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  . הוא אדישות, ההפך מאהבה אינו שנאה"
  . הוא אדישות, ההפך מיופי אינו כיעור
  . הוא אדישות, ההפך מאמונה אינו כפירה

        ."אדישות לחיים ולמוות הוא, וההפך מחיים אינו מוות
        ))))אלי ויזלאלי ויזלאלי ויזלאלי ויזל((((

        הוא אדישותהוא אדישותהוא אדישותהוא אדישות, , , , ההפך מאמונה אינו כפירהההפך מאמונה אינו כפירהההפך מאמונה אינו כפירהההפך מאמונה אינו כפירה
 .)טו ,ה ויקרא( "'ַלה ֲאָׁשמֹו ֶאת ְוֵהִביא 'ה ִמָּקְדֵׁשי ִּבְׁשָגָגה ְוָחְטָאה ַמַעל ִתְמעֹל ִּכי ׁשֶנפֶ : "בפרשת ויקרא נאמר

ל דרשו "אולם חז. ניצול המעמד לטובת הנאה אישית, באמון היא בגידה' מעילה'המשמעות המילולית של 
לשמיים ומשתמש בו לצורך של אלא כאשר האדם לוקח חפץ שמוקדש , אינה רק פגם מוסרי באדם' מעילה'ש

 והופך אותו מקודש לחול )טו, י ויקרא ה"ראה רש; א, מעילה יח( בגוף החפץ שינוישינוישינוישינוייוצר ' מעילה'מעשה ה, חול
  ).ה אין"מעילה שם תוד(

אך אדם שמעל במזיד אינו יכול . רק המועל בשוגג יכול לשנות את סטאטוס החפץ מקודש לחול, אולם
 שיטת זו( "מתחלל אינו - במזיד, מתחלל -  בשוגג, הקדש"ות מעשה המעילה לפגום בקדושת החפץ באמצע

 קידושין נחמן רב: להלכה נפסקה זו שיטה. ואילך ב, נב בקידושין ושנויה ב, ז"כ בפסחים המוזכרת יהודה רבי
  ).'ג הלכה' ו פרק מעילה' הל ם"רמב; ב, נד

וכי ? ג כח גדול יותר מאשר למעילה במזידלמעילה בשוגאיך ייתכן שיש : היא, השאלה הזועקת מדין זה
  !?מעילה במזיד לא כל שכן, ומה מעילה בשוגג שהופכת את החפץ מקודש לחול: אין הדברים קל וחומר

  : השיב על שאלה זו באופן שאי אפשר שלא לשמוע בדבריו הדים לאשר התרחש בתקופתו הרב הירש
שהקדש בשוגג , ה הרעיון המתבטא בהלכההנה ז! אלא מפני אדישות, אין המקדש ירא מפני פשע"

אכן ; ולעולם לא יוכלו לפגוע בקדושתו, כי המקדש נעלה ממזימות הפושעים. במזיד אינו מתחלל, מתחלל
שכחה קלת דעת של קדושת המקדש , אך שגגה הבאה מתוך אדישות. עצם מלחמתם בו מעידה על קדושתו

  ).ר הירש סוף פרשת ויקרא"פירוש רש( "קדושת המקדשהן הן החותרות תחת  –ושל זכויותיו כלפי מעשינו 
אפילו יותר , אבל מדוע האדישות חמורה כל כך עד שדווקא היא המאיימת על כל הקדוש והיקר לנו

  ? ממעשה הזדון של הֶרשע עצמו
אורות ( להתפתח מהכפירהלהזדכך ו, יכולה להתחזקהקודש מספיק חזק להתמודד עם הפשע והאמונה 

מוכיחה את , העובדה שמנסים להילחם נגד הקודש. )'יסורים ממרקים' ,זרעונים, אורות; ועוד 30' האמונה עמ
רצינו לגדל דור של אפיקורסים וגידלנו דור של עמי "ם התבטא בכאב "אחד מראשי מפ, פעם. קדושתו
אמר פעם אלי , "דם אולי יכול להתרחק מאלוקיםא" ....אבל לעם הארץ הויכוח אפילו לא מתחילאבל לעם הארץ הויכוח אפילו לא מתחילאבל לעם הארץ הויכוח אפילו לא מתחילאבל לעם הארץ הויכוח אפילו לא מתחיל, , , , לאפיקורס יש אמנם ויכוח נוקב עם אלוקיםלאפיקורס יש אמנם ויכוח נוקב עם אלוקיםלאפיקורס יש אמנם ויכוח נוקב עם אלוקיםלאפיקורס יש אמנם ויכוח נוקב עם אלוקים". ארצות

מערער את שיווי המשקל הוא , אבל כאשר האדם מנותק מאלוקים ומגלה אדישות כלפי הקודש ".אך אדם אינו מסוגל להיות מנותק מאלוקים"ויזל 
  .הטבעי של העולם

  הוא אדישות הוא אדישות הוא אדישות הוא אדישות , , , , ההפך מחיים אינו מוותההפך מחיים אינו מוותההפך מחיים אינו מוותההפך מחיים אינו מוות
אומר אלי ויזל " האדישות היא תמיד החבר של האוייב. "נדמהיותר ממה שהרבה אקטיבית אלא היא , אדישות אינה רק אפתיה וניטרליות

הפשע משתולל כי יש בני אדם שצופים מן הצד ולא  ."מלב לעולם לא עם הקרבן שכאבו מתעצם כשמרגיש נשכח, האדישות מיטיבה עם התוקף"
 דמים שופך זה הרי"יל את הזולת כשרודפים אחריו ולהורגו ולא טרח להתערב ולכן מי שהיה יכול להצ .האדישות נותנת לגיטימציה לרוע, מתערבים

כי היה עליו למנוע , שותף לפשע –מי ששותק כאשר עוול מתרחש כנגד עיניו  .)יג, ם הלכות רוצח יא"רמב( "אותו ממיתין דין בית אין אבל מיתה וחייב
  ). ב, שבת קיט( "זה את זה הוכיחו שלא בשביל אלא" ל"אומרים חז" ירושלים חרבה לא" .זאת או לכל הפחות למחות

  לשאת בנטל הרגשי עם הזולתלשאת בנטל הרגשי עם הזולתלשאת בנטל הרגשי עם הזולתלשאת בנטל הרגשי עם הזולת
האדם אינו רשאי להישאר אדיש  .ולשאת בעול הרגשי עם חבירוהאדם מחוייב לגלות אכפתיות , מעבר לחובה לגלות אחריות ולהתערב בפועל

תענית ( הצבור עם אדם יצער: אלא...נפשי, עליך ושלום, ואשתה ואוכל ילבית אלך: אדם יאמר אל בצער שרוי שהצבור בזמן"כאשר אחרים בצרה ולכן 
  . )א, יא

).אלברט איינשטיין( """"אלא בגלל אלו שצופים מן הצד ולא עושים דבראלא בגלל אלו שצופים מן הצד ולא עושים דבראלא בגלל אלו שצופים מן הצד ולא עושים דבראלא בגלל אלו שצופים מן הצד ולא עושים דבר, , , , לא בגלל אלו העושים רעלא בגלל אלו העושים רעלא בגלל אלו העושים רעלא בגלל אלו העושים רע, , , , העולם הוא מקום מסוכןהעולם הוא מקום מסוכןהעולם הוא מקום מסוכןהעולם הוא מקום מסוכן""""
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 על האדישות

 !פורה לכולם" הזמנים-בין"מאחלת פסח כשר ושמח ו" אשכולות"מערכת 



  

        
אמר רב יהודה האי מאן דנפיק ביומי ניסן וחזי אילני : "איתא בברכות מג

דקא מלבלבי אומר ברוך שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו בריות טובות 
  ".בהן בני אדם 1ואילנות טובות להתנאות

ח "או(ע "הטור והשו, 2ם"הרמב, )לח' סי(ש "הרא, :)לא(ף "פ הרי"וכ
  .)א"ו ס"רכ

כשרואה . ב, ביומי ניסן. א -ל שיש שני תנאים לברכה זו "הנ' מבואר בגמ
ואין מניעה , ומשמע שזמן הברכה הוא בכל יומי ניסן. אילנות מלבלבים

  3.מלברך ברכה זו בשבתות וימים טובים
במאמר זה נדון בקצרה בכמה חששות שאולי יש לחשוש ולהימנע 

  :מלברך בשבת
        שמא יתלוששמא יתלוששמא יתלוששמא יתלוש

שמא ישכח ויקטוף מפרחי האילנות לאסור מחשש לגזור  יש לדון האם יש
שהרי קיום המצווה תלוי בראיה , ל דאין לחשוש"דמצד אחד י, בשבת

ואם , נחשוש שיבוא לקטוף אמאישכשרואה אילנות מלבלבים יכול לברך ו
נחשוש לזה אולי גם נגזור שלא יטיילו בגינות ופרדסים שמא יקטוף הפרחים 

ל דשאני הכא "מצד שני יד לאא. מי שחשש לכך ולא מצינו, להריח בהם
לבלובי האילנות ומתקרב לאילן כדי לחפש הפרחים  רוצה לראותדמכיוון ש

  .ולפעמים אף מושיט את ידו בין הענפים יש חשש סביר שמא יקטוף
אתרוג , אמר רבה הדס במחובר מותר להריח בו: "והנה בסוכה לז

קאי אי שרית ליה לא אתי  הדס דלהריח? ט"מ. במחובר אסור להריח בו
אף , י"ופירש רש". אתרוג דלאכילה קאי אי שרית ליה אתי למגזייה, למגזייה

שהרי גם במחובר מריח בו , כשנתיר לו להריח בהדס מחובר לא יבוא לתלוש
כשיבוא להריח בו בשבת יש לחוש שמא , אבל אתרוג שעומד לאכילה, יפה

ממנו במחובר אין לך תולש גדול  אם יאכל' ואפי, ישכח ויתלוש כדי לאוכלו
הדס מחובר מותר ", )י"ו ס"ח של"או(ע "הטור והשו, ם"פ הרמב"וכ. מזה

אבל אתרוג ותפוח וכל דבר הראוי לאכילה אסור להריח בו , להריח בו
ב כתב שכיוון שיכול להריח "המשנביאר ו, "במחובר שמא יקוץ אותו לאכלו

  4.גם במחובר אין חשש שיקוץ
ד שכיוון שרוצה רק לברך ואין לו צורך לנגוע באילן כדי "דוש בנ"כ כ"וא

דודאי לא גרע מהרוצה להריח ששם צריך להתקרב , לברך אין חשש שיקוץ
  .ה שרי"לאילן לשם כך ואפ

פ שיש מפרשים שמה "שאע שכתב:) סוכה לז(ש לדברי המאירי "וכ
שהתירו להריח בהדס מחובר זה דווקא שלא בנגיעת יד שהרי אסור 

  .לדידיה מותר אף בנגיעה, תמש במחוברלהש
כ כף "שאסור לברך ברכת האילנות בשבת וכ 5י'חיים פלאג' אמנם דעת ר

ט אין לברך ברכת האילנות "בשבת ויו: "ל"וז, בשמו) רכא אות ד(החיים 
  ".שמא יטלטל האילנות או יקח בידו הפרחים להריח בהם או שמא יתלוש

דהוא עצמו כתב , ממה שהחמירי חזר בו 'ח פלאג"ע כתב שהגר"ובחזו
והביא , שמותר לברך ברכת האילנות בשבת) ד"ב סמ"ח(ת לב חיים "בשו

ע שמותר להריח בהדס מחובר בשבת ואין חשש שמא "כ השו"ראיה ממש
  .ה לברכת האילנות"וכתב דה, )ו כמוזכר לעיל"של' סי(יתלוש 

        טלטול הסידוריםטלטול הסידוריםטלטול הסידוריםטלטול הסידורים
 דרובא דאינשי, ות בשבתל שיש להימנע מלברך ברכת האילנ"אך לכאורה י

ר "אמות ברה' פ ויש חשש שיעבירו הסידורים ד"אינם יודעים את הברכה בע
ש בזמננו שקודם הברכה ולאחריה אומרים תפילות נוספות כמובא "וכ(

דמאי שנא מתקיעת שופר דנדחית , )דודאי נוטלים סידורים עמהם בסידורים
' י ללמוד ויעבירנו דגזירה שמא יטלנו בידו וילך אצל הבק"מפני השבת 

והיינו טעמא דלולב והיינו טעמא ' וממשיכה שם הגמ, "ר"אמות ברה
פ שברוב המקומות "ואע? ולם נדחים ליום ראשון כשחלו בשבתשכ, דמגילה

        ?ה הכא"יש עירוב נשארה הגזירה לא לתקוע בשבת וה

                                                                        
 .וכן אנו נוקטים, "הם בני אדםליהנות ב"ט גרס "במעדני יו 1
  .ג"י הי"ברכות פ' הל 2
, שצריך לברך דווקא ביום ולא בלילה, לכאורה ניתן לדייק תנאי נוסף לברכה 3

ובימיהם לא היתה ' אך פשוט שאין זו כוונת הגמ, "ניסן יומייומייומייומידנפיק ב"שכתוב 
 ,כ ציץ אליעזר"וכ, כ בימינו"אפשרות לראות בלילה את לבלוב האילנות משא

 .ע"וחזו
 .ע"כ כשו"ב פסקו ג"ר ומשנ"אך א, ש מחמיר ואוסר"אמנם היש 4
  .א אות א"מועד לכל חי ס 5

ולא עוד אלא שאם תקיעת שופר שהיא דאורייתא נדחית מחשש שמא 
, ש ברכת האילנות"כ, שירצה ללמוד לתקוע בשופרבודד  יטלטלו תלמיד

  ?שתדחה ליום ראשון, נוטלים עמם סידורים כדי לברך כולםכולםכולםכולםש
כ "וכמש, ראשית אין לנו לגזור גזירות מדעתנו, אלא דיש לדחות בתרתי

, יש הבדל בין תקיעת שופר לברכת האילנות, ועודועודועודועוד, י"ב ס"ש שבת פ"הרא
לקיים את  אאאא""""אאאאי שופר ובלי שופר "שבתקיעת שופר המצווה נעשית ע

כ בברכת "משא, ל שמא יטלטל את השופר"ולכן חששו חז, המצווה
י הברכה ולא צריך לטלטל סידור בשביל "האילנות שקיום המצווה הוא ע

  .לקיים את המצווה לכן לא חששו שיטלטל את הסידור
במגילה ובלולב שזמן המצווה הוא רק יום , ל שדווקא בשופר"ועוד י

שיודע שאם לא , בזה חששו שיטלטלם מתוך שבהול לקיים המצווה אחד
כ בברכת "משא, יקיימה היום יפסיד את המצווה לגמרי ולכן יבוא לטלטל

וממילא לא , האילנות שזמנה כל יומי ניסן אינו בהול לקיים את המצווה
  .יטלטל לשם כך סידור

        איסור בורר בברכת האילנותאיסור בורר בברכת האילנותאיסור בורר בברכת האילנותאיסור בורר בברכת האילנות
ונראה לדברי המקובלים שכתבו "ל "וז) 'דאות , ו"רס(והוסיף בכף החיים 

, יש עוד איסור נוסף דבורר, י ברכה זו מברר ניצוצי הקדושה מן הצומח"שע
יש , לשיטתו, היינו". וכן עמא דבר, ט"כ אסור לברך ברכה זו בשבת ויו"וע

, ממש' בעיה נוספת לברך בשבת ואינו מצד חשש דרבנן אלא איסור דאורי
  .בשבת בשום אופן ז אין לברך ברכה זו"ולפ

ז שהרי גם בכל הברכות "כתב ששאלוהו ע" באר מים חיים"ובספרו 
  ?ואיך מותר להתפלל בשבת) לשיטת המקובלים(והתפילות אנו מבררים 

כ "משא, ל בורר אוכל לאלתר שרי"וקיי, והשיב שזהו לצורך אותה שעה
כל שהרי יכול לברך ברכה זו ב, בברכת האילנות שלא חייב לברך בשעה זו

  .והרי זה כבורר לאחר זמן שאסור, חודש ניסן
שהרי כל , שמניין לו שיש איסור בורר בדבר רוחני, ודברים קשים הם

, תקון' וכל דתקון רבנן כעין דאורי, מלאכות שבת למדנו ממלאכת המשכן
  !?בפהבפהבפהבפהי אמירה "ובכלל איך אפשר לומר שיש איסור בורר ע

, )כב' עמ, פסח(ע "ובחזו ,)ב"א ס"ח(ת יחוה דעת "ודחה דבריו בשו
שכתב שמותר ללחוש ) ג"ק קמ"שכח ס' סי(ב "והביא ראיה לסתור מהמשנ

מוכח , בשבת על נחשים ואין בזה משום צידה כיוון שאין זו צידה טבעית
היינו , שאיסור מלאכה בשבת הוא רק בדרך הנורמלית לעשות את המלאכה

כגון דיבור , נעשה בפהלמעט איסורי שבת שהאיסור עצמו (בגופו ולא בפיו 
  .והביא סוללה של פוסקים שדחוהו). חול

        למעשהלמעשהלמעשהלמעשה
מ כתבו דמהיות טוב "אך מ, אין איסור מדינא לברך ברכת האילנות בשבת

בניסן בשבת ' כגון כשחל ל, כ במקום צורך"אא, עדיף להימנע מלברך בשבת
ובאמצע , או שנזדמן לו למצוא אילנות מלבלבים בשבת, ועוד לא בירך

וכן אם בשבת יש ציבור גדול שאומרים יחד שאז . ע קשה לו למצואהשבו
כל האמור לעיל מיירי בשבת שחלה  .עדיף לברך בשבת משום ברוב עם

זריזין "יש לדון האם , חודש ניסן חל בשבת-אך השבת שראש, באמצע ניסן
ונראה שכיוון . עדיף" ברוב עם"וכן האם , גובר על החששות לעיל" מקדימין

ורק מהיות טוב ראוי לדחות הברכה לימי , דין שרי לברך בשבתדמעיקר ה
וכן נהג למעשה הרב עובדיה יוסף , נראה שיכול לברף כשיש ברוב עם, החול
  .ה"א בשנת תשנ"שליט

  
  

 הרב אליעזר מגן
   ברכת האילנות בשבת

 

        

        .לנישואי בנו, , , , ב יצחק לויב יצחק לויב יצחק לויב יצחק לוילרלרלרלר

  .להולדת הנין, , , , למר אלי קלייןלמר אלי קלייןלמר אלי קלייןלמר אלי קליין

  .להולדת הבן, , , , אהוד כרמיאהוד כרמיאהוד כרמיאהוד כרמי' ' ' ' לרלרלרלר

  .לאירוסיו, , , , ))))''''גגגג((((לנתן נתיב לנתן נתיב לנתן נתיב לנתן נתיב 



  

  

  )211' גיליון מס, פ"אשכולות פרשת ויקה" (מצוות עלייה לארץ ישראל"תגובה למאמר                
        

נכון לציין את המקורות , ד כאשר מפרסמים מאמר"לענ: בפתח דברי אעירבפתח דברי אעירבפתח דברי אעירבפתח דברי אעיר
והקורא אינו רוצה , פה- לא כולם יודעים את כל הראשונים על. לדברים

, למשל, לכן היה ראוי לכותב באשכולות לכתוב. לטרוח לחפש את המקור
ה "ב תוד"מובאים בכתובות קי ע' שדברי רבנו חיים הכהן מבעלי התוס

אין "ה "א ד"ב צא ע"ם מקורם בב"שדברי רשבוכן ". הוא אומר לעלות"
לעיתים כתיבת דברים בשם אומרם ללא ציון מקורם . וכדומה, "יוצאין

משום שהקורא נאלץ לסמוך על הבנת הכותב , גורעת מאמינות המאמר
ולקוראים . ל"וד, בדברי המחבר ולפעמים הבנה זו נתונה בעירבון מוגבל

  .ינעם ועליהם תבוא ברכת טוב
        

   ::::של דבריםשל דבריםשל דבריםשל דבריםלגופם לגופם לגופם לגופם 
 נוהג אינו -הוא אומר לעלות : "ל"בכתובות הנ' זה לשון התוס. א

 אינו דעכשיו חיים רבינו אומר והיה .דרכים סכנת דאיכא הזה בזמן
 עונשין וכמה בארץ התלויות מצות כמה יש כי י"בא לדור מצוה
  .ל"עכ ."עליהם ולעמוד בהם ליזהר יכולין אנו דאין

דאיכא סכנת דרכים (' וזכרות בתוסדשתי הסיבות המ, ל"ודאי צ
היו שייכות דווקא בזמנם של , )א לקיימם"ושיש כמה מצוות שא

הדוחה את , שהדרכים היו בחזקת סכנה ופיקוח נפש', בעלי התוס
) ס א"ס(ש בתשובה "וכעין זה כתב הרשב, כל התורה כולה

. אין עליהם תביעה, שהמונעים עצמם לעלות מחמת סכנת הדרך
וכמובן קשה מאוד היה ). ה"סע(ס עה "באבן העזר ס י"והביאו הב

  .לקיים מצוות בארץ ישראל בשעה קשה כזו
י מהטעם שהדרכים "אמנם היום אין שום סברא למנוע עלייה לא

אין כל קושי , ישראל לארצו-ה ִעם שיבת ַעם"ב, ועוד, בחזקת סכנה
תרומות ומעשרות ואפילו , מיוחד בקיום מצוות התלויות בארץ

במיוחד כיום שיש מכונים ואגודות עבור מצוות . השמיטה מצוות
והם , )ודומיו" מכון התורה והארץ"כדוגמת (התלויות בארץ 

כאשר , פ ההלכה"דואגים שהדברים יתבצעו בצורה הטובה ביותר ע
  . עינינו תחזינה מישרים

        

שהובא " ויואל משה"ל בעל ה"ר מסטמאר זצ"לגבי דברי האדמו. ב
שרבנו חיים חושש שמא לא ) צוין המקור לא, שוב( 1בהערה 

. י"ה מקפיד עליהם יותר בא"שהקב, יקפידו על כלל המצוות
וכי נאמר לו לאדם להימנע ממצוות עשה , זה דבר תימה. ד"עכת

משל ! (?י ויקפידו במצוות"יעלו לא, אדרבה? בשביל חשש כזה
למי שאינו אוכל פירות הקדושים בקדושת , למה הדבר דומה

ותחת זאת קונה , כי חושש שמא לא ינהג בהם קדושה, שביעית
  ).פירות מנוכרים שמשתמשים בכסף זה להרע לעם ישראל

דודאי פשט דברי רבנו חיים כוונתו למצוות התלויות בארץ , ועוד
אמנם ". כי יש כמה מצות התלויות בארץ: "'כפי הלשון שם בתוס(

יתר של -דתולא להקפ") וכמה עונשין"ב כנראה דייק מהמילים "ריט
  .י"ה בכל המצוות בא"הקב

פסקים (בחלק ב תרומת הדשן תרומת הדשן תרומת הדשן תרומת הדשן וראוי להביא בזה את דברי ה
 צבי לארץ מעלייתך ,עוד לי שכתבת ומה" :ל"וז, סימן פח) וכתבים

 גדול שבח דבודאי לך דע... בימינו שתבנה במהרה הקדש ולעיר
 ב"לעה לתועלת הקדש בעיר ש"וכ, י"בא הדר לאדם לו יש ומעלה

 מערביים ברית בני לשם שיש פעמים כמה שמענו אמנם. ז"לעה וגם
 טורדים והם מפורסמים מוסרים, גמורים לרשעים נחשבים

 דחוקים המזונות כי וגם. תורה שומרי שהם האשכנזים ומבלבלים
, זה בכל לעמוד יוכל מי, קשים והרווחים מאד לשם ומצומצמים

    ישערישערישערישער    ישישישישאאאא    כלכלכלכל    לכןלכןלכןלכן. לשם אשר הישמעאלים רשעת גודל מלבד
    השםהשםהשםהשם    ביראתביראתביראתביראת    לעמודלעמודלעמודלעמוד    יוכליוכליוכליוכל    דרךדרךדרךדרך    באיזהבאיזהבאיזהבאיזה, , , , וממנווממנווממנווממנו    גופוגופוגופוגופו    בהשגתבהשגתבהשגתבהשגת    בעצמובעצמובעצמובעצמו

דאפילו בזמן ההוא , היינו. ל"עכ". האדםהאדםהאדםהאדם    כלכלכלכל    זהזהזהזה    כיכיכיכי    מצותיומצותיומצותיומצותיו    ובשמורובשמורובשמורובשמור
ו "ו בבשק"וק. י"מ יש עניין בעלייה לא"מ, שהיו רעות רבות וצרות

  .ז"בזה
ז ובשאר הזמנים "י בזה"ב מאריך בספרו במעלת ישיבת אר"גם ריט, אגב

כדאי , ובאופן כללי; )קלג, קו ,קד סימניםלדוגמה ' ע; ויואל משה מאמר ב(
כדי לקבל התרשמות של דעתו ) כמו כל דבר(לקרוא את הספר בעיון כראוי 

  .)ג.י.הערה של מ. (המיוחסת לו בכמה וכמה ענינים האמיתית ולא זו

ל "ושוב ראיתי שכמה וכמה אחרונים דחו את דברי רבנו חיים הנ
י ולקיים מצוות "ל שהרוצה לקנות קרקע בא"וכתבו כעין הסברא הנ
 ,כח' סי ד"יו ט"מהרי ת"שו' ועי. עכב על ידוהתלויודת בארץ מי מ

 אות סוף האותיות שער ה"בספר של ז"וכעי, ב"לכתובות קי ע' ובחי
 כי"): י ,יד הושע( נאמר זה כתב שעל ושם, )המקום קדושת( ף"קו

ואם כך הוא ". ופושעים יכשלו בם בם ילכו וצדקים' ה דרכי ישרים
יטא ופשיטא שיש ז פש"ודאי שבזה, ל"בזמנם של האחרונים הנ

מצווה לעלות ואין לחשוש חשש רחוק ודחוק כזה שלא תהיה 
  . אפשרות לקיים מצוות התלויות בארץ

 ת"ובשו ,דעת יחיד היאדעת יחיד היאדעת יחיד היאדעת יחיד היאה שכתב שדעה זו "ש בשל"ע, יתרה מזו
' ובחי, כללכללכללכלל    היאהיאהיאהיא    דסמכאדסמכאדסמכאדסמכא    ולאוולאוולאוולאו    היאהיאהיאהיא    תלמידתלמידתלמידתלמיד    דהגהתדהגהתדהגהתדהגהת שם כתב ט"מהרי

 ט"מבי ת"בשו כ"וכ ,,,,כללכללכללכלל    חחחח""""דרדרדרדר    להאלהאלהאלהא    דחשדחשדחשדחש    ליתליתליתליתשם כתב ד לכתובות
   .קלא' סי ג"ח ש"ועי, רמה' סי א"ח

שסברת רבנו חיים היא דעת יחיד דחויה לרוב , המורם מהאמור
' אמנם הסברא הראשונה בתוס. ראשונים ואחרונים, ככל הפוסקים

אך זה שייך רק בזמן , נתקבלה בין הפוסקים) דאיכא סכנת דרכים(
  .ל"וכנ, שיש סכנת דרכים

של , שה לקבל את הלשונות המקובלים בין רביםק –. ג.י.הערת נגד של מ(
כאשר , "זה סתם דעת יחיד"או " נדחו מהלכה"זלזול בדעות ראשונים כיון ש

אם אנו נחלוק על רבנו . מדובר ברבותינו הגדולים שמפיהם ומפי כתבם אנו חיים
אם קיבלנו . יש פגם במסירת התורה אלינו, חיים ומגילת אסתר כיון שהם נדחו

במיוחד הדברים אמורים כאשר יש לנו . אין בכך פגם, והעדפנוה דעת אחרים
לפסול את  –ל "כגון אידיאולוגיה שהחלטנו עליה מראש ואכמ –סיבות חיצוניות 

וגם , כי השוחד יעור פקחים ויסלף דברי צדיקים; הדעה שאיננו פוסקים כמוה
  .)ל"כאן אמ

        

ת "עה י"שאמנם רש, יש להוסיף על דברי הכותב ::::יייי""""שיטת רששיטת רששיטת רששיטת רש. . . . גגגג
שהמצווה היא הירושה ואילו הישיבה היא ) נג, במדבר לג(כתב 

מ מדבריו בכתובות משמע "מ, )פ הספורנו שם ועוד"וכ(הבטחה 
בעניין שלושת ) סעיף ו(וראה לקמן , שיש גם מצווה לישב בארץ

  .ת שם"ח הקדוש עה"ע בפירוש אוה"וע. השבועות
  
פ (ק "ושיו לבכתב המאירי להדיא בחיד, הנה ::::שיטת המאירישיטת המאירישיטת המאירישיטת המאירי ....דדדד
 דירתו לקבוע מישראל אדם כל על מצוהמצוהמצוהמצוה: "ל"וז, ")מצוה"ה "ב ד"ע

 עליו כותבין ישראל בארץ בית לקח כחו כפי ולישבה ישראל בארץ
". בשבות הקלו ישראל ארץ ישוב משום בשבת אף גוי יד על אונו

הרי שם כתב שם בפירוש , )הובא במאמר(ומה שכתב בכתובות 
 חוצה שסתם מפני אלא אמרו לא אמרוש מה שכל: "שטעמו הוא

 ועול הצרות לרוב לישראל בה מצויין חטא ויראת חכמה אין לארץ
 סבל גלגול וצער גדול עמל ידי על כן אם אלא שם שסובלים הגליות
 וסתם קורא 'ה אשר לשרידים השם לעבודת מהם וההתיאש הצרות

  .אך מצוה ודאי איכא". בה מצויין חטא ויראת חכמה ישראל ארץ
  

        

 )'א(איתיאל סופר 
 !מצווה לעלות לארץ הקודש      

 

 ד"בס



כבר כתבו רבים מהאחרונים לדחות את , הנה ::::םםםם""""שיטת הרמבשיטת הרמבשיטת הרמבשיטת הרמב. . . . הההה
ח "חאו(ס "ת חת"בשו' ועי. דברי הרב מגילת אסתר שהוזכר במאמר

ם גופיה בשורשים "פ הרמב"ם ע"שכתב לבאר דברי הרמב) רג' סי
אין ראוי למנות הציוויים הכוללים : "ל"וז) שורש רביעי(צ "לסהמ

י שקולה כנגד "ם הדברים שישיבת אוידועי. כ"ע". כל התורה כולה
מדרש תנאים דברים , "כי"ה "ספרי דברים פיסקא פ ד(כל המצוות 

ן "והרמב, "כי יכרית"ה "ש תורה רמז תתפה ד"ילקו, )כט, יב(
ח הקדוש לפרשת ניצבים "אוה' ועי, ע ד"צ מ"בהשגותיו לסהמ

ם גם הוא כתב "והרמב). ועוד" ואומרו לשבת"ה "ד) כ, דברים ל(
י כי מציון תצא "במעלת א) מצוה קנג(ע של קידוש החודש "במ

י לא נמנית בחשבון המצוות של "לכן מצות יישוב א. ב"עש, תורה
מ "ר חח"כ הג"וכ, רלד' ד סי"ס חיו"ת חת"ע בשו"וע. ם"הרמב

ע בחלק "וע, ף אות רמו"א כללים מערכת האל"ח(בספרו שדי חמד 
והרב ) ארץ ישראלתרפ אות ד מערכת ' שמיני אסיפת דינים עמ

הפליג ) ח שם"או(ס "והחת). סימן יט(א בספרו יוסף אומץ "חיד
 החדשים הוקדשו )ס.א. ם"כוונתו לרמב(ולדידיה : "ל"וכתב בזה

 ומשם וחבריו הלל האחרונים הסמוכים של חשבונות פ"ע ההמה
    ישראלישראלישראלישראל    ארץארץארץארץ    ישיבתישיבתישיבתישיבת    בטלהבטלהבטלהבטלה' ' ' ' היהיהיהי    וווו""""חחחח    איאיאיאי אבל, ישראל לכל יוצא קדושה

    מצותמצותמצותמצות    ורובורובורובורוב    ,)ל"הנ. קידוש החודש(    ההואההואההואההוא    הקידושהקידושהקידושהקידוש    גםגםגםגם    בטלבטלבטלבטל, , , , הזההזההזההזה    בזמןבזמןבזמןבזמן
  .ח"ל ודפח"עכ". חלילהחלילהחלילהחלילה    בטלותבטלותבטלותבטלות

, צ שם יראה"ם בסהמ"המעיין בלשונו של הרמב –.  ג.י.הערת נגד של מ(
מה גם שתמוה מאד לומר , שלכאורה אין מקום לקרוא למצוה כזו מצוה כללית

ד שרשי "י סביר יותר שמבין. ל"שכל המצוות תלויות בישוב ארץ ישראל ואכמ
ן בהשגותיו "כמו בהבליע הרמב, צ יש מספיק סיבות לא למנות את המצוה"סהמ

 –ם באמת מלמנות "בגללן נמנע הרמב, כנראה, את הסיבות) שכחת עשה ד(
  .)ושם האריך בסיבות שלא למנות מצוה זו ודחאן" לא יעוד והבטחה, מצוה"

ו ם לא מנה מצווה ז"שאכן הרמב, ס וסיעתו"ד החת"נמצא לפ
למה שהביא הכותב , אולי בדומה(דווקא בגלל חשיבותה הגדולה 

אני מקווה שברור ופשוט . ע"בשם אותו רכז בנ, במאמרו 7בהערה 
אינו ראוי , לכולם שהפסוק מספר משלי המוזכר שם בהערה

  ).ל"להיאמר על רבותינו גדולי עולם הנ
הרי . כתייםאין קשר ישיר בין מנין המצוות לבין החיובים ההל, יתר על כן

לעומת עיר הנידחת שזכתה לכמה , בכל הלכות חנוכה ופורים אין גם מצוה אחת
אבל , אולי לא נצטרך לעלות לארץ ישראל, אם נפסוק לפי מניין המצוות. וכמה

אני מעדיף את האפשרות . אז נשב בנכר ונבדוק בסימני חגבים מבוקר ועד לילה
  )ג.י.הערה של מ. (השניה

  

שהוזכרו ") הכל מעלין"ה "ב ד"קי ע(בכתובות  אאאא""""בדברי הריטבבדברי הריטבבדברי הריטבבדברי הריטב. . . . וווו
: א"כתב שם שני צדדים בהבנת דברי הריטב, במאמרו של הכותב

חבת "י ולאחריו יש רק "שקודם החורבן הייתה מצוות עלייה לא. א
וכתב שם שדעתו ". חבת הארץ"תמיד הייתה רק מצוות . ב". הארץ

ה אלא רק א לאחר החורבן אין מצוו"נוטה לומר שלדברי הריטב
, ולא כצד השני שגם קודם החורבן יש רק חיבת הארץ, חיבת הארץ

  . ד"עכת
, א אינם נכונים"שני הצדדים בהבנת דברי הריטב, ואחר המחילה

 לאחר' ואפי פירוש - 'כו מעלין הכל: "ל"א כתב שם בזה"דהריטב
וכל מי . ל"עכ..." בגמרא וכדאיתא הארץ חבת איכא אכתידדדד החרבן

א דדבריו "ו ומוח לו בקדקודו ידקדק בלשון הריטבשעיניים בראש
א כאן "הריטב. ולא על חיבת הארץ יייי""""מצוות עלייה לאמצוות עלייה לאמצוות עלייה לאמצוות עלייה לאדקאי על 

סיבה סיבה סיבה סיבה וה, מחדש שאפילו לאחר החורבן הכל מעלין לארץ ישראל
 לא כתבלא כתבלא כתבלא כתבא "הריטב. דאכתי איכא חיבת הארץ משוםמשוםמשוםמשום    ,היא לכךלכךלכךלכך

שמשמעו שאמנם " איכא חבת הארץאכתי אכתי אכתי אכתי ואפילו לאחר החרבן "

היינו שזו , "אכתידדדד"אלא כתב , אין מצווה אך נשארה רק חבת הארץ
אולי . י קיימת גם אחר החורבן"הסיבה לכך שמצוות עלייה לא

יכולה , א"דווקא ההבנה השנייה שהכותב שלל בדברי הריטב
א סובר "אך נראה שיש הכרח לומר הריטב, להתיישב בלשונו

דף לב (ה "סכת רממה שכתב בחידושיו למ, י זו מצוה"שיישוב א
 שאינה ישראל ארץ ישוב שאני: "ל"וז") מיהו שמע מינה"ה "א ד"ע

 שלא ישראל לכל תועלת והיא לעולם קיימת אלא לשעתה מצוה
  .וכל מילה מיותרת. ל"עכ, "ערלים ביד קדושה ארץ תשתקע

  

  י היא מצווה "נוספים כתבו שמצוות עלייה לא ראשונים רביםראשונים רביםראשונים רביםראשונים רבים    ....זזזז
שדעת  כן משמע: ואידך זיל גמור והרי לך חלקם, דאורייתא

 וכך סתמו, ")לאיתויי" ה"ד כתובות סוף ן"בר הובא( ד"הראב
' ג סי"כתובות פי(    שששש""""ראראראראוה) ף"ב בדפי הרי"כתובות סה ע(    ףףףף""""ריריריריה

' ע סי"אה(והטור  ,לעלות שכופין בכתובות המשנה את שהביאו) יח
' סב' ועי ".הבית לזמן הזה בזמן בין חילוק שאין נראה: "כתב )עה
שכך ביאר  ,)המקום קדושת ק אות האותיות שער(ל "הנ ה"של

 ג"ח(ת שלו "לרבי שמעון בן צמח בשו' ועי .ל"בדעת הראשונים הנ
). הכותב לא ציין מקורו. עו אות עשין( הרקיע זהר ובספרו )רפח' סי

 התורה מן עשה מצות: "שכתב) אות טו, פרק נז(ספר חרדים ' ועי
, " 'בה וישבת וירשתה') א, כו דברים( שנאמר, ישראל בארץ לדור

  .ודי בזה. ועוד רבים
, ם ובכל עניין מצווה זו"ולהרחבת העיון במשנתו של הרמב

, ל"ש טייכטל זצ"להגרי" אם הבנים שמחה"מומלץ לעיין בספר 
שדן בזה באורך וברוחב ודחה כל סברא לומר שאין מצווה ביישוב 

  .חלקים' ב" נחלת יעקב"בספר ' וכן עי. י"א
א לומר שרוב הראשונים סוברים שאין כל מצווה "פ ודאי שא"עכ

מדברי ) צריך לומר, מועט(בשעה שהכותב ראה רק חלק , כזו
  .ל"כנ, וחלקם אף לא הובנו כהוגן, הראשונים

 ן להם יד ורגל בפסיקתהשיטה המקובלת היום לאנשים שאי, באופן כללי
לוקות ראשונים וחילוקי ללקט מתחת שולחנם של מלכים ולהחליט על מח, הלכה

באופן מוחלט , כ להכריע על סמך בדלי ידיעות שהלכה כך או כך"ואח, חילוקים
 –נשמרים ונעשים מדורות עולם , ומחייב בלי התחשבות בפסקי הלכה הנהוגים

ח סימן "ת דבר חברון חלק או"ל במגרעותיה ואפנה את הקורא לעיון בשו"אכמ
  .)ג.י.הערה של מ. (כד

בעניין שלושת ) בסוגריים המרובעות(בסוף דבריו  מה שכתבמה שכתבמה שכתבמה שכתב. . . . חחחח
ולא ראיתי אף אחד מהפוסקים שהתייחס לדברי אגדה "השבועות 

ש "ת הריב"שו: ואלו הם, הנה אני הקטן ראיתי גם ראיתי". אלו
ופלא , שציין אליו הכותב בעצמו(ש סימן ב "ת הרשב"שו, סימן קא

יין זה והאריכו בענ, )ש בזה"שלא ראה מה שכתב שם הרשב
תנד ' ד סי"חיו(ת אבני נזר "והנה אמת נכון הדבר שבשו. להלכהלהלכהלהלכהלהלכה

א לכתוב "אך א. דן באגדה זו אם היא להלכה או לא) סא- אותיות מ
  .וכן לא יעשה, שאין התייחסות לדרש זה בספרי הפוסקים

שגם לפי השיטה שאסור לעלות , מ כבר כתבו אחרונים רבים"ומ
 רשות שניתנה אחרמ מ"מ, י בגלל שלושת השבועות"לא

, בחומה עליה זו אין, ישראל לארץ לעלות ישראל לכל מהמלכויות
, למקומה ישראל ארץ ישיבת מצות חזרה, השבועות פחד שסר וכיון

 ת"שו' ועי. זו מצוה לקיים יכלתו בכל לסייע אחד כל על ומצוה
 שלא" ה"ד( א"ע קיא בכתובות י"רש פ"ע, )נו אות שם( נזר אבני
ה "ומשמע דאם אומ, "חזקה ביד יחד" :שכתב שם" בחומה יעלו

 חמדה וארץ, )מח' סי ז"ח( אליעזר ציץ ת"שו' ועי, )מסכימים שרי
ועוד  .זרים עול ללא י"בא היום ישיבתנו על, )ו' סי א שער א ספר(

  .אך די בזה) גם אם אינה מצוה(י "יש להאריך במשמעות ישיבת א
*  *  **  *  **  *  **  *  *        

, ד שכותב המאמר היה צריך לחקור את הנושא יותר לעומקו"נראה לענ. י ככל שהדבר ניתן"סבורים שמצווה לעלות לא, ראשונים ואחרונים, כמעט כל הפוסקים ::::סיכוםסיכוםסיכוםסיכום
  .ר"אכי. יצילנו משגיאות ויראנו מתורתו נפלאות' וה. מסקנות חפוזות שאינן עומדות במבחן המציאות) ולפרסם(ולא להסיק 
 .ן"ש ותרו"ע". ישיבת ארץ ישראל"נציקלופדיה תלמודית כרך כה ערך חלק מהמקורות נלקחו מא ....בבבב....ננננ



  ד.א \" נקודת מפלט"

  .עולההמסך 

  .תלוי בין שמיים וארץ

  .האדם, כאותו מסך

  , תלוי בין מציאות לדמיון

  .עד שנדם

  .והמסך עולה.נקודה

  .והמסך עולה.ועוד נקודה

  .זה לא רק שיטת קניות.לצבור נקודות

  .זה להתחיל לחיות.לצבור נקודות

  .נקודה טובה

 .נקודה

  

 דרומאי גונדא קיסר שדר. איגייר קלונימוס בר אונקלוס"
 דרומאי גונדא שדר הדר. איגיור, בקראי משכינהו, אבתריה

 הוו כי. מידי ולא ליה תימרו לא: להו אמר, אבתריה] אחרינא[
 ניפיורא: בעלמא מילתא לכו אימא, להו אמר, ואזלו שקלו

, להגמונא דוכסא, לדוכסא פיפיורא, פיפיורא קמי נורא נקט
: ליה אמרי? אינשי מקמי נורא נקט מי קומא, לקומא הגמונא

 הולך' וה :דכתיב, ישראל קמי נורא נקט ה"הקב: להו אמר. לא
   )ז יא עא"ע(" ]כולהו[ איגיור, 'וגו יומם לפניהם

ונקלוס אז הראה להם את ההבדל בין ם אעכאשר עמדו ללכת הרומאים 
היא במרכז  םםםם ה א ל ק יה א ל ק יה א ל ק יה א ל ק י    ע ב ו ד תע ב ו ד תע ב ו ד תע ב ו ד תבשאר הדתות  .ותהיהדות לשאר דת

של האדם  העבודה ....ע צ מ וע צ מ וע צ מ וע צ מ ו    ע ב ו ד תע ב ו ד תע ב ו ד תע ב ו ד תהעבודה היא  -ואילו ביהדות , הדת
  .צלם האלקים שבואת  .עצמועצמו להכשיר 

.אותם וחי בהםעיקר עבודתנו היא הדברים אשר יעשה האדם 

דל בין הקורבנות וזהו ההב, הבריותהבריותהבריותהבריותמצוות אלא לצרף בהם את לא נתנו ה
עבודת האלילים  .ם"בים העכויקרבנות שמקרשמקרבים ישראל ל

ואילו , היא בשביל לרצות ולשחד את האליל והקרבת קורבנות לפניהם
בישראל הקורבן לטובת  .ישראל לא ישא פנים ולא יקח שוחד אלקי

ההקרבה אלא ההתקרבות של  לאלקי ישראל העיקר אינו מעשה האדם
זבחי  אלא? מה צריך לכאורה את כל מעשה הקרבןכ ל"האדם עצמו וא

כאילו כאילו כאילו כאילו אלקים רוח נשברה שיצייר לעצמו האדם בנפשו בעת ההקרבה 
כאילו מנתחים אתו ומפשיטים את עורו כאילו ראשו , הוא על המזבחהוא על המזבחהוא על המזבחהוא על המזבח

פניו  'ואז ישא ה .מכםמכםמכםמכםאיש כי יקריב , בציור חושים, ופדרו על המערכה
 וווורצונרצונרצונרצונ לללליקריב אותו  .על מזבחילרצון לרצון לרצון לרצון ואז עולותיהם וזבחיהם היו , אליך

עולות וזבחים כשמוע בקול ה הנה שמוע מזבח טוב ' החפץ ה .'לפני ה
  .להקשיב מחלב אלים

כיום לחיותינו לחיותינו לחיותינו לחיותינו  כל הימים ל נ ול נ ול נ ול נ ו    וכן כל המצוות בתורה אינם אלא לטוב
י נר מצוה "ך הישר עהולך לפניהם יומם להאיר להם את הדר' הזה וה

)ל"לרב משה אביגדור עמיאל זצ 'עמי-אל'דרשות  בוסס עלמ( .ותורה אור
  
  

הרבה אנשים בדורנו סוחבים 
איתם זהויות שליליות על 

מה שלפעמים גורם , עצמם
לחוסר הערכה עצמית 

וחוסר עמדה בכל , מספקת
, ובעצם .בחיים מיני תחומים

שנוצר פער  בחיןנ, אם נתבונן
ן החוזק והחוסן גדול בי

העצמי שהיה לאנשים בדור 
מי . לבין זה של היום, הקודם

שקצת שמע סיפורים איך 
היה מתנהל שיעור ישיבתי 

 .יודע על מה אני מדבר, פעם
הרב המגיד היה יכול פשוט 
לקטול סברה של תלמיד 

, ללא כל רחמים, לעיני הכול
איננו  .הוא בשלו ?והתלמיד

מקסימום . מתרגש במיוחד
ר את הסברה בראשו מעבי
ואין זו קטילה לשם  .שוב

קטילה אלא בכוונה תחילה 
לעצב את דמותו של 

שיתרגל לחשוב , התלמיד
לפני שיוציא את , קצת יותר

או לפעמים , הסברה מהפה
שעוד ילך , מה שיצר אצלם בניין בנפשם, ובעצם .לשם מטרות בניין אחרות

הדבר יכול , ו כך לכל תלמידאם יתנהג, בימנו, איתם לאורך ימים ושנות חיים
שעוד ילך , לא מן הנמנע לומר, ששוב, חורבן )להחריף\( פשוט יכול ליצור

ובעצם מה .בחייםוישפיע על כל עשייתם ויוזמתם , לשנות חייםאיתם 
זה מהלך ) 'מסוימים'כ "שכבר לא כ(שקורה בימנו אצל אנשים מסוימים 

יבטל את סברתו של שאם הרב , וכוונתי היא. "הוכחה עצמית"שנקרא 
יתחולל , אפילו במעט קורטוב של קטילה, מישהו שהינו קצת חלש אופי

פ שלא "אע(תמיד חשבתי שאני אפס :"1בנפשו של הבחור בערך מהלך כזה
הרגשה זאת  ".ועכשיו הרב הוכיח לי את זה, )אמר זאת בפירוש לעצמו

לפעמים  או, מהרבה תובנות שליליות שנוצרו בעבר מהחברה, נובעת בעומק
מעין מסך שחור שתולה את האדם , בשיר" המסך"וזהו  .אפילו מהמשפחה

אך אפשר  .מכל מיני תובנות עבר מוטעות על עצמו, בין מציאות לדמיון
נראה , שכשנגיע אליה. הצגת המציאות.להרים את המסך ולהתחיל בהצגה

כ עושים כדי להרים את המסך בהצגה "ומה שבד .שהיא יפה עד למאוד
אחת הדרכים בדרך להרמת  ).לחיצת כפתור(תית לא יועיל במסך שלנו אמיה

מוכרים בימינו בחנויות מעין זכוכיות  .2"הנקודה הטובה"היא , המסך
דוגמאות מיוחדות מאוד , כאילו תלויות, שמתוכן עולות ונראות, מעוצבות

את אותם דוגמאות יוצרים על ידי נקודות לייזר היוצרות דוגמא .בתלת מימד
  כאשר אדם יתחיל לעשות .וזה בדיוק העיקרון.ה ונוצצת בתוככי הזכוכיתזכ
  

                                                                        
, וכפי שתשימו לב בהמשך.לפחות תראו משהו שדומה להם, אם לא פסוקים 1

שכן , אבל כזה שהתורה איננה יכולה להיבנות בלעדיו', מאמר תורני'המאמר אינו 
     .ד בריאות הנפשיסו, הוא היסוד שעליו היא מונחת

' נקודה טובה'יש מושג של .כוונתי' נקודה טובה'זה הזמן להקדים ולומר לאיזה  2
שלא בה באתי לעסוק , המתפרש בתור מעין כף זכות על אחרים וגם על עצמנו

שזה נקודות של , שעליו רצוני לכתוב' נקודה טובה'ויש מושג אחר של .במאמר
, ות מעשייה רצופה ומכוונת של מעשיםהנוצר, תובנות עצמיות חדשות בנפש

המוכיחים לנו בחוש את הפך התדמית העצמית הירודה שאמצנו לחיקנו במשך 
  . בין אם ברצוננו ובין שלא, החיים

  
בעצם יוצר נקודות יפות עד למאוד , מעשים שיוכיחו לו שהוא שווה באמת

באור אחר  )הדימוי העצמי, קרי( את התמונה יאירואשר , בתוככי נפשו
לימוד שאני הבסדנת , ולצורך הדוגמא. לגמרי ממה שהייתה עד עתה

, המרצה השתמש בזכוכית עם דוגמא של כנר שמנגן על כינור, יהשתתפת
כדוגמא סמלית למנגינה החדשה אשר אותו אדם יתחיל לשמוע כאשר 

אשר , תצטרף נקודה אל נקודה, ובמקביל בנפש, יצטרף מעשה אל מעשה
אלא כזה שמיודענו , וצריך להבין שזה לא סתם אור.יביאו אור אחר בנפשו

בוא ונאמר לאותו בן אדם בעל הזהות השלילית שאם נ, דהיינו.יקלוט
אין הוא ימהר להתנתק , ש דבריו כלל לא אחוזים במציאות, במקצת

בדיוק כמו שהשימפנזה לא תוותר , כ מהירות"מהסיפור שלו על עצמו בכ
נוח לו להתבצר בחממה הפרטית .כ בקלות על הבננה הפרטית שלה"כ

' בשיטת המעשה'אבל אם נפעל .זה תירוץ טוב מאוד לחוסר עשייתו.שנוצרה
אני רוצה להגיע להרגיש "-חזון.1:י הגדרת שני דברים חשובים"שתתבצע ע(

מה אני  -)ל"יבו(יעד ברור ומדיד לקיום .2. 3"מצליח וכו\שולט\שמח -שאני 
לא יהיה לו ,  4)' שולט וכו\שמח -כדי להגיע להרגיש שאני , צריך לעשות

והוא פשוט יראה .בפניו כמהלומההמציאות תכה .יותר מקום לדיבורים
בחור חסר ביטחון שלא , ולדוגמא.את יכולתו וחוזק השפעתו, בעיניו שלו

יראה איך שהקהל מסתכל עם פה , 5לכשידרוש, חלם לדרוש בפני ציבור
מה שכבר תלוי גם (, 6עיניים משולהבות ואולי גם לשון בחוץ, פעור

ך למושג הנקרא וכן שיי, ויבין שהוא כן יכול להשפיע..) בדורש
" המסך השחור"גם אם , ומשיתרבו אותן נקודות חיוביות בנפשו.'הצלחה'

 הואכי , לא ילך כבר זה, ולהנמיך אותו עד עפר, כמין פטישו ינסה להכות ב
) של שטח(דמיינו לכם מחוגה , ולהמחשת הדברים.כבר במקום תפיסה אחר

, מכה ללא הרף )'הרגש'(הפטיש האימתני ', בשטח א.מחולקת לשני חלקים
אשר סופג מכות נאמנות ', שיטת המעשה'ושם גם נמצא האדם לפני 

נמצא אותו אדם אשר תדמיתו העצמית השתנתה קצת ', ובשטח ב.וכואבות
' והביאוהו משטח א, של עשייה רצופה) או יותר(לאחר כמה חודשים טובים 

נמצא  מיודענו כבר לא.אך לשווא.הפטיש יכול אולי ימשיך להכות.לשטח זה
יותר .הוא כבר תופס את עצמו בצורה אחרת.הוא במקום אחר.באותו שטח

גם אם יצוצו קולות של רגש האומר לו , ואשר על כן.יותר מוצלחת.בטוחה
זה לא , או לחילופין ישמע התבטאות כזאת מצד החברה', שאינו מסוגל'

אבל כאשר מתחיל להיאסף , כי מכה כואבת כאשר יש פצע, יכאב לו יותר
, הוסיף ואומר, ועוד שמניסיון אישי.7זה כבר לא יכאב וישפיע, להתאחותו

יש דחף פנימי לעשות דווקא , שכאשר לוקחים דבר בתור יוזמה ופרויקט
מעין הרגשה פנימית .הרוצה למנוע מאיתנו את אותה עשייה, הפך הרגש

ושיהיה מה שיהיה ושיקרה מה , חזקה שחובה עלי לעשות את הדבר
זה , פי שאותם פחדים עדיין קיימים וקשורים לראשנו כענן ואף על.שיקרה

  .                     מבלי להתחשב בכלום, כאילו שאנחנו נכנסים ישירות בענן
וכל שנותר זה רק , ד מספר כלים של ידע"אני חושב שהבאתי כאן בס

  .   להתחיל בעשייה
  .עכשיו ההצגה מתחילה 

"). מון חיים תורנימון חיים תורנימון חיים תורנימון חיים תורניאאאא"  - 'יםמאמני חי'סדנת פ "המאמר מבוסס ע( 
                                                                        

היא לשאול את עצמנו , ועצה טובה למקרה שלא מזהים את החזון הברור שלנו מיד 3
אם היינו ', שאנחנו'ם ואחרי זה להבין מה היינו מרגישי? מה היינו רוצים להיות
ואחרי זה ? איזה דמות אנחנו מעריצים, או לחילופין לשאול.עוסקים בעיסוק פלוני

התשובות לשתי .לנסות להבין איזה תכונה באותה דמות גורמת לנו להעריץ אותה
  .השאלות תוביל לחזון שלנו

ללא  בהנחה שהם אינם חיים, ל יותר מהר"כ בני תורה עולים על ההגדרות הנ"ובד 4
   . ולצורת התנהלות נפשם, ויותר קרובים להכרת פנימיותם, התבוננות פנימית

  .רצוי להתחיל במעשים קטנים ופשוטים יותר לאדם זה קודם לכן שכן 5
  ...הרי לפניכם חכמת הבורא בגוף האדם 6
כ "וזה גם מה שמסביר לפעמים איך בחור יכול מאוד להיעלב מהתבטאות שאינה כ 7

הראשון מרגיש .ולעומת זאת  חברו לא היה נעלב ממנה כלל ,בוטה ופוגעת
  .לשני אין פצע.התקרבות לפצע

 סדר הקרבת הקורבנות
 )'ב(זאב זעפרני 

 ההצגה מתחילה
 )'ה(אוהד דהן 



   
ארצה , הזמנים של ניסן כבר בפתח-כשבין, כבד שכזה 1ז"באס

חלקן . כמה וכמה נקודות שעלו בראשי 2לסכם בתור צופה מהצד
  :פחות... וחלקן, קשורות יותר לעלון

זה המקום להקדים ולומר שכל מה שנכתב פה זאת דעה , כמובן(
אז קחו את הדברים בערבון . וןסובייקטיבית שלי בתור עורך העל

  )לא להלכה ובטח לא למעשה וכנקודות למחשבה בלבד, מוגבל
 ::::מאמרי תגובהמאמרי תגובהמאמרי תגובהמאמרי תגובה  ....אאאא

אחת התגובות המוכרות והקלאסיות ביותר שאני מקבל אחרי 
מורכבת מהחלקים , כלשהוא בעלון 3"פרובוקטיבי"שחרור מאמר 

  :הבאים
 !".אני בשוק! ?יש אנשים שכותבים ככה" –הבעת הלם  )1
 !".?ואתה נותן להם במה" –אכזבה  הבעת )2
 4"..." –הבעת הקשבה  )3
ואני עוד ! ס הוא לא צודק"אבל סו" –הבעת תקיפות  )4

 !".אכתוב על זה מאמר תגובה
ורבים אינם אמיצים דיים כדי להגיע , לא מגיע 3כשלפעמים שלב (

  ).4לשלב 
הזה ' חורף- זמן'כמה מאמרי תגובה כבר היו במהלך ה... אבל

בכל . ואני לא חושב שמתפקידי לספור. לא יודע: ההתשוב? בדיוק
" פרובוקטיביים"אין ִמְתאם ישיר בין מספר המאמרים ה, מקרה

מהבחורים  80%גם אם , בדרך כלל. ממש לא. ומספר התגובות
אף לא אחד ינקוף  –בישיבה לא מסכימים עם משהו שנכתב בעלון 

אף לא . "להיקהל ולעמוד על נפשו"בשביל להגיב ולנסות  5אצבע
  .זאת תעודת עניות, לעניות דעתי. אחד

 ::::גמראגמראגמראגמרא////מדור הלכהמדור הלכהמדור הלכהמדור הלכה  ....בבבב
הוא מדור  6אחד המדורים עם הרייטינג הנמוך ביותר

? "תעודת עניות"? זוכרים איך נגמר הסעיף הקודם. גמרא/ההלכה
לפעמים , נכון. אני נאלץ לחזור ולהשתמש בביטוי, אז גם פה

את . יוק מענייןזה לא בד" מים שלנו"לקרוא על מקווה שעשוי מ
ה 'אבל זה ממש לא לגיטימי כשחבר. 7זה אני מקבל ואפילו די מבין

המדור הזה מן " להעביר את רעת"מתחננים מלפני /מבקשים
ברמה " אשכולות"אני בהחלט מבין שהמטרה של , כי נכון. העולם

אבל  –זו או אחרת זה לעניין אנשים ולגרום שהם ירצו לקרוא 
שמעריכה את עצמה זה מדור  8בישיבההמינימום של המינימום 

זה , נכון". ס'לומדע... "שקשור לקצת, שהוא באמת לא ארוך, אחד
זה לא שזה , ד"אבל לענ. את רוב האנשים בפועלבפועלבפועלבפועלאולי לא מעניין 

  .לעניין חייבחייבחייבחייבזה . צריך לעניין
 ::::דרך לכתיבת מאמריםדרך לכתיבת מאמריםדרך לכתיבת מאמריםדרך לכתיבת מאמרים  ....גגגג

אלא , לא חברתיו ללמד לבני האדם את אשר לא ידעו"קטע זה 
  ":את הידוע להם כבר ומפורסם אצלם פירסום גדוללהזכירם 

בתור קורא של , כדי שמישהו, אין מה לעשות :מבנה )1
יצא עם תחושה מינימלית של הבנה והסקת , קטע

הוא חייב לסיים את  –מסקנות מהטקסט שהוא קרא 
מבנה של " עץ"הקריאה עם היכולת לייצר לעצמו 

, אליתתשובה אופציונ, שאלה עקרונית, הקדמה. המאמר
והנה לכם דוגמא  –שאלות נוספות ותירוץ סופי , דחייה

לא משנה באיזה , למבנה כללי מאוד ברור של מאמר
 .קצת גמישות והכל יהיה מובן -מקסימום . נושא

                                                                        
  .ק"על משקל אס. אווירת סוף זמן: ת"ר 1
על אף שאני מודה שכתבתי מאמר גם בשבת זכור לבקשת . בעיקר 2

 .א"תותבב' שיעור ד
בכל . אני לא הולך לכתוב כאן שמות של כותבים שעשו זאת בעבר 3

גם מאמר תמים על " כרם"לציין בצורה מעניינת מאוד שב יש, מקרה
, בתור עורך, ולחייב אותי' פרובוקציית המאה'ריקוד בשבת יכול להפוך ל

 .לקבל שיחות מוסר במסדרונות הישיבה
לגרום להם ) לפעמים(זה השלב שבו אני מצליח . פה הם לא מדברים 4

שהם לא  דעות" אשכולות"לגיטימי לשים ב* כן*לשמוע מדוע זה 
תמיד אפשר תמיד אפשר תמיד אפשר תמיד אפשר : אני מנסה להשחיל מסר חשוב, בנוסף. מסכימים איתן

 .לכתוב מאמר תגובהלכתוב מאמר תגובהלכתוב מאמר תגובהלכתוב מאמר תגובה
 .מקלדת: ליתר דיוק, או 5
זה בעיקר מסתמך על הוכחות . אין לי מדד אובייקטיבי לרייטינג, כמובן 6

בשבת עם " ?ש"כמה עלונים נשארו על הבימה במוצ"סטטיסטיות של 
 .מעניין" דור דעה"עם מדור הלכה מעניין כנגד שבת 

 –ט "ה אתם תהנו יותר בזמן קיץ הבעל"בעז, ואם זה מה שמפריע לכם 7
  . וזה שנון. בשר... נושא עם יותר, הכולל מתחיל ללמוד איסור והיתר

 ".כרם ביבנה"ו ב"וק 8

. אז לא אאריך, כבר כתבו על נקודה זאת בזמן האחרון :מקורות )2
 הוספת מקורות : הדברים ברורים, בכל מקרה

מוסיפה ) הבאת המקור בעצםבעצםבעצםבעצםבין , את המקורהב בצורתבצורתבצורתבצורתבין (עקבית 
לתחושת הרצינות שהוא מחצין וגם גורר את , לקריאּות של המאמר

 .כל המאמר למקום יותר איכותי
שוכח את הקורא , קצף- הרבה פעמים אדם שכותב בשצף :מיקוד )3

חינניים ושנונים ככל , פיתולים וסטיות מן העיקר. הרבה מאחוריו
ובדרך , מקסימום בהערת שוליים. הטקסטאין מקורם בגוף , שיהיו

מילים זה  1200וגם , מאמר הוא בדרך כלל קצר. כלל בפח האשפה
ואם אין לכם מה . תשמרו אותן לתורף הדברים. ממש לא הרבה

 ".שתיקה –סייג לחוכמה : "הרי לכם עצה, להגיד
במיוחד לאור העובדה . זה תמיד כיף לכתוב בחריפות :חריפות )4

-וסרקזם עוקצני ומחודד כבר פשתה בקרב המון שמחלה של ציניות
חזה הן תגובות ידועות -לצווח ולנפח, להתנגח, להתעצבן. העם

לחיות . אך כדאי להשאיר אותן למקורן –בטבע מסביבנו 
 . 9ולבהמות

אני גם לא מתנגד לחשיבה . אני לא מתנגד לחדשנות :פרובוקציה )5
אחר התגובות אני מתנגד לחיפוש ). נח(מחוץ לקופסה או לתיבה 

בשנינות ובצורה שהקורא יחייך , אפשר לכתוב במחץ. והגיחוכים
בואו נודה על , הרי בסופו של יום. אבל לא צריך להגזים. ויהנה

מה כבר יצא לבחור שיכתוב מאמר שיגרור הרבה תגובות  –האמת 
אמנם זאת . האוכל-מקסימום עוד שניצל בחדר? "אשכולות"ב

אבל אין סיבה להעשות נבילה , חתיכה הראויה להתכבד בה
 .בשבילה

 ::::נישואים מוקדמיםנישואים מוקדמיםנישואים מוקדמיםנישואים מוקדמים  ....דדדד
 –נכון לכתיבת גיליון זה . געשו ורעשו להם כותלי בית המדרש, לאחרונה

אמנם . 'ועוד בחור משיעור ב, 10'התארסו להם כבר ארבעה בחורים משיעור ג
אבל כמדומני שזה שיא חדש , לא הייתי פה מספיק זמן בשביל להעיד על כך

והאמירות ) מרחמים ומספידים, חיוכים עקומים(מבטים המוזרים ה. בישיבה
גם אם באים בתום , ")?אבא שלך עשיר", "?ההורים הכריחו אותך("ההזויות 

במידה , עלולים בהחלט לפגוע בשלב מאוד רגיש בחייו של אותו בחור –לב 
זהו צעד מאוד גדול שממש לא מתאים , אז נכון. מספיק" משופשף"ואין הוא 

כך יאמר לכם , אבל החיים –אחד לעשות אותו לפני שהוא באמת מוכן  לכל
תמיד . לבן-מעולם לא היו ולעולם לא יהיו שחור, כל אדם עם מספיק ניסיון

אז לפני ששופטים . נכון גם לשני –ולא כל מה שנכון לגבי אחד , יש גוונים
  .12 11לחשוב: פשוט תשתדלו לעשות דבר אחד –או מביעים ביקורת 

 ::::ניותניותניותניותקיצוקיצוקיצוקיצו  ....הההה
  :יצאו להן מן כלל התלמידים שתי ַּכתות, בתוך קהל עדת ישראל שבישיבה

/ הרב אמר להם/הבחורים בישיבה שכל מה שהם קראו בספר :העיוורים )1
הופך להיות קדוש ואין הם סוטים ממנו גם , שמעו מבחור מבוגר

 ". משהו"ב
לחוסר המסגרת  התמכרוהתמכרוהתמכרוהתמכרוהבחורים בישיבה שכל כך  :המסונוורים )2

עד שאף דמות סמכותית לא , לחשוב ולעיין בכוחות עצמם והחופש
עיונית : מקבלת משמעות בעיניהם ואין הם מחוייבים לאף אמירה רבנית

 .ואף חינוכית
ברור שצריך , מצד אחד: ישנה נקודת אמת בולטת, בתוך כל אחת מהַּכתות

ברור שצריך למצוא לעצמך רב ודרך ברורה . תמימות ביחס ללימוד תורה
ברור שאדם צריך להיות חכם יותר ממחשב ולדעת גם , מצד שני .וחדה

, מתוך כך...". ?מה הרב היה עושה במקומי: "בבחינת, לחשוב בכוחות עצמו
החיים המשתנה - לחדש ולהתמודד עם מציאות, הוא גם צריך לדעת לעיין

  .כי לא תמיד הרב יחזיק לו את היד כשהוא חוצה כביש. סביבו
על אף שהיא בדרך כלל , ט אף פעם איננה הדרך הנכונהקיצוניות כמע, כרגיל

כדאי לחשוב על זה לפני ששתי הכתות , ד"לענ. וקלילה" כיפית"הדרך היותר 
  .למיעוט שאיננו מצוי שאפילו לא חוששים לו, והשאר –הללו יהפכו לרוב 
        !!!!ופסח שמחופסח שמחופסח שמחופסח שמח, , , , פורה ואיכותי לכולםפורה ואיכותי לכולםפורה ואיכותי לכולםפורה ואיכותי לכולם" " " " הזמניםהזמניםהזמניםהזמנים- - - - ביןביןביןבין""""שיהיה שיהיה שיהיה שיהיה 

                                                                        
אך כדי . ממש ממש לא. מנהגי הכתיבה בחריפותכל כל כל כל אינני בא לצאת כנגד , כמובן 9

בא  באמתבאמתבאמתבאמתאני צריך באמת להאמין שהכותב , ב בחריפותלכתו" אישור"לקבל 
כל . לשתוק-הוא שמכריח אותו לא" ריתחא דאורייתא"ו, להילחם מלחמתה של תורה

, עובדה. ד בא פשוט לכסות על חוסר ביטחון של כותב המאמר"לענ, דבר פחות מזה
ונות הוא לא יכול באמת להעמיד את עצמו בלי להנמיך את האחר בדמגוגיות זולות ש

  . ומשונות
  ...אף אנוכי בתוכם: וזאת למודעי 10
אך את , אמנם הרגשתי בזעיר אנפין את התחושות הללו –רק בשביל הפרוטוקול  11

בשם הרבה אנשים שלא כל כך יכולים להתבטא " קול קורא"רובן אני מביא בתור 
" נורמה"הנני רק שליח לכל אותם אנשים שלא כך נעים להם לצאת מה. רם-בקול

  .ישיבתית כי זה מה שבאמת טוב להםה
על חבריהם " להסתלבט"ואני ממש לא מתכוון לגרום לאנשים להפסיק , אה 12

במשקל , במידה –אבל כרגיל , הומור הוא תמיד טוב. שהתארסו מבעוד יום
 .ובמשורה


