
    

 

 

 

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

   

  
  
  
  

 

  "נעים אור מפיקים - ערפל עוטי שמיים גם ,מאירה כשהנשמה"
 )פתגם לחודש מרחשון –הראי"ה קוק זצ"ל, מגד ירחים (

 ולחן עורךש

. וסתמי אפרורי כחודש הציבורית בתודעה להיתפס וןמרחש חודש של מזלו איתרע
 לתחושת גורמים, הקודר האוויר למזג בנוסף החגים לאחר אלינו החוזרת החול ימי שגרת

 אולם בנבואה מרירות... כמלא מצלצל" וןחשמר" החודש של שמו אף. ועצבות שיממון
-לז, ו( 'א חשוון. במלכים חודש של למהותו לחלוטין שונה גישה מוצאים אנו ל"חז ובדברי

 חשוון בחודש והסתיים אייר בחודש להבנות החל הראשון המקדש בית נאמר כי) לח
'. מבול' המילה מן נגזר' בול' השם כי למדנו) יז, נח פרשת( תנחומא במדרש". בול" המכונה

" בעולם רושם המים אותם עושין היו" חשוון בחודש בשנה שנה מידי, הגדול המבול לאחר
 זה באופן התנהלו הדברים. האנושי המין את יכחיד אשר מבול של לחידושו חששנוצר  –

 פוטנציאל בתוכו אוצר - מחד זה חודש ,כלומר. "המקדש בית את ובנה שלמה עמד"ש עד
 .המבול את המונע המקדש בית של בנייה פוטנציאל - ומאידך, מבול של

 אמנם מביאים היורדים המים. אבחנה ללא השוצף אדיר מים שטף, בלילה עניינו מבול
 עליהם נחתם לא" המבול בדור. ומוות הרס יוצרים הגבלה ללא בהגיעם אך - לעולם חיים

 אבחנה בחוסר התבטא קלקולם -) א, קח סנהדרין(" בגזל ידיהם שפשטו עד דינם גזר
" מינן לשאינן נזקקין כי" נמחו החיים בעלי ואף, זולתו ורכוש האדם רכוש בין והבדלה

 ,גבולות וללא גדרים ללא ֶּכאֹוס, הצורה טשטוש דור הוא המבול דור. )יב, ו בראשית י"רש(
 המכלה ללא אבחנה. המבול ידי על האדמה פני מעל מחיקה -ולכן עונשם 

 עד רק, 'תבא פה עד' לאמור כח לכל וגבול קצב הנותנת", הגבורה מידת מזה היא ההיפך
 המגיע השפע תיעול. (עולת ראי"ה א, עמ' שפג)" להרסה ולא הבריאה לשכלול שיועיל הגבול

 .הגבולות העמדת, ההבדלה יכולת ,המציאות מסגרותל וצמצומו ממרומים

, ל"חז כי לדייק יש". לברכה ומטר טל ותן" בתפילה לבקש מתחילים אנו חשוון בחודש
) ב, כו ברכות(" גשמים גבורות" במטבע משתמשים, הגשמים לתופעת להתייחס ברצונם

 שמימי שפע, גבורה המבטא יסוד בגשם כי יש –  'גשמים נתינת' או' גשמים ירידת' ולא
 לטיפות צמצומו ידי על דווקא הקרקע את מרווה החיים נוזל. מדודה בצורה לעולם היורד

. של דור המבול והשליטה הבקרה חוסר כנגד הגבולות בהעמדת היא הגבורה, קטנות
 הנביא כלשון ,'טיפה' אלא מרירות משמעותה אין שנוספה לשם החודש, 'מר' מילהה
 משמעותו' מרחשוון' חודש כלומר", מדלי) כטיפה - י"רש( כמר גויים הן: ")טו, מ ישעיה(

 .המציאות את הבונים הגדרים העמדת, לטיפה טיפה בין האבחנה יכולת

 לחיי העליונים האידיאלים את להוריד הכרח קיים חגים, העמוס תשרי חודש לאחר
 לערכים המשמעות את הנותן המקום - המקדש בית בניית הסתיימה בו בחודש. היומיום

 אנו - דור שבכל המבול חטא על והמכפר המציאות גבולות את המעמיד הבית, כולם
 ההזדמנות את לנו נותן חשווןמר חודש. והחדגונית האפורה השגרה עם מתמודדים

 ספגנו אשר את וליישם האידיאלים את' להגשים, 'הגבורה מידת את ביטוי לידי להביא
 !ולנצח להתגבר. החגים הארת בימי

 תשע"זמרחשון 
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  יעקב עמיחי סופר (ד')
  

בתור חייל בצבא הקודש, מתעוררות לא פעם 

נתקלים בהם  שאלות הלכתיות מעניינות שאין אנו

בבית מדרשנו. אחת מן השאלות הנפוצות היא, 

  האם מותר להיכנס לבית כנסת עם הנשק או לא.

כמובן שאין מקום לשאלה זו במקום סכנה או 

פיקו"נ וכדו', אלא רק במקומות בהם אפשר 

להסתדר גם ללא כניסה עם הנשק, כגון כאשר 

חייל מגיע לביתו ורוצה ללכת ולהתפלל שיכול 

  את הנשק בביתו וכדו'. להשאיר

נפתח במקורם של דברים, בדברי הגמרא במסכת 

  סנהדרין (פב ע"א):

ויקם מתוך העדה ויקח רומח בידו מיכן 

  שאין נכנסין בכלי זיין לבית המדרש...

הגמרא שם עוסקת בענין פנחס בן אלעזר אשר 

קם מתוך העדה והרג את זמרי ובכך זכה לברית 

וק מדייקת הגמרא שלום מאיתו ית'. מלשון הפס

שאסור להיכנס עם כלי זיין לבית המדרש, דאם לא 

כן מדוע הוצרכה התורה לומר שפנחס קם מתוך 

העדה ורק לאחר מכן לקח את הרומח?! וכך כתב 

רש"י על אתר "ויקח רמח' מכלל דעד השתא לאו 

  בידיה הוה".

שאין ללמוד  1טרם נצא נעיר, שיש שרצו לומר

עם נשק לבית כנסת,  מכאן מקור לאיסור כניסה

משום שכאן מדובר על כלי זיין שיש ביכלתו להרוג 

ממש כעת בפועל, ואילו הנשק של האדם בדרך 

                                                           

כמדומי שראיתי כך בשם הרב אביר וכן בתשובה בשם  1
 הרבות הצבאית.

כלל לא יכול להרוג כעת, רק אם יכניס מחסנית 

, וע"כ יהיה מותר להיכנס בכלי נשק 2וידרוך וכו'

  לבהמ"ד.

כאשר אנו מתבוננים ברבותינו הראשונים אשר 

נמצא שאף אחד מהם לא מממיהם אנו שותים, 

פסק גמרא זו להלכה, לא הרמב"ם ולא הטור ולא 

הרי"ף. אמנם לאחר חיפוש מחיפוש נמצא שיש 

שכן פסקו כך להלכה. וזה יצא ראשונה, בספר 

ארחות חיים (הלכות בית הכנסת, ז) כתב שאין 

, ובכלבו (אות 3להיכנס עם סכין ארוך לבית כנסת

רג, ופירש יז) הביא כך בשם המהר"ם מרוטנבו

שהטעם הוא משום שתפילה מאריכה ימיו של 

  אדם וסכין מקצר ימיו של אדם.

אכן, בבית יוסף (או"ח קנ"א) הביא ג"כ את דברי 

הארחות חיים להלכה, ופסק כך בשולחנו הטהור 

 בשם יש אומרים (קנא, ו).

נראה שמקור דברי המהר"ם הוא מעין מה שנאמר 

זל, והטעם על אבני המזבח שלא יונף עליהם בר

משום שברזל מקצר ימיו של אדם והמזבח מאריך, 

ואין זה בדין שיונף המקצר על המאריך, ועוד 

                                                           

וגם לדבריהם, כאשר המחסית ב'הכס' ראה שיש יותר  2
מקום לאסור, כי כלי זה כעת יכו להרוג ורק פעולת 

 הדריכה מפרידה ביו לבין המות.
והה, אם דייק בלשון הגמרא, ראה שהגמרא מדקדקת  3

, לבית המדרש"בלשוה לומר "שאין כסין בכלי זיין 
בר דוקא ואכן, גם מלימודה של הגמרא ראה שמדו

בבהמ"ד, שהרי הלימוד הוא מכך שפחס קם מתוך 
ה'עדה', ומבאר רש"י, שהעדה הייו הסהדרין שדין דיי 
פשות. משמע אם כן בהבה פשוטה שעיקר הבעיה היא 
בבית המדרש, אמם כאן כתב הרב ארחות חיים וכן 
בכלבו שהיאסור הוא גם בבית הכסת, ואמת שע"פ טעמו 

 לחלק בייהם. וימוקו אין מקום
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שהמזבח מטיל שלום בין ישראל לאביהם 

שבשמים, לפיכך לא יעלה עליו כורת ומחבל 

(מתוך לשון רש"י שמות כ, כב), והוא הדין בעניננו; 

או כלי זיין נועד לקצר ימיו של אדם ואילו התורה 

התפילה היא אורך ימינו ולכן אין זה בדין להיכנס 

  .4עם המקצר למקום המאריך ימיו של אדם

אמנם, מדימוי זה של המהר"ם, ניתן היה לומר 

שהאיסור הוא לא רק על כלי זיין ממש, אלא אף 

על כל כלי ברזל שיש אפשרות ליצור ממנו כלי זיין, 

רזל שהרי במזבח האיסור הוא להניף עליו כל כלי ב

שהוא ולאו דוקא כלי שמקצר בפועל חייו של אדם, 

אלא עצם זה שברזל מקצר ימיו של אדם די בזה 

כדי לאסור. אם כן בנד"ד נאמר, שגם נשק שאיננו 

ב'הכנס' אלא המחסנית חוצה לו, יהיה אסור 

  להיכנס עמו לבהמ"ד מטעם זה.

זאת תורת העולה, נראה שאין ראוי להיכנס עם 

ילו אם המחסנית חוצה לו, נשק לבית כנסת אפ

ואע"פ שבשו"ע כתב זאת בתור 'סתם וי"א' דקיי"ל 

הלכה כסתם, מ"מ ראוי ודאי להחמיר ע"פ דעת 

  הארחות חיים ורבו המהר"ם.

אמנם, נראה שיש דרך נוספת להקל ולהיכנס עם 

נשק לבית כנסת, וזאת כאשר אדם מכסה את 

נשקו בעת שנכנס לבית הכנסת, ונבאר מנין לנו 

  זה. דבר

מקור זה שהביא המהר"ם לדבריו מאבני המזבח, 

מצאנוהו מלמד לדבר נוסף. פסק הרוקח (סימן 

  שלב) והו"ד בבית יוסף (או"ח קפ ס"ק ה) וז"ל:

מכסין סכין בשעת ברכת המזון על שם 

לא תניף עליהם ברזל... אינו דין שיניף 

                                                           

וכך יתן לבאר את האיסור לכהן ששפך דם לשאת כפיים  4
  כדאיתא בברכות לב ע"ב, וע"ש במפרשים ואכמ"ל.

המקצר על המאריך ושולחן כמזבח 

בשלהי חגיגה
5

...  

ה) פסק כן להלכה, אבל כתב שנהגו בשו"ע (ק"פ, 

לכסות הסכין בעת ברכת המזון. משמע שלשיטתו 

ניתן לפתור את הבעיה של 'המקצר והמאריך' ע"י 

  . 6כיסוי הסכין

אם כן גם בנד"ד נראה שיש ליישם פתרון זה 

לכסות את הנשק בכובע וכדו' בעת כניסה  –בקלות 

לבית כנסת ולבית מדרש (ביחוד כאשר נמצאים 

רה מבצעית אשר שם מסתובבים עם מחסנית בגז

  בהכנס כדלעיל).

אמנם, בעניות דעתי וקוצר השגתי נראה לומר 

שיש מקום נוסף לחלק בין דברי הגמרא והפוסקים 

לנד"ד. ניתן לבאר את האיסור להיכנס בסכין ארוך 

 :, וכן את הדימוי למזבח בצורה כזולבית הכנסת

בימי קדם, כאשר אדם היה מסתובב עם חרב או 

סכין, החרב היתה מונחת עליו בנדן שלה וכדו', ולא 

היה מצב שהסכין לא עליו. לכן כאשר אדם נכנס 

כך לבית הכנסת אין זה מן הראוי לעמוד כך 

להים -בתפילה לפני בוראו או לעסוק בתורת א

חיים, שהרי הוא בבחינת 'ידכם דמים מלאו' (עיין 

ות לב ע"ב), ובכה"ג ניתן להבין ביתר שאת את ברכ

ה'סתירה' בין כלי הזיין לבין התפילה או התורה, 

אולם כאשר אין כלי הזיין מונח עליו אלא לצידו או 

מתחת לשולחן וכדו', כעין מה שנהוג כיום בענין 

או אז ניתן  –הנשק, שמניחים אותו בעת התפילה 

ן שסו"ס לומר לענ"ד שבזה לא שייך האיסור, כיו

  .7אין הנשק עליו אלא לצידו

                                                           

וע"ע בבית יוסף שם שהביא טעם וסף לאיסור בשם  5
  שבלי הלקט.

עוד מוכח מפסק זה שלא חש לטעם של שבלי הלקט,  6
רבן, ושאסר משום חשש שמא יהרוג את עצמו מצער הח

 דא"כ מה יועיל לו לכסות, וכן יתן להבין מדברי הב"י שם.
'לא יכס אדם' זה ע"פ המהג  לשוןומה שקטה הגמ'  7

וה היא שלא יתפלל וילמד כך, אלא ווהדרך, וודאי הכ
 שהדרך היתה שהחרב שארת על האדם כל הזמן.
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אמנם, גם בדברי יש חומרא מסוימת, שהרי כל זה 

נכון רק לאדם המסתובב עם נשק ארוך, אך לזה 

המסתובב עם אקדח אין זה מועיל, שהרי שם 

הנשק נשאר עליו כל הזמן! אלא שאדם כזה יוכל 

לסמוך על ההיתר הראשון שהבאנו, שהרי אקדחו 

רי, וממילא יוכל להתפלל גם מכוסה בנרתיקו לגמ

  עם הנשק עליו.

נסיים בתפילה ובקשה מאיתו יתברך, שיקיים בנו 

במהרה את מאמר הכתוב (ישעיה ב, ד) "ְוִכְּתתּו 

ַחְרבֹוָתם ְלִאִּתים ַוֲחִניתֹוֵתיֶהם ְלַמְזֵמרֹות 6א ִיָּׂשא גֹוי 

  ֶאל ּגֹוי ֶחֶרב ְו6א ִיְלְמדּו עֹוד ִמְלָחָמה", אמן ואמן.

  

    

  

  יעקב פלדמן (ה')
  

אך עתה חווינו נסיקה רוחניות  ,מחד .במוצאי תקופת החגים ברגשות מעורבים דמוצא אני את עצמי עומ

אפילו בצה"ל יש יותר  .התנאים היו לא רעים בכלל, ואף בגשמיותוהגענו לפסגות חדשות בעבודת ה' (

מזדחלת לה תחושת חידלון ופחד. בסיום תקופה משמעותית בה המלך  ,מאידך גיסא), אך ☺... חופש

היה בשדה ולאחר מכן ישבנו ממש בצילא דמהימנותא אנו עוברים לימי החורף האפרוריים, והמילים 

שחזרנו ושננו בכל יום "אל תסתר פניך ממני" מקבלות משמעות חדשה, לא רק בקשת קרבה אל ה', כי 

תרחק לאחר שקרב אלינו. אך באופן אירוני אף תחינה זו עוזבת אותנו בסוף חג הסוכות אם בקשה שלא י

  ת.ואנו נשארים לבדינו לפני תקופה ארוכה נטולת חוויות דתיו
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פסח, שבועות,  ם:חגים מ'דאורייתא' אותם אנו חוגגיבמערכת החגים היהודית ניתן להבחין בקלות ב

  .לגמרי חגים נטול נשאר החורף אך  ב והקיץסוכות. חגים אלו מצומצמים לתקופת האבי

ראוי להדגיש כי החג אינו זמן לבילויים ותענוגות בלבד הגמרא במסכת פסחים סח: מביאה מחלוקת 

תנאים בין רבי אליעזר המחמיר שהחג הוא או לתענוג או לתורה לבין רבי יהושע האוחז שהחג הוא חציו 

וק בתורה לה' וחציו לכם. על כל פנים נראית בבירור החשיבות של החג במונחים הרוחניים כזמן לעס

ולדבוק בה' (ולענ"ד זהו גם עת רצון לתפילות שונות כמובא בגמ' ר"ה טז. שכל חג יש לו ייעוד מיוחד 

ל'דין' בפני עצמו ושראוי לאדם להתפלל על מה שהוא נידון בזמן הדין). אומנם מצאנו בחסידות 

כן הגמרא בראש התייחסות מעין זו לג' הרגלים שהמצווה בהן נקראת עליה לרגל מלשון התעלות ו

השנה טז: אומרת חייב אדם לטהר עצמו ברגל. ניתן לאמר ש'על שלשה רגלים' האיש הישראלי עומד 

ובזכות שמירתם מקבל כוח לעבודת ה' במשך שאר השנה במציאות היום יומית, בה רב ההסתר פנים על 

  .הגלוי והאדם שוקע בגשמיות וברוטינה היום יומית

חורים שחורים בתחום עבודת ה' וקבעה לנו פעם בשבוע את השבת וג' כמובן שהיהדות לא משאירה 

תפילות מדי יום ביומו אשר כדברי הכוזרי נועדו להעלות את האדם כמה פעמים ביום מעלה 

מהאפרוריות על ידי התקשרות לה'. וכן יום השבת אין משמעותו 'יום מנוחה' בלבד אלא הוא יום בו אנו 

ברא את העולם ושבת ביום השביעי על ידי לימוד והעמקה בנושאים אלו מבססים את האמונה בה' אשר 

ובתורת ה' (כפי שמבאר רבי אברהם בן הרמב"ם בספרו המספיק לעובדי ה' ואף ידוע על אביו שהיה 

  )עסוק מאוד בסוף ימיו ולא מצא עת לעסוק בתורה ולהתקשר לה' אלא ביום השבת.

נכנסות תחת הגדר של מצוות אנשים מלומדה ואף תפילותינו אמם כידוע לנו גם פעולות אלו לדאבוננו 

  נעשית קבע לשם כך המועדים באים, ואת האדם אל בוראו מעוררים.

  אם נשוב לנידון דידן, תקופת החורף נראית לנו כאובדן.

קיימת מגילת תענית אשר הנהיגה במהלך החורף ימים טובים וכן היו נוהגים בראשי  בימים עברו היתה

  חודשים איסור מלאכה כעין יו"ט (ר"ה יח. ותוס כג. ד"ה משום).

בנוסף לכל הצרות, בית מקדשינו חרב ברוב עוונות, על כן את מצוות הרגלים (כגון 'ראיה', ה'קרבת 

שלמותן וממילא את מטרת הרגלים להידבק בה' קשה לנו להשיג הפסח' וה'עומר') אנו מנועים מלקיים ב

-כבימים עברו ואף אם נטען שבזמן המקדש ג' הרגלים שסימלו תהליך של התקשרות בין רבש"ע לעמ"י 

מחילת עוון העגל, די בו על מנת להחזיק את האמונה  - 3 ,נתינת התורה - 2 ,בחירת עם ישראל 1

החורף כיום יקשה עלינו לטעון טענה דומה מפני שהחגים לא נחגגים והרעננות בעבודת ה' למשך כל 

  בשלמותם כמצווה עלינו בתורה.



 

6  

חז"ל שראו את המצב הזה תיקנו לנו שני מועדים נוספים, אשר שרדו את ביטול מגילת תענית ואלו הם: 

אל אינו עם (ר"ה יט:). חגים אלו מאפיינים את תקופת הגלות והחורבן בה עם ישר חג החנוכה ופורים

שמנהל את חייו אלא הוא מנוהל על ידי גורמים חיצוניים (יוונים /פרסיים...) ודווקא שם במקום השפל 

והחשוך מופיעה יד ההשגחה וה' מושיע את עמו ישראל. בימי החנוכה מידי התיוונות והיטמעות בתרבות 

לתה לנו השגחתו ית' אף בשעת יוון, ובפורים הושיענו ה' מעצת המן "להשמיד ולהרוג ולאבד..." ונתג

  הסתר.

מחוץ דיוק נאה מופיע ב'שפת אמת' (שנת תרמ"ד ד"ה לשנה אחרת) בנוגע למצוות נר חנוכה המונח 

מהארץ. ואמנם ניסים אלו ארעו לנו בתקופות בהם ההינו מ'חוץ לבית' (בבית  פחות מ י' טפחיםו לבית

שההינו בארץ והיא לא היתה בשליטתנו...) ואף המקדש הכהנים היו צדוקים, או מחוץ לארץ ישראל, או 

 1ה.-על פי כן לא העביר ה' את חסדו  מעלינו וירד אלינו מתחת לי' טפחים (ומבואר במסכת סוכה ד:

שהשכינה לא ירדה למטה מעשרה טפחים אף לא בהר סיני ולא לשם אף אחד מהצדיקים! משמע שיש 

נס עצום והתגלות של קרבה גדולה פי כמה דווקא מתוך הסתרת הפנים, וראו עוד בהרחבה בעניין קרבת 

  האדם לה' מתוך הסתר פנים בספר התניא פרק כו)

ף אשר נוהגים מדרבנן בלבד ניתן לקיים במלואם ן נוסף אותו ראוי לציין שדווקא את חגי החורפ

וכהלכתם ללא קורבנות שאנו מנועים מלהביא, או שאר מצוות התלויות בבית המקדש. אלו חגים שנוצרו 

זוכה היהודי לנסוק שוב מעלה  על כל מצוותיוונועדו למצב של גלות והסתר ובזכות קיום החג כהלכתו 

  בשמחה בעבודת ה'.

לשום זאת אל ליבם, הלא את מרבית החגים והמצוות קשה להם לקיים כסדרן וישנה ראוי לחיילי צה"ל 

תחושת חידלון ואף את ה'תמידים כסדרם' בלימוד לא תמיד מצליחים להחזיק כמו שצריך, וראוי לדעת 

ש'אין יאוש' בדברים אלו כלל אלא דווקא שם כשחשוך וקשה יש הכי הרבה סייעתא דשמיא ונוכחות של 

בחגי החורף ומן הראוי שיהיו לכל אחד דברים קטנים מ'דרבנן' שאף שמדאו' אין עליהם  השי"ת כמו

  קפידא אלו יהיו הדברים שהוא יודע שיכול לעשות במלואם ולשמוח בהם בכל מאודו.

  !יה לביאת משיח צדקנו ושובכם במהרהיבציפ

                                                           
וחן ורב חביבא מתו בכולה סדר מועד כל כי ה. ושאיה גבוהה עשרה טפחים: מלן אתמר רב ורבי חיא ורבי י- סוכה ד: 1

האי זוגא חלופי רבי יוחן ומעיילי רבי יותן ארון תשעה וכפורת טפח הרי כאן עשרה וכתיב (שמות כה, כב) וועדתי לך שם 
ודברתי אתך מעל הכפורת ותיא ר' יוסי אומר מעולם לא ירדה שכיה למטה ולא עלו משה ואליהו למרום שאמר (תהלים 
קטו, טז) השמים שמים לה' והארץ תן לבי אדם ולא ירדה שכיה למטה והכתיב (שמות יט, כ) וירד ה' על הר סיי למעלה 
מעשרה טפחים והכתיב (זכריה יד, ד) ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים למעלה מעשרה טפחים ולא עלו משה ואליהו 

ם למטה מעשרה והכתיב (מלכים ב ב, יא) ויעל אליהו בסערה השמים למרום והכתיב (שמות יט, ג) ומשה עלה אל האלהי
למטה מעשרה והכתיב (איוב כו, ט) מאחז פי כסא פרשז עליו עו ואמר ר' תחום מלמד שפירש שדי מזיו שכיתו ועו עליו 

  למטה מעשרה מכל מקום מאחז פי כסא כתיב אישתרבובי אישתרבב ליה כסא עד עשרה וקט ביה
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  ר' שאול אלעזר שנלר
  

  

אפתח במעשה שהיה: לפני כמה שנים שוחחתי עם חבר, שהיה בחמשו"ש. בתוך הדברים סיפר לי החבר 

לעתיד, המכונה 'חילוני'), ובמהלך השיחה -(דתי שיצא לו לאחרונה לעשות שמירה יחד עם בחור דתל"ע

לוהים -שהתגלגלה שאל אותו הבחור כך: "תשמע, אתה נראה לי בן אדם הגון. זה שאתה מאמין בא

זה בעיה שלך, זכותו של כל אחד להאמין במה שירצה. אבל, מכח איזו זכות מוסרית  -ואוסר לעצמך הכל 

ילדיך (שיוולדו בעתיד) באמונה זו? זה לא הגון! יש  אתה חש שיש הצדקה לכך שתשטוף את מוחם של

להם את הזכות להתחיל את החיים כאדם חופשי ומאושר בלי שאתה תכתיב להם מראש כבלים 

ואיסורים שיאמללו אותם לחינם. מי הרשה לך להחליט לקחת להם את האושר? אם אתה אדם עם טיפת 

  תן להם לגדול ולבחור בעצמם!". -מוסריות

  אתה היית עונה? נו, ומה

לאחרונה נחשפתי למאמר שכתבו כמה בחורי ישיבות הסדר, בו ביקשו לקרוא למערכת הישיבות 

התיכוניות להתמודד עם תופעת ההתפקרות ('יציאה בשאלה'), ש'מכה' במגזרנו באחוזים מדהימים. 

'מידע' מטעה עיקר טענתם היא שאין מי שייתן מענה אמוני הולם לבחורי המגזר הנחשפים ללא הרף ל

ומגמתי. כותבי המאמר ציינו כי אמנם ישנו גורם שני להתפקרות, והוא הקושי הרב הכרוך בשמירת תורה 

ומצוות, הדורשים לוותר על כל הנאות החיים. אולם למרות זאת, ביקשו להתמקד רק בגורם האמוני, 

  לעשות.פשוט אין כ"כ מה  –ויסוד נימוקם הוא מכיון שלגבי בעיית שלילת ההנאות 

לדעתי, העובדה שטענות אלו אכן נתפסות אצלנו כקושיא חזקה היא פספוס כואב. כמובן שישנן כמה 

וכמה דרכים להשיב לשאלות הנ"ל, אך בשורות הבאות אבקש להביא נתונים שיבהירו שלא אנו צריכים 

בן תורה לעמול על התשובה לטענות אלו, אלא הצד השני. מידע זה הוא מידע שאני סבור שעל כל 

לדעת אותו ולהבין את שורשו, הן משום דע מה שתשיב לאחר (בין דתי ובין דתל"ע; לראשון כדי שלא 

יתפתה לרמות עצמו כדי להתפקר, ולשני כדי להוריד את רמת ההתנגדות המונעת ממנו לרצות 

  להשתכנע), והן משום דע מה שתשיב לעצמך.

טיקה מצגת נתונים תחת השם 'פרופיל האדם לפני כחמש שנים, פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיס

. המצגת (שנערכה ע"י ראש תחום המתודולוגיה בלשכה) מליאה בנתונים מדהימים שחיוני 2המאושר'

), בו ניתחו והציגו 8להכיר, ולהבין את שורשם. כטעימה קטנה אצטט רק נתון אחד המופיע שם (בעמ' 

                                                           

  ן למצוא אותה בקלות ע"י חיפוש המילים 'פרופיל האדם המאושר' בגוגל.ית 2
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(עיין  40% –, 'דתי' 62%התוצאות: סיכויו של 'חרדי' הוא . ואלו הסיכוי של אדם נתון להיות מאושראת 

  !!!26% –'חילוני' - , ו28% –, 'מסורתי לא כ"כ דתי' 31% –), 'מסורתי דתי' 3הערה

שככל משמעות נתון זה לבדו היא מדהימה. לדעתי אין פשר אחר לנתונים אלה מלבד ההסבר הפשוט 

=להחיל על עצמו יותר 'כבלים חונקים') גדלים שאדם יותר עובד ד' ומשתדל לדקדק בקיום מצוות (

משמעותית סיכוייו להיות מאושר! ואילו הסיכוי של אדם 'חילוני' להיות מאושר הוא בסה"כ כרבע 

שלא יהיה מאושר!!) 74%(כלומר, 
4

.  

  אולם מדוע? מה ההיגיון בזה שככל שיש עליי יותר הגבלות אני יותר מאושר?

  רשת חז"ל על פסוק במגילת איכה:ניתן לבאר את סוד הדבר מתוך ד

  (איכה רבה פרשה ג)עול תורה, עול אשה, עול מלאכה.  - "טוב לגבר כי ישא עול בנעוריו" 

המלאכה כמובן היא עול. גם הנישואין הם עול, שהלא ודאי שאדם ללא אשה חופשי הרבה יותר ולא 

ל הרבה יותר מחמת הצורך יבצר ממנו כל אשר יזם לעשות, כאשר לעומתו הנשוי באופן טבעי מוגב

  להתחשב ללא הרף ברצונותיה וצרכיה של בת זוגו, ולא כל שכן כאשר כבר זכו גם לילדים.

ועל כולם  גדול עול התורה, אותה תורה המורה לך אף באיזה  סדר לקשור את שרוכי נעליך וכיצד לנהוג 

פקיחת העיניים ועד  בבית הכסא, וככלל מכתיבה לך על כל צעד ושעל מה לעשות ומה לא מרגע

  עצימתם.

עול'. נועם עול תורה, נועם עול הנישואין, ואפילו -אולם שלושת ה'כבלים' הללו אינם עול אלא 'נועם

  נועם עול המלאכה.

'אדם לעמל יולד'. הניסיון של האדם לחיות כהיפופוטם, בסיפוק מהיר - שורש הסיבה לכך היא משום ש

 –השלת כל מגבלה המחייבת מאמץ, איפוק או התגברות  ככל האפשר של כל תאווה גשמית, ותוך

- התגלתה ככישלון חרוץ. לאדם יש נשמה, ולבריאתו יש מטרה. הנשמה לא מוצאת את סיפוקה בחיי

  היפופוטם ועל כן הם מותירים את האדם אומלל.

ו לאדם תפלה הגורסת כי ככל שיהי- רבים בעולם היום הולכים שולל בעיניים עיוורות אחרי אותה אמונה

כך הוא יהיה יותר מאושר. אמונה זו מביאה לכך שהעולם המערבי עמל  –פחות כבלים והגבלות 

בהתמדה בעשרות השנים האחרונות להוריד עוד ועוד את רף הדרישות וההגבלות מן האדם. 'עול 

המלאכה' ירד מאליו במידה רבה עם הקידמה הטכנולוגית העצומה [ואעפ"כ עדיין אדם במסגרת עם 

                                                           

לפי מה שיתבאר בהמשך המאמר, מובן שהסיבה לפער העצום בין המגזר ה'דתי' ל'חרדי' היא משום שבקרב החברה  3
ד', ומוותרים המכוה 'דתית' ישו אחוז הרבה יותר גדול של כאלה ש(בלשון המעטה)אים רואים כמרכז חייהם את עבודת 

  די בקלות ויתור מלא על אותן מההגבלות שלא 'באות להם מספיק בקלות'.
תירוץ מופרכים של כאלה שלא זכו להיות דתיים, המסבירים למשל ש'קל יותר -כמובן שיתן למצוא לתוים הסברי 4

מכוון לטובה'. בקצרה אשיב שאין  להיות דתי' כי 'יש מי שמחליט בשבילך', או כי 'אתה מאמין שהרע גזר מראש' או 'שהוא
בתיאוריות אלו כדי להסביר מדוע אצל כל מאמיי ההורוסקופים הומרולוגיה ושאר הוכלויות לא תמצא אחוזים 
שמתקרבים לתוים ה"ל. הם גם יתקשו להסביר את הפער העצום בין 'דתי' ל'חרדי' (אף שלכאורה שיהם מאמיים 

ת ההתאמה המליאה וההדרגתית הקיימת גם אצל המסורתיים למייהם. פירכה וספת יתן באותם אמוות יסוד ה"ל), וא
  'ליברליות' (המתוארת בהמשך המאמר).-למצוא מן התוים על העלייה המתמדת באחוזי הדיכאון עם התגברות ה



 

9  

מונים המכתיבים לו כללים והגבלות הוא בעל סיכוי רב יותר לאושר מאשר אדם ה'חופשי' מכך]. 'עול מ

שכן בקרב 'תרבות' המערב וכלל המושפעים ממנה גיל הנישואין הולך  –הנישואין' הולך ומצטמצם 

התמדה, 'מוסד הנישואין' יורד ב- ועולה, משך הנישואין הולך ומתקצר, מספר האנשים הבוחרים בכלל ב

  וגם רמת המחויבות הנדרשת מהנשוי שואפת כלפי מטה.

ועל כולם 'עול התורה'. (הכוונה כאן בפרט לתורת ד', אך במובן הרחב יותר גם לכל אידיאל מוסרי 

 –). תמצית ה'עולם המוסרי' של הליברלים המודרניים היא 5המכתיב עשה ואל תעשה, וראה הערה

ה, עמוד על מיצוי כל זכויותיך, רק השתדל שלא נתפוס אותך האדם במרכז. לכן, עשה כל מה שתרצ

פוגע פגיעה אנושה מדי בזכויות הזולת, כי אז ניאלץ אנו כחברה לפגוע בך (משום שאיננו מעוניינים 

 –אנו). צניחת הרף המוסרי הנדרש ניכרת במיוחד במישור התאווה המרכזי - שאנשים יפגעו בזכויותינו

  המישור של יצר המין.

  התוצאות של חירות נפלאה זאת?  ומה

כל המחקרים מראים כי בעשרות השנים האחרונות אחוז מקרי הדיכאון (ובפרט הדיכאון הקליני) נמצא 

בנסיקה מתמדת ומהירה במידה שלא תיאמן. האדם הליברלי המודרני כמעט איננו מסוגל לחוש שמחה 

הקשים). לפני מספר חודשים כתב  בלי לסמם את עצמו בחומר כלשהו (החל מאלכוהול וכלה בסמים

למי אשר פרסם כי והרב משה גולדשטיין שליט"א מאמר באשכולות, בו ציטט את ארגון הבריאות הע

נכון להיום הדיכאון הקליני מהווה את הסיבה השלישית בעולם לנכות (ובארה"ב 'מולדת האושר' הוא 

ום השני (אחרי בעיות הלב), ובשנת כבר כיום במקום השני), בשנת תש"פ הוא צפוי כבר להיות במק

  תש"צ להיות במקום הראשון!

שומו שמיים על זאת! אולי במקום לספר לאנושות כמה אנו נהיים יותר ויותר מדוכאים, אולי תעצרו 

  אתם גורמים לעלייה מטורפת זו באחוזי המדוכאים??!!! מהלרגע ותעשו חשבון על ידי 

  אנוכי/פלוני, ואעפ"כ אינני/ו מאושר?ואם ישאל השואל: הלא 'דתי' 

יסוד התשובה היא, שעיקר האושר איננו תלוי בעצם קיום הכבלים, אלא ברצון בהם תוך הבנת 

חשיבותם. אסיר מעונה המואס בכבליו לא יהיה ע"י כך למאושר יותר. לכן המדד העיקרי הוא לא אם יש 

האם יש לו קשר חי כלשהו עם הקב"ה, והוא  או אין לאדם כיפה לראשו, אלא האם הוא עובד ד', כלומר

מרגיש מחויב לכל מצוות התורה מתוך הבנה שהן טובות ונכונות, ומשתדל להתקדם ולעמוד בהם 

  (כשהעיקר איננה מידת הצלחתו אלא דוקא מידת השתדלותו).

  שי!וכי זה קל להיות דתי ולשמור תורה ומצוות? הלא המציאות מוכיחה את הקו –ועדיין יש לשאול 
                                                           

ולכן יצר  –וברא עלמא'  יסוד הדבר מוח בטבע הבריאה, כיון שהאדם ועד לעבוד את בוראו, והקב"ה 'אסתכל באורייתא 5
את מערכת האדם כך שתתאים בשלמות לעבודתו. אולם כמובן שאדם יכול להשתמש באותם כלים שקיבל לעבודת ד' לעבוד 
בהם כל מיי אידיאלים מוסריים אחרים, וגם אז ימצא חת רוח מסוימת. לכן גם בקרב החילויים ככל שאדם מחייב עצמו 

גדל הסיכוי שימצא יותר חת רוח. הוא הדין  –תעשה מחמת אידיאל מוסרי כלשהו - שה ואלמרצוו למגבלות מעשיות של ע
גם לגבי דתות השקר, שגם שם מצא שאדם שיותר 'אדוק' מחברו גדל סיכויו להיות מאושר (אף שלהבתי באופן פחות 

שדוקא היהדות היא האמת ולא דתות אין מגמת מאמר זה או התוים ה"ל להוכיח דרמטי מהתוים ה"ל). על כן כמובן 
דמיון הגורם  השקר למייהם, אלא רק להתמודד עם בעיית הדמיון המופרך ש'להיות חילוי יותר משתלם בעולם הזה',

  זק וחורבן גדול במגזרו, וגם מוע מאדם שאיו דתי לרצות להשתכע באמיתות התורה. 
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התשובה לשאלה זו היא בעצם הגדרת היסוד של כל הנאמר לעיל. המערכת של העולם נבראה כך 

שבפני האדם ניצבת תמיד הבחירה בין הדרך ה'קלה' שמוליכה במהירות אל מקום קשה ומר, לבין הדרך 

ת . אדם הרואה רק אאל האושר –הקשה, המוליכה במהירות למקום מלא שמחה סיפוק ונעימות, כלומר 

ה'כאן ועכשיו', בוחר במה שברגע זה יותר קל/כיף לו, וסמוך אח"כ מתענה בייסורי נפשו. ואילו האדם 

שעיניו בראשו, בוחר בדרך האמת אף שבד"כ היא תהיה הקשה יותר, אך עד מהרה יקבל את התשלום 

ול הנישואין בריבית דריבית. דבר זה הוא יסוד היסודות לא רק בעבודת הנושא בעול התורה, אלא גם בע

(שאליבא דאמת הוא סעיף מרכזי בעול התורה). ההבדל בין ההולך בדרך 'מצא אשה מצא טוב' להולך 

האם אותו אדם בוחר לעשות את מה ש'בא לו עכשיו'  –בדרך 'מוצא אני מר ממוות' הוא בדיוק במבחן זה 

  וימהר להגיע לאושר. –וימהר לסבול, או בוחר במה שנכון אף שקשה עכשיו  –

אנא החזירו אותה אליו  –בפעם הבאה שתתקלו ב'חילוני' השואל את השאלה הנ"ל בפתח המאמר 

  ובקשו ממנו את התשובה.

  ואנו רק נכריז ונאמר:

הינו שבראנו לכבודו, והבדילנו מן התועים, ונתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע ל-'ברוך א

  בתוכנו'.

  

  

   !המבקרר את הּכ 

�  :íòôäåïîèèù óñåé è"áøíéðçúåú ,ïø÷ ãåãâá íçåì ,.  

• éëä áäåà àáöá: .íéù"éðáä ïéá ùéù úåéúçôùîä úùåçú úà  

• ç÷ì úãîìù àáöá:  äù÷ éëä áöîá äúàù êì äàøð íà íâ

 àì øáëù áì íéùú æàå ,åì øåæòú .åì äù÷ øúåéù ãçà ùé ,íìåòá

!êì äù÷    

• øåî"÷:  úìåìéä úà íéçèáàî ,íçì úéá êåúá åðééä ,ïååùç á"éì øåà ,ïåøçàä ù"öåîá

 éðà .åðìù çåëä ìò ïòèî íéúáä ãçàî å÷øæ .åðîà ìçøèôá éúééä ä÷ã éúòâäå ìåø

 úå÷éøñ åìéçúäå åòéâä ã"âîñäå ì"åñîäå äð÷á øåãë íò åðééä æàå ,÷øæð àåäù éøçà

öîð àì àåä éøòöì ...÷øåæä úàéöîì íéúáá...à  

• øñî äîåàì: áìä úà íîçî äæ äîë íéðéáî àì íúà .äáåè äìéî ìééçì åãéâú ãéîú .  

• ã"ù íç: .íä øùàá éìù øåòéùä éøáç ìëì 
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 הטירונות במהלך � במהרה השלמה לגאולה ובתפילה, עצומה בשמחה בתותחנים נחגג הסוכות חג

 הרב, באזרחות' עצם' במכינת מ"ור' במיל צבר גדוד רב החיילים עם לשבות הגיע, התותחנים של

 מנסים שהם והוסיף, בצבא התורה לימוד חשיבות על הרב דיבר, משיחותיו באחת. איינהורן פרץ

 ורק חודשיים לפני וסיימו, למשימה נרתמו ה'החבר. חיילים של מסכת סיומי שיותר כמה לעשות

 מסע ואחרי � ..)...הבא אייטם ראו( המסלול סיום עם יחד הסיום את לעשות יצא, ראשון ביום, השבוע

 מתחילים הכפירניקים � !טוב-מזל. הצצעירים ה'החבר של מסלול סוף טקס הבוקר נערך, מפרך

 הסוכות חג להמשך חזרו בבית ראשון חג אחרי � עזה קו של השטח ולתנאי הגדודי להווי להתרגל

 � הבית על לשמור מאמץ כל עושים הם, הקשים השטח תנאי ולמרות �.. .בגדוד תורה ושמחת

 לריצה יצאו � ח"בבא בהכנה והחלו הפלוגה וסגל ד"המג ברכת את קיבלו כים"למ שיצאו ה'החבר

, שנערך נוסף סיום טקס � מפנקת בוקר ארוחת להם חיכתה שבסיומה כפיר ט"מח עם מ"ק 6- כ של

- מזל' (!). פלוגתי מצטיין' בתואר זכה, קיפניס עדי ט"רב, בחיל היחיד ונציגנו. השריון טירוני של הוא

 וחזר הפעיל שירותו את סיים, סלוצקין נועם סמל, כים"למ הספר בית של האגדי כ"המ � !טוב

 המערכת. האחרון כים"המ קורס של המצטיין כ"המ תעודת את שקיבל לפני לא, לישיבה השבוע

 בסיכול חלק שלקחו אחרי. לחם בית בגיזרת קו סיימו התותחנים � !ואיחוליה ברכתה את מוסרת

 בעוד, לשמירות לבסיס יחזרו הם, מסלול סיימו שרק צצעירים ובתור. רחל קבר בקרבת התפרעויות

 בגבול סוערים ימים של בעיצומם �יפור 'לצ יזכו הם גם, דאגה אל אך.. לנופש יצאו ה'החבר שאר

 ה'שהחבר חרוב ד"מג החליט, הגדר י"ע שהוטמן מטען מהפעלת כוחותינו ניצלו בהם, עזה רצועת

 !אלונקה עם 8 למסע גם הכפירניקים יצאו, סים"מד כמה מלבד אז �.. .כושר קצת צריכים במסלול

 כ"א חשון ב' ביום סתייםה, םאימוני ושלל ניווטים, כושר אימוני, קלה ולא מסיבית הכנה אחרי �

  ... הבא לשלב ה"אי ימשיכו נציגינו אם נדע קצרצר' דמעות מסדר' ולאחר � כים"למ ההכנה שלב

  

  

  

  

 במינויים התלמידים את שיתף הרב מכן לאחר, א"שליט י"רה מאת כללי בשיעור נפתח ז"תשע'ה חורף זמן

 הישיבה ראש כסגני לשמש שיחלו א"שליט פרידמן אהרן והרב א"שליט סרף גבריאל הרב של החדשים

 לפטירתו שלושים במלאת 	 ואילך מעתה עניין לכל הכתובת את בהם לראות ניתן ולמעשה, הנוכחי מהזמן

 פרידמן הרב י"רה סגן: דברים נשאו. בישיבה לזכרו לימוד וערב אזכרה התקיימה, ל"ז' יוסקוביץ יעקב של

 א"שליט ישי ניר הרב והחברותא בפלר דורון הרב החתן, א"שליט טובי והרב בארי הרב הכולל ראשי, א"שליט

  בהצלחה לכולם!! 	מבחנים בב"ק ניתן לעשות בתיאום עם אנשי הקשר שלכם...  	
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