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 אנו פונים בבקשת סיוע לאחד מחברינו שנקלע למצוקה כלכלית קשה. 
נתניה, הרצל  252-בנק לאומי סניף  1510651 בברכה לחשבון תרומות תתקבלנה

 תזכו למצוות! שד' בנימין.  –
 

 
 תפילה לשלום המדינה

ָרֵאל וְׂגֹוֲאלֹו, ָבֵרְך ֶאת ִדינַת-ָאִבינו ֶשַבָשַמיִם, צור יִשְׂ ִמיַחת גְֺׂאלֵָתנו. ָהֵגן -מְׂ ָרֵאל, ֵראִשית צְׂ יִשְׂ

דֶ  ַרת ַחסְׂ ֶאבְׂ ָך לְָׂראֶשיָה, ָשֶריָה וְׂיֹוֲעֶציָה, ָעלֶיָה בְׂ ָך וֲַאִמתְׂ לַח אֹורְׂ לֹוֶמָך ושְׂ ָך ופְׂרֹש ָעלֶיָה ֺסַכת שְׂ

ְׂשוָעה וֲַעטֶ  ֵשנו, וְַׂהנְִׂחילֵם ֱאֹלֵהינו י ִגמֵי ֶאֶרץ ָקדְׂ ְֵׂדי מְׂ ֵעָצה טֹוָבה ִמלְָׂפנֶיָך. ַחזֵק ֶאת י נֵם בְׂ ֶרת וְַׂתקְׂ

ֵרם, ַעחְׂ ָקד נִָצחֹון תְׂ ָרֵאל, פְׂ ֶביָה. וְֶׂאת ַאֵחינו ָכל ֵבית יִשְׂ ַחת עֹולָם לְׂיֹושְׂ -וְׂנַָתָת ָשלֹום ָבָאֶרץ וְִׂשמְׂ

ֶמָך,  ַכן שְׂ ִמטות לְִׂצטֹון ִעיֶרָך וְׂלִירוָשלַיִם ִמשְׂ ֵהָרה קֹומְׂ זוֵריֶהם, וְׂתֹולִיֵכם מְׂ צֹות פְׂ נָא בְָׂכל ַארְׂ

ְַׂקֶבצְָׂך יהוה ֱאֹלֶהיָך וִמָשם ַכָכתוב בְׂתֹוַרת מֶֹשה עַ  ֵצה ַהָשָמיִם, ִמָשם י יֶה נִַדֲחָך ִבקְׂ ֶדָך: ִאם יִהְׂ בְׂ

בְָׂך ֵמֲאבֶֹתיָך: -יִָקֶחָך: וֱֶהִביֲאָך יהוה ֱאֹלֶהיָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ָתה, וְֵׂהיִטבְָׂך וְִׂהרְׂ שו ֲאבֶֹתיָך וִיִרשְׂ יָרְׂ

ֵהָרה ֶבןוְׂיֵַחד לְָׂבֵבנו לְַׂאֲהָבה ו לַח לָנו מְׂ ֵרי תֹוָרֶתָך, ושְׂ מֹר ֶאת ָכל ִדבְׂ ֶמָך, וְׂלִשְׂ ָאה ֶאת שְׂ ָדוִד -לְׂיִרְׂ

ְׂשוָעֶתָך. ַחֵכי ֵקץ י ֶקָך, לִפְׂדֹות מְׂ ִשיַח ִצדְׂ  מְׂ

ֶצָך, וְׂיֹאַמר כֹל ֲאֶשר נְָׂשָמה בְׂאַ  ֵבי ֵתֵבל ַארְׂ פֹו: יהוה ֱאֹלֵהי הֹוַפע ַבֲהַדר גְׂאֹון ֺעזֶָך ַעל ָכל יֹושְׂ

ָרֵאל ֶמלְֶך וַמלְׂכותֹו ַבכֹל ָמָשלָה, ָאֵמן ֶסלָה.  יִשְׂ

 מי שברך לחיילי צה"ל
ָרָהם יִצְָׂחק וְׂיֲַעקֹב הוא ִדים  ִמי ֶשֵבַרְך ֲאבֹוֵתינו ַאבְׂ ָרֵאל, ָהעֹומְׂ ָבא ֲהַגמָה לְׂיִשְׂ ְָׂבֵרְך ֶאת ַחטָלֵי צְׂ י

ַמר ֵצנו וְָׂעֵרי אֱ  ַעל ִמשְׂ ַריִם וִמןַארְׂ ַבר ִמצְׂ ַהטָם ַהָגדֹול ַעד לְׂבֹוא  לֵהינו ִמגְׂבול ַהלְָׂבנֹון וְַׂעד ִמדְׂ
ְֵׂבינו ַהָקִמים ָעלֵינו נִָגִפים לִפְׂנֵיֶהם. ַהָקדֹוש ָברוְך ָהֲעָרָבה ַבטַָבָשה ָבֲאוִיר וַבטָם. יִֵתן  ה' ֶאת אֹוי

מֹר וְׂיִַציל ֶאת ַחיָלֵי ָכל  נו ִמָכל ָצָרה וְׂצוָקה וִמָכל נֶַגעהוא יִשְׂ ָרָכה וְַׂהצְׂלָָחה בְׂ לַח בְׂ לָה וְׂיִשְׂ וַמחְׂ
ֵבר ְֵׂדיֶהם. יַדְׂ ֲעֶטֶרת נִָצחֹון ַמֲעֵשה י ְׂשוָעה ובְׂ ֶכֶתר י ֵרם בְׂ ֵתיֶהם וִיַעטְׂ וִיֺקטַם ָבֶהם  .שֹונְֵׂאינו ַתחְׂ

ֶכם: וְׂנאַמר ָאֵמן ֶכם לְִׂהלֵָחםַהָכתוב: ִכי ה' ֱאֹלֵהיֶכם ַההֹלְֵך ִעםָ   :לֶָכם ִעם איֵביֶכם לְׂהֹוִשיַע ֶאתְׂ

 
 טלית גם לרווקים / הרב עידו פכטר

מלבד נוסחי התפילה, המנגינות ואולי גם סדר הישיבה, קיים הבדל 
משמעותי נוסף בין קהילות ספרדיות ואשכנזיות בבית הכנסת. הדבר בולט 

ר מגיל בר מצווה ועד גיל החתונה. בעוד בני נוע – בקהל הצעיר שבחבורה
שבבתי כנסת ספרדים אלו יתעטפו בטליתות בזמן התפילה בדומה לשאר 

המתפללים, בקהילות אשכנזיות רבות )חוץ מייקים( הם יימנעו מכך עד 
 שיתחתנו ויקימו את ביתם. 

 האם נכון הוא המנהג שרווקים לא ילבשו טלית עד מועד חתונתם?
 מבגד לטלית

ת ציצית או טלית היא דוגמה קלאסית למצווה ששינתה את אופייה ואופן מצוו
. מלכתחילה המצווה מימושה מקצה אל קצה בעקבות שינויי הזמנים והתרבויות

היתה להטיל את חוטי הציצית בכל בגד בעל ארבע כנפות שאדם לובש וללכת כך 
ות ה' ועשיתם כל היום. המטרה מפורשת בכתוב: "וראיתם אותו וזכרתם את כל מצו

 אותם". 
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ואולם, בעקבות השינוי באורח החיים, שהוציא מארון הבגדים את הבגדים בעלי 
הארבע כנפות ובמקומם הכניס בגדים הנעדרים פינות, הפכה הציצית לבגד מיוחד 

הוא ניתן בדרך כלל בתיק  –הטלית, בגד הזוכה בעיני הציבור למעמד של קדושה  –
ת של כבוד לשליחי ציבור וחזנים. אך השינוי אחד עם התפילין ומשמש כאו

המשמעותי ביותר נוגע לזמן קיומה של המצווה. ממצווה הסובבת את האדם ומלווה 
אותו בכל עת, הפכה המצווה למעין טקס המיוחד לזמן תפילת שחרית בלבד. 

גדולים ומיוחדים נהגו אמנם להתעטף בטלית לאורך כל היום, אך רוב הציבור לא 
 קשה מאד היה לעבוד ולקיים אורח חיים שגרתי בעודך עטוף בטלית. עמד בכך.

כנראה בשל כך הומצאה ה'טלית קטן'. כדי לקיים את המצווה בכל עת, הונהג 
ללבוש בגד קטן המונח באופן יותר טבעי על הגוף ושלו ארבע כנפות. בגד זה קטן 

הוא מולבש רק באופן משמעותי מהטלית הגדול, שכן אין בו מקום לעיטוף הראש ו
על פלג הגוף העליון, אך העיקר שיש בו פינות שבהן ניתן יהיה להטיל ציציות, 

 כנדרש מן התורה. 
 ספק בקיום

אך המנהג ללבוש טלית קטן לא עבר בצורה חלקה אצל הראשונים. עיקר הבעיה 
היתה העובדה שאין מתעטפים בו, והרי הברכה היא "להתעטף בציצית". להלכה, 

ערוך על שיטת הראשונים הגורסת שניתן לקיים את המצווה גם  סמך השולחן
בטלית קטן ולברך עליה 'להתעטף בציצית' )וטוב מלכתחילה גם לבצע פעולת 

ו(. מנגד, האשכנזים נהגו לשנות את הברכה -עיטוף בה; שו"ע או"ח ח, ג
מ"להתעטף בציצית" ל"על מצוות ציצית", וזאת משום שחששו לסיעת הראשונים 

ו שאין יוצאים ידי חובת המצווה בבגד שלא מתעטפים בו, וכן משום שגרס
שבמקומם נהגו ללבוש טליתות קטנות מהשיעור הנדרש להלכה )ראה דרכי משה 

 או"ח ח, ג(.  
הרמ"א )שם, ה( מסביר שבברכת 'על מצוות ציצית' אנו מצהירים שאיננו מתכוונים 

ם אותה בלבישת טלית קטן, לצאת ידי חובת המצווה, שכן קיים ספק אם מקיימי
אלא רק מודים לקב"ה שנתן לנו אותה. הטלית קטן לאור זאת איננה אלא זכר 

למצווה, כשעיקר קיומה הוא בלבישת הטלית הגדול. להלכה, אגב, מובא אמנם 
ברמ"א שיש לברך את הברכה הזו, אך עדיף לכוון בברכת הטלית הגדול גם על 

 ה.הטלית הקטן, וכך לפטור אותה מברכ
 לנשואים בלבד

למדנו, אם כן, שלשיטת האשכנזים מצוות הציצית מתקיימת בעיקר בטלית הגדול. 
והנה, אף על פי כן, בספר מהרי"ל מובאת עדות לפיה רק גברים נשואים נהגו 

 באשכנז ללובשה: 
בדידי הוה עובדא שבחור הייתי ונשאתי גרושה, ותקנתי טלית חדש לנישואין 

נישואין בשבועות לכבוד הרגל, כי אמרתי מאחר שהורגלתי ונתעטפתי בו מקודם ה
במדינות אחרים ללבוש ציצית מיום שנעשיתי בר מצוה ולא נהגתי בארץ מולדתי 

בריינוס שנוהגין שגם נערים גדולים אין מתעטפין בציצית עד נושאין אשה, וסמכוה 
כשאר להא דכתיב גדילים תעשה לך וסמיך ליה כי יקח איש אשה, ואני שניתי 

 ארצות ואמרתי כבוד רגל עדיף. 
לפנינו עדות מרתקת מאשכנז למנהג שזכה אף לתימוכין מן הכתובים: מתוך כך 

שנסמכה פרשת ציצית שבספר דברים לפרשת "כי יקח איש אישה", למדו כי מצוות 
ציצית שייכת דווקא לנשואים )לדרשה זו מקור בדברי חז"ל או בפוסקים(, ואילו 

בטלית קטן. אך מה טעמו של מנהג זה? כיצד ניתן להצדיק ביטול  הרווקים הסתפקו
 מצוות עשה מן התורה במשך שנים )עד לנישואין(?

כאן ניתן להעלות מספר השערות. ייתכן והמנהג צמח בעקבות הקושי הכלכלי 
לרכוש טלית לכל ילד בוגר. ייתכן גם שלבישת הטלית נתפסה כמנהג חסידות 

אחרת היא שהמנהג הונהג מתוך מטרה להפעיל לחץ  שראוי רק לנשואים. סברה
על בחורים צעירים שיתחתנו. בין כה ובין כה, מנהג זה הביא לאבסורד מבחינת 



ההלכה: הספרדים המסתמכים על פסקי השולחן ערוך, שלשיטתו יוצאים ללא 
ספק ידי חובת המצווה בטלית קטן, הם שמקפידים להתעטף בטליתות גדולות מגיל 

, ואילו האשכנזים שחוששים שאין יוצאים ידי חובה בטלית הקטן, דווקא בר מצווה
 דוחים את לבישת הטלית הגדול לגיל החתונה ומבטלים מצוות עשה.

 הלכה מפורשת
האם ראוי אפוא להחזיק במנהג אשכנזי זה בימינו? התשובה הפשוטה היא לא 

יתות היום אינן רבתי. ראשית, הטעמים שניתנו למנהג אינם רלוונטיים עוד. הטל
מצרך יקר, לבישתן איננה מיוחדת לחסידים בלבד וגם קיים ספק גדול עד כמה אי 
לבישת הטלית היא שגורמת ללחץ אצל הבחורים להתחתן. ושנית, גיל החתונה 

שמתאחר והולך איננו מאפשר את שימורו של המנהג. אין שום הצדקה לבטל מצוות 
יוחד כאשר ישנם לצערנו בחורים רבים עשה מן התורה במשך שנים כה רבות, במ

שמתחתנים בגילאים מבוגרים או שאינם מתחתנים כלל. ראוי אפוא שגם קהילות 
 אשכנז יאמצו את מנהג הספרדים ויתעטפו בטלית גדול החל מגיל בר מצווה.

הדבר המפתיע הוא שלמסקנה זו הגיעו גם פוסקים גדולים בארצות אשכנז שדחו 
למשל כותב ה'משנה ברורה' )יז, י; בעקבות דברי ה'באר את דברי המהרי"ל. כך 

 -היטב', שם ס"ק ד( על מנהג זה: "ומה שכתב בדרשות מהרי"ל... הוא דבר תמוה 
דעד שלא ישא אשה יהיה יושב ובטל ממצות ציצית?". והנה, אף על פי כן, אשכנזים 

תונה. מה רבים אינם מקיימים הלכה מפורשת זו ודוחים את לבישת הטלית לגיל הח
 הסיבה? למנהגים פתרונים.

 
הרב עידו פכטר עורך העלון. מכהן כרב קהילת ישראל הצעיר ברמת פולג נתניה 

 ומרבני צוהר ועורך העלון.
 

 



 / ניצה דוריראהמדרשי אגדה לפרשת 
ָצם ָת אָֹתם וְׂיַָשבְָׂת בְַׂארְׂ  (92)דברים פרק יב פסוק  יַָרשְׂ

מתיה בן חרש ורבי חנניה בן אחי רבי יהושע ורבי  מעשה ברבי יהודה בן בתירה ורבי
 יונתן, שהיו יוצאים חוצה לארץ והגיעו לפלטום וזכרו את ארץ ישראל.
 זקפו עיניהם וזלגו דמעותיהם וקרעו בגדיהם וקראו את המקרא הזה:

ֶתם לֲַעׂשֹות ֵאת ָכל ַהֺחִקים ) ַמרְׁ ֶתם אָֹתּה וִיַשבְֶׁתם ָבּה: ּושְׁ )דברים  האלה(......וִיִרשְׁ
 (13-19פרק יא פסוקים 

 אמרו ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצות שבתורה. 
מעשה ברבי אלעזר בן שמוע ורבי יוחנן הסנדלר שהיו הולכים לנציבים אצל רבי 

  .יהודה בן בתירה ללמוד ממנו תורה, והגיעו לציידן וזכרו את ארץ ישראל
ֶתם אָֹתּה וִיַשבְֶׁתם ָפִטים וִיִרשְׁ ְֶׁאת ַהִמשְׁ ֶתם לֲַעׂשֹות ֵאת ָכל ַהֺחִקים )האלה( ו ַמרְׁ  ָבּה: ּושְׁ

 (13-19)דברים פרק יא פסוקים 
אמרו: ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות שבתורה, חזרו ובאו להם לארץ 

 ישראל .
  כי אם שמור תשמרון

אמר בר קפרא הנפש  -" מובא במדרש רבה )סדר ראה פ"ד(: "כי אם שמור תשמרון
והתורה נמשלה בנר הנפש דכתיב )משלי כ.כז( נר ה' נשמת אדם והתורה דכתיב 

אמר הקב"ה לאדם הזה נרי בידך ונרך בידי נרי  ".כי נר מצוה ותורה אור" (:)שם ו.כג
בידך זו התורה ונרך בידי זו הנפש אם שמרת את נרי אני משמר את נרך ואם כבית 

רק השמר לך ושמר נפשך מאד הוי כי אם "ך מנין דכתיב את נרי אני מכבה את נר
 "..שמור תשמרון

ֵאה נַָתִתי לְָׂפנֶיָך ַהטֹום ֶאת ַהַחטִים וְֶׂאת ַהחֹוב וְֶׂאת ַהָםוֶת וְֶׂאת ָהָרע" "  רְׂ
ומובא במדרש )דברים רבה ד, ב( אמר רבי אלעזר: הסייף והספר ירדו יחד כרוכים 

אל, אם תקיימו את מה שכתוב בספר התורה מין השמים. אמר להם הקב"ה לישר
הזה, אז תהיו ניצולים מין הסייף הזה, ואם לאו, אתם נהרגים בסייף הזה. ממשיך 

המדרש ואומר: משל לעבד שרבו הראה לו תכשיט של זהב וכבלים של ברזל ואמר 
לו, אם תישמע בקולי הרי תכשיט של זהב מוכן לך. ואם לא תישמע בקולי, הרי 

מוכנים כד לאסור אותך בהם ולחבוש אותך בבית האסורים. כך אמר  כבלי ברזל
הקב"ה לישראל, אם אתם עושים רצוני ומקיימים התורה והמצות, הרי חיים של 

  .תענשו ,ברכה וטובה מוכנים לכם. ואם לאו
  .אמר הקב"ה: שמעו לי! שאין אדם שומע לי ומפסיד

פסיד, ויש שומע ]לאשתו[ מוצא, יש שומע ]לאשתו[ ומ האת : אמרו רבותינו
  .ומשתכר

  ?כיצד
  .שמע לאשתו והפסיד ם הראשוןאד

המן העץ אשר צויתיך לבלתי אכל ממנו   :לאדם הראשון  אמר לו הקב"ה
  !?אכלת
  !הרי שפחתך נתנה לילו: אמר 

  !?: ולחוה שמעת יותר ממנימר לו הקב"ה לאדם הראשוןא
שכן מקדם לגן עדן את הכרובים ויגרש את האדם וי (: מיד נטרד, שנאמר )שם

הרי ששמע לאשתו  ,ואת להט החרב המתהפכת לשמור את דרך עץ החיים
  .והפסיד

  .ויש ששמע לאשתו ונשתכר, זה אברהם
  ?מניין

ותאמר שרי אל אברם הנה נא עצרני ה' מלדת בא נא אל  (שנא' )שם טז
  .שפחתי אולי אבנה ממנה וישמע אברם לקול שרי

 :רה לישמעאל יוצא לתרבות רעה והייתה אומרת לו לאברהםכך ראתה שואחר 
  .יה הדבר רע בעיניווה ,גרש את האמה הזאת ואת בנה



אל ירע בעיניך על הנער ועל אמתך כל אשר  :מר לונגלה עליו הקב"ה, א
שמע בקולה ונשתכר שנקרא זרעו לשמו של  .תאמר אליך שרה שמע בקולה

  .לך זרע כי ביצחק יקרא (יצחק, שנאמר )שם כא
אמר הקב"ה: ומה אם מי ששמע לאשתו כך עשה שכר. מי ששומע לי על אחת כמה 

 וכמה! 
 כי ירחיב ה' אלהיך את גבולך 

  .תושיצאו לגבות לעסק מצו ,בר' אלעזר ור' יהושע מעשה
והיה שם אדם אחד והיה נקרא אבא יודן והיה למוד ליתן לרבותינו ביד רחבה. 

ראה ר' אלעזר ור' יהושע שהלכו לגבות שם והטמין עצמו נעשה אותו אבא יודן עני, 
  .מפניהם ועלה לביתו ועשה יום ושנים ולא ירד לשוק

  ?מפני מה לא ירדת לשוק, הרי שני ימים : אמרה לו אשתו
ות עמילי תורה ואין סיפק בידי ליתן להם ואמר לה: רבותינו באו לגבות לעסק מצ

  .ואני מתבייש לירד לשוק
ת, אמרה לו: לא נשתייר לנו שדה אחת, מכור וה אוהבת את המצואשתו שהיית

  .חציה ותן אותה להן
הלך ועשה כן. מכר אותה חצי שדה בחמשה זהובים ונתן אותן לרבותינו ואמר להן: 

  !התפללו עלי! התפללו עליו ואמרו לו: המקום ימלא חסרונך
  .הלכו להן רבותינו לגבות במקום אחר

ונעשה עשיר יותר ממה שהיה  אוצר גדולחצי שדה ומצא שם אותו אבא יודן חרש ב
  .קודם, עד שרבותינו חוזרין עברו באותו מקום

  .ידע אבא יודן ובא אצלם ונתן להם אלף זהובים
  !אמר להם: עשתה תפילתכם פירות

 .מתן אדם ירחיב לו ולפני גדולים ינחנו :"קראו עליו רבותינו
 

הרך במכללה הקדמית הדתית שאנן בחיפה ראש החוג לגיל  -ד"ר ניצה דורי 
  ועורכת המשנה של העלון.

 



 רונן לוביץ / הרב לדעת לחיות יחד למרות הפלגנות
 

דו" -"ָבנִים ַאֶתם ל גֹדְׂ ה', עלינו -כיוון שכולנו בנים ל  -ה' ֱאֹלֵהיֶכם ֹלא ִתתְׂ
לראות את עצמנו כמו משפחה אחת, וכמו במשפחה, מותר לכל אחד 

, וצריכים לדעת לכבד זה את דעתו של זה, אבל אחרי הכל להביע דעה
 צריך לדעת כיצד לחיות ביחד, עם השונות והמחלוקות.

 חובה שכולנו נהיה אגודה אחת?
 

הציווי שבפרשה: "לא תתגודדו", מתכוון במשמעותו הפשוטה לאסור עלינו לחבול 
דרוש מאתנו בגופנו תוך כדי אבל על מת. אולם חז"ל דרשו שציווי זה בא גם ל

להימנע ממחלוקות. חכמים דרשו: "לא תיעשו אגודות אגודות אלא היו כולכם 
אגודה אחת" )יבמות יג, ב(.  אין מחלוקת על כך שלפי פרשנות זו של חז"ל מוטל 
על כל אחד ואחת להיזהר ממחלוקת, ולפי רוב הפוסקים מדובר באיסור תורה, 

 לאו" )ספר המצוות, לאוין מה(. כדברי הרמב"ם: "כל המחזיק במחלוקת עובר ב
 התלמוד כולו מבוסס על מחלוקות

בעולם של זמננו נראה משונה לדבר על איסורי חלוקות בין אנשים או בין אגודות 
מכל סוג שהוא. והלגיטימיות של חופש הדעות השונות היא מאושיות החברה 

אנו חיים  מודרנית בה-הדמוקרטית, ואחד המאפיינים המובהקים של החברה הפוסט
הוא הפלורליזם. האם ייתכן שהתורה התכוונה לשתק כל מחשבה עצמאית, ולהפוך 
בני אדם לקונפורמיים המכופפים ראש לנוכח דעותיהם של אחרים?! הייתכן 
שהתורה מתנגדת לכל מחלוקת, כאשר כולנו יודעים שהתלמוד כולו מבוסס על 

חלוקות סביב פרטי ענייניו?! מחלוקות, ובספרות ההלכה אין ולו סעיף אחד שאין מ
הרי כולנו יודעים שאם יישאלך אדם מה הדין לגבי דבר זה או אחר, אתה יכול 

 לענות לו בביטחון מלא שיש בדבר מחלוקת, ורוב הסיכויים שתשובתך נכונה.
יתר על כן, אם נתבונן בדרך בה התפרש האיסור להתגודד, נמצא כי הפרשנים 

ֹלֵהיֶכם", כפי שהסביר, -ה' א  -ָבנִים ַאֶתם לקדמה לו: "הבינו אותו על רקע ההכרזה ש
הנצי"ב בפירושו לתורה: "כיוון שאתם בנים לה', על כן אין ראוי שיתראה לדוגמה, 

 שנפרדים אתם במנהגים השייכים לתורתו, דטבע הבנים להיות הולכים בדרך אחד"
ים לתורה שבין כולנו ערים להבדלי המנהגים השייכ )העמק דבר לדברים יד, א(.

 העדות והקהילות השונות. האם הבדלים אלה אינם לגיטימיים? 
 התורה לא באה למנוע ריבוי דעות

הגדרת האיסור להתגודד נדונה רבות בספרות הפוסקים, ונראה שהכלל העולה 
מדבריהם הוא שהתורה לא באה למנוע את ריבוי הדעות. אדרבה, זהו ריבוי מבורך 

שונים בכל נושא, ובדרך זו הגעה אל מרכיבי האמת שמאפשר העלאת היבטים 
שבו. התורה לא באה אלא למנוע מחלוקות שבהן נראה שאנו נפרדים זה מזה, 
כדברי הנצי"ב. היא באה למנוע  מחלוקות המתבטאות בהתנהגות מעשית, אשר יש 

לגיטימציה של -קבלה של דעת הרוב או דה-בה כדי לשקף עוינות בין החולקים ואי
  האחר.

 מניינים נפרדים וארוחות ליל הסדר
לפיכך אין כל פגם בכך שביישוב אחד יהיו בתי כנסת המתפללים בנוסחים שונים, 
או אף שבמשפחה אחת יהיו אוכלי קטניות בפסח ושאינם אוכלים. אולם אם באותו 
אולם תפילה יפרשו אנשים מן הציבור ויקימו מניין לעצמם, או בתוך אותו בית יפרשו 

שפחה מאחיהם ויאכלו את סעודת הסדר לבדם, בכך הם יעברו על לא בני מ
 תתגודדו, שכן במצב זה הם נראים נפרדים, ופירוד שכזה יוצר עוינות.     

 להתפשר ולהתגמש
כיוון שבני האדם חלוקים בדעותיהם ובמנהגיהם עליהם לדעת לעיתים להתפשר, 

רקם חברתי תקין. אפשר להתגמש ולקבל את האחר ואת דעותיו, על מנת לקיים מ
שנקודה מהותית זו של יכולת קבלה היא שמחברת את שתי ההוראות הכל כך 



שונות זו מזו שנלמדו ממצוות "לא תתגודד". התגודדות על המת משקפת חוסר 
יכולת לקבל את המוות, וחוסר מסוגלות להשלים עם האסון, ואילו ההתגודדות של 

ם לעצמם מן הציבור, מבטאת חוסר יכולת בעלי מחלוקת, הנעשים אגודות ופורשי
לקבל את בעלי הפלוגתא ולהשלים עם כך שישנם בעלי דעות שונות ואף בעלי 
מעשים שונים, שיש להבין לליבם ולחיות מסוגלים לחיות איתם ביחד למרות 

 השונות.
 דגם לדוגמה

ובית  "אע"פ שנחלקו בית שמאיחז"ל הניחו בפנינו דגם לדוגמה, כאשר סיפרו לנו כי 
הלל בעניינים הלכה חמורים הנוגעים לקידושין, גיטין וייבום, "לא נמנעו בית שמאי 
מלישא נשים מבית הלל, ולא בית הלל מבית שמאי, ללמדך, שחיבה ורעּות נוהגים 

 זה בזה, לקיים מה שנאמר: )זכריה ח'( האמת והשלום אהבו" )ביבמות )יד, ב(.
אבדו כנראה את מידת הסבלנות והסובלנות אכן, בשלב מסוים תלמידי שני הבתים 

התלמוד הירושלמי מספר כיצד "תלמידי בית שמאי עמדו להן מלמטה והיו הורגין ו
)שבת  בתלמידי בית הלל. 'ששה מהן עלו והשאר עמדו עליהן בחרבות וברמחים"

 (.פרק א'
 להיזהר מחרב הלשון

', אולם יש עדיין רבים בזמננו השימוש בחרבות וברמחים כבר איננו פופלארי ברוך ה
אשר "דוקרין זה את זה בחרבות שבלשונם" )יומא ט, ב(. אחרי תקופה יפה שבה 
אחדות וסולידריות נראו בחוצות ארצנו, חזרנו לשגרה המבורכת ואיתה לפלגנות 

אפשר -מבורכת. מצוות "לא תתגודדו" באה כתזכורת בעיתה. חבל שאי-הפחות
 יט וזוהר.לסמן אותה בכל החומשים בצבע מבל

בשבת פרשת 'ראה' אנו מציינים את יום פטירתו של הרא"ה הגדול הרב קוק, שיחול 
בשבוע הקרוב )ג' אלול(, ראוי להזכיר כיצד קנאי ירושלים דקרו את רבה הראשי 
הראשון של ארץ ישראל בהאשמות קשות. מצוות השמיטה שמופיעה בפרשתנו 

שנים מפטירתו, עדיין  92חלפו היתה אחת העילות לכך, ולמרבה הפלא למרות ש
 היא מהווה סיבה לפולמוסים קשים ולפלגנות. 

 המצורך הכרחי לקיום האו –הימנעות מפלגנות בארץ 
אין זה מקרה שמצוות "לא תתגודדו" באה בתוך המצוות שנאמרו לעם ישראל לפני 
כניסתו לארץ,. בארץ יש חובה מיוחדת לשמור על אחדות האומה לאין ערוך יותר 

אשר בחו"ל. בפזורה היהודית כל קהילה חיה את חייה בפני עצמה, ויכולה לעצב מ
ולקבוע את מנהגיה באופן אוטונומי מבלי שהדבר ישפיע כהוא זה על אחדות 
האומה, על יציבות הקיום או על השלום בקרב העם. לא כך הדבר בארץ ישראל. 

ֹלא ה נאמר: "כאן נדרשת אחדות באופן מיוחד. משום כך כבר בראשית הפרש
נּו עִֹׂשים פֹה ַהּיֹום ִאיש ָכל ַהּיָָשר בְֵׁעינָיו. ִכי ֹלא ָבאֶתם ַעד ָעָתה  ַתֲעׂשּון כְׁכֹל ֲאֶשר ֲאנַחְׁ
ְֶׁאל ַהנֲַחלָה ֲאֶשר ה' א ֹלֶהיָך נֵֹתן לְָך". בארץ ישראל, כך מלמד פסוק זה,  נּוָחה ו ֶאל ַהמְׁ

פעמים שרעיון הפלורליזם עם כל מעלותיו, לא ייתכן שיעשה כל אחד במה לעצמו. 
חייב לסגת ולפנות מקום להכרעה הדמוקרטית המבססת את האחדות. משום כך 
גם לא ייתכן שבארץ כל אחד יעשה צבא לעצמו. ביטחון האומה מחייב מידה של 
וויתור על האמת האישית, כיוון שמדובר בצורך קיומי של כלל ישראל. הימנעות 

ראל איננה רק ערך אלא גם צורך, היא הכרחי להבטחת עצם מפלגנות בארץ יש
 קיומה של האומה.

יתירה מזו, המושגים: "עם סגולה" ו"בנים אתם לה'", עליהם מדבר הפסוק הנ"ל, 
ניכרים ביותר בארץ ישראל. כאן מתבלט הצביון הייחודי של האומה. אם בגולה 

גילת אסתר, הרי שבארץ היינו ועודנו "עם מפוזר ומפורד בין העמים", כלשון מ
מתחייבת זהירות מירבית שלא לפרום את המרקם העדין שמאפשר קיום מכובד של 

 עם מלוכד ומאוחד. רק בעם שכזה אפשר לראות "עם סגולה" ו"עם קדוש לה'".
דּו-ָבנִים ַאֶתם ל" גֹדְׁ ה', עלינו לראות את -כיוון שכולנו בנים ל  -" ה' א ֹלֵהיֶכם ֹלא ִתתְׁ

ו משפחה אחת, וכמו במשפחה, מותר לכל אחד להביע דעה, וצריכים עצמנו כמ



לדעת לכבד זה את דעתו של זה, אבל אחרי הכל צריך לדעת כיצד לחיות ביחד, 
 עם השונות והמחלוקות.

 
הרב רונן לוביץ מכהן כרב היישוב ניר עציון, מרבני צוהר ומראשי ארגון רבני 

 בית הלל

 
 

 ה אוסי/ מש ראהלפרשת  פניני  פרשה
 (כ"וא. "ְרֵאה ָאֹנִכי ֹנֵתן ִלְפֵניֶכם" )י"א  

התורה פותחת בלשון יחיד "ראה" אך ממשיכה בלשון רבים "לפניכם"; ומדוע? 
לכל אחד ידבר". לומר לך: ראוי שכל אחד ואחד יתקן את  –מסביר הראב"ע: "ראה 

"ל  וכפי שאמרו חז –עצמו תחילה, וממילא, התוצאה תהיה תיקון החברה כולה 
בקידושין )מ' ב'( : ת"ר לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי, עשה 
מצוה אחת אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות, עבר עבירה אחת 

 אוי לו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף חובה.
משתי על שאלה זו נדרש גם רבנו בחיי וזו לשונו: לפי שהברכה והקללה נאצלין 

מידות שבהן נברא העולם והן מידת הדין ומידת הרחמים שאין עניינן נגלה רק 
ליחידים המשכילים, לכך אמר 'ראה' בלשון יחיד, והוא ראייה בעין השכל, כעניין: 
''ולבי ראה הרבה חכמה ודעת'' )קה' א' ט"ז(, ולפי שהברכה והקללה הם זירוז להמון 

ליהן, לכך דיבר עם ההמון ואמר "לפניכם". בקיום המצוות ומפחדים הם בעוברם ע
התבונן והבן נאמר ליחיד המשכיל, ו'לפניכם' נאמר להמון העושה  –אם כן 'ראה' 

 את המצוות מתוך יראה ופחד. 
הגר"א מאיר עינינו ברעיון הבא: שלא יאמר היחיד: הואיל ורבים הם ההולכים בדרך 

ומהותה של דרך זו. לכן  מסוימת, אצטרף גם אני אליהם בלי לבדוק את טיבה
חובה עליך אישית לבחון אם הדרך שהולכים  –קוראת התורה אל כל יחיד: "ראה! 



בה הרבים נכונה היא אם לאו; ולפי תוצאות הבדיקה תבחר לך את 'דרך החיים'. 
ועל כגון דא אמר רבי חגי: ולא עוד שנתתי לכם שתי דרכים, אלא שנכנסתי לפנים 

 : "ובחרת בחיים".משורת הדין ואמרתי לכם
 ב. זהירות! הלוואה=עבדות

מעשה ביהודי שבא לפני צדיק קדוש וביקש את ברכתו: "אני מבקש להרחיב את 
העסק, ולשם כך היגשתי לבנק בקשה לקבלת הלוואה בסכומים נכבדים ובתנאים 
נוחים. ועתה בודקים הם את יציבות עסקיי, והאם ביכולתי להחזיר את ההלוואה. 

שיתרשמו ממני לטובה, וההלוואה תאושר". דממה שררה בסוף דבריו.  יברכני הרב
משארכה השתיקה רכן האיש אל הצדיק, וחזר על הבקשה: "יברכני הרב שאקבל 
את ההלוואה". ראה הרב שהאיש לא הבין את הרמז, ולחש לו בקול: "מעודי נזהרתי 

איש וקרא: שלא לקלל שום יהודי! מוכן אני להעניק לך ברכות בלבד!" נרעש ה
"וודאי, רבי, בברכה חפצתי". "לא, כי בקללה חפצת", הבהיר הרב, ואני אינני 
ְַׁאָתה ֹלא  ְָׁך ו מקלל! קללה מפורשת אנו קוראים בתוכחה בפרשת 'כי תבוא': "הּוא יַלְׁו
ָת גֹויִם  ְַׁהֲעַבטְׁ ַתלְׁוֶנּו! )כ"ח מ"ד(; אם בברכה חפצת, הרי היא אמורה בפרשתנו: "ו

ְׁאַ  ָתה ֹלא ַתֲעבֹט ּוָמַשלְָׁת בְׁגֹויִם ַרִבים ּובְָׁך ֹלא יִמְׁשֹלּו" )ט"ו ו'(. עמד האיש נבוך ַרִבים ו
ולא ידע את נפשו. והצדיק פנה אליו בקול מפייס: "אם בברכה אתה חפץ, אדרבה, 
בקש שתשרה הברכה בעסקך, ושיהיה ביכולתך להגדיל את עסקך בלי שתקח 

אתה משעבד את העתיד עבור ההווה, כפי שאומר הלוואות. ההלוואות הן קללה, 
ְֶׁעֶבד ֹלוֶה לְִׁאיש ַמלְׁוֶה" )כ"ב ז'(.  שלמה במשלי: "ָעִשיר בְָׁרִשים יִמְׁשֹול ו

 ג. מהו ההבדל בין עני לאביון?

על הפס': "אפס כי לא יהיה בך אביון" )ט"ו ד'( כותב רש"י: ולהלן הוא אומר )פסוק 
א בזמן שאתם עושים רצונו של מקום, אביונים באחרים י"א( "כי לא יחדל אביון", אל

 –אביונים בכם. מה יש בימינו יותר  -ולא בכם, וכשאין אתם עושים רצונו של מקום 
עניים או אביונים? בעזרת השם ובעזרת הביטוח הלאומי ובסיוע  של גומלי חסדים 

שיך: אביון דל אין בינינו הרבה עניים, אך לצערנו יש ויש אביונים; כפי שרש"י ממ
מעני, ולשון אביון שהוא תאב לכל דבר. ולפי זה כל מי שאינו שמח בחלקו ומתאווה 
לביתו/למכוניתו/לעשרו של חברו, נחשב הוא בעיני התורה לאביון, כי יש לו תאבון 

 –הרבה,  כמו עשו )"יש לי רב"  –של רעבתן שלעולם לא ישבע... מי שיש לו 'רב' 
רוץ להשיג ולקנות עוד ועוד, יחיה כל חייו חיים מתסכלים בר' (, מרגיש שהוא במי

ומתישים וירוץ כל חייו כדי להרבות את הונו, אך מי שיש לו 'כל' כמו יעקב, יחיה 
חיים שלווים ומאושרים, חיים של 'עשיר' אמיתי, שהרי הוא מסתפק במועט ושמח 

 בחלקו. וכבר הבטיחנו הקב"ה בפרשה: "לא תחסר כל בה"!
 רחמים שהם אהבה  –ַתן ְלךָ ַרֲחִמים ְוִרַחְמךָ" )י"ג י"ח( ד. "ְונָ 

אור החיים שואל מדוע נותן לנו ה' רחמים לאחר הפעולה בעיר הנדחת; ועונה: "לפי 
מעשה זה  –שציווה על על עיר הנדחת שיהרגו כל העיר לפי חרב, ואפילו בהמתם 

והיו לאכזר, וזה יוליד טבע האכזריות בלב האדם... ונכרתה מהם שורש הרחמים 
יהיה נשרש ברוצחי עיר הנדחת. ולזה אמר להם הבטחה שיתן  להם ה' "רחמים"; 
הגם שהטבע יוליד בהם האכזריות, מקור הרחמים )=הקב"ה( ישפיע בהם "כח 
הרחמים" מחדש לבטל כח האכזריות שנולד בהם מכח המעשה... ואין השם מרחם 

 אלא לרחמן".
על "ורחמך" לא במשמעות הרגילה של 'רחמים', ואני הקטן חשבתי לפרש את הפו

כי אם בהוראת 'אהבה'. וידוע שאונקליס מתרגם את הפועל 'אהב' בשורש 'רחם': 
ַחם ית ה'; אברהם רחימא=אברהם האהוב.  הוראה זו של  "ואהבת את ה' "... =וִתרְׁ

אני אוהב  –"ארחמך )=ארחומך( ה'  –אהב=רחם נמצאת אף בעברית: תה' י"ח ב' 
ך השם. גם 'ֶרֶחם' האשה גזור משורש זה, באשר הוא האיבר האהוב ביותר אות
; וידוע מה שאמרה לאה בהולדת , והוא עוטף ברחמים ובאהבה את הוולדעליה

ָהַבנִי ִאיִשי" )בר' כ"ט ל"ב(  באמצעות הרחם )=לידת ילדים(  –ראובן: "ִכי ַעָתה יֶא 



 מפגשי חוויה ותרבות – חברותא

 שיעורים בעברית ובערבית; גם דרך הסקייפ.
 שיחות ודרשות לשבתות ולחגים.

פיוטים, שירים וסיפורים בליווי  –יהדות ספרד 
 מצגות וסרטים.  

 /חתן.מגוון נושאים לוועדים, לשבת/תרבות
 שעשועונים, חידות וחידודים.

 כתיבה מוזמנת, עריכה, ניקוד והגהה.
 חונכות של תלמידים הזקוקים להעשרה. 

 09-8335016 —משה אוסי 

 

שמעורר את רגשות האהבה  עולה האשה לדרגת אם, דבר –שהוא מקור האהבה 
לאחר  -אני מבין את החזרה של השורש 'רחם' כך  -של הבעל. ומכאן לפסוקנו 

מעשי האכזריות זקוק האדם לרחמי שמים, שימחלו לו את עוון ההרג, אך אין 
)="ורחמך"(  להסתפק ברחמים, והאדם זקוק להבטחה שגם אהבת ה' חוזרת אליו

 למרות המעשה הקשה שעשה.
 בלשן, למדן, עורך עלון, עורך ערבים על יהדות ספרד ועוד. משה אוסי

 

 
 

 

 סיור לילי בי"ם עם חוויה של סליחות בכותל - 

מונטיפיורי. בנחלאות ונספר את סיפורן של השכונות שהוקמו בסיועו של משה  נסייר
 סיפורי 'בוסתן ספרדי'. ביקור בבתי כנסת.

.נמשיך לימין משה ומשכנות שאננים 
.נתהלך ברובע היהודי, נבקר בביהכ"נ הרמב"ן ונקרא מפיוטי ר' יהודה הלוי 
 .נסיים באמירת סליחות בכותל 
.הסיור ילווה בשירת פיוטי סליחות ובסיפורים על ירושלים 
תיים וחצי )בתי"ס וקבוצות יכולות לבחור ימים וזמנים יציאות בשש בערב. חזרה בש

 .(כרצונם
 תלוי במספר הנרשמים. –המחיר 

  09-8335016 הרשמה: משה אוסי

 


