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גליון מס' 160 
כב' תשרי התשע”ה 

זמני כניסת השבת
כניסת החג                       17:46      17:32       17:37      17:50
צאת החג                     18:45      18:43       18:43      18:46
כניסת שבת בראשית        17:44      17:29       17:35      17:47
צאת שבת                     18:42      18:41       18:41      18:43

ת”א        ירושלים       חיפה        ב”ש

עלון שבת לכלל ישראל

לפנינו  ניצבת  תקדים  וחסרת  מרתקת  תופעה 
בהלכות הנוגעות להזכרת ושאילת גשמים. אין 
צורך להאריך בחשיבות שיש לגשם לאדם בכלל 
"למטר  שם  ישראל,  ארץ  כמו  לארץ  ובייחוד 
השמים תשתה מים". ובכל זאת, חרף העובדה 
אנו  הארץ  על  לבוא  הגשמים  של  זמנם  שהגיע 
אותם.  מלבקש  וקצת  שבועיים  במשך  נמנעים 
גשמים  גבורות  להזכיר  מתחילים  אנו  עצרת  בשמיני 
בברכת מחיה המתים, אך את שאלתם בברכת השנים אנו 

דוחים להלכה עד ז' במרחשוון.
נעוץ  הגשמים  בשאלת  לדחייה  הטעם  חז"ל,  פי  על 
בדאגתם של חכמים, עוד בזמן בית המקדש, לעולי הרגל, 
שבבל.  ביתם  אל  מירושלים  חזרו  הסוכות  חג  שלאחר 
היות וההליכה ארכה שבועיים וקצת וגשמים היו מכבידים 
מאד על הדרך, תקנו חכמים לטובתם לדחות את שאילת 

הגשמים עד שאחרון העולים ישוב לביתו שבבל.
לאחר החורבן

אך מה קורה לאחר החורבן, כשכבר אין עולי רגלים? האם 
אז ראוי להתעכב עם שאילת הגשמים כשארץ ישראל כה 

זקוקה לגשמים?
הריטב"א בחידושיו למסכת תענית סובר שכשאין מקדש 

בטלה התקנה, ויש לשאול גשמים החל משמיני עצרת:
)=בזמן החורבן( מודו דמשעה שהתחיל להזכיר מתחיל 
ובערב  האחרון...  טוב  מיום  להזכיר  ומתחיל  לשאול, 
למוצאי יום טוב שהוא חול ויש בו שאלה מתחיל לשאול.
לעומתו, רבנו נסים חולק וסובר שגם לאחר החורבן קיימת 

תקנה זו:
לירושלים  ברגל  הסביבות  בכל  מתאספין  שהיו  לפי 
כמו שעושין גם היום, ומפני העולים הללו ראוי שנאחר 

הרב עידו פכטר

המציאות בימינו דורשת לשאול גשמים בארץ כבר משמיני עצרת, אך 
מתקנת חכמים לשאול בז' מרחשוון. מן המקורות ייתכן ועולה שלא צריך 

סנהדרין כדי להחזיר את התקנה למקורה

זמן שאילת גשמים בימינו

השאלה, שהיא היתה עיקר התקנה.
הר"ן מעיד אפוא על שימור המנהג לעלות לרגל לירושלים, 
גם כשאין מקדש, בשלושת הרגלים. סיבה זו היא מספקת, 
הר"ן  כשיטת  כנה.  על  התקנה  את  להותיר  כדי  לדעתו, 
פסקו רוב הראשונים, וכך אנו נוהגים למעשה היום לדחות 

את שאלת הגשמים עד ז' מרחשוון.
שתי שאלות

הראשונה  זו.  קצרה  סקירה  בעקבות  עולות  שאלות  שתי 
לעלות  כדי  בו  עידן  בימינו,  הדין  להיות  אמור  מה  היא 
צורך  אין  בגולה  הבית  אל  ממנה  לשוב  או  לירושלים 
מספר  או  אחד  יום  מספיק  היותר  לכל  אלא  בשבועיים 
או  מעכב  גורם  איננו  כבר  ממוצע  שגשם  עוד,  מה  שעות. 
שבחורף  והראיה  והטיסות.  הנסיעות  על  מקשה  אפילו 
כלי התחבורה המוגנים שלנו מתפקדים כמעט באופן זהה 
לזמני הקיץ. האם לפיכך ראוי להשיב את שאילת הגשמים 

אל תאריכם המקורי – שמיני עצרת?
שאלה שניה היא מה קורה בחוץ לארץ. כל האמור עד כה 
נוגע לשאילת גשמים בארץ ישראל, בה מתחשבים בעולי 
עצמה,  בבבל  נהוג  היה  מה  אך  בבל.  אל  השבים  הרגל 
ומכאן יש לשאול כיצד יש לנהוג בחוץ לארץ – במקומות 

בהם זמני הגשמים אינם תואמים לארץ ישראל?
חשיבה מחודשת

לגבי השאלה הראשונה, אינני מכיר התייחסות מפורשות 
קהילות  דבר.  עמא  מה  חזי  פוק  אבל  לשאלה,  בפוסקים 
בז'  גשמים  לשאול  אלה,  בימינו  גם  עדיין,  נוהגות  ישראל 
במרחשוון, כתקנת חכמים מזמן בית המקדש. אך על כך 
ראוי לתת את הדעת. אם אנו מאמינים בלב שלם בדברי 
התורה כי הגשמים בארץ ישראל הם מתנת הבורא ותלויים 

לשמיני עצרת ופרשת בראשית

www.alonshabbat.com ו – י כולם? הרשם באתרנ ל לפנ י ן במי ו רוצה לקבל את העל

מערכת מסביב לשולחן 
מברכת את קהל קוראיה וכל בית 

ישראל בברכת חג שמח
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בנו ובמעשינו, ואם בימינו מדינת ישראל נמצאת במצב בו 
היא זקוקה באופן דחוף לגשם – האין ראוי בימינו להקדים 
את השאלה לשמיני עצרת ולבקש על הדבר החיוני כל כך 

לקיומנו בארץ?
ואם תאמר שאין בידינו לשנות תקנות חז"ל ואנו זקוקים 
שלאחר  שסברה  ראשונים  סיעת  מצאנו  הרי  לסנהדרין, 
צורך  ואין  עצרת,  לשמיני  הגשמים  שאלת  חזרה  החורבן 
אלה  של  לדעתם  וגם  הסנהדרין.  של  מיוחדת  בתקנה 
שהשאירו את זמן השאלה בז' מרחשוון הטעם הוא מפני 
כן היתה חוזרת  ומשמע שאלולי  עולים לרגל,  שיש עדיין 
לא  שהדבר  נראה  כולם  לדעת  כלומר,  לזמנה.  השאלה 
תלוי בסנהדרין וחוזק התקנה העיקרית אלא הדבר עשוי 
להשתנות על פי חילופי הזמנים. ומדוע אפוא שלא תחזור 

השאלה לשמיני עצרת? נקודה למחשבה.
זמנים שונים תקנו

ועתה לשאלה השנייה. הגמרא במסכת תענית התחבטה 
בשאלה מתי יש לשאול גשמים בבבל וקבעה שיש לעשות 
זאת לאחר 'שישים יום לתקופה', ובלשוננו: כ"ב בנובמבר. 

הסיבה לכך היא שזה הזמן שבו בבבל נצרך הגשם.
שונה  שאקלימן  מבבל,  הרחוקות  ארצות  לגבי  מה  אך 
או  לאחר  יהיה  ניתן  שם  האם   – הפוך  אף  ולעתים  מבבל 
משמע  הרמב"ם  מן  הגשמים?  שאילת  זמן  את  להקדים 

שכן:
מה  כל  וכן  לה.  דומה  שהוא  וכל  ישראל  בארץ  זה  וכל 
שייאמר הלאה בזמני התעניות אינו אלא בארץ ישראל 
וכל מקום שאוירו קרוב לאוירה, אבל בשאר הארצות הרי 
תהיה השאלה בזמן הראוי לגשמים באותו המקום והרי 
אותו הזמן כאלו הוא שבעה במרחשון. )פירוש המשנה 

תענית א, ג(

לאמר: כל מקום נוהג לגבי שאלת גשמים בזמן השייך לו. 
לפי  לנהוג  צריך  מקום  שכל  סבר  י(  ד,  )כלל  הרא"ש  גם 
האקלים שלו ולא להיגרר אחרי בבל. אף על פי כן, המנהג 
שפשה בעם ישראל שימר את מנהג בבל, לשאול גשמים 
היום.  נוהגים  למעשה  וכך  לתקופה,  יום  שישים  לאחר 
הטעם לכך הוא שבבל היתה המייצגת של הגלות באותם 
בלי  הגלות,  לכל  הלכה  נקבעה  ומשם  התקנה,  של  זמנים 
חילוק מקומות )עם זאת, אם יש מקום בחו"ל בו הזמנים 
לשאול  יכולים  בבבל  קיץ  כשיש  גשם  צורך  ויש  הפוכים 

גשמים בשומע תפילה(.
בכל  כן.  הדין  אין  גשמים  הזכרת  שלעניין  להדגיש  חשוב 
וזאת  עצרת,  בשמיני  גשמים  להזכיר  מתחילים  העולם 

מפני שארץ ישראל היא העיקר ואחריה כולם נגררים.
אתגר השעה

הראשונה  לשאלה  מאד  חשובה  והרא"ש  הרמב"ם  דעת 
ששאלנו. אם גדולי ראשונים אלה מודים ששאלת גשמים 
המקומי,  האקלים  לצרכי  להתאימו  וראוי  נזיל  דבר  היא 
בו  לזמן  בחזרה  התאריך  להזזת  סניף  עוד  שנמצא  הרי 
יכולים להרשות  אנו זקוקים להם. והלא כאן בארץ איננו 
לעצמנו לאבד אפילו מספר ימים מועט שהיו יכולים לרדת 

בהם גשמים.
דומה שזהו תפקידה העיקרי של הרבנות הראשית היום 
בארץ ישראל. עליה לדעת לא רק לחבר תפילות מיוחדות 
להתמודד  אלא  תפילה,  עצרות  לערוך  או  בצורת  לשעת 
כפי  המודרנית,  למציאות  ההלכה  התאמת  שאלת  עם 
בטוח  לא  כלל  שראינו,  כפי  הגשמים.  בעניין  בכך  שנגענו 
שיש צורך בסנהדרין ודי בשכל ישר כדי לשקול להקדים 

את זמן שאילת גשמים לשמיני עצרת. לו יהי.
    הכותב הינו רב קהילת ‘ישראל הצעיר’ רמת פולג, נתניה

   

עיונים בפרשות השבוע על דרך הפשט
מאת הרב עידו פכטר

“האם אהבתו של יעקב לרחל היתה אהבה ממבט ראשון, ואת מי בסוף הוא אהב יותר – את 
רחל או את לאה? כמה פעמים ביקר אברהם אבינו בארץ כנען? כמה גאולות ממצרים היו? 
האם כל עם ישראל שרד את מכת בכורות? האם הקב”ה באמת מעוניין בקרבנות? והאם 

נדב ואביהוא היו חוטאים או קדושים? 

שאלות מרתקות אלו, ועוד רבות אחרות, עומדות במוקד הספר ‘עומק הפשט’ מאת הרב 
עידו פכטר. תוך עיון בפשוטו של מקרא ותשומת לב לרמזים שונים שנשתלו בתוכו, מאיר 
הספר את פרשות השבוע באור מרענן ובלתי שגרתי, וחושף עובדות וסיפורים מפתיעים 
הטמונים בטקסט המוכר והידוע. המסרים והסיפורים המתגלים לאורך העיון בספר, זוכים 
אצל המחבר למבט אקטואלי ועדכני אשר מביא את פרשת השבוע ללב לבם של הנושאים 

הבוערים היום בחברה הישראלית ובמדינה היהודית המתחדשת.”

  alonshabbat@gmail.com  054-2016283  |  052-2518981 :להזמנות ורכישה
נקודות מכירה - כפר סבא, רעננה, גבעת שמואל, פתח תקוה, נתניה, ראשון לציון, יו"ש    

קריאה מרעננת ומפתיעה 
בפרשות השבוע, עם מבט 

עכשווי לסוגיות השעה

בהוצאת ‘מסביב לשולחן’

עומק הפשט עמודים!   כ-600 כרכים!  2 

                 עכשיו במחיר מבצע!מתנה נפלאה לשנה החדשה!

הרב עידו פכטר, רב קהילת ישראל הצעיר ברמת פולג, נתניה. עורך עלון "מסביב לשולחן"
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האשה שנתת עמדי
ַמֲעֶׂשה ְּבָחִסיד ֶאָחד ֶׁשָהָיה ָנׂשּוי ַלֲחִסיָדה ַאַחת ְוֹלא 

ֶהֱעִמידּו ָּבִנים ֶזה ִמֶּזה.
ָאְמרּו: ֵאין ָאנּו מֹוִעיִלים ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְּכלּום.

ָעְמדּו ְוֵגְרׁשּו ֶזה ֶאת ֶזה.
ָהַלְך ֶזה ְוָנָׂשא ְרָׁשָעה ְוָעְׂשָתה אֹותֹו ָרָׁשע;

את ְלָרָׁשע ְוָעְׂשָתה אֹותֹו ַצִּדיק, ְוָהְלָכה זֹו ְוִנּשֵׂ
ה. ֱהֵוי – ֶׁשַהּכֹל ִמן ָהִאּׁשָ

)מדרש בראשית רבה, פרשה יז, ז(

נעשה אדם
הּוא  רּוְך  בָּ דֹוׁש  ַהקָּ ׁש  קֵּ בִּ ֶשׁ ָעה  ָשׁ בְּ ַאָחא:  ַרב  ר  ָאמִַ

ֵרת, ׁ ַמְלֲאֵכי ַהשָּ ִלְברֹאת ֶאת ָהָאָדם ִנְמַלְך בְּ
ָאַמר ָלֶהם: "ַנֲעֶשׂה ָאָדם" )בראשית א, כו(.

ָאְמרּו לו: ָאָדם ֶזה ָמה ִטיבֹו?
ֶכם. לָּ ׁ ה ִמשֶּ ֵהא ְמֻרבָּ ָאַמר ָלֶהם: ָחְכָמתֹו תְּ

ֶמה ָעָשׂה?
ה ָועֹוף ְוֶהֱעִביָרם ִלְפֵניֶהם. ֵהָמה ַחיָּ ל בְּ ס כָּ נֵּ כִּ

ל ֵאּלּו? מֹוָתם ֶשׁ ָאַמר ָלֶהם: ָמה ְשׁ
ְוֹלא ָיְדעּו.

ְוֶהֱעִביָרם  ָועֹוף  ה  ַחיָּ ֵהָמה  בְּ ל  כָּ ס  נֵּ כִּ ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ָרא  בָּ ֶשׁ ָון  כֵּ
ל ֵאּלּו? מֹוָתם ֶשׁ ְלָפָניו, ָאַמר לֹו: ָמה ְשׁ

ָמל, ָלֶזה  ָאַמר: ָלֶזה ָנֶאה ִלְקרֹותֹו ׁשֹור, ָלֶזה ֲחמֹור, ָלֶזה סּוס, ָלֶזה גָּ
ם. ר, ְוֵכן ְלֻכלָּ ֲאִרי, ָלֶזה ֶנֶשׁ

ְמָך? ה ָמה ִשׁ – ְוַאתָּ
ְראֹות ָאָדם. ָאַמר לֹו: ֲאִני ָנֶאה ְלִהקָּ

ה? – ְוָלמָּ
ְבֵראִתי ִמן ָהֲאָדָמה. נִּ ֶשׁ

ִמי? – ַוֲאִני ָמה ְשׁ
ְראֹות "ֲאֹדָני". ָאַמר לֹו: ְלָך ָנֶאה ְלִהקָּ

ה? – ְוָלמָּ
ִרּיֹוֶתיָך. ה ָאדֹון ְלָכל בְּ ַאתָּ ֶשׁ

)פסיקתא רבתי יד, ט( 

קין והבל
אֶמר ַקִין ֶאל ֶהֶבל ָאִחיו" "ַוֹיּ

ק ֶאת ָהעֹוָלם. ָאַמר ַקִין ְלֶהֶבל: ּבֹוא ּוְנַחלֵּ
ָאַמר לֹו: ֵהן.

ְרָקעֹות. ְלְטִלין ַוֲאִני ֶאת ַהקַּ טַּ ה ֶאת ַהמִּ ָאַמר ַקִין: טֹל ַאתָּ
אן. ִהְתִחיל ֶהֶבל ִלְרעֹות ֶאת ַהֹצּ

י. לִּ ה עֹוֵמד ָעֶליָה ֶשׁ ַאתָּ ָאַמר לֹו ַקִין: ֲאָדָמה זֹו ֶשׁ
י. לִּ ה ָלבּוׁש ֶשׁ ַאתָּ ָאַמר לֹו ֶהֶבל: ֶצֶמר ֶזה ֶשׁ

ֶזה אֹוֵמר: ֲחֹלץ!
ַרח! ְוֶזה אֹוֵמר: פְּ

ָקם ַקִין ֶאל ֶהֶבל ָאִחיו"  ְך – "ַויָּ ִמּתֹוְך כָּ
ְקָעה ְלַהר, ִהְתִחיל ַקִין רֹוֵדף ַאֲחָריו ֵמַהר ְלִבְקָעה ּוִמבִּ
יו. ְחתָּ ח ֶהֶבל ֶאת ַקִין ְוָנַפל תַּ ֶזה ְוִנצַּ ֶאְחזּו ֶזה בָּ נֶּ ַעד ֶשׁ

ה  עֹוָלם, ָמה ַאתָּ ֵנינּו בָּ ְך ִהְתִחיל צֹוֵוַח: ֶהֶבל ָאִחי! ְשׁ ָרָאה ַקִין כָּ ּוְכֶשׁ

א?... הֹוֵלְך ְואֹוֵמר ְלַאבָּ
יחֹו. א ָעָליו ֶהֶבל ַרֲחִמים ְוִהנִּ ִנְתַמלֵּ

ד ָעַמד ָעָליו ַקִין ַוֲהָרגֹו. ִמיָּ
ָהָיה ָנתּון  ד ֶשׁ ָקם ַקִין ֶאל ֶהֶבל ָאִחיו" )שם(, ְמַלמֵּ ֱאַמר: "ַויָּ נֶּ ֶזהּו ֶשׁ

יו. ְחתָּ תַּ
ְוֵאיְך ֲהָרגֹו?

ָיָדיו  בְּ ַחּבּורֹות  ַחּבּורֹות  ִציעֹות,  פְּ ִציעֹות  פְּ ּבֹו  ְוָעָשׂה  ֶאֶבן  ָנַטל 
ארֹו  יַע ְלַצוָּ ִהגִּ ָמה יֹוֵצאת, ַעד ֶשׁ ֹּלא ָהָיה יֹוֵדַע ֵמֵהיָכן ְנָשׁ ּוְבַרְגָליו, ֶשׁ

ָוֵמת.
אֹותֹו  ין  ִשׁ ְמַבקְּ ֵאין  ֶשׁ י,  ְוִאמִּ ָאִבי  ֵני  ִמפְּ ֶאְבַרח  ָאַמר:  ֲהָרגֹו  ֶשׁ ָון  כֵּ

א ֲאִני ְוהּוא. עֹוָלם ֶאלָּ ֵאין ַאֵחר בָּ י, ֶשׁ נִּ א ִממֶּ ֶאלָּ
רּוְך הּוא, דֹוׁש בָּ ד ִנְגָלה ָעָליו ַהקָּ ִמיָּ

ה ָיכֹול, ַני ֵאין ַאתָּ ה ָיכֹול ִלְבֹרַח, ִמפָּ ֵני ֲאבֹוֶתיָך ַאתָּ ָאַמר לֹו: ִמפְּ
"ֵאי ֶהֶבל ָאִחיָך?" 

ׁשֹו  ְמַבקְּ ֲאִני  ֶאְצִלי?  ׁשֹו  ְמַבקְּ ה  ַאתָּ ָמה  י,  ָיַדְעתִּ ַקִין: ֹלא  לֹו  ָאַמר 
ֵמי ָאִחיָך ֹצֲעִקים  ע, "קֹול דְּ רּוְך הּוא: ָרָשׁ דֹוׁש בָּ ֶאְצְלָך. ָאַמר לֹו ַהקָּ

ֵאַלי ִמן ָהֲאָדָמה" 
ט ּתּוִתים ְוָאַכל. ה ְוִלקֵּ ְכַנס ְלִגנָּ נִּ ל ְלֶאָחד ֶשׁ ָמָשׁ

ה ָרץ ַאֲחָריו, נָּ ַעל ַהגִּ ְוָהָיה בַּ
ָיְדָך? ָאַמר לֹו: ָמה בְּ

לּום. ָיִדי כְּ ָאַמר לֹו: ֵאין בְּ
ָאַמר לֹו: ַוֲהֹלא ָיֶדיָך ְמֻלְכָלכֹות...

חרטת קין
ׁשּוָבה ֵצא ּוְגֵלה ִמן  רּוְך הּוא: הֹוִאיל ְוָעִשׂיָת תְּ דֹוׁש בָּ ָאַמר לֹו ַהקָּ

ה – קֹום ַהזֶּ ַהמָּ
ֶאֶרץ נֹוד" ב בְּ ֶשׁ ְפֵני ה' ַויֵּ ֵצא ַקִין ִמלִּ ד "ַויֵּ ִמיָּ

יו. ְחתָּ ְעַזַעת ִמתַּ ָהָיה הֹוֵלְך ָהְיָתה ָהָאֶרץ ִמְזדַּ ל ָמקֹום ֶשׁ ָצא כָּ יָּ ֶשׁ כְּ
ְעְזעֹות ְואֹוְמרֹות: ַמהּו ֶזה? ְוָהיּו ַחּיֹות ּוְבֵהמֹות ִמְזדַּ

רּוְך הּוא  דֹוׁש בָּ ַהקָּ ְוָגַזר  ָאִחיו  ֶהֶבל  ָהַרג ֶאת  ַקִין  ָלזֹו:  זֹו  אֹוְמרֹות 
ְהֶיה" )שם שם, יב(, ֵנֵלְך ֶאְצלֹו ְוֹנאְכֶלּנּו. ָעָליו: "ָנע ָוָנד תִּ

ל ֶהֶבל. מֹו ֶשׁ ַע דָּ סֹות ּוָבאֹות ֶאְצלֹו ִלְתֹבּ נְּ ְוָהיּו ִמְתכַּ
ְנחּוָמא בראשית, ט(;  )מדרש תַּ

"ְּביֹום ֲעׂשֹות ה' ֱאֹלִהים ֶאֶרץ ְוָׁשָמִים" )בראשית ב, ד(
משל ְלֶמֶלְך ֶׁשָהיּו לֹו ּכֹוסֹות ַּדִּקים.

ָאַמר ַהֶּמֶלְך: ִאם ֲאִני נֹוֵתן ָּבֶהם ַחִּמין ֵהם ִמְתַּבְּקִעים, צֹוִנין – ֵהם 
ַמְקִריִסים.

ּוֶמה ָעָׂשה?
ֵעֵרב ַחִּמין ְּבצֹוִנין ְוָנַתן ָּבֶהם ְוָעְמדּו.

ָּכְך ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא:
ִאם ּבֹוֵרא ֲאִני ֶאת ָהעֹוָלם ְּבִמַּדת ָהַרֲחִמים – יְהיּו ֲחָטָאיו ְמֻרִּבים,

ְּבִמַּדת ַהִּדין – ֵהיַאְך ָהעֹוָלם ָיכֹול ַלֲעֹמד? 
ֶאָּלא ֲהֵרי ֲאִני ּבֹוֵרא אֹותֹו ְּבִמַּדת ַהִּדין ּוְבִמַּדת ָהַרֲחִמים – ְוַהְלַואי 

ַיֲעמֹד. 
)מדרש רבה לחומש בראשית, פרשה יב, יד( 

הכותבת היא ראש החוג לגיל הרך,
 המכללה האקדמית הדתית לחינוך “שאנן”, חיפה
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אדם וחוה בבחירה חופשית
אין  בחירה.  חופש  שנקרא  נפלא  נכס  יש  לכולנו 
אדם שלא עושה שימוש סדיר ותדיר בכלי החשוב 
משתמשים  שאנו  נראה  נתבונן  אם  אולם  הזה, 
לדברים  מאשר  יותר  הרבה  טכניים  לדברים  בו 
מאשר  יותר  הרבה  בכך  מה  של  לעניינים  תכניים, 
לעניינים מהותיים ומשמעותיים. אנשים משתמשים 
כל העת בחופש הבחירה שלהם כדי להחליט מה 
לאכול ומה לשתות, מה ללבוש הבוקר ולאן ללכת 
על  פחות  בו  משתמשים  אנו  זאת  לעומת  בערב. 
מה  להאמין,  במה  עצמאי  באופן  להחליט  מנת 
הערכים  את  ניישם  כיצד  לנו,  שחשובים  הערכים 
שאנו דוגלים בהם בחיי היום-יום, ועוד שאלות הרות משמעות 
כיוצא באלה. בנושאים אלה אנו מתפתים מבלי משים לתפקד 
ונוטים  החברתית,  להשפעה  ובהתאם  האינרציה  חוק  על-פי 
לעשות היום ומחר את שעשינו אתמול מבלי להפעיל באופן 

רציני את חופש הבחירה.
האם אדם וחווה הפעילו בחירה חופשית או שלא היה בידם 
זכו  שהם  סבורים  בחיי  ורבינו  הרמב"ן  כלל?  בחירה  חופש 
לבחירה ולרצון חופשי רק לאחר שאכלו מהפרי האסור, ואילו 
קודם לכן הם עשו כל פעולותיהם באופן טבעי והכרחי כדרכם 
של בעלי החיים. אולם רוב הפרשנים מסתייגים מפירוש זה, 
שכן אם לאדם וחווה לא היה חופש בחירה לפני האכילה מעץ 
אותם  ולהעניש  לאכול  לא  עליהם  לצוות  ניתן  כיצד  הדעת, 

לאחר האכילה? 
לפני  עוד  חופשי  וברצון  בדעת  ניחנו  וחווה  אדם  אם  ברם, 
החטא, מה השתנה בעקבות האכילה מפרי עץ הדעת? שאלה 
זו הביאה הוגים ופרשנים להבחנות שונות בדבר השינוי שחל 
החטא  קודם  בין  הראשון  הזוג  של  והבחירה  הדעת  במצב 
לאחריו. לפי דברי רש"י היתה לאדם וחווה דעת, והדבר ניכר 
החיים,  לבעלי  מתאימים  שמות  להעניק  ידע  שהאדם  בכך 
בעקבות  הרע  יצר  כניסת  הרע.  יצר  בהם  היה  לא  הם  אולם 
אדם  שבגללה  הארוטית  המשיכה  את  שהביאה  היא  החטא 

וחווה חשו בושה בעירומם, בעוד שקודם לכן לא התבוששו.

בעקבות פרשני המקרא
רבי חיים מוולוז'ין בספרו 'נפש החיים' )א,ו( סבור שהאכילה 
שהיה  הרע,  שיצר  בכך  האדם  אצל  שינוי  יצרה  הדעת  מעץ 
ולכן  ממנו,  חלק  להיות  הפך  לאדם,  חיצוני  לכן  קודם 
ההתמודדות בין הנטיה לטוב ולרע הפכה מאז האכילה להיות 

קשה ומסובכת לאין ערוך.
אצל  שלט  השכל  האכילה  שלפני  טוען  ספורנו  עובדיה  רבי 
לשליטת  נתון  להיות  החל  הוא  ובעקבותיה  וחווה,  אדם 
הדימיון. ספורנו סבור שהנחש הוא מעין ביטוי מטפורי לכוח 
המדמה של האדם שהוא האמצעי המוביל את התאווה לחטא. 
אדם  החטא  שלפני  הדעת  על  להעלות  שאין  סבר  הרמב"ם 
החטא  שבעקבות  הרי  כך,  היה  אילו  דעת?  חסרי  היו  וחווה 
מורה  בספרו  נשכר?!  יצא  שהחוטא  ונמצא  בדרגה,  עלו  הם 
הנבוכים )ח"א פ"ב( מסביר הרמב"ם שאדם וחווה היו יצורים 
חל  גם קודם החטא, אולם בעקבותיו  ובעלי בחירה  תבוניים 
היו  הם  הדעת  עץ  חטא  לפני  ביותר.  משמעותי  שינוי  אצלם 

ודן  האנושיות,  מהמוסכמות  המתעלם  מוחלט,  שכל  בעלי 
הכרה  של  עולם  ו"שקר",  "אמת"  של  מוחלטים  מושגים  לפי 
עובדתית, ואילו לאחר האכילה מעץ הדעת טוב ורע הם ירדו 
בדרגתם לעולם של מושגים יחסיים, עולם של "טוב" ו"רע". 
האנושיות  למוסכמות  כפופים  להיות  הפכו  הם  זו  מסיבה 
ולמושגים המקובלים בין הבריות, מושגים שאינם רציונאליים 
טהורים. לפני החטא הם חיו בעולם של "נכון ו"לא נכון", ואילו 
לאחריו הם עברו לחיים של "נכון" ו"לא נכון לדעתי", או "טוב 
השכליות  העובדות  מתפיסת  המעבר  בעיניי".  ו"רע  בעיניי" 
לדעת  מסביר  האנושיות  המוסכמות  לעולם  המוחלטות 
לאחר  בעירומם  חשו  וחווה  שאדם  הבושה  את  הרמב"ם 

החטא, בעוד שקודם לכן לא התבוששו.
ורב- מקורי  פתרון  לדעתי  מציעה  נוספת  פרשנית  גישה 

משמעות לסוגייה זו. גישה זו מופיעה בספרו של רבי אליעזר 
אשכנזי, מחכמי המאה ה-16, 'מעשי' ה''. הוא מסביר שהאדם 
יכולת  אולם  בחירה,  בעל  כיצור  מלכתחילה  אמנם  נברא 
כוח  של  אינטנסיבי  לחיזוק  נדרשה  בטוב,  שלו  הבחירה 
ומתרגלים  בסבלנות  מתאזרים  וחווה  אדם  היו  אילו  ההרגל. 
ולבחור  להמשיך  בנקל  יכולים  היו  הם  האל,  לצו  להישמע 
ראשית  עם  מייד  תאוותם  פיתויי  אחרי  שהלכו  כיוון  בטוב. 
להתפתות  הנטייה  את  דווקא  באישיותם  חיזקו  הם  דרכם, 

לתאוות, ולא את היכולת לרסן אותן.

אדם וחוה בטירונות
שמוכר  האנושי  הניסיון  עם  אחד  בקנה  עולה  זו  פרשנות 
חדשה,  חיים  דרך  באדם  להטמיע  רוצים  כאשר  לכולנו. 
דורשים ממנו לעשות את צעדיו הראשונים מתוך כניעה וציות 
יסודות  שבנה  לאחר  רק  תבונית.  בחירה  מתוך  ולא  עיוור, 
עשייה  אצלו  לפתח  מתחילים  טובים  הרגלים  של  מוצקים 
הדבר  דומה  חופשית.  ובחירה  אישי  רצון  על  המבוססת 
לדרכם של ילדים קטנים שנדרשים לציית להוריהם כמו גם 
לגננת בגן מבלי להבין היטב את כל ההוראות הניתנות להם. 
ביצוע  יכולות  לפתח  וראויים  יהיו מסוגלים  כך  ככל שיגדלו, 
מתוך הבנה. כך גם אצל חיילים בצבא, שלב הטירונות דורש 
משמעת של ציות לפקודות ללא הבנה וללא חופש בחירה. 
את  ולשכלל  הראש",  את  "להגדיל  החייל  אמור  בהמשך 

יכולתו לבצע פעולות מתוך בחירה חופשית. 
אדם וחווה קודם החטא היו בשלב הטירונות. הם היו אמורים 
מנת  על  אוטומאטיים,  ומשמעת  ריסון  עת  באותה  לגלות 
כך  אחר  ורק  הבורא,  לצו  הציות  הרגלי  את  תחילה  לבנות 
לפעול מתוך בחירה חופשית. אולם הם אכלו מפרי עץ הדעת 
קודם הזמן, לפיכך הם אכלוהו ולא עיכלוהו. הם אכלו אכילה 

פרי בוסר, והקדימו את הבחירות קודם לזמן שנקבע. 
ולהצביע על משמעות האמירה  נראה להוסיף  בהמשך לכך 
אמור  היה  בסיני,  תורה  מתן  תורה.  במתן  ונשמע"  "נעשה 
להיות, כידוע, אירוע מתקן לכישלון אדם וחווה. מתוך הפקת 
את  תורה  במתן  הקב"ה  הקדים  וחווה  אדם  מחטא  לקחים 
ישראל  בני  שפנה  לפני  הנשים,  אלו  יעקב,  לבית  הקריאה 
שהם הגברים. גם הקדמת "נעשה" ל"נשמע" במעמד הר סיני 
ישראל  בני  הביעו  זו  באמירה  הראשון.  לחטא  תיקון  היתה 
נכונות לחזור לטירונות או לגן הילדים ולקבל את מצוות ה' 

בחירה חופשית קודם זמנה
הרב ד”ר רונן לוביץ

שה
פר

 ב
עה
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הבחירה החופשית עולה 
טוב יותר, כשהיא צומחת 

על קרקע של קדושה.
אסור להקדים את 

הבחירות ולקבל אותן 
בוסריות. ילדים צריכים 

לפתח את חופש הבחירה 
שלהם בהדרגה ובצורה 

מבוקרת, עד שיגיעו 
לבחירה מבוגרת.

שלב  את  לדחות  והסכימו  ואוטומאטי,  מוחלט  ציות  מתוך 
השמיעה, ההבנה והבחירה לשלב מאוחר יותר.

בזווית חינוכית
הרגלים  לילדיהם  מלהקנות  נמנעים  רבים  הורים  בזמננו 
מתערבים  ואינם  נכונים, 
וזאת  ילדיהם,  במעשי 
הבחירה.  חופש  בשם 
להניח  בוחר  ההורה 
ומאפשר  לבחור,  לילד 
בדברים  להתנסות  לו 
למרות  ראויים,  שאינם 
של  הבחירה  שכושר 
ויכולתו  מוגבל,  הילד 
לדחות רצונות וסיפוקים 
במקרים  התבססה.  לא 
רבים מתן חופש בחירה 
מוצדק  לילדים  בוסרי 
על ידי ההורים בחשיבות 
מדובר  לא  האמת  שלמען  למרות  החופשית,  הבחירה 
ההורה,  עבור  ונוחה  קלה  בדרך  אלא  חינוכית,  בפילוסופיה 
מתן  ההורית.  בסמכות  בשימוש  מריפיון  פעם  לא  שנובעת 
חופש בחירה בוסרי לילד משמש להורה עלה תאנה לכסות 
ההורי.  שבתפקיד  הלא-נעים  החלק  ביישום  חולשתו  על 
ישנם הורים שיודעים לתת הוראות למורים של ילדיהם, אך 
אינם מסוגלים לתת הוראות לילדים. הם מעדיפים להתייחס 

בגלישה  חופשית  בחירה  לו  ולאפשר  בוגר,  כאל  הילד  אל 
חברים  עם  בהתרועעות  בטלביזיה,  בצפיה  באינטרנט, 

שמשפיעים עליו לשלילה וכדומה.
החתם סופר סבור שהאדם נועד להיות בעל בחירה חופשית, 
אולם הוא לא נברא איתה באופן מיידי, אלא היה אמור לקבל 
המתינו  אילו  לשיטתו,  השבת.  כניסת  עם  הזו  התכונה  את 
הבחירה  חופש  את  מקבלים  היו  הם  שבת,  עד  וחווה  אדם 
מתוך קדושה. אבל כמו שאדם רעב אינו מתאפק ומחסל את 
לאכול  מה  לו  נשאר  ולא  שישי,  ביום  כבר  לשבת  הטשולנט 
בכך  היתה  טעותם  לדעתו,  בחפזונם.  הם  נהגו  כך  בשבת, 
שאכלו מעץ הדעת לפני התקדש היום, וכך הוא לא השתרש 

אצלם בקדושה. 
החלטות  קבלת  לפני  בעומדם  אשר  ישראל  גדולי  היו  אכן 
הרות גורל, עסקו תחילה בשטף של לימוד תורה אינטנסיבי, 
עולה  החופשית  הבחירה  להחליט.  התיישבו  כך  אחר  ומיד 

טוב יותר, כשהיא צומחת על קרקע של קדושה.
ילדים  בוסריות.  אותן  ולקבל  הבחירות  את  להקדים  אסור 
ובצורה  בהדרגה  שלהם  הבחירה  חופש  את  לפתח  צריכים 
מבוקרת, עד שיגיעו לבחירה מבוגרת. מבוגרים צריכים להגיע 
לבחירותיהם מתוך מצע של קדושה, ולא מתוך מצע מנותק 
ועל בסיס אינסטינקטים טבעיים של דחפים קמאיים. או אז 
נוכל לבצע את הבחירות שלנו מתוך בשלות תבונית ומתוך 
הפתרונות  לעבר  היסחפות  מתוך  ולא  עצמאית,  מחשבה 
הפרי  ימתק  מבראשית,  כבר  כך  נבחר  אם  והנוחים.  הקלים 

לחיכנו.
הרב דר’ רונן לוביץ, רב היישוב ניר עציון ומרבני צהר ובית הלל. 
מלמד במכללה האקדמית הדתית שאנן בחיפה ובאוניברסיטת חיפה

5

היהודי"  "הבית  הקורס  את  ללמד  זיכני  הקב"ה 
הדתית  האקדמית  במכללה  הרך  הגיל  במסלול 
את  פותחות  אנו  בה  השאלה  בחיפה.  "שאנן" 
הוא  ממתי  יהודי?  בית  בעצם  מהו  היא:  הקורס 

מתחיל להיווצר / להיבנות?
הן  הכיתה  בחלל  הנשמעות  השכיחות  התשובות 
"הבית היהודי נוצר בעת שאנו מתחתנות", "הבית 
כאשר  המשפחה,  הרחבת  בעת  רק  נרקם  היהודי 
סטודנטית  ישנה  תמיד  לעומתן,  יולדות".  אנו 
היהודי  "הבית  הבאה:  התשובה  את  המייצגת 
גם  לכן".  קודם  עוד  ואף  לידתנו  ברגע  כבר  נוצר 
הגחתנו  טרם  נוצר  היהודי  הבית  כי  סבורה  אני 
לאוויר העולם, זאת בהתבסס על מרקם הערכים 
שהושרשו בקרב הורינו, סבינו ודורות קדומים יותר ומונחלים 
חוליה  בגדר  כולנו  שכן  מורתנו(,  אמנו  מבטן  )כבר  לנו  אף 

נוספת בשרשרת המסועפת והייחודית של העם היהודי.
אני משוכנעת כי הבית היהודי נבנה בהתנהגות ובהתנהלות 
שלנו, באורחות חיינו, במעשנו במחשבתנו ובשאיפותינו )עוד 
טרם שזכינו להינשא ולהרחיב את התא המשפחתי(. אולם, 
באחד  זה  ספציפי  בקורס  מתמקדות  אנו  הדברים,  מטבע 

ההיבטים המרכזיים של הבית היהודי – ברית הנישואין!
בשלב זה, מוקד הדיון מועתק לשאלת פשר ברית הנישואין 

די
הו

הי
ת 

בי
ה

לא טוב היות האדם לבדו
 עו"ד רחלי שולשטיין

לא  היא  המטרה  כאשר  להתחתן?",  "למה  בפשטות  או 
לערער חס וחלילה על הערך הנעלה של הנישואין, כי אם 
לגרום לנו להעמיק, לחדד ולברר את משמעות האידיאל, 
האושר והעושר שבקשר הזוגי. אנו מנסות להתחקות אחר 
המקורות הרלוונטיים החל מהתנ"ך, המשנה והתלמוד ועד 

לפוסקים ומפרשים ראשונים ואחרונים )גם בני זמננו(. 
וקביעתו של  נקודת המוצא, כאמור, היא סיפור הבריאה 
 .)18 הקב"ה כי "לא טוב היות האדם לבדו" )בראשית ב 
שבה  אשר  במיוחד,  ואקטואלי  מרתק  רעיון  זה,  בהקשר 
את ליבי, נמצא בפירושו המאלף של הרש"ר הירש )הרב 

שמשון בן רפאל הירש, גרמניה, המאה ה-19(:
"בריאת האישה- כבריאת האדם בשעתו: כדרך שהעולם 
המתין וציפה להשלמתו, עד שה' הודיעו על נזר הבריאה, 
כן הדבר גם כאן, בבריאת האישה. הנה האדם כבר נברא, 
גן עדן ביופיו ואף על פי כן לא אמר ה' "כי  מסביבו פרח 

טוב". 
אין הוא אומר: 'לא טוב לאדם היותו לבדו' אלא: "לא טוב 
העולם  עדיין  לבדו,  האדם  עוד  כל  לבדו":  האדם  היות 
בזכותו,  תשיג  שהארץ  השלמות,  תכלית  טוב.  בלא  שרוי 

לא תושג בשלמות, כל עוד הוא לבדו. 
משנבראה  ורק  האיש;  ולא  האשה  היא  הטוב  השלמת 
הורו  וכך  כולו.  וליקום  הטוב-לאדם  הושלם  האשה 
המשך בעמוד 7
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מהי כוונת הפסוק הראשון בתורה?
ית=בהתחלה?  ֵראִשׁ "בְּ

ית  ֵראִשׁ "בְּ במילים:  הבריאה  סיפור  את  פותחת  התורה   
א'(.  א'  )בראשית  ָהָאֶרץ"  ְוֵאת  ַמִים  ׁ ַהשָּ ֵאת  ֱא-ֹלִהים  ָרא  בָּ
ישנם תרגומים המתרגמים את  המילה 'בראשית' במילה 
נרדפת 'בתחילה'. ואולם המושג התחלה מציין נקודה על 
ציר הזמן, וכדי שלמושג התחלה תהיה משמעות, יש צורך 
בבריאת זמן, שבמקרה זה, הוא טרם נברא! חז"ל מציינים 
התורה;  וביניהן  העולם,  לבריאת  קדמו  דברים  ששה  כי 
"תורה מנין? שנאמר ''ה' ָקָנִני ֵראִׁשית ַּדְרּכֹו )משלי ח' כ"ב(. 
מה עומד מאחורי רעיון זה? הרעיון הוא אמוני, שעוד טרם 
ואדריכל.  מתכנן  לו  והיה  מגמה  לו  היתה   - העולם  נברא 
לקב"ה היתה מטרה וכיוון בבריאת העולם. הקב"ה הקדים 
ומגמה  כיוון  שיש  הצהיר  הוא  בכך  כי  התורה,  את  לברוא 
בחוכמה,  הירושלמי:  מתרגם  הפסוק  תחילת  את  לעולם. 
ואין  'ראשית',  בשביל   - "בראשית"  ציינו  וחז"ל  בתורה. 
ראשית אלא תורה, החוכמה האלוקית היא מקור הבריאה. 
הסתכל הקב"ה בתורה וברא את העולם בעבור "ראשית" 
ַלה'  ִיְׂשָרֵאל  ירמיהו:"ֹקֶדׁש  שאומר  כפי  ישראל,  עם  שהוא 
לתוכניות,  זקוק  אינו  ה'  אמנם  ג'(.  ְּתבּוָאֹתה")ב'  ֵראִׁשית 
והדברים עמוקים ביותר, כפי שמבאר המהר"ל בהקדמתו 
אחרי  להשליך  אפשר  בית,  בבניית  ישראל".  ל"תפארת 
הבנייה את התוכניות, ואפשר לשכוח מי בנה אותו, באשר 
כן  לא  המהנדס.  וללא  התוכניות  ללא  יציב  נשאר  הבית 

שהיא  זה  במובן  הבריאה  מקור  היא  התורה  התורה! 
בכל  "המחדש   - ורגע  רגע  בכל  בטבע  שמתממש  רעיון 
התוכן  את  בתוכה  אוצרת  התורה  בראשית".  מעשה  יום 
של  הופעתה  גילוי  הוא  באשר  העולם,  ענייני  של  הפנימי 
בעקבות  רש"י  הקב"ה.  של  השונות  הנהגותיו  עם  התורה 
המדרש מרחיב את היריעה כדי לבסס את זכותו של עם 
אומות- של  טענותיהן  לעומת  ישראל  ארץ  על  ישראל 
העולם: "לסטים אתם שגזלתם ארץ ז' עממים". והתשובה 
 – הארץ"  ואת  השמים  את  ברא א-להים  "בראשית  היא: 
ומלואה",  הארץ  לה'  "כי  הארץ,  על  בעלות  עם  לאף  אין 
לכנענים,  תחילה  ְנתנה  ברצונו  כבשלו;  בה  עושה  והוא 
וברצונו ְנטלה מן הכנענים וְנתנה לישראל. א"כ אין פרשת 
בראשית באה כדי למסור לנו מידע על העולם אלא היא 

מכוונת כלפי העתיד ההיסטורי. 
ָרא"  "בָּ

זאת  מסכם  לייבוביץ'  פרופ'   - לעולם  מֵעבר  הבורא 
כאן  האמורה  "ראשית"  שאין  נאמר  "ושמא  באומרו: 
הוא  מקור?"  או  סיבה  מבטאה  אלא  כלל  זמני  מושג 
ממשיך ודן במילה השניה, ושואל:  ברא, מהי? קטגוריות 
את  מכירים  אנו  אין  עיצב;  יצר,  בנה,  עשה,  הן:  אנושיות 
הקטגוריה "ברא" במציאותנו ובעולם המוכר לנו. החשיבה 
התיאולוגית מפרשת אותה כהוויית יש מאין. גם מושג זה 
אינו רציונלי, ועכ"פ אין לנו ודאות שזהו פשוטו של מקרא 
יחס  )אבן-עזרא מערער עליו(. אין ספק ש"ברא" מבטא 
שלא  זה,  יחס  של  טיבו  מה  אולם   – והעולם  א-להים  בין 
ניתן לנו להבינו, ואיך צריך לַדמותו? נמצא, ששתי המילים 
האדם  לתודעת  מספקות  אינן  התורה  פותחת  שבהם 
מידע על אירוע. הפסוק הראשון בתורה מציג את העיקר 
– הניגוד לכל תפיסה  האמוני הגדול: העולם אינו אלהים 
לאלילות,  הניגוד  האנושית:  בתרבות  הקיימת  אחרת 
הניגוד  בעולם;  ונמצאות  לעולם  משוייכות  שאלוהויותיה 
האל  מושג  את  היהדות  מן  קיבלה  שלכאורה  לנצרות, 
בת  אנושית  בדמות  אותו  הלבישה  מיד  אבל  המופשט, 
קיום בעולם; ובניגוד לכל אלה אומרת התורה: "בראשית 
איננו  העולם  הארץ":  ואת  השמים  את  א-להים  ברא 
אלהים, ואלהים איננו בעולם – אלהים הוא מֵעבר לעולם, 
ומעבר  האדם  מושגי  קשורים  שבה  מציאות  לכל  מעבר 
האדם  של  ממציאותו  הנובעים  ולאינטרסים  לצרכים 
בעולם. לא העולם )או האדם( הוא העיקר, אלא האלהים 
נוסח  וכך  הטפל.  הוא  האדם(  )ובו  והעולם  העיקר,  הוא 
שלא  עד  הוא  "אתה  בסידור:  מאוחרת  בתקופה  זה  דבר 

נברא העולם ואתה הוא משנברא העולם". 
על פי התפיסה המערבית / נוצרית המושפעת מהתרבות 
היוונית, התורה היא ספר המתאר עובדות, ולכן גם ברור 
הבריאה.  מתחילת  להתחיל  צריך  העובדות  תיאור  כי 
כגון:  עובדתיות  שאלות  להישאל  יכולות  כך  ובעקבות 
היהודית  התפיסה  לפי  האדם.  נברא  ומתי  העולם  גיל 
מתפקידו  זה  ואין  עובדות,  לתת  בא  אינו  הבריאה  סיפור 

לקראת החורף:

 קפוצ'ונים פליזים

ודגמ”חים

 *** חדש ***  
שלטי הקדשה לבתי כנסת

שילוט פנים למשרדים 
*הדפסה על אלומינים מוזהב/מוכסף

מתנות מודפסות מוצרי קד”ם

קנווסים

חולצות חתונה ואירועים

חולצות לוגו צבעוני -25 ש”ח*
*ללא גלופות ,ללא הגבלת צבעים

במיוחד לעסקים חדשים:
עיצוב לוגו 

+
A5 500 כרטיסי ביקור ,10 פנקסי קבלות

1000 מעטפות לוגו , 1000 ניירות לוגו
+

2 מדבקות לוגו לרכב
+

שימשונית (שילוט חוץ) / רול אפ 

הדפסה על ביגוד ספורט
לקבוצות ומועדונים

Hermanחיתוך אותיות בויניל
הרמן - הדפסת מתנות וחולצות

דמי
 ק

גו
,לו
 2

0 
ום

נימ
*מי

 הרמן-הדפסת מתנות וחולצות  רחוב‘ הרצל 5 , בית שמש
משרד 02-6503355  נייד 050-4787628

hermanshirts@gmail.com
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לעסקים קטנים
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לספק אינפורמציה על בריאת העולם ולענות על שאלות 
לא  או  נברא  העולם  אם  השאלה  וגיאולוגיות.  פיסיקליות 
כי  הידיעה  היהודית,  ההשקפה  פי  על  קיימת.  אינה  כלל 
שמתחילים  לפני  עוד  בתודעה  כבר  קיימת  נברא  העולם 
לקרוא את התורה. אנו יודעים זאת ידיעה מוקדמת משום 
כבר  שאצלו  ישראל,  עם  הוא  התורה  של  היעד  שקהל 

קיימת הידיעה המוקדמת כי העולם נברא.
מהי מטרת סיפור הבריאה? 

ומכיוון שהא-ל מושלם,  יודעים שהבורא הוא הא-ל.  אנו 
הרי בהכרח נובע כי גם הבריאה שלו היא מושלמת. ובאמת 
העולם של הפסוק הראשון הוא אופטימי לחלוטין, הטוב 
הבא:  הפסוק  מגיע  ואז  גמור.  בסדר  הכל  בהתגלמותו, 
ֵני ְתהֹום ְורּוַח ֱא-ֹלִהים  ְך ַעל-פְּ "ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהּו ָוֹבהּו ְוֹחֶשׁ
ממכון  שרקי  אשר  הרב  ושואל  ִים".  ַהמָּ ֵני  ַעל-פְּ ְמַרֶחֶפת 
מאיר, איך זה שהעולם כבר לא מושלם, כאילו מישהו בא 
וטרף את הקלפים. זהו עולם שבור, עולם שעבר שבירת 
כלים. התוהו ובוהו שבעולם, הוא חלק מהתוכנית האלוקית 
מתחילים  ואילך  ג'  מפסוק  מכן,  לאחר  ורק  לבריאה, 
לעשות שוב סדר בעולם, לנסות להחזיר אותו לקדמותו. 
הקב"ה בורא את האור, הרקיע, הדשא, המאורות, הדגים, 
מסודר.  עולם  לראות  שוב  מתחילים  האדם.  ואת  החיות 
כלומר לפי הכתוב בתורה העולם מופיע בשלושה שלבים 
בפסוק  מתעֶלה.  מציאותי,  אידיאלי,  שונים:  מצבים  או 
הראשון מופיע העולם האידיאלי כפי שברא אותו הקב"ה. 
בפסוק השני מופיע העולם המציאותי, שבור ולא מוצלח. 
ואילו מפסוק ג' ואילך מופיע עולם המתעלה בהדרגתיות, 
השני  הפסוק  של  מהמצב  העולם  את  להביא  מנת  על 
העולם  לשבירת  שגורם  מה  הראשון.  הפסוק  של  למצב 
הוא הרצון המיידי לקבל עולם מושלם. רוצים מצב אחד 
ומייד מקבלים מצב אחר. אבל לאט לאט ובסבלנות ניתן 
לתקן ולהשלים )ואף להגיע ליותר ממה שהיה בהתחלה(, 

ורק  אשתו;  בזכות  אלא  'אדם'  נקרא  אדם  אין  רבותינו: 
שניהם כאחד קרויים 'אדם' ". 

הרש"ר הירש עומד על האבחנה בין המשפט 'לא טוב לאדם 
היותו לבדו' לבין דבריו המדויקים של הקב"ה "לא טוב היות 
עוצמה  רבת  כסוגיה  בעיני  ניכרת  זו  אבחנה  לבדו".  האדם 
משתמע  הירש  הרש"ר  מדברי  אנו.  בימינו  בפרט  וחשיבות, 
שלא  הצורך  את  חש  או  מבין  אינו  עצמו  האדם  אם  גם  כי 
ייגרם לו נזק או עוול מכך,  להיוותר לבדו, ואף אינו סבור כי 
בעת  שלמות,  חוסר  טוב,  היעדר   – עוול  נגרם  שלעולם  הרי 
שהאדם מצוי לבדו, שכן הארץ תגיע לתכלית שלמותה רק 

כשהאדם לא יהא עוד בגפו. 
דומה כי הרש"ר הירש מספק מענה הולם לקולות שלצערנו 
למוסד  בנוגע  וספקות  תהיות  ומעלים  בתקופתנו,  נפוצים 
הנישואין )כמו "למה לי להתחתן? לשתף אחר במשכורתי? 
חלומות...  על  לוותר  באחרים?  תלויה   / כפופה  להיות 
קריירה?" וכד'(. כלומר, אם ננסה לתרגם ולעדכן את הניסוח, 
נבהיר כי גם אם לא ברור לאדם באופן פרטי מה התועלת באי 
הישארותו לבד ובדבקותו באשתו, עליו לצאת מן "הבועה" 

ורבדיה  גווניה  במלוא  בשלמותה  התמונה  את  ולראות  שלו 
הגדול".  "העולם  בצרכי  יותר  ומתחשב  "כללי"  להיות   –
והתכונות  שהכישורים  לכך  רמז  כאן  למצוא  אף  ניתן  אולי 
אל  הכח  מן  לצאת  זוכים  הזוג  מבני  אחד  כל  של  הייחודיים 
יותר,  ומזוככת  עם העולם, בצורה איכותית  ולהיטיב  הפועל 

דווקא בנפתולי חיי הנישואין. 
עולה,  לעיל  המובא  הפירוש  של  מהסיפא  זאת,  עם  יחד 
כי  ויחוש,  יבין  האדם  שגם  היא  יותר  הנשגבת  המדרגה  כי 
עבורו,  גם  אלא  לעולם  רק  חיונית  אינה  באישה  הדבקות 
כפי  מכך,  ויותר  'אדם'  נקרא  הוא  ובזכותה  ספציפי,  באופן 
שכבר לימדונו חכמים: "כל שאין לו אישה שרוי בלא טובה, 
בלא עזר, בלא שמחה, בלא ברכה, בלא כפרה.. בלא שלום.. 
שלם"  אדם  אינו  אף  אמר:  גמדא  בר  חייא  רבי  חיים,  בלא 

)בראשית רבה י"ז, ב; תלמוד בבלי, יבמות ס"ב ע"ב(.
במישור  והן  הפרטי  במישור  הן  ולהיטיב  להאיר  שנזכה 

הציבורי, ולחיות חיים שלמים ומלאים בשפע רוחני וגשמי. 
עו"ד רחלי שולשטיין, דוקטורנטית למשפטים באוניברסיטת "בר 
אילן" ומרצה במכללה האקדמית הדתית לחינוך "שאנן", חיפה.

ואילולי השבירה העולם היה נשאר במצב ההתחלתי ללא 
את  אפשרה  השבירה  לכך.  מעבר  אל  להתעלות  יכולת 
להתרוממות  הדרך  את  פרצה  למעשה  וכך  ההתעלות, 
אינסופית. למעשה התהליך המתואר בפסוקים הראשונים 
זוהי  למעלה,  וחזרה  למטה  מלמעלה  תנועה  התורה,  של 
לעולם,  קדמה  שהתשובה  חז"ל  שאמרו  כפי  התשובה. 
שאילולי התשובה לא היה תהליך ההתעלות של העולם 
מתאפשר. הפרק הראשון של התורה מתאר באופן כללי 
כיצד ההוויה הכלל עולמית יורדת למדרגה נמוכה ושבה 
של  בתהליך  נמצאת  שההוויה  להבין  ניתן  האלוקות.  אל 

תשובה מתמדת אל האלוקות.
כל התורה במילה אחת

התורה,  כל  רמוזה  הראשונה  שבפרשה  מוסיף  הגר"א 
הראשונה  ובמילה  הפרשה,  כל  רמוזה  הראשון  בפסוק 
רמוז הכול. נמצא שבמילה "בראשית" נמצאת תמצית כל 
התורה כולה ותמצית העולם כולו. אכן ספר תיקוני זוהר 
עוסק בהרחבה בביאור המילה "בראשית", שכן היא יכולה 
להיקרא בכמה אופנים בשינוי סדר האותיות - 'בית ראש', 
)ברא  שית'  )'ברא  ה'"  יראת  )"ראשית חכמה  שב'  'יראת 
השבת(,  רמוזה  )שבזה  שבת'  'ירא  ימים(,  בשישה  עולמו 
עוד  מתפרטים  שמהם  פנים,  שבעים  יש  זו  למילה  ועוד. 
יש  ואות  אות  לכל  וכך  שונות,  ומשמעויות  פירושים  ועוד 
משמעויות עצומות, כפי שאומרים חכמים על האות ב' של 
המילה "בראשית", שצורתה ַּבית )יש לה גג, קיר ורצפה(, 
והיא גם נקראת 'בית', שאף בה נרמזת כל המציאות כולה. 
וידועה הדרשה שהתורה פתחה באות ב', כי אל האות א' 
לא נגיע לעולם בהשגתנו את התורה. ואני עבדכם מסביר 
לתלמידים שאת הא' השאיר הקב"ה לעצמו ובה פתח את 
של  הב'  את  ואילו  ֱא-ֹלֶהיָך",  ה'  "ָאֹנִכי  הדבריות:  עשרת 
'בראשית' הוא שמר לבן האדם, כדי שיצעד קדימה, "ֵלך 

ְלך", באשר הב' פתוחה לפנים, היא הברכה.

המשך מעמוד 5
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לע”נ אברהם חיים בן משה אפריים קורצווייל . לע”נ נח בן יהודה מרמלשטיין . לע”נ יצחק בן הרצליה חקאק . לע”נ אברהם בן רוזה

חדש בנתניה!
ליגת בתי כנסת בכדורסל

לאור הביקוש הרב, עיריית נתניה - אגף הספורט
 פותחת הרשמה לליגת כדורסל 

לקבוצות מבתי כנסת ברחבי העיר

נתראה במגרש!

הליגה תיפתח בחודש חשון תשע"ה )נובמבר 2014( למשך כ-4 חודשים

מה בליגה?
• משחק מדי שבועיים במוצ"ש 	
• שופט ומזכירות בכל משחק	
• ביגוד מקצועי 	
• מדליות וגביעים לקבוצות המנצחות	
• אלופת הליגה תייצג את נתניה בליגה הארצית של בתי הכנסת 	

בתי כנסת המעוניינים להצטרף לליגה 
נא ליצור קשר עם איתי בטל. 050-7670390 או עם מאיר בטל. 050-8723211

עד יום חמישי, כ"ט בתשרי תשע"ה 23.10.14 
נדרשות 8 קבוצות לליגה, כל הקודם זוכה!

ההשתתפות כרוכה בתשלום סמלי

אגף הספורט


