צ ר א ה ל  כ מ ת  ש ד ו ק מ

ם ממנה העומר  אי קדושתה? שמבי

והבכורים ושתי הלחם מה שאין מביאים 

ו  (. הי ' ו  , כן מכל הארצות"  )כלים א'

שהביאו מכאן ראיה לכך שקדושת הארץ 

היא קדושה שאינה עצמית, שכן המשנה 

לכאורה אומרת שקדושתה היחידה היא 

בכך שמקיימים בה מצוות שונות. אך 

כמובן שניתן לדחות את הראיה ממשנה 

זו מכמה צדדים: המשנה באה להשמיע 

דינים במצוות שקדושת הארץ באה לידי 

ביטוי בעשייתן, אך אין זה אומר שהיא תלויה בחיובן 

בפועל. במילים אחרות: עצם ההיתכנות של חיוב נוסף 

במצוות מצביע על כך שיש קדושה מיוחדת בארץ 

]סימן ולא סיבה[. כמו כן,  כל הדינים המופיעים 

במשנה הם כאלה הקשורים לבית המקדש דווקא, 

וכנראה שהמונח קדושה שם משמש במשמעות של 

ני המקדש, וראיה גדולה לכך היא  י מובדל בעני

 שהמשנה אינה מזכירה את חיוב תרומות ומעשרות.

 

 שיטת הרמב"ם
הרמב"ם פוסק ]תרומות א,ה[ שקדושת הארץ שהחילו 

עולי מצרים, המכונה 'קדושה ראשונה', בטלה עם 

חורבן הבית הראשון. אך הקדושה שקידשו עולי בבל, 

'קדושה שנייה', היא קדושת עולם ולא בטלה על אף 

חורבן הבית השני ויציאת עם ישראל לגלות. לדבר יש 

השלכות הלכתיות לגבי תוקף החיוב של תרומות 

. כמו 1ומעשרות בזמן הזה אך הדבר לא נוגע לענייננו 

כן, הרמב"ם פוסק: "כל הארצות שכובשין ישראל 

במלך על פי בית דין, הרי זה כבוש רבים והרי היא 

כארץ ישראל שכבש יהושע לכל דבר".  מוכח לכאורה 

משני הפסקים הללו שקדושת א"י הינה קדושה 

בלבד, שאם לא כן לא ברור כיצד ניתן ’  מצוותית ‘ 

להרחיב קדושה ע"י כיבוש של ארצות שאינם חלק 

לוהית, וכן כיצד פוקעת אותה קדושה -מההבטחה ה 

 עצמית.

לפני שנמהר להכריע בדבר, יש לעמוד על שני עניינים 

בדעתו של הרמב"ם: מה ההבדל היסודי בין קדושה 

ראשונה לשנייה? ומה היחס כלפי חלקי הארץ שאינם 

 קדושים?

הסבר החילוק בין הקדושות מופיע ברמב"ם, 

ונראה מדבריו שקדושת הארץ נובעת 

משהותם של עם ישראל והיא אינה 

: ת י מ צ ע ה  ש ו ד  ק

"לפי שקדושת המקדש וירושלים 

מפני השכינה ושכינה אינה בטלה... 

אבל חיוב הארץ בשביעית ובמעשרות 

אינו אלא מפני שהוא כבוש רבים וכיון 

שנלקחה הארץ מידיהם בטל הכבוש 

ת  ו ר ש ע מ מ ה  ר ו ת ה ן  מ ה  ר ט פ נ ו

ומשביעית שהרי אינה מן ארץ ישראל, 

וכיון שעלה עזרא וקדשה לא קדשה 

בכיבוש אלא בחזקה שהחזיקו בה...הוא מקודש 

היום ואף על פי שנלקח הארץ ממנו וחייב 

ו  בשביעית ובמעשרות על הדרך שביארנ

 )רמב"ם הלכות בית הבחירה ו, טז(בהלכות תרומה."  

לא מובן בדברי הרמב"ם מה החילוק בין כיבוש לחזקה 

לעניין תוקף הקידוש. כמו כן, לא ברור למה בקדושה 

ראשונה לא קיים הפן של הקידוש בחזקה, והרי העם 

ישב בארץ זמן רב עד חורבן הבית. וכן למה לא נאמר 

שבטלה חזקה כיוון שגלו? כך הקשה הכס"מ על 

 הרמב''ם.

מלבד כל הנ"ל יש עוד להקשות, שבדברי הרמב''ם 

ין יש לחלקי הארץ  במקומות אחרים נראה שעדי

 משמעות:

פסק שיש חיוב להפריש )ביכורים ה, ח(  הרמב"ם בעצמו  

חלה בחלקים שהתקדשו רק ע"י עולי מצרים, ועיין 

מוכח לכאורה משני 
הפסקים הללו שקדושת 

א"י הינה קדושה 
בלבד, אך לפני ’ מצוותית‘

שנמהר להכריע בדבר, יש 
לעמוד על שני עניינים 

בנוסף לשאלה על קדושת הארץ יש לדון אם קיים פטור של 'ביאת   1
 כולכם'. כאמור, לא נעסוק בזה במאמר.  
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שם משמע שדין זה הוא דין )חלה ד, ח(  בפירוש המשנה 

, וגם בגמרא )כתובות כה, א( מבואר שגם למ"ד 1תורה 

לא קידשה לעתיד לבוא צריך פסוק מיוחד ללמד שלא 

פסק שדין )סנהדרין ד, ו(  יתחייבו בחלה. כמו כן, הרמב"ם  

סמיכה קיים גם בחלקים הלא קדושים של הארץ. בדין 

ם כותב שנוהג בא"י ’’ הרמב ]רוצח י,א[  עגלה ערופה  

, נ"ל שיש עוד ראיה לדבר  . כמו כן ובעבר הירדן

מפסיקת הרמב"ם הנ"ל לגבי כיבוש מלך. הרמב"ם 

מסייג את ההלכה:  "והוא שכבשו אחר כבוש כל ארץ 

ישראל האמורה בתורה" הרמב"ם תולה את הדברים 

בכיבוש א"י האמורה בתורה, וביטוי זה בוודאי מקביל 

ל"גבול עולי מצרים". החובה לכבוש את חלקיה הלא 

קדושים של הארץ לפני כיבוש חו''ל מוכיח שיש להם 

 דין מיוחד.

ד בשיעורי הרב גיטין )ח.(, ’’ ]הגרי האחרונים  

חילקו בין קדושת  ומשנת ר' אהרן זרעים ז'[

הארץ ל'שם' ארץ ישראל ]חפצא 

דא"י[. שם ארץ ישראל נובע מהשראת 

השכינה המתבטאת בהשגחת ה' 

המיוחדת הקיימת בארץ, או מכוח 

קניין האבות. בכך הם מסבירים את 

העובדה שחייבים בחלה גם בחלקי 

הארץ הלא מקודשים. הרא"ל בספרו 

הוסיף עוד נדבך ( 161)עמ' 'קדושת אביב' 

על חילוקם של רבותינו. הוא הראה 

שלמצוות הנוהגות גם בחלק הארץ של עולי מצרים 

ישנו מכנה משותף: כולן קשורות למימד הציבורי. 

עגלה ערופה וסמיכה קשורות לסמכויות השלטוניות 

ם  ' יק בדברי הרמב' לדי תן  י נ  , ן כ כמו  ד.  ' ב' של 

 ]קידוש החודש ה,יג[המפורסמים לגבי קידוש החודש  

שיכול להיעשות רק ע''י ציבור שנמצא בא''י, שכוונתו 

לכל הארץ. ע''פ היסוד המשותף הנ''ל הרא''ל הציע 

שישנם שני מישורים בעניין קדושת הארץ: שם א''י 

הוא זה שקובע לעניין הפן הציבורי של המצוות 

היא עוד רובד של הקדושה שחל   1וקדושת עולי בבל 

 ומשמעותו נוגעת בעיקר למצוות התלויות בארץ.

אך הדברים זקוקים לביאור, שהרי דברי הגרי''ד ששם 

א''י נובע מהשכינה וההשגחה המיוחדת שיש בארץ 

סותרים לכאורה את דברי הרמב''ם, שמנגיד בצורה 

מפורשת בין קדושת ירושלים והמקדש, שם יש שכינה, 

לבין קדושת הארץ שאינה נובעת ממציאות השכינה 

 בה, ואין אני מבין כיצד דבר זה נמצא ברמב''ם.

כאמור, פסק הרמב''ם שעליו בנה הרא''ל זצ''ל את 

עיקר חידושו הוא פסיקת הרמב''ם בעניין סמיכת 

זקנים גם בשטחים שלא קידשו עולי בבל, אך נראה 

שהחילוק האמור שם אינו דווקא בעניינים ציבורים 

אלא בעיקר לעניין הוראה. האור שמח על ההלכה 

הביא את מקור דברי הרמב''ם שמבואר שם שדין זה 

הוא מיוחד לענייני הוראה, דין מיוחד בבית דין שתלוי 

בקדושת עולי מצרים. ע''פ ביאורו של 

האור שמח ניתן להבין בנקל למה הדין 

קיים גם בעגלה ערופה וגם בקידוש 

שניהם קשורים באופן הדוק   -החודש  

למציאות ב''ד. אין בכוחו של הסבר זה 

להסביר את פסק הרמב''ם על חלה וכן 

את ההלכה לגבי כיבוש המלך את שאר 

ארצות שמחיל שם קדושת הארץ של 

ימי יהושע. כמו כן, עדיין קשה קושיית 

הכס''מ על הרמב''ם שלא ברור מדוע 

ן לא קידש את הארץ  קידוש ראשו

 בקדושת עולם מצד החזקה שהייתה בימיהם.

ונראה לעניות דעתי להוסיף עוד נדבך על תירוצו של 

הרא''ל זצ''ל, ואולי זו כוונת דבריו. יש לעמוד על שני 

צדדים שונים שקיימים ביחס לארץ ישראל: הקשר 

כדי שעם ישראל יקיים את ייעודו הוא זקוק   -הטכני  

לשטח שבו ניתן יהיה להקים מלוכה; והקשר הלאומי 

והאישי של כל אחד כלפי הארץ, קשר הנובע מפאת 

הבטחת הארץ לאבות. נראה לעניות דעתי שעל בסיס 

זה ניתן לתרץ את קושיית הכס''מ הנ''ל. בכיבוש ראשון 

שהיה בזמן יהושע עם ישראל, שהיה עם ללא ארץ, 

הגיע וכבש את הארץ. כאשר עם מתיישב בארץ 

במטרה להגיע לשלטון ומלוכה וסילוק שאר העמים 

מארצו, אין הדבר מבטא בהכרח קשר לאומי לארץ 

הספציפית הזאת. אך בקידושם של עולי בבל מתבטא 

פן אחר ביחס לארץ. למרות שעבודו הקיים, העם 

מחליט לחיות חיי גלות דווקא בא''י. מעשה שכזה אינו 

המיוחס לריטב''א מציע 
לחלק בין קדושת הארץ 
לחיבתה, שגם אם אין 

קדושה יש בוודאי חיבה 
 לארץ.

אך ברמב''ם איסורי ביאה כ,ג מבואר שזה דרבנן, ועיין באריכות בפירוש  1 
דרך אמונה לגר''ח קנייבסקי שהאריך לבאר דעת הרמב''ם ולא הזכיר 
כלל הלכה מפורשת זו. והכריח זה ברמב''ם ביכורים מצדדים אחרים, 
וצ''ע. בכל מקרה, גם אם דין זה הוא דרבנן הרי שזה על פי המבואר בגמ' 
בכתובות ]כה.[ שלומדים שיש תנאי מיוחד של 'ביאת כולכם', אך באופן 

 עקרוני היה אמור להיות חיוב.
אמנם היה מקום להעיר על דיוק זה שדברי הרמב''ם בהלכה זו הם ''וכל  1

ארץ ישראל שהחזיקו בה עולי מצרים ראויה לסמיכה'', כלומר: אם מלך 
יהיה ניתן לסמוך בו, ואולי בא רק   -ישראל יכבוש את גבול עולי מצרים  

להבדיל משאר ארצות שאם כבש מלך ישראל עדיין לא ניתן לסמוך שם. 
כמו כן הדבר לא מפורש בעניין קידוש החודש ואכן נראה שהמנ''ח )ד( 

 לא הבין כך.
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מובן כי אם על הרקע הלאומי שכל אדם מישראל 

מרגיש כלפי הארץ. מעשה זה מבטא ונופח בארץ 

קדושה שנובעת מהקשר האישי שיש בין העם לארצו. 

אחרי שקדושה זאת באה לידי ביטוי היא לא יכולה 

לפקוע, ועל כן עולי בבל קידשו את הארץ קדושת 

.  כוחה של הקדושה השנייה נובע מעצם היותה 5עולם 

שנייה ומוסיפה על קדושת עולי מצרים. ע''פ הדברים 

מתורצות קושיות הכס''מ: דין חזקה לא נובע מעצם 

הישיבה הפיזית בארץ אלא מכך שהם החזיקו בה על 

אף שעול מלכות עליהם. דבר זה מבטא את החיבור 

 האישי הלאומי לארץ שאינו בטל לעולם.

מביאה לימוד מפסוק )פב,ב(  נרחיב מעט. הגמ' ביבמות  

''דתניא בסדר   -לכך שקדושה שנייה היא קדושת עולם  

ירושה ראשונה   -עולם: אשר ירשו אבותיך וירשתה  

ושניה יש להן, ושלישית אין להן'.' הגמ' לומדת מכך 

שמוזכרות רק שתי ירושות בפסוק שלא צריך קדושה 

שלישית, כי קדושה שנייה היא קדושת עולם. לפי 

הפשט בדברי הרמב''ם לא מובן איך יש מעין גזרת 

הכתוב שירושה שנייה לא בטלה: הרי אין זה נובע 

מעצם היותה ירושה שנייה אלא מכך שיש קניין אחר 

לארץ. לפי דברינו העניין מובן: ירושה שנייה מקדשת 

קדושת עולם בגלל שבאופן מהותי היא מוסיפה פן 

 שלא היה קיים בארץ רק על בסיס הירושה הראשונה.

 

 חיבת הארץ
אך יש לחלק עוד. בגברא בוודאי שיש חובה לעשות 

מאמצים לשבת בארץ, ומן הצד הזה ישנן חובות 

שקיימות אך ורק בארץ, כמו חלה: "אבל קדושת ארץ 

ישראל יש לה לענין הדר בה ולענין הכל מעלין לא"י 

ולשאר דינין הוזכרו בתלמוד כיון שהיא מהארץ שנתנה 

מצד הגברא )ר"י קורקוס,תרומות א(.  לאברהם אבינו"   

בוודאי שיש חשיבות לחבב את הארץ ולנהוג בה מעלה 

מסוימת, לכן יש חובה להפריש חלה מ''לחם הארץ'', 

 אילולא גזרת הכתוב של ביאת כולכם.

שדן   6סברא כעין זו מצאנו במיוחס לריטב''א גיטין 

בין ר' אבא, שהיה מנשק )ב, א(  בסתירה שמציגה הגמ'  

את חופי   עכו, לבין המשנה שם. המיוחס לריטב''א 

מציע לחלק בין קדושת הארץ לחיבתה, שגם אם אין 

קדושה יש בוודאי חיבה לארץ. המיוחס לריטב"א רצה 

עוד לחלק שם ולומר שחיבת הארץ היא דווקא 

 -כשכולה אינה קדושה אך כאשר חלק מהארץ קדוש  

אין חיבה כלפי שאר חלקי הארץ. אלא שדחה שם את 

הסברא, ולכן למסקנה חיבת הארץ היא דבר עצמי. 

א מפורשות ‘‘ בכל מקרה יוצא מדברי המיוחס לריטב 

שהקביעה שפקעה קדושת הארץ ממקום מסוים 

 משאירה את הפן של חיבת הארץ.

ע''פ דברים אלו נוכל להציע הסבר מעט אחר ליוצאים 

מן הכלל ברמב''ם. כמו שהראנו, כולם קשורים במידה 

'ד, או לפחות אחד  מסוימת לב''ד. תפקידו של ב'

מתפקידיו העיקריים, הוא לתקן את החברה. לכן, 

התורה אמרה שבכל מקום ששייכת בו חיבת הארץ, 

שאדם מקיים מצוות ישוב הארץ אם ישב שם, ניתן 

 .7לסמוך וניתן לקיים מצוות עגלה ערופה

לסיכום, עמדנו על שתי דברים בשיטת הרמב''ם, 

תחילה הסברנו את ההבדל העקרוני בין קדושה 

ראשונה שבטלה לבין קדושה שניה של עולי בבל 

שקידשה לעתיד לבוא, שני קדושות אלו מבטאות קשר 

שונה לא''י, הקדושה הראשונה חלה ע''י ביטוי הקשר 

המדיני בלבד, לכן היא בטלה. קדושה שניה היא קדושה 

שנובעת מהחזקה בארץ למרות עול מלכות שהיה 

עליהם, דבר זה מבטא את הקשר הלאומי לארץ ולכן 

היא לא בטלה, כך תירצנו את קושיותו של הכס''מ על 

הרמב''ם. בכדי להסביר את ההלכות ברמב''ם מהם 

משמע שיש משמעות גם לחלקי בארץ שקדושתן 

בטלה, הצענו שקיים דין חיבה כלפי הארץ, שנובע 

מעצם קיום הקשר הלאומי ]ולא מביטויה ע''י עמ''י 

בכללותו[ שנוגע לכל גברא בכל מקום וזמן, ושבעקבות 

החיבה ישנם משמעויות שונות לחלקי הארץ שקידשו 

 עולי מצרים.

 

כמובן שקשר זה היה קיים הרבה לפני כן, אלא שכעת הוא בא לידי   5
 ביטוי וזה מה שמחיל את הקדושה בארץ. 

מקור זה הראני ידידי מיקי פרנקל נ''י )ז(, והדיון איתו על ההו''א של   6
הריטב''א הוא הסיבה לעיסוק )המועט( שלי בנושא. בהו''א של הריטב''א 
מיקי הציע להסביר שחיבוב הארץ הוא רק הכשר מצווה שנועד לקדם 
את קיום המצוות התלויות בארץ ע''י הכנסת חשיבותם של מצוות אלו 
לתודעה הציבורית. מובן ע''פ זה למה רק כשחלק מהארץ קדוש אין 
חיבה כלפי שאר חלקי הארץ. ניתן להציע דבר אחר: החיבה נובעת 

כשא''י חרבה יש בכוח את כל המצוות שהרי יכולים לקדש   -מהמצוות 
את כולה, כאשר חלק מהארץ קדוש בפועל אז מה שיש רק בכוח כמאן 

 דליתא. בכל מקרה הדיון הוא רק בהו''א. 

כלומר, כיוון שהתורה לא חילקה בחובת הישיבה בין המקום הקדוש   7
 ללא קדוש אנחנו דואגים שם באותה מידה לחברה מתוקנת.  
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 י א י ר   ק ל ו ז נ ר   ) ו ( 

 רק לא תוצרת הארץ

הציונות בכלל, והציונות הדתית בפרט, דגלו מראשיתם 

בתמיכה בעבודת האדמה, חקלאות יהודית ועבודת 

ם  י ב ו א ש ה ו ם  י ע פ ש ו מ ה  , ו ל א ם  י כ ר ע  . ם י י פ כ

מהאידיאולוגיה הסוציאליסטית, חדרו כה עמוק לציונות 

הדתית עד שסיסמתה של תנועת בני עקיבא היא 

"תורה ועבודה". אין הכוונה במילה 'עבודה' לעבודת 

הקורבנות  או חלילה לעבודה בורגנית אלא לעבודת 

כפיים, ובייחוד לעבודה חקלאית. התמיכה של הציונות 

בחקלאות הובילה לכך שכבר מהקמתה, המדינה 

מספקת תקציבים רבים לחקלאות ומתאמצת מאוד 

 לשמרה.

הנימוקים לרעיון העבודה היהודית 

ם   י נ ו ו מג ת  י ד ו ה י ה ת  או קל  -והח

מנימוקים מעשיים, דרך נימוקים 

חברתיים ועד לנימוקים -פסיכולוגיים 

, -דתיים  רוחניים. במישור המעשי

החקלאות הייתה נחוצה על מנת 

לגאול אדמות מידי הערבים. כיום, 

כאשר אין החקלאות משמשת בעבור 

ת  ו א ל ק ח ה ש ה  נ ע ט ה  נ ש י  , ת א ז

ת  מאו עצ שרת  מאפ ת  י ראל היש

למדינת ישראל כך שאין היא צריכה לסמוך על תוצרת 

חוץ ולגווע ברעב בשעת מלחמה או בעת חרם מדיני. 

חברתי, יש הרואים בעבודת -במישור הפסיכולוגי 

הכפיים דרך חיים בריאה מבחינה גופנית ונפשית, בעוד 

העבודה הבורגנית במשרד מנוונת את כוחות החיים. 

רוחני, רבנים רבים רואים בחקלאות -במישור הדתי 

הארץ נותנת את פריה בעין   -היהודית סימן לגאולה  

. יש בדורנו אף שטענו שעבודת )סנהדרין צח, א( יפה  

האדמה היא ייעודנו ולעתיד לבוא נחזור לעבודת 

 האדמה, כי רק בה אנו מגשימים את ייעודנו הדתי.

ברצוני לטעון שהחקלאות היהודית היא דוגמה מצוינת 

לסכנה הגדולה שבאידיאולוגיה, בעיוורון שהיא מביאה 

לאדם ולהשלכות ההרסניות שלה על החברה. הציונות, 

ובמיוחד הציונות הדתית, אינה חפה מאשמה זו. טענה 

יה להישמע תמוהה לקורא, אשר בוודאי  זו עשו

עונים המרשימים בעד  השתכנע מרשימת הטי

החקלאות היהודית. אמנם, כדי להסביר את טענתי 

ברצוני תחילה לפנות אל ההשלכות של התמיכה 

י  נ י מע ם  על נ ת  ו רב ם  י עמ שפ ר  דב  , ת ו לא בחק

האידיאליסט. לאחר מכן נחזור אל הטענות שהצגתי 

 ונראה האם הן מצדיקות את אותן השלכות.

ראשית, התמיכה בחקלאות מתורגמת באופן ישיר 

למשאבים אשר מוקצים אליה. באופן ישיר ניתנים 

לחקלאים כספים רבים מכספי המיסים שלנו. יתר על 

כן, החקלאים מקבלים מים רבים במחירים מוזלים, על 

אף מצב המים הקשה בו שרויה מדינתנו. בנוסף, 

אדמות רבות מוקצות לחקלאות, פעמים 

רבות בסמוך לערים, במקומות אשר יכלו 

לשמש לבניית בתי מגורים אשר היו 

 מורידים את יוקר המחיה. 

על זאת עולה, ללא ספק, העוולה החמורה 

העלות הגבוהה של התוצרת   -ביותר  

החקלאית. בהשוואה למדינות אחרות, 

התוצרת החקלאית בישראל יקרה ביותר 

)במיוחד בתחום החלב והביצים, אך גם 

בהרבה סוגי פירות, כמו האננס(. הסיבה 

הישירה לכך היא התמיכה הגדולה של 

המדינה בחקלאות המקומית. על מנת לשמר את 

החקלאות, ומתוך התפיסה שעיסוק בחקלאות לשמה 

הוא ערך, המדינה מגבילה מאוד את האפשרות לייבא 

מחו"ל פירות, ירקות, מוצרי חלב וביצים. גם כאשר 

הממשלה מאפשרת ייבוא של מוצרים כמו עגבניות, 

היא פוגמת בהם על מנת שהאזרחים יעדיפו את 

התוצרת המקומית )ולכן העגבניות המיובאות אינן 

מחוברות לענף, כדי שלא ישמרו על טריותם(. בנוסף, 

גם בתוך המדינה עצמה ישנן הגבלות רבות על הייצור. 

ברבים מהתחומים ישנן מועצות אשר מכתיבות 

לחקלאים את כמויות הייצור, על מנת לשמר את 

המחירים גבוהים ואת כדאיות החקלאות. תוצרת 

חקלאית רבה מושמדת מדי יום רק בשביל שהעיסוק 

 בחקלאות ישתלם.

אני רואה במחירה הגבוה של התוצרת החקלאית עוול 

כיוון שהוא נובע אך ורק מהרצון בשימור החקלאות 

ברצוני לטעון שהחקלאות 
היהודית היא דוגמה מצוינת 

לסכנה הגדולה 
שבאידיאולוגיה, בעיוורון 

שהיא מביאה לאדם 
ולהשלכות ההרסניות שלה 

 על החברה.
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המקומית והגנה עליה תוך פגיעה באנשים החלשים 

ביותר בחברה,  אשר נאלצים לממן באופן ישיר ועקיף 

 קבוצה יחסית קטנה של חקלאים.

יתר על כן, איכות התוצרת הישראלית במקרים רבים 

נמוכה ואף מהווה לעיתים סכנה בריאותית של ממש. 

לאחרונה פורסם שהביצים בארץ נגועות בסלמונלה פי 

שש מהמקובל בעולם. בנוסף, פורסם שהעובדה 

ן והמפוקפק  שישראל ממוקמת במקום הראשו

בתחלואה בסרטן הלימפומה ובמקום השני בתמותה 

ממנו, נובעת, כלל הנראה, מסוג הריסוס המקובל 

 בישראל. 

כעת נחזור לנימוקים אשר הצגנו בעד התמיכה 

בחקלאות המקומית ונראה האם הם עומדים במבחן 

ההיגיון, או שמא הם אך ורק תירוצים 

 בשירות האידיאולוגיה:

תי בעד  י ן שהעל ן הראשו עו הטי

 -החקלאות הוא הטיעון המעשי  

החקלאות המקומית מאפשרת 

למדינה להיות בלתי תלויה במדינות 

יקלע לחרם.  אחרות במקרה שנ

ו  נ בראש ובראשונה, נימוק זה אי

מספק עבור כלל החקלאות, שהרי 

חקלאות רבה הינה בגדר 'מותרות' 

אשר אינן נחוצות לשעת משבר, 

כדוגמת אננס. מעבר לכך, לא משתלם להחזיק 

תעשייה חקלאית שלמה רק בשביל סיוע במקרה 

חירום, הגיוני בהרבה להחזיק מחסני חירום רחבים. יתר 

על כן, במציאות המודרנית טיעון זה עקר לחלוטין, 

שהרי אין כל אפשרות לשנע את התוצרת החקלאית 

למרחקים הדרושים או להפעיל את הטורבינות שאיתן 

קוצרים את התוצרת החקלאית ללא דלק, אשר אותו 

 אנו מקבלים ממדינות זרות.

-ההצדקה השנייה הינה ההצדקה הפסיכולוגית 

ת   י רת ה   -חב א רי ב ו חת  ב ו מש ם  י פי הכ דת  בו ע

חופשיים. האם טיעון זה אכן -ממקצועות בורגניים 

משכנע? באופן אישי איני מזדהה עמו כלל, אך אף אם 

ן הוא מצדיק כלל תמיכה ממשלתית  , אי נקבלו

בחקלאות. האם העובדה שעבודתו של מישהו 

משובחת וטובה עבורו אמורה לגרום לשאר האזרחים 

 לשרת אותו ולשלם לו יותר? 

הגמרא רואה   -רוחני  -הטיעון האחרון הוא הטיעון הדתי 

בנתינת פירות הארץ בעין יפה את אחד מסימני 

הגאולה. האם טיעון זה אכן יכול להצדיק תמיכה 

בחקלאות? נראה שאמירה זו של הגמרא אינה ציווי 

אשר עלינו למלא, אלא סימן בלבד. בנוסף, האם בכלל 

ניתן לראות בגידולים החקלאיים בארץ, אשר גורמים 

לעוול חברתי כה גדול, נתינת פירות בעין יפה? יתר על 

כן, נראה שדברים אלו הם בגדר משל בלבד, אשר 

כוונתו לצמיחה כלכלית ולאו דווקא צמיחת פירות 

כפשוטו )בימינו נראה שפרשנות סבירה של הנבואה 

תהיה הצלחה ושגשוג בתחום ההייטק, בו מדינתנו 

 מצטיינת(. 

רוחני האחרון הוא שעבודת האדמה היא -הטיעון הדתי 

מטרתו של עם ישראל. אמנם, נראה שאין כל בסיס 

תורני לאמירה זו. הסתמכות על חצאי 

"וישבו   -פסוקים כגון הבטחת הגאולה  

 ,)מיכה ד, ד( איש תחת גפנו ותחת תאנתו"  

אשר בפשטה מדברת על הבטחת הנחת 

והשלווה וכלל לא על עבודת אדמה, 

מעידה כאלף עדים על חולשת הרעיון 

. בנוסף, אנו מכירים  וזרותו לתורתנו

מקורות רבים המדברים על כך שייעודנו 

הוא לימוד מתוך שלווה ושקט כאשר 

"ועמדו זרים   –הגויים הם עובדי האדמה  

ם  כ י ר כ א ר  כ נ י  נ ב ו ם  כ נ א צ ו  ע ר ו

"לא נתאוו החכמים והנביאים )ישעיהו ס''א, ה(  וכרמיכם"  

ימות המשיח... אלא כדי שיהיו פנויין בתורה וחכמתה... 

ובאותו הזמן... שהטובה תהיה מושפעת הרבה, וכל 

המעדנים מצויין כעפר, ולא יהיה עסק כל העולם אלא 

 ה(.-)רמב''ם הלכות מלכים י''ב, דלדעת את ה' בלבד" 

לסיכום, התמיכה בחקלאות הישראלית כיום היא 

למעשה תמיכה בפגיעה בחלשים ובעניים. זוהי דוגמה 

נהדרת לעיוורון של האידיאולוגיה, חוסר היכולת שלה 

להסתכל באופן ישר על המציאות והרצון שלה להצדיק 

מעשים מסוימים אף כאשר טעמם בטל ועבר מן 

העולם. האידיאולוגיה מסוכנת בגלל חוסר היכולת של 

המחזיקים בה להרהר בה, לערער עליה ולהתאים את 

עצמם למציאות. בעקבות כך הם שבויים בה ורומסים 

ערכים רבים אחרים בשמה, כמו שבדוגמה זו נרמסים 

 .2העניים בשם המלפפונים

לעיון נוסף בנושא החקלאות בישראל ראה מאמרו של ד"ר אשר מאיר,  2
 . 1"גיל ההתבגרות של החקלאות העברית", השילוח 

האם בכלל ניתן לראות 
בגידולים החקלאיים 

בארץ, אשר גורמים לעוול 
חברתי כה גדול, נתינת 

 פירות בעין יפה?
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 חוסר התוחלת של הלכות מדינה

לאחר הקמת המדינה, רבים החלו לעסוק בתחום של 

הלכות המדינה. אולם, לעניות דעתי העיסוק הזה לוקה 

בחסר ובפועל אינו מתאים למסורת המפוארת של 

התורה שבעל פה. כדי להבין את הבעייתיות שבו אנו 

 צריכים להעמיק חקר באופייה של התורה שבעל פה. 

מהי תורה שבעל פה? זו שאלה רחבה, אך לצרכינו כאן 

אסתפק במילים אחדות. תורה שבעל פה היא מסורת 

מעשית רציפה של יישום ציוויו של הקב"ה בתוך 

העולם בפועל. פוסקי ההלכה מיישמים את מצוות 

התורה ואת התקנות של חכמים במצבים ממשיים 

שונים ומשתנים, והם מטפלים בבעיות הנקודתיות 

שעולות מתוך הניסיון ליישם את התורה במציאות 

מורכבת. התורה שבעל פה מעבירה את מצוות התורה 

ממישור התיאוריה והעיקרון למישור המעשה. היא 

 מגשרת בין ההפשטה לבין המציאות. 

לעיתים הקשר שבין הכתוב בתורה, במשנה או 

בתלמוד לבין היישום המעשי שלו במציאות מסוימת 

מפתיע. הואיל ודינים רבים נפסקו כפי שהם נפסקו 

בשל מגוון שיקולים, כאשר במציאות חדשה שיקול 

אחד שונה, הדין עלול להשתנות בהתאם. רק מי 

שהעמיק בעיון ובהבנת המציאות מסוגל להכיר זאת, 

ופעמים רבות לא יובן מיד מדוע דין כלשהו שונה 

במציאות החדשה מכפי שהוא משתקף מהמקורות 

בקריאה פשטנית. בשל העדינות בפסיקת הלכה אמרו 

חז"ל: "איזהו עם הארץ?... אחרים אומרים: אפילו קרא 

ושנה ולא שמש תלמידי חכמים הרי זה עם הארץ. 

אמר רב הונא: הלכה כאחרים" )ברכות מז, א(. לא די 

בהכרת ההפשטות; פוסק הלכה צריך גם להכיר כיצד 

 מתמודדים עם המציאות הממשית. 

זהו אופייה של התורה שבעל פה. במשך הזמן, פסיקות 

מקומיות מאפשרות לדינים להתפתח בהתאם לצרכיה 

של המציאות ושל דבר ה' בתוכה בלי שמישהו יבוא 

וישנה משהו מלמעלה, בניסיון להחליף את הקב"ה. 

השאיפה של פוסקי ההלכה בכל הדורות ליישם את 

רצון ה' במציאות ולפתור את הבעיות העולות מתוך 

הכרעות שונות יוצרת סדר ספונטני והתפתחות 

אבולוציונית. הסדר הזה וההתפתחות הזו הם ביטויים 

להית בעולם. כל אחד עושה את -מובהקים להשגחה ה

המוטל עליו, והקב"ה דואג שהמערכת כולה, הנסתרת 

כליל מבני אדם, תתעצב כראוי. "וראית את אחרי ופני 

 לא יראו". 

*** 

מכיוון שקשה לעכל אמירה מופשטת שכזו, אציין 

בקצרה דוגמה אחת שבה השיקולים השונים עולים 

במפורש כבר במקורות התלמודיים: דיני עגונות. לא 

אסקור את הסוגיה בעומק בשל קוצר היריעה, אלא 

 אצביע רק על כמה נקודות מרכזיות, ואידך זיל גמור. 

הלכה פסוקה היא שאפשר להתיר אישה לעולם 

במקרה שבעלה נעדר על סמך עדות של עד אחד 

שהוא מת. הגמרא ביבמות תמהה על כך: "הכא 

איתחזק איסורא דאשת איש, ואין דבר שבערוה פחות 

משנים!" ובסוף מסיקה: "משום עיגונא אקילו בה 

רבנן" )יבמות פח, א(. הגמרא מוסיפה שני טעמים לדין 

 הזה, והרמב"ם פסק אחד מהם:

לא הקפידה תורה על העדת שני עדים... אלא בדבר 

שאין אתה יכול לעמוד על בריו אלא מפי העדים 

ובעדותן... אבל דבר שאפשר לעמוד על בריו שלא מפי 

העד הזה ואין העד יכול להשמט אם אין הדבר אמת... 

לא הקפידה תורה עליו, שדבר רחוק הוא שיעיד בו העד 

בשקר, לפיכך הקלו חכמים בדבר זה... כדי שלא ישארו 

 בנות ישראל עגונות. )גירושין יג, כט(

אף אחת מהסיבות הללו לבדה אינה מספיקה כדי 

להקל. דווקא החיבור ביניהן הוא מה שגרם לחכמים 

 . 2להקל

אולם, העובדה שחכמים הקלו בדין זה גרמה לבעיות 

חמורות. עדות של עד אחד פחות אמינה מזו של שני 

עדים. כמו כן, יש שאנשים אינם מדייקים בזיכרונות 

שלהם, והם מעידים שהבעל מת כאשר הוא עוד חי. 

לפיכך החמירו מאוד בעדות שבעזרתה ניתן לקבוע 

שהאדם מת. אפשר לומר שבמהלך השנים התגלו 

בעיות שמתלוות לקבלת עדות ממקורות פחות 

אמינים, אך חכמים לא נרתעו מהקולא אלא מצאו דרך 
יש עוד הרבה להאריך כאן, אך מפאת קוצר היריעה קיצרתי. ראה   2

בספרי שבע"ה יראה אור בקרוב, אור חדש, שם דנתי בסוגיה הזו יותר 
 באורך. 
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לפתור את הבעיות האלה כשהן עלו, בשל חשיבות 

 העניין. 

אמנם מדובר כאן במקרה אחד מאוד בולט, אך כל 

פעם שפוסק מרים עט לכתוב תשובה במקרה מחודש 

הוא חייב לשקול שיקולים מקבילים. הוא חייב להחליט 

אילו מאפיינים של הדין אליו הוא נזקק עיקריים. הוא 

חייב להבין את הבעיות שעלולות לצמוח מהפסיקה 

בין לקולא ובין לחומרא. הוא חייב   -בעקבות פסיקתו  

להבין מה הדין שהוא מתבסס עליו מנסה להשיג, ועוד. 

כשמחליטים   –כך, דין שהוא ברור בהקשר אחד  

אינו נכון   –שחותכים את הדין על פי שני עדים, למשל  

בהקשר אחר. תהליך זה מניב דינים ומצבים שעלולים 

להיראות למי שאינו מלומד כסותרים את הדינים 

 הכתובים והמוכרים. 

כל ההלכה רוויה בתהליכים כאלה. בכל מקצועות 

ההלכה המעשיים, חכמים הגיבו למצבים ממשיים 

שעמדו לפניהם, זיהו בהן בעיות, וניסו להתאים את 

הדינים השונים למצבים הללו. כך ההלכה מתפתחת, 

 משתנה, מתעדכנת ונשארת רעננה ואיתנה. 

*** 

אין מסורת כזו בכל הנוגע למוסדות 

המדינה, והניסיון להסב ללימוד בתחום 

הזה אופי הלכתי הוא חסר תוחלת 

לגמרי ועלול אף להזיק. חוסר הידע 

שלנו בתחום מוסדות השלטון עובר 

. איננו  ון כחוט השני בכל רמות הדי

יודעים כיצד נראתה המלכות וכיצד 

נראתה הסנהדרין שייעצה למלך. איננו 

יודעים אפילו איך בדיוק היה נראה 

השלטון הקהילתי, בשל הריחוק של 

מציאות חיינו מהמציאות הקהילתית 

שבה הלכות אלה התעצבו, ובזה יש לנו הלכות רבות 

ומפורטות. איננו יודעים מספיק על היומיום שלהם כדי 

להגיע למסקנה הלכתית מחייבת במציאות שלנו. 

הפער של כמה מאות שנים מאז פירוק אותן הקהילות 

פורס מסך אטום בינינו ובין מציאות החיים ששררה אז, 

וממילא בינינו ובין הסקת מסקנות מתוך הספרות 

 ההלכתית על אודותיה. 

קל וחומר שאיננו יודעים כיצד כל המוסדות השלטוניים 

פעלו יחד או צריכים לפעול יחד, כמערכת אחת, בה יש 

לכל אחד תפקיד מאוד מסוים למלא. איננו מכירים את 

הבעיות שעלו בחלוקת הסמכויות וכיצד פתרו אותן. 

איננו יודעים לאיזה מרקם תרבותי דינים אלה זקוקים 

כדי לתפקד כראוי. איננו יודעים כיצד פתרו סכסוכים 

חברתיים. אפשר להוסיף לכך שבמשך השנים התעצבו 

אופציות שונות בניהול המדינה דרך תהליכים פוליטיים 

שארכו מאות בשנים. התלמוד לא הכיר את אותן 

האופציות, ואיננו יודעים כיצד המוסדות שלנו היו 

מתפתחים לו היינו חיים איתם ומכירים מקרוב את כל 

הליקויים והיתרונות שלהם במשך השנים. אין לנו 

מסורת מעשית שתכווין את צעדינו בקביעת האסור 

והמותר, החייב והפטור בתחום זה. אין לנו דרך לחדור 

 להים.-מבעד לערפל אשר שם ה

יש שטענו שהתורה קבעה מיעוט של הלכות בנוגע 

למוסדות הלאומיים מכיוון שכל דור צריך להתאים 

לעצמו צורת שלטון ייחודית, ולכן אין לקבוע מסמרות 

ן הלכות רבות  . אולם דומני שאי ן בצורות שלטו

בתחומים האלה מכיוון שלא הייתה להן הזדמנות 

להתפתח. פוסקי הלכה במשך הדורות הצליחו 

להתאים הלכות בכל תחום שהוא לצרכים המיוחדים 

של הזמן ושל המקום. הלכות המדינה לא ייחודיות 

בצורך לגמישות, והספרות הענפה 

בתחום השלטון הקהילתי תוכיח. אין 

ן  טו של ת ה דו ס מו ם  חו בת ת  ו הלכ

ים שנה  כי במשך אלפי ים  הלאומי

לפחות לא היו מוסדות כאלה בעם 

 ישראל. 

למעשה, גישה זו תמוהה מצד עצמה. 

האם אפשר להעלות על הדעת שאין 

צורך בדינים שיורו לנו כיצד יש להגביל 

את הכוחות של המוסדות השונים כדי 

שמוסד אחד לא ינצל את כוחו לרעה? 

שאיננו צריכים הלכות שירסנו את 

הטבע האנושי ששואף תמיד לזכות לכבוד, להרחיב 

את השליטה שלו ולהשיג בצע? שלא יהיו דינים 

מפורטים מי יכול לעלות לשלטון ומי נפסל? שלא 

ייקבעו תהליכים מפורטים בהחלפת השלטון בעת 

 הצורך או לעיתים קבועות? 

ההלכה במהותה היא מערכת מעשית מאוד, עתירת 

פרטים ומשעולים שונים המחוברת בכל צעד ושעל 

למציאות הקיימת בשטח, ואין מערכת כזו בתחום 

מוסדות השלטון. ידע מופשט, עקרונות כללים ורעיונות 

יפים אינם יכולים להחליף שנים רבות של ניסיון ושל 

התפתחות לנוכח המציאות. הם לא יכולים להחליף את 

אין הלכות בתחום 
מוסדות השלטון 

הלאומיים כי במשך 
אלפיים שנה לפחות לא 
היו מוסדות כאלה בעם 

 ישראל. 
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החוכמה הנצברת של מיליוני יהודים ואלפי פוסקי 

 הלכה למשך דורות רבים. 

לפיכך, מוטעה הניסיון להרכיב תפיסה הלכתית בכל 

הנוגע למוסדות השלטון הלאומיים מתוך אמרות 

ד, מדרשי הלכה, הלכות ממשנה תורה  בתלמו

ומשפטים משו"תים של הראשונים שעסקו בשלטון 

הקהילתי. ישנה נטייה אנושית לחפש גושפנקה לדעות 

קודמות ולהתעלם ממידע או מרעיונות הסותרים את 

אותן הדעות. לימוד בתחום מוסדות השלטון שאינו 

בוחן את הנחות היסוד העמוקות ביותר של המעיין 

עשוי להיכשל בנטייה זו. הוא יהפוך עד מהרה לכר רחב 

של התבטאויות אידאולוגיות במקום חיפוש אחרי 

 להית במציאות מורכבת. -הדרכה 

אבהיר את דעתי. אינני מתכוון שאין כל ערך בניסיון 

לחפש אחרי דבר ה' בתחום מוסדות השלטון. אני 

מתכוון שחיפוש כזה חייב לשאת אופי 

הגותי, לא אופי הלכתי. לימוד הגות 

פועל באופן שונה לגמרי מלימוד הלכה. 

בראש ובראשונה לימוד הגות חייב 

לפתוח הנחות יסוד בסיסיות ביותר 

ולבחון אותן לאור יום. אחרת, הוא 

יהפוך לשפחת האידיאולוגיה במקום 

כלי להבנת עולמו של הקב"ה. יתר על 

כן, נתיבי המחקר והחשיבה של לימוד 

הגותי שונות מאורחותיו של לימוד 

, וכן המסקנות שהוא מגיע  הלכתי

 אליהן נושאות אופי אחר.

אופיו של לימוד הגות בתחום של הגות מדינית מחייב 

אותנו לפתוח חזיתות רבות. עיקר הלימוד  לא יכול 

להתבסס רק על המקורות התורניים העוסקים באופן 

ישיר במוסדות השלטון. אנו צריכים להעמיק חקר 

בטבע האדם ובמערכות האתיות והפוליטיות שנובעות 

מגישות שונות ביחס אליו. אנו צריכים לשמוע מקשת 

רחבה של הוגים מדיניים כדי לבחון את האפשרויות 

שהם הציעו ולהשוות אותן לתפיסותינו בדבר טבע 

האדם. אנו חייבים ללמוד את ההיסטוריה של מוסדות 

השלטון במקומות השונים ולנסות להבין את רמת 

התפקוד שלהם, את היתרונות שלהם, את החסרונות 

שלהם ואת הבעיות שהם ניסו לפתור. אנו צריכים 

לקרוא על התוצאות של שיטות מדיניות שונות לאורך 

הדורות פן ניפול קורבן לרטוריקה רגשית. אנו חייבים 

להעמיק חקר בתורת הידע כדי להבין כיצד הידע נאגר, 

נאסף ומופץ בין המוסדות השונים בחברה ובשלטון 

וכיצד לנצל אותו בדרך הטובה ביותר. אנו חייבים לתור 

אחרי הנורמות התרבותיות, המוסריות והערכיות 

החיוניות לתפקוד של מערכת חברתית כלשהי. ואפשר 

 להמשיך. 

כאמור, לימוד הגות מגיע למסקנות מסגנון המתאים 

לו, השונה מאוד מסגנונן של מסקנות הלכתיות. 

ההלכה קובעת את האסור והמותר, החייב והפטור. 

זאת מפני שלימוד הלכתי בוחן פרטים מעשיים של 

מערכת עצומה הנתונה מראש. אפילו ההכרעה 

ההלכתית מרחיקת הלכת ביותר לעולם לא תהיה יותר 

מהכרעה מקומית אחת בשולי מערכת מעשית יציבה. 

היא לא תהיה עיצוב מחודש לגמרי של מערכת שלמה 

מלמעלה למטה. לימוד הגותי לכל היותר מצביע על 

כיוון ועל רעיונות שכדאי לנסות אותם, אך הוא אינו יכול 

לקבוע קביעות מעשיות מחייבות. אופי 

הלימוד ההגותי אינו מאפשר זאת. הוא 

הצעתי, הססני וראשוני בטבעו וצעדיו 

המעשיים הראשוניים תמיד מקרטעים 

עד שלומדים דרך הניסיון איך לפעול 

בהתאם להוראותיה הנוקשות של 

 המציאות.  

לימוד הגות מתאפיין במשפט "רבות 

מחשבות בלב איש ועצת ה' היא תקום", 

ואילו בלימוד ההלכה אנו משתדלים 

להית, -להיות השליחים של אותה עצה  

שהרי "לא בשמים היא". במאה הקודמת ראינו את 

ההרס הנגרם על ידי מי שחשב שהוא יכול להחליף את 

 הקב"ה בעצותיו המעשיים.

בלימוד הגותי אנו מציעים, מצביעים, מנסים ומתווים 

קווים כלליים בלבד, ואילו בלימוד הלכה אנו פוסקים. 

לימוד הגותי יצירתי ורחב, ואילו לימוד הלכה הוא 

מקומי ומיושב. לימוד הגותי יורד לעקרונות ראשוניים, 

בוחן אותם ומשתדל להפיק מהם מסקנות, ואילו לימוד 

להית קיימת -הלכתי מכריע דינים פרטניים במערכת  

וקבועה. לימוד הלכה מבוסס על מסורת רציפה של 

מערכת קיימת ואיתנה שמתפתחת לנוכח המציאות, 

להית, ואילו לימוד הגותי -כביטוי מובהק להשגחה ה 

מביע את היומרה האנושית לגלות את סודות הקיום. 

זמן; ועת לכל   -שתי צורות הלימוד חשובות, אך "לכל  

 חפץ תחת השמים". 

אנו צריכים להעמיק חקר 
בטבע האדם ובמערכות 

האתיות והפוליטיות 
שנובעות מגישות שונות 

 ביחס אליו
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 ה ר ב   א ל י ש ע   א ב י נ ר ע מ י ח י   ב ו נ פ י ל   ) ה (   

 תותים
 האם וכיצד מותר לאכול תות?שאלה: 

במסכת מכות )משנה יג, א וגמרא טז, ב( תשובה:  

 כתוב: 

"ואלו הן הלוקין ... והאוכל נבלות וטרפות שקצים 

ורמשים ... אמר להם ר' שמעון אין אתם מודים 

לי באוכל נמלה כל שהוא חייב? אמרו לו מפני 

שהיא כברייתה ... אמר רב יהודה: האי מאן דאכל 

תולעת הנמצאת   -ביניתא דבי כרבא )רש"י  

בכרוב( מלקינן ליה משום שרץ השורץ על 

שרץ   -הארץ ... אמר אביי: אכל פוטיתא )רש"י  

לוקה חמש, משום  -המים( לוקה ארבעה; נמלה 

לוקה שש,   -שרץ השורץ על הארץ; צרעה  

 משום שרץ העוף".

מבואר שיש איסור לאכול יצורים הקטנים משיעור 

, וסימן לחשיבותם הוא עונש  כזית משום 'בריה'

המלקות )אפילו כמה פעמים(. אם היצור התערב 

במאכל ואינו ניכר, מדאורייתא בטל בשישים אך רבנן 

החמירו שאפילו באלף לא בטל, ואם ברור שיש במאכל 

אסור לאכול את כל   -שלפנינו יצור ולא ניתן לזהותו  

 המאכל.

יים בהם תולעים: אם רוב הפירות  פירות שמצו

מתולעים, אסור מן התורה לאוכלם ללא בדיקה. אם 

מיעוט המצוי של הפירות מתולע, חובה לבדוק אותם 

מדרבנן. נחלקו מהו שיעור המצוי. יש אומרים ששיעור 

. בבדיקה זו צריך לבדוק כל פריט 211  2מצוי הוא בערך 

 ופריט ואין להסתפק בבדיקה מדגמית.

יצור נחשב 'בריה' כל עוד הוא שלם. לפיכך, אם בדיעבד 

נחתך או שסביר שאינו שלם, הרי הוא בטל בתערובת 

בשישים. אך לכתחילה אין לרסק את המאכל בכוונה 

 לרסק את התולעים.

עוד כלל חשוב הוא שיצורים שאינם נראים לעין 

אנושית ללא אמצעי עזר מותרים באכילה. אולם יש 

פעמים שקשה להבחין ביצור מפאת צבעו או קטנותו, 

אסור לאכול, שהרי אם היינו מפרידים   -ובמקרה כזה  

ך  לכן צרי  . נים בו נו מבחי י הי צור מהפרי  את הי

להתמקצע בבדיקה זו ולא להגיד אחרי התבוננות 

קצרה "איני רואה ומותר לי". יצור קטנטן הנראה בעין 

אך לא מזהים אותו כתולעת, כגון כנימות על גבי פירות 

 הדר, דנו האחרונים האם דינו כתולעת או לא.

ובעניין התותים: יש תולעים שניכרים בתותים בשיעור 

הנחשב מיעוט המצוי. תולעים אלו דומות לגרעיני 

התות ולכן צריך לעיין טוב בבדיקה אחריהם. רמת 

הנגיעות של התותים תלויה בזמן הגידול )בחורף, 

לעומת האביב, יש בדרך כלל פחות תולעים( ובסוג 

 הגידול )בגידול אורגני ללא ריסוס יש יותר תולעים(.

להלן מסקנת הפוסקים איך לנקות את התותים 

 ולהכשירם לאכילה.

 5שלב  1שלב  1שלב  1שלב  2שלב   
אכלת ושבעת' 'ו

לרב אלישיב 
'אכול  קנוהל,

בשמחה' לרב 
משה ביגל, 'לכם 

יהיה לאכלה' לרב 
 איתם הנקין הי"ד

לחתוך את העלים 
)ומוסיף הרב 

ומקומות  -קנוהל 
 רקובים(

       לשטוף את התות

'הכשרות' לרב 
 יצחק יעקב פוקס

לחתוך את העלים 
ס"מ  2יחד עם 

מהפרי וכן להסיר 
מקומות סדוקים 

 ומקופלים

משרים במי סבון 
 דקות 1ל 

שוטפים במים 
 זורמים

מומלץ לחצות 
כמה יחידות לשם 

 מדגם

  

'בדיקת המזון 
כהלכה' לרב משה 

 ויא

לחתוך את העלים 
מ"מ  2עם כ 

 מהפרי

אם רוצים לבשל 
-או לטחון 

להשרות במי סבון 
 דקות. 1ל 

אם רוצים לאכול 
לקלוף את כל  –חי 

 התות

לשטוף היטב בזרם 
חזק, ודי בזה למי 
שרוצה לאכול חי. 
מי שרוצה לטחון 

 ולבשל ממשיך

חוזרים על תהליך 
זה עוד פעמיים 

 פעמים(. 1)סה"כ 

מבשלים או 
 טוחנים

 נאמרו ב'מיעוט המצוי' שיעורים שונים, וראה בספרים השונים להלן.   2
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 איתי מנפאל
   

 ברק וולף )ה(

 5שלב  1שלב  1שלב  1שלב  2שלב   
הלוי  יהודה  הרב 
)'אמונת  עמיחי 

גיליון   , 222עתיך' 
מכון  תשע"ו,  ניסן 

 התורה והארץ(

העלים  את  להסיר 
השכבה  עם 

 הלבנה מהפרי

סבון  במי  להשרות 
ביד  אותם  ולבחוש 

 בתוך המים

המים  את  לשפוך 
 המלוכלכים

עוד  זה  על  לחזור 
)סה"כ    1פעמיים 

 פעמים(

 לשטוף במים

העלים  ארגון 'כושרות' את  להסיר 
 עם מעט מהפרי

סבון  במי  להשרות 
 דקות 1ל

תות  כל  לשפשף 
בספוג מתחת למים 

 זורמים.
מעוניינים  אם 
פה  עוצרים  ברסק, 

 וטוחנים

לאכול  רוצים  אם 
על  חוזרים  חי, 
כל  ועל  ההשריה 
פעם  התהליך 

 נוספת

חי  לאכול  עוד דרך 
את  לחתוך  היא 
את  לקלף  העלים, 
ולשטוף  התות 

 במים

איתי עמד ברחבה מחוץ לבית כנסת, הוא אמור להיכנס 

 בכל רגע.

הוא לא מאמין שהוא באמת עומד פה, אף פעם לא 

חשב שיחזור לבית הכנסת בו גדל. אבל עכשיו הוא כאן, 

 מחכה שהגבאי יסמן מתי צריך להיכנס. 

הוא מנסה לעכל את כל מה שעבר עליו השבוע. מי 

היה מאמין שביום ראשון הוא היה במעמקי נפאל 

בדירה הקטנה שלהם. רק חן והוא. איזה חיים יש להם. 

רק שניהם נגד כל העולם, שוכחים מאיפה באו, לא 

מתכננים כלום קדימה. החיים הטובים. הדירה הזו היא 

החמישית שלהם באסיה. פעם בחודשיים בערך הם 

 עוברים. 

השירה בתוך בית הכנסת מתגברת. הוא נזכר ביום בו 

פגש את חן, באיזו מסיבת רחוב כזו בהודו. היא הדבר 

ידע שהם  הכי יפה שראה, מהרגע הראשון הוא 

מתאימים. כבר כמעט שנה הם מסתובבים ביחד. 'אלו 

 החיים האמיתיים' הפך למוטו שלהם.

אבל שיחת הטלפון בשני בבוקר שינתה הכל. איך הן 

השיגו את המספר שלו? חן לא הבינה למה לחזור 

לארץ, "יש לך חיים אחרים עכשיו, הם לא חלק מהחיים 

שלנו... אל תעזוב אותי..."  איתי נחת בשלישי בצהריים 

ומשם ישר לבית העלמין. הפחד מהתגובות של אימא 

ואחיותיו הטרידה אותו, כמה זמן לא דיבר איתן? משהו 

כמו שלוש שנים? היחיד ששמר איתו על קשר היה 

 אבא.

מאיר הגבאי פתח את הדלת וסימן שעוד דקה נכנסים. 

הוא זכר מילדותו את המחשבות על האבלים שנכנסים 

באמצע התפילה, מי היה מאמין שהוא יהפוך לכזה? 

הוא עוד לא החליט אם לקרוא לעצמו אבל. מצד אחד, 

ף  ישאר באזור עד סו י וכנראה  הוא ישב שבעה 

השלושים. אבל מצד שני, קדיש שנה שלמה? זה אומר 

לחזור להתפלל, לשמור שבת ובגדול לחזור להיות דתי. 

זה לא בתכנון, לא חלק מהחיים שלו. אבל אם לא הוא, 

 מי יגיד קדיש?

 -הסיבה שבגללה החליט לטוס לאסיה עדיין ברורה לו  

הוא היה מבולבל. הוא היה חייב קצת זמן מחשבה על 

החיים שלו: מי הוא ומה הוא רוצה מהעתיד. ודווקא 

בשבעת הימים האלו, דרך הסיפורים על אבא ומי 

שהיה, המחשבות הגיעו מאליהן. מה שלא הספיק 

 בשנתיים קרה בשבוע.

הסיבה למה עזב את הבית, עוד לפני הטיסה, הייתה 

הדת חנקה אותו. כולם כל הזמן מסביבך,   -פשוטה  

למה אתה בלי ציצית? איפה הכיפה? למה הגעת 

לתפילה רק עכשיו? אפילו סתם שכן רואה אותך וישר 

אומר משהו, גם אם זה כבדיחה. איך אפשר לחיות 

ככה? אולי פשוט האחיות שלו יגידו קדיש, יש לו חיים 

 אחרים שהוא צריך לחזור אליהם.

אבל באופן מוזר שבוע ה'חניקה' הזה עשה לו טוב. 

בתחילת השבוע רק רצה להיות לבד, לא לפגוש אף 

'שד מהעבר' אלא רק להיזכר באבא ולחזור לנפאל 

ולחן. ודווקא מתוך הרצון להיזכר הקיפו אותו כל 

האנשים שהוא זכר כחונקים, וכולם הגיעו עם רצון 
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לנחם ולעזור. העגיל והקעקוע שניסה להסתיר מתחת 

לחולצה הקרועה לא הפריעו לאיש, רק הוא עצמו עניין 

אותם. כל החנק שהוא כל כך שנא וניסה לברוח ממנו 

בשנים האלו חזרו שוב אבל ממקום אחר, מאכפתיות 

 אמיתית. או שתמיד ההערות הגיעו ממקום כזה?

מאיר פתח את הדלת וסימן באצבעותיו להיכנס. איתי 

בחיים לא היה הולך לבית כנסת אם זה היה תלוי בו, 

בחיים לא דמיין שיחזור לסיטואציה כזו. הבושה שכולם 

מסתכלים עליך ויודעים מי אתה ולמה אתה נכנס 

מאוחר הרגה אותו. כמעט שהתחרט, אבל נזכר למה 

בשביל אבא. עושה את זה ובורח.   -הוא עושה את זה  

 לתמיד. 

איתי נכנס פנימה אחרי מאיר והתחיל ללכת במעבר, 

הלך במהירות לכיוון המקום שאבא ישב, זכר בדיוק 

איפה זה. כולם מלמלו ביחד "המקום ינחם אתכם בתוך 

שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד" 

והמבטים על פניהם היו כואבים באמת, משתתפים 

איתו בצערו, ממש ראו שגם להם אבא חסר. הוא זיהה 

ן מחלק  לת, את רענ ליק המוכר במכו את שמו

הסוכריות הידוע ועוד עשרות פרצופים מוכרים. פתאום 

זיהה את משה מרחוק, 'החבר הכי טוב שלו' בתיכון 

מחליק אליו חיוך מעודד ומתגעגע. הוא החזיר אליו 

 חיוך, לא יכל לדמיין כמה התגעגע אליו. 

איתי הגיע למקום של אבא שלו וראה שם את יוסף. 

יוסף, בן שבעים כבר, ישב לידו בתפילות מאז שזוכר 

את עצמו ועד השנה שהפסיק להגיע לתפילות. אבא 

תמיד אמר שיוסף רצה שיחזור לבית הכנסת, שהוא 

מתגעגע אליו. בבת אחת קלט כמה מאבא הוא הפסיד. 

יום יום יוסף ראה אותו, שמע את אנחות ליבו, התפלל 

איתו לעתיד טוב יותר, ובטח לשלום איתי עצמו, ופשוט 

זכה להיות במחציתו. יוסף התקרב לאיתי ונתן לו חיבוק 

גדול, חיבוק עוטף, מחמם, ממלא ואוהב. איתי, שלא 

 נתן לעצמו לבכות כל השבוע, התחיל להתפרק...

 לתור אחר הלב
   

 ניתאי הוכוולד )ה(

 רב, שיעור

 תלמידים לפניו, ומחשב לפניהם.

 -שור שנגח, נצחיות הנפש 

 דברים ברומו של עולם.

 תלמידים במחשב, שקועים,

 מסכמים, מעיינים, מתעסקים.

 והרב

 תר אחרי עיניים,

 ולב.
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יובל אסרף ויובל עריכה לשונית:    |איתי גולדברג ויוסף דוד לוי    עורכים ראשים: 

נן וישי ניסים   : שידוך   אביתר גילאי | עריכה גרפית:    |ידוואב               |מתן רו

 יוחאי ברון ויובל ידוואבהפצה לחיילים: 

 ה ו ש ע י ה   ש ל מ ה   ש ו ו ר ץ   ) א ( 

 עם הגיע העלון הקודם,
 הייתה שבת עם הרבנים שיל"ת.

 ריקודים, ודרשות בחסידות,
 וגם האור קפץ באופן בלתי נשלט.

 
 ומאז, החורף רק הגביר תאוצה,
 הגבעות מסביב קיבלו גוון ירוק.

 אנחנו מבקשים: -השלג בצפון, והרוח
 תפסיק לטרוק. -שאת הדלת

 
 על הרב אלישע וישליצקי,

 שמענו הספדים ממקור ראשון.
 -והרב סבתו, שוחח על נפלאות
 קריעת הים. עם קפוץ נחשון.

 
 שבת מחולקת נוספת,

 עם הרב ערן, ופלפולי הפרשה.
 והרב אליאב, בסעודות האחרות,

 שמוסיף חידות, לכל דרשה:(
 

 ברוך ה', בשבוע שעבר עלינו,
שמחנו לשמוע שמשה )ה( עם טליה 

 התחתן.
 בנוסף, לבנו של אביעד )ו(,

 היה לאחרונה פדיון הבן.
 

 אבל עד עכשיו דיברנו על אנשים,
 ומה עם מחוסרי הדעות?

 לפני שבוע חל ויכוח,
 על פניו של לוח המודעות.

 
 לוח המודעות, ידידנו הנחמד,
מקום לביטוי עצמי, לשאלות, 

 ותירוצים.
 על כן ראינו לנכון לציינו ולהודות לו,
 על שהואיל בטובו, להידקר בנעצים:

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הביסקוויטים, המוסר,
 וכן בלו, דב הקוטב הלבן.

 -הערות על הלימוד, על האווירה, וכן
 שסבו של הרלב"ג, היה: הרמב"ן;(

 
 לשיעור ב', הייתה שיחה על הצבא,

 שיעור א' שקדו, בשבוע חזרה.
 והנה הגיע לתומו, הסבב בישיבה,

 ושבו הבחורים, בשבת שירה.
 

 -בראש חודש שבט הייתה
 התוועדות עם הרב ישי.

 וגם חוברת יצירות יצאה, 
 לכבוד ט"ו בשבט, על ידי ישי )ה(.


