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 המקדש במהרה בימינושיבנה בית 

 אנו פונים בבקשת סיוע לאחד מחברינו שנקלע למצוקה כלכלית קשה.
 נתניה, 259-בנק לאומי סניף  6510651 תרומות תתקבלנה בברכה לחשבון

 שד' בנימין. –הרצל 
 תזכו למצוות!

 בין קבע לתחנונים / הרב עידו פכטר –תפילה 

מקורות ההלכה מלמדים שמקום התפילה היום נראית כריטואל טקסי מחייב, אך 
 רחב ניתן דווקא לרחשי הלב

"העושה תפילתו קבע אין תפילתו תחנונים" )משנה ברכות ד, ד(. ציטוט ידוע זה מפיו של התנא ר' 
אליעזר אולי מקפל לתוכו את כל מהותה של התפילה, כפי שזו נתעצבה על ידי חכמינו. מתפילה 

ל מימד פורמלי, אותה אנו פוגשים בתורה ובנ"ך )וגם טבעית, ספונטנית ואישית, המשוחררת מכ

ביומיום בעתות מצוקה(, הפכה התפילה בידי חז"ל לריטואל מחייב, בעל זמנים, נוסח, וכללים 
נוקשים. תהליך זה אמנם ארך מאות בשנים, אבל בסופו של דבר התוצר המוגמר לא משאיר מקום 

 שר תפילת תחנונים. תפילתנו כיום היא יותר תפילת קבע מא –לספקות 
אכן, כמה מקום נותר לכמיהת הלב כאשר מספר התפילות ביום קצוב ונוסח התפילה איננו משתנה? 

איזה מקום ניתן לביטוי האישי אם על התפילה להיערך בציבור? אילו חידושים נוכל למצוא 

ינים את בתפילתם של אלו הפוקדים את בית הכנסת בכל יום באותן שעות? לא לחינם חז"ל מצי
הקרבנות כבסיס של הלכות תפילה. כשם שהקרבנות היו ריטואל מחייב במקדש, כך התפילה 

 הפכה לריטואל מחייב במקדש מעט של האדם. 
אבל האמנם אין עוד כל ביטוי ספונטני בתפילה? האם הסדר והמשמעת חנקו לחלוטין את מימד 

 ונה הינה בהרבה יותר מורכבת מכך.התחנונים שבתפילה? עיון מדגמי בהלכות תפילה מגלה שהתמ
 תפילת נשים

נפתח בסוגיית תפילת נשים. האם נשים חייבות בתפילה ואם כן בכמה תפילות? המשנה במסכת 

ברכות קובעת: "נשים ועבדים וקטנים פטורין מקריאת שמע ומן התפילין, וחייבין בתפילה ובמזוזה 
דרחמי  -)ברכות כ, ב(: "וחייבין בתפלה ובברכת המזון". התלמוד הבבלי מסביר את הטעם לכך 

קמשמע  -נינהו. מהו דתימא: הואיל וכתיב בה ערב ובקר וצהרים, כמצות עשה שהזמן גרמא דמי 
לן". לאמר: היה עולה על דעתך שהתפילה היא מצוות עשה שהזמן גרמא לפי שהיא נאמרת שלוש 

נשים חייבות, לפי שהתפילה היא פעמים ביום, ולפיכך נשים פטורות, ולכן באה המשנה ומחדשת ש

 בקשת רחמים, וגם נשים שייכות בכך.
אולם, לרי"ף היתה גירסה אחרת בגמרא, ולפיה התפילה היא מצוות עשה שלא הזמן גרמא. כך גם 

גרס הרמב"ם. על פי גרסה זו הסיבה שנשים חייבות בתפילה היא משום שזו מצווה תמידית, 
עבדו בכל לבבכם"(. השולחן ערוך הולך אף הוא בדרך זו ולרמב"ם מצווה מהתורה )מהפסוק "ול

)אורח חיים קו, ב(: "נשים ועבדים... חייבים בתפלה, מפני שהיא מצוות עשה שלא הזמן גרמא". אך 
  המשנה ברורה מעיר:

כל זה לדעת הרמב"ם... אבל דעת הרמב"ן שעיקר מצות תפלה היא מדברי סופרים... אף על פי כן 

בתפילת שחרית ומנחה כמו אנשים הואיל ותפלה היא בקשת רחמים. וכן עיקר כי כן דעת חייבו אותן 
 רוב הפוסקים...

יש נפקא מינה גדולה בין השיטות. לפי השולחן ערוך )ספרדים( נשים יוצאות ידי חובה בתפילה 
לות אחת ביום, לפי שזו המצווה מהתורה. לשיטת המשנה ברורה )אשכנזים( נשים חייבות בשתי תפי

)תפילת ערבית שהיא רשות, הן לא קבלו על עצמן(, כמו הגברים, משום שגם הן זקוקות לרחמים. 

הנה כי כן, לפחות לשיטת האשכנזים, חיוב הנשים בתפילה נובע מכך שכל מהותה היא בקשת 
 רחמים, ולא מצווה של קבע.

 לניצה ויצחק דורי
מזל טוב לנישואי  

 הבן  
 דביר עב"ל לירון
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 תפילה בכל לשון

שיבין את מה שהוא אומר. לכן פוסק  הלאה. כדי שאדם יוכל לכוון בתפילתו, תנאי בסיסי הוא
השולחן ערוך )אורח חיים קא, ד(: "יכול להתפלל בכל לשון שירצה". לאמר: אם אדם אינו מבין 

 עברית, יכול הוא להתפלל בכל לשון שהוא מבין.
דא עקא, שלרבים בזמן שלנו אין זה כל כך נוח להתפלל בלע"ז, שכן זה נראה בעיניהם כמנהג 

היא האם הללו יכולים להתפלל בלשון הקודש אף על פי שאין הם מבינים את רפורמי. השאלה 

הנאמר. פוסק המשנה ברורה )שם, ס"ק יד(: "בלשון הקודש יוצא אפילו אינו מבין הלשון". ומפרש 
 בביאור הלכה )שם(:

וכתב במגן אברהם בשם הספר חסידים דמוטב להתפלל בלשון שמבין אם אינו מבין בלשון הקודש 
ח בספר חסידים... דהיינו דוקא אם הוא ירא שמים ורצונו בזה הוא רק כדי שיתפלל בכונה, אבל ומוכ

אם אינו בכי האי גוונא יתפלל בלשון הקודש והטעם כי לשון הקודש יש לו סגולות רבות מכל 
לשונות... וגם כשתקנו כנסת הגדולה את נוסח התפלה... המה נימנו על כל ברכה בתיבותיה 

אותיותיה בכמה סודות נעלמות ונשגבות וכשאנו אומרין דברים אלו כלשונם של כנסת ובצירופי 

הגדולה אף שאין אנו יודעין לכוין מכל מקום עלתה לנו תפלתינו כהוגן כי התיבות בעצמן פועלין 
 קדושתן למעלה מה שאין כן כשמתפללין בלע"ז.

, ומדין זה על האדם להתפלל נמצאת למד: שתי פעולות בתפילה. יש את כוונת האדם בתפילתו
בלשון שהוא מבין. מנגד, יש את פעולתה הסגולית של התפילה, ומצד זה יש להתפלל דווקא בלשון 

הקודש. המשנה ברורה פוסק לפיכך שאם אדם מבקש לכוון יותר בתפילתו, יתפלל בכל לשון 

 ש. שמבין, אך אם בין כה וכה אין הוא מצליח לכוון, עדיף שיתפלל בלשון הקוד
שוב מכאן ניתן ללמוד על חשיבות ההבנה והכוונה שבתפילה. חרף כל מעלותיה של התפילה 

בלשון הקודש, והסגולות התלויות בה, עדיף להתפלל בכל לשון אחרת אם זה מגביר ומעורר את 
 הכוונה. 

 קושי בכוונה
סוגייה אחרונה שבה נעסוק היא סוגיית הכוונה בתפילה. כבר בתלמוד )ירושלמי ברכות ב, ד( אנו 

 קוראים על הקושי של האמוראים לכוון בתפילה )בתרגום(: 

א"ר חייא: רוב ימיי לא כוונתי בתפילה. פעם אחת בקשתי להתכוון והרהרתי בלבי מי יותר חשוב 
. שמואל אמר: אני ספרתי אפרוחים. רבי בון בר חייא אמר: לפני המלך, השר החשוב או ראש הגלות

 אני ספרתי את שורות הבנין.
מדוע היה לאמוראים כה קשה לכוון בתפילה? יש מהפרשנים שהסבירו שהיה זה משום כך שהם היו 

טרודים בהרהור תורה. אך פירוש זה נראה רחוק ומוקשה. לא זו בלבד שהתלמוד לא רמז לכך אלא 

מפורש שהם חשבו על דברים אחרים ולא על דברי תורה. לכן נראה שאין התלמוד יוצא שהוא אמר ב
מדי פשוטו, והסיבה שלחכמים אלה היה קשה לכוון היא אותה סיבה שלכל אדם קשה לכוון 

השגרה וטרדת החיים. אם כך הוא הפירוש, הרי שיש כאן אמירה מאד נוקבת של  –בתפילה 
 ים בלכוון בתפילה.התלמוד. גם גדולי החכמים מתקש

האם לקושי הזה ביטוי הלכתי? נראה שכן. ראשית, נפסק שאין לעמוד להתפלל מתוך דברים 

המסיחים את הדעת, כמו שחוק או כעס. בעת התפילה על האדם להיות מרוכז מאד ולראות עצמו 
תיישב כאילו הוא עומד לפני השכינה, וקלות ראש או רוגז אינם מאפשרים זאת. לכן נפסק שיש לה

קמעא לפני התפילה "ואחר כך יתפלל בנחת ובתחנונים" )רמב"ם הלכות תפילה ד, יז(. מזה הטעם, 
אגב, אנו מוסיפים את הפסוק 'אשרי יושבי ביתך' למזמור 'תהילה לדוד' )שהוא המרכזי בפסוקי 

 דזמרא(. אנו מבקשים להראות שאנו מתיישבים לפני התפילה ומגיעים אליה ביישוב הדעת.
תה סיבה, ממשיך הרמב"ם, יש לישב מעט אחרי התפילה, כדי שלא ייראה "כמי שהיה נושא מאו

משאוי ומשליכו והולך לו" )שם(. ניכר מאד בדברי הרמב"ם )בעקבות הגמרא כמובן( שעל התפילה 

 להיעשות בתחנונים ולא כריטואל קבוע שמבקשים להיפטר ממנו.
 פטור לשלושה

 ממשיך הרמב"ם ופוסק )שם, טז(:
כל תפלה שאינה בכוונה אינה תפלה, ואם התפלל בלא כוונה חוזר ומתפלל בכוונה, מצא דעתו 

משובשת ולבו טרוד אסור לו להתפלל עד שתתיישב דעתו, לפיכך הבא מן הדרך והוא עייף או מיצר 

אסור לו להתפלל עד שתתיישב דעתו. אמרו חכמים ישהה שלשה ימים עד שינוח ותתקרר דעתו 
 פלל. ואחר כך ית

למתפלל הממוצע, המקפיד על תפילה במנין שלוש פעמים ביום, שבעה ימים בשבוע, יהיה קשה 
לעכל את הדברים. האמנם הבא מן הדרך, או כל אדם שאינו יכול לכוון מתשישות כוח או דאגה, לא 

! יתפלל עד שתתיישב דעתו, ואפילו אם צריך לחכות לצורך כך שלושה ימים? והרי זו חובה להתפלל
 מכאן אתה למד עד כמה גדולה חשיבותה של הכוונה בתפילה.

 אלא, שהלכה למעשה השולחן ערוך פוסק אחרת )אורח חיים צח, ב(: 

לא יתפלל במקום שיש דבר שמבטל כוונתו, ולא בשעה המבטלת כוונתו. ועכשיו אין אנו נזהרין בכל 
 זה, מפני שאין אנו מכוונים כל כך בתפלה. 



צוי בדברי המהר"ם מרוטנבורג שטען שבכל מקרה אין אנו מכוונים היום המקור להלכה זו מ

בתפילה, ולכן אין להתבטל מתפילה בתואנה של חוסר כוונה. קצת מפתיע שר' יוסף קארו מסתמך 
דווקא עליו, פוסק אשכנזי, כדי לדחות את דברי הרמב"ם ושאר הפוסקים הספרדיים שסברו כמותו. 

בתלמוד הירושלמי )לעיל( כי גם בדורות הקדומים היה קשה מאד  לא זו בלבד; הרי כבר ראינו
 לחכמים להתכוון בתפילה, ומה השתנה מאז לימינו?

כנראה שמה שעומד מאחורי פסיקת ר"י קארו הוא החשש מפני הפיכת התפילה לדבר המסור 

רתה לנפשו של האדם. איש ההלכה באופן טבעי מבקש את הריטואל הקבוע, את החוק הברור, ומסי
של התפילה בידי תחושת האדם מכחישה זאת. אי לכך, פטר המחבר את עניין הכוונה והשתית את 

התפילה בעיקר על יסודות הקבע. אני בעניי מסתפק אם אמנם ניתן לדחות בקלות את דברי 
מהדיון ההלכתי עצמו בסוגייה אתה למד עד כמה מרכזי וחשוב הוא  –הרמב"ם, אבל בכל מקרה 

 ים שבתפילה.מימד התחנונ
 

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

 
 ניצה דוריד"ר /  לשמוע, להבין, לראות ולא לדעת

הפטרת יתרו לקוחה מתוך ספר ישעיה. ישעיה חוזה בה' המנבא לו: "ואראה את אדוני ישוב על כסר  

שמוע שמעו ואל תבינו, וראו ראו ואל  –אם ונישר ושוליו מאלים את ההיכל וינועו אמות הסיפים 
תדעו". המסר העולה מפסוק זה הוא, שלא יכולים להבין את גדולת ה' ואת תפארתו ולא תמיד 

 בנים לנו מעשיו.מו
 עקרונות חינוכיים

נדלג כמה פרקים קדימה. בסוף דברי התוכחה הארוכים והקשים המוזכרים בפרשת "כי תבוא", 
נתן עליהם את הדעת:  משה  יחיאל שרמןמופיע פסוק חכם, המבהיר לנו עקרונות חינוכיים, שד"ר 

מבהיר לבני ישראל, שבמשך ארבעים שנות המדבר לא היה לכם "לב לדעת, עיניים לראות ואוזניים 

לשמוע". רק לאחר ארבעים שנה בהם הקב"ה הקנה לכם שפע עצום של אמצעי הסברה הגעתם 
 לאמת זו. 

תורה, ענני כבוד שהקיפו זכיתם בהליכתכם במדבר לשפע אירועים, נסים, אותות ומופתים, מתן 
אתכם כל הזמן, מן שירד. הכל כדי שתפנימו בתוככם, במשך הזמן, אהבת ה' ואמונה בבורא עולם. 

לדעת, על העיניים לראות על האוזניים לשמוע. כדי להחדיר  –הלימוד צריך להיות משפיע על הלב 

עבדות לחרות. רוחניות מרגע היציאה מ –ארבעים שנה  –אמונה המבוססת על רוחניות צריך זמן 
להקנות   נקנית בזמן ממושך ובשלבים, מוטמעת היטב. מערכת חינוכית איתנה וזקופת קומה יכולה

 לאדם "לב לדעת" חכמה ואמונה.
משה מסיים ב"ושמרתם את דברי הברית הזאת ועשיתם אותם, למען תשכילו כל אשר תעשון" 

רוחניות, מגיעים לרום הפסגה בעשייה )כ"ט/ח'(. כל מעשיו של האדם הנובעים ממוח פורה 

צריך התמדה כל הזמן, אין  –הרוחניות  –להבין שהלימוד   ובחשיבה איכותית. בעולמנו חייבים אנו
"הפסקה" האומרת או משדרת 'למדתי מספיק, מעתה והלאה יהיו חיי קלים יותר'. עולמנו מעניין 

 –לב לדעת בסיוע העיניים והאוזניים  –ומרתק כל הזמן, מתקדם, משתנה ומתפתח, רכישת רוחניות 
צריכים להיות מופעלים כל החיים. כל הזמן אנו עומדים בניסיונות שעליהם ניתן להתגבר עם הוספת 

רוחניות. אדם צריך לפעול, להיות עסוק כל הזמן בלמידה, ולא לשבת בביתו ולצפות שירד לו "מן" 
ישת רוחניות: עלינו לבנות חיי חברה, לסייע מן השמים. תורתנו מלמדת אותנו כללים נוספים ברכ

לחבר, לנזקקים, להכניס אורחים ולכבדם. כל חיינו חייבים לשלב פיתוח אישי של כל אחד מבחינה 

רוחנית, אך תמיד מתוך אהבת אדם. אהבת האדם והאמונה בבורא עולם שזורים זה בזה, כנאמר: 
 "ואהבת לרעך כמוך, אני ה'".

זו, כי ניתן לכבוש כל פסגה, לטפס היטב על כל הר, להתגבר על מכשולים עלינו ללמוד מפרשה 
 שבדרך ולנצח תמיד, אם משלבים עשייה רוחנית.

 רמזים שמיימיים

מוסיף על הדברים, שבכל דבר ודבר שה' נותן לנו, יש רמז שמיימי: ה' פשוט  אברהם גמליאלהרב 
'עיניים לראות' את המאורעות המיוחדים איתנו דרך המקרים! זהו דו שיח אמיתי! צריך רק  מדבר

הללו. צריך 'אזניים לשמוע' את הקול האלוקי שמדבר אלינו דרך הרמזים האלה. ואז כבר נדע איך 
 לפתור את כל הבעיות.

ואם תשאלו, למה יש כל כך הרבה אנשים  שלא רואים ולא שומעים כלום דרך המקרים שמתרגשים 
 ובאים עלינו?...

. פשוט לעורר את הלב! לב לדעתצריך  –שיהיו לנו עיניים לראות ואוזניים לשמוע  התשובה היא, שכדי

אדם יכול לראות את כל מה שעובר עליו, ולא לחשוב בכלל על כיוון של פירוש אלוקי למאורעות 
הגשמיים. ייתכן שאין לו לב לדעת. מי שאין לו לב לדעת, אין לו סיכוי להתעורר מהקול האלוקי 

 לו: "תפסיק!... תשתפר, תחזור בתשובה"!...שמנסה לרמוז 



* 

משה רבנו מזהיר את עם ישראל, שאם הם יחטאו הם יקבלו עונשים כבדים בזה אחר זה. העונשים 
אם הם יהיו חסרים את ה'לב לדעת', אם הם  –הללו נועדו לעורר את עם ישראל לחזור בתשובה. אבל 

הם לא יחזרו בתשובה, ואז  –שנוחתות עליהם  לא ידעו לפרש את המאורעות הקשים שקורים והצרות
 הצרות רק תתגברנה עוד ועוד.

על כן הוא מעיר להם לאחר הקללות: "וְֹלא נַָתן ה' לֶָכם לֵב לַָדַעת וְֵעינַיִם לְִראֹות וְָאזְנַיִם לְִשמַֹע ַעד 

 ַהּיֹום ַהזֶה".
 ובסופו של דבר הכל מתחיל ומסתיים בחושים

הבין מעט מן המעט לאחר שהעיניים רואות והאוזניים שומעות, אנו זקוקים נמצאנו למדים, שכדי ל
אראל סגל לזמן, לתהליך וגם לפירוש נכון של רמזים שמיימיים הנשלחים אלינו. איש התקשורת, 

לדבריו, ישנם אנשים,  .להתייחס ברצינות למידע שאנחנו מקבלים מהחושים שלנומציע הלוי, 
שמרוב דבקותם באמונה מסוימת, מתעלמים מהעובדות הסותרות אמונה זו, ואף הופכים את 

והדברים שאנחנו רואים ושומעים אינם  ,ההתעלמות לאידיאולוגיה: לדבריהם, החושים מטעים אותנו

אותו, להתקרב  רלבנטיים. אולם חוש השמיעה וחוש הראיה הם שני אמצעים שה' נתן לנו כדי לעבוד
הקב"ה יצר לא רק   .אליו ולהגיע אל האמת. לכן יש להתייחס בכבוד למראה עינינו ולמשמע אוזנינו

את חוש הראיה וחוש השמיעה אלא גם את השילוב ביניהם, את הכישרון להצליב מידע מחושים שונים 
כי הן  -שמועות  לא לסמוך רק על   ולהגיע למסקנות. גם זה כישרון שיש להשתמש בו ברצינות:

כי הוא עלול להיות מצומצם  -לא לסמוך רק על מראה עיניים    עלולות להיות מוגזמות או מטעות;

 .אוזן שומעת ועין רואה... גם שניהם  :אלא להשתמש בשניהם יחד   ומנותק מההקשר הרחב;
-החכם קודם "...– ְברֹאשֹו, וְַהְכִסיל ַבחֶֹשְך הֹולְֵך ֵעינָיו"ֶהָחָכם  41קהלת ב בספר רעיון דומה נמצא 

כל מפעיל את העיניים, מסתכל מסביב ובודק את העובדות, ורק אז מקבל החלטה; אבל הכסיל 
  עוצם את עיניו והולך בדרכו בלי להתייחס לעובדות.

ימת, הוא מגדיר מדדים רלבנטיים ובודק מה היתה השפעתה כשהחכם רוצה לבדוק האם פעולה מסו
פי -של הפעולה על אותם מדדים, ומתוך כך מגיע למסקנות; בעוד שהכסיל קובע את דעתו על

 .ואינו מתעניין בעובדות ,השקפת עולמו הקבועה והזרם שהוא משתייך אליו

ו הם מובנים מאליהם, יש דברים שעבור רובנ .שברא את החושים להכיר טובה לה'בנוסף, יש 
למשל: חוש הראיה וחוש השמיעה. הרי ברור שאנחנו רואים את מה שמול עינינו ושומעים את מה 

שמגיע לאוזנינו, כך היה תמיד וכך צריך להיות. ספר משלי מלמד אותנו להכיר טובה לה' גם על 
"ִמי ָשם ֶפה לָָאָדם, אֹו ִמי יָשּום ִאלֵם אֹו ֵחֵרש אֹו   :44שמות ד  בספר חושים אלו, וכדברי ה' אל משה

 ִפֵקַח אֹו ִעּוֵר? ֲהֹלא ָאנִֹכי ה"!

קדמית הדתית שאנן בחיפה אראש החוג לגיל הרך במכללה ה -ד"ר ניצה דורי 
ועורכת המשנה של העלון.

 
 המחיר אינו כולל דמי משלוח
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 רונן לוביץהרב /  לא תחמוד
מבלי לנקוט שום עמדה בפרשות הבקבוקים, רהיטי הגן והנסיעות לחו"ל של ראש 
ממשלתנו ונאוות ביתו, ומבלי לחרוץ פסק דין בהרשעת קצין משטרה או איש ציבור 

 אחר שהתעניין באשת חברו, מצאתי עצמי השבוע נמשך לעיסוק ב'לא תחמוד'.
 Vלסמן 

כולנו מודעים לכך שאנחנו לא מושלמים, ואנו יודעים שעם כל הרצון הטוב, מן הסתם איננו מקיימים 

באופן שלם את כל התורה כולה. אולם אנחנו רוצים לחשוב שלפחות את עשרת הדיברות אנו מקיימים 

מן הסתם יד ולא בערך. ואכן, קוראי מאמר זה יכולים -באופן מושלם בלי כחל ושרק, לא כמעט, לא על
גדול על רוב המצוות שבעשרת הדברות. הרי כולנו מאמינים בני מאמינים באל אחד, לא  Vלסמן 

משתחווים לפסל ולא נושאים ששמים לשווא, שומרים שבת ומשתדלים מאוד לכבד הורים. בוודאי אין 
 לנו בעיה עם "לא תרצח/ לא תנאף/ לא תגנוב/ לא תענה ברעך עד שקר". 

לדיבר האחרון הביטחון שלנו עלול להתערער: "לא תחמוד". האומנם אין אנו חומדים דווקא כשמגיעים 
דברים שאינם שייכים לנו? מצוות "לא תחמוד" מציבה אתגר לא פשוט, והיא גם מעוררת שאלה גדולה: 

כיצד אפשר לצוות את האדם על הרהורי ליבו? הרי האדם מסוגל לשלוט על מעשיו, אך כיצד ייתכן 

נטיית הלב הטבעית שלו? אנו יכולים לרסן את הרצון שלנו, אך האם אנו מסוגלים למנוע  שיימנע את
 את הרצון להתעורר?

הרמב"ם בא לעזרתנו ומספק לנו גם תשובה לשאלה וגם גלולת הרגעה בעניין. לפי פסיקתו אין האדם 
את חברו לתת  עובר על האיסור, אלא אם כן גם ביצע פעולות מעשיות כדי לממש את חמדתו, ושידל

או למכור לו את החפץ אותו הוא חמד.  הרמב"ם כותב: "כל החומד עבדו או אמתו או ביתו וכליו של 

חברו או כל דבר שאפשר לו שיקנהו ממנו והכביד עליו ברעים והפציר בו עד שלקחו ממנו אף על פי 
 ואבדה א, ט(.שנתן לו דמים רבים הרי זה עובר בלא תעשה שנאמר: לא תחמוד" )הלכות גזלה 

ברם, גם הרמב"ם ממשיך וכותב שאמנם לא עוברים על "לא תחמוד" מבלי לעשות מעשה, אבל 
עוברים בהחלט על הדיבר "לא תתאווה" שמופיע בעשרת הדיברות שבספר דברים. לדברי הרמב"ם: 

ר זה "כל המתאווה ביתו או אשתו וכליו של חברו וכל כיוצא בהן... כיון שחשב בלבו היאך יקנה דב
ונפתה לבו בדבר עבר בלא תעשה שנאמר )דברים ה' י"ח( לא תתאווה, ואין תאווה אלא בלב בלבד" 

 )שם, א, י(.

 כיצד אפשר לצוות על חמדת הלב?
אבן עזרא, בניגוד לרמב"ם, סבור שגם מצוות "לא תחמוד" שבפרשתנו אוסרת על חמדת הלב, וזאת 

קביעתו זאת, הוא מציין שאנשים רבים תמהים על  אף אם הדבר לא בא לכלל כל ביטוי מעשי. לאור
 מצווה זו: כיצד יכול היה הבורא לצוות על האדם לשלוט על הרהורי לבו?

אבן עזרא עונה על השאלה באמצעות משל לאיש כפרי שראה בת מלך יפה. אם איננו שוטה הוא לא 

פשרי לחלוטין. הכפרי יחמוד אותה בלבו כלל, משום שברור לו שכל קשר בינו ובינה הנו בלתי א
הפשוט מבין שתאווה לשכב עם בת המלך היא הזויה בדיוק כמו "שיתאווה שיהיה לו כנפיים לעוף 

בשמים". לדעת אבן עזרא האדם מורגל לתבניות מחשבה מסוימות, ותאוותיו ותשוקותיו פועלים בתוך 
ו, אעפ"י שהיא יפה, המסגרת של תבניות מחשבה אלה. כך לדוגמה, "אין אדם מתאווה לשכב עם אמ

 כי הרגילוהו מנעוריו לדעת שהיא אסורה לו". 

לדעת אבן עזרא אדם מאמין צריך להפנים את ההכרה שהוא זוכה לבת )או בן( זוג, לממון או לרכוש, 
ה' החליט שראוי לו, ולכן לא יתאווה ולא יחמוד את מה ששייך לחברו. "ואחר שידע שאשת -כפי מה ש

ישמח בחלקו... כי ידע שה' לא רצה לתת לו, ולא יוכל לקחתו בכוחו ובמחשבותיו רעהו אסרה ה' לו... 
 ותחבולותיו, על כן יבטח בבוראו שיכלכלנו ויעשה הטוב בעיניו". 

אבן עזרא טוען אפוא שבלב כל אדם מוטבעות תפיסות ברורות של גבולות. תפיסה זו נובעת משני 
שבאפשרותו ומה שאינו באפשרותו, )"שיהיה לו כנפיים  מקורות האחד ידיעותיו האובייקטיביות על מה

לעוף השמים"(, והאחר הוא הבנה שרכש והטמיע בתודעתו לגבי מה שמותר לו ומה שאסור )"לשכב 

עם אימו"(. כל אדם יודע בעומק ליבו מה נמצא בסקאלה של הדברים שהם עבורו ברי השגה ומה 
אווה לגור בארמון כשל אחד האוליגרכים, אך הוא נמצא מעבר לסקאלה הזו. באופן טבעי אדם לא ית

עשוי בלי ספק לחמוד את ביתו של השכן. הוא לא ייתן עיניו במכונית השרד של אילי הון, אך עשוי 
 לחמוד את מכוניתו של החבר לעבודה וכך הלאה. 

 שאיפה ריאלית ושאיפה אוטופית

אפילו ריאלית עבורנו, ומהי שאיפה אנחנו מפתחים הבנה אינטואיטיבית מהי שאיפה נורמאלית או 
אוטופית או אף הזויה בהתאם להתמקדות המחשבה שלנו. פיזיקאי דגול עשוי להתאוות לזכייה בפרס 

נובל, אך הוא לא חושב לרגע על אפשרות שיזכה באוסקר. מנגד, קולנוען מצליח ישאף לזכות 
ומחנך את תודעתו להתמקד  באוסקר, אך לא יחמוד כלל את פרס נובל. כל אדם מרגיל את עצמו

במה שנמצא בעולם בו הוא חי, ומסיר מדעתו את מה שמחוץ לעולמו. בהתאם לעיקרון זה אנו יכולים 
משמעיים גם על בסיס האסור -לפי שיטת אבן עזרא לחנך את תודעתנו לגבולות גם ברורים וחד

 והמותר לנו.

תי עבירים באמצעות דוגמה פשוטה ניתן להמחיש את היכולת שלנו להטמיע בתודעתנו גבולות בל
יומית המוכרת לכולנו. אף אחד מאיתנו לא נופל מהמיטה בלילה. אנחנו יכולים להתהפך -מהתנסות יום



שבע שעות בשינה עמוקה על יצוענו מבלי שניפול ממנה אפילו פעם אחת. -ולהתגלגל מידי לילה שש

בולות, ואנו מטמיעים אותם באמצעות הא כיצד? כנראה, המוח שלנו קולט באופן מאוד עמוק את הג
 יומי. -ההרגל היום

באיסור 'לא תחמד' מצווה אותנו התורה שנרגיל את עצמנו שהדברים שמעבר לגבולות המותר, הם 
מעבר לגבולות האפשר, כך שכל מה ששייך לאחר ייחשב עבורנו מחוץ לתחום המחשבה, ולא רק 

 מחוץ לתחום ההשגה.

דל לעשות בדיוק את ההיפך. עולמנו טבוע בחותמה של חמדנות, לא של הווי החיים שלנו כיום משת
בני זוג חלילה, אבל בוודאי של מוצרי צריכה מכל הסוגים. דומני שאם בעבר ההגדרה של האדם הייתה 

"יצור חושב", הרי שכיום הוא הפך להיות בעיקר "יצור צורך". היצרנים והמשווקים עושים מאמץ מתמיד 
את הצריכה, ועולם הפרסום והשיווק מלבה את החמדה, ומשדל אנשים להשיג את  להגביר עוד ועוד

מה שיש לאחרים. אנשים מתפתים לחמוד ולקנות את מה שהם כלל אינם צריכים, להחליף את מה 
שאין צורך להחליף, להגדיל, לשפץ ולהשתכלל עוד ועוד בבתים, מכוניות מוצרי חשמל ואלקטרוניקה 

בזוז. יחד עם הצרכנות המוגברת מתגבר התסכול של מי שאין להם, ולא אחת  וכל דבר שזז או נקנה

אנשים שוקעים בחובות כספיים או נקלעים לסכסוכים משפחתיים תוך כדי המאמצים  להשיג את מה 
 שמעבר להישג ידם. 

אמצעי התקשורת תורמים אף הם לליבוי תאוות הצריכה. הם מעצימים את הרצון להידמות לעשירים, 
בירים את התסכול של מי שאין להם, וגורמים להם לנסות להשיג את מה שמעבר להישג ידם, דבר מג

 שגורם לא אחת לשקיעה בחובות כספיים למריבות משפחתיות ולשאר סכסוכים. 

 המלצה לצריכה יומית
אכן יש משהו חיובי בחמדה. הרצון של האדם לעוד וליותר הוא דחף המניע את האדם להתקדם 

ולא לשקוט על השמרים. החברה כולה מתקדמת ומתפתחת הודות לדחפי החמדה. הגמרא  ולהתפתח
מספרת שכאשר חכמים הצליחו לבטל את היצר המיני, הם ראו שהעולם ייהרס מכך, משום שלא 

תהיה עוד פריה ורביה. בדומה לכך אין לבטל ולהשבית את היצר הצרכני, אבל חשוב מאוד לדעת 
ולתעל את החמדה למה שאין, להשגת מה שנחוץ וראוי להשיג. יש בידי האדם  לשלוט בו באופן תבוני,

יכולת לערוך חשבון אמיתי: מה הוא באמת צריך, מה הוא באמת יכול וצריך להשיג, ומה הוא רוצה 

רק משום שיש לאחר, מה חשוב לו ועל מה עליו לוותר. חז"ל ביטאו זאת כדרכם באמירה קצרה 
-שמח בחלקו" )אבות א,ד(. את העצות של חז"ל אני ממליץ לצרוך באופן יוםוקולעת: "איזהו עשיר? ה

 יומי.

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

 



 

     על קצה הלשון לפרשת יתרו / משה אוסי  

 מסע אל ארץ התנ"ך -"נאות קדומים"
ופריחתו, ראוי שגם אנו נתעורר לטייל ב"ארץ ישראל יפה ופורחת". בחודש שבט עם התעוררות הטבע 

 ואני מבקש להמליץ על סיור ב "נאות קדומים".
דמיינו את עצמכם צועדים בלב עמק מופלא בין כרמי גפן וזית, פרדס רימונים ועצי תמר המיתמרים  -

המתנועעים ברוח של  למולכם. מימינכם בריכת מים רוגעת מוקפת קנים וסוף, משמאלכם שדות דגן
לא, אין זה פרי דמיונכם וגם לא  ...בין ערביים ובתוכם ניצבת גורן עמוסה אלומות שזה עתה נקצרו

זהו חלק קטן מנופי הבראשית הארץ ישראליים, ושם אתם מוזמנים למסע קדום אל … פטה מורגאנה

דיעין.  על פני , שליד העיר מושמורת הטבע הקסומה הזאת נקראת נאות קדומים .ארץ התנ"ך
דונם באזור יער בן שמן, נשתלו צמחי ארץ ישראל העתיקה, נחפרו ושוחזרו מתקנים חקלאיים  0022

הופכים את הביקור  -קדומים. כרמי הגפן והזית, בריכות המים, בעלי החיים והנופים המרהיבים 
שפחה: סדנאות בשמורה לחוויה תנכית. שם מחכה לכם חוויה תנכית נפלאה שהיא אטרקציה לכל המ

פעילות, סיורים לבתי ספר, אתר לכנסים ולאירועים משפחתיים, ימי גיבוש וחוויה, סיורי גמלאים, 
 נאות קדומים מעניקה חוויה בניחוח ארצישראלי. -השתלמויות מורים 

אדם, שיחד עם אשתו חנה, חקר את -אפרים הראובני, חוקר מומחה לצמחים והקשר בינם לבין בני

ראל ואת הצמחים המוזכרים בתנ"ך ובתלמוד. הם היו אנשי העלייה השנייה, והצמחים יש-צמחי ארץ
סייעו להם לחזק את הלאומיות הישראלית. חקר את התכונות והמאפיינים של הצמחים, כפי שנהגו 

אבותינו ומהם למד על סמל ומשל לחיי העם והאדם. הוא חלם להקים גן בוטני בו יוכלו המבקרים 
לא מוזיאון סגור ובו תצוגות צמחים מיובשים, כי  -ים השונים, המוזכרים במקורות. לראות את הצמח

אם מרחב פתוח: "אם את עצם צלצול דברי הנביאים לא נוכל לשמוע עוד, אבל לראות נוכל מאשר 

הבה אפוא ונסדר גן צמחי ספרותנו העתיקה, ונלמד לכתוב בו … ראו הם ולהריח את אשר הריחו
הספרים ושיר השירים באותיות ובצבעים אשר בהם כתוב ספר הספרים ומקור כל ולקרוא שם מספר 

 …".השירים
בנו נֹגַּה הראובני זכה להקים את השמורה הנקראת "נאות קדומים". הוא עסק בטבע הארץ, בלשון 

הוא עסק במלים  -העברית, בתנ"ך, בכתבי חז"ל, באגדות ובמסורות הערבים והבדואים, ויותר מכל 
יהן. בעצם הוא יצר חיבור מחודש בין המלים העבריות והארמיות הקדומות הנוגעות בטבע לבין ופירוש

ישראל, מתוך הכרה שהלשון העברית כתרבות של דיבור נוצרה במרחב הזה וכי -הטבע שבארץ

ניתוקה ממנו בשנות הגלות ניתק את המלים שבה מן העולם שלהן. דוברי  העברית ידעו אך בקושי, 
לא היו לו מלים, מהו אלון? מהו  -או שבעת המינים, אבל עיקרו של עולם החי והצומח  מהם ארבעת

  ?חוח? מי הם הדרור והשרקרק בדיוק
תחנות: בצל עץ השקמה, מטעי זית וגפן עם ארבעת/שבעת המינים,  בתי  02-השמורה מחולקת לכ

 ה ועוד. בד, גתות ואמת מים המשקה וגם טוחנת, בית יער הלבנון, הזבוב והדבור

אפשר שלא להתפעם ממראה הנופים הללו העשויים בזיקה לפסוקים ואמרות; ומי שמכיר את "שיר -אי
השירים" ייהנה מחוויה רוחנית עם חוויה גשמית של "רואים את הקולות": אני חבצלת השרון שושנת 

י לבונה, מור העמקים; הניצנים נראו בארץ; הדודאים נתנו ריח; נרד וכרכום, קנה וקינמון, כל עצ
וֲאָהלות עם כל ראשי בשמים; ברושים וארזים; אל גינת אגוז ירדתי לראות באבי הנחל, דבש וחלב 

הוא והצוות המיומן והמסור שלו זכו בפרס ישראל  ,תחת לשונך, ועוד. נגה הוציא  לאור ספרים רבים

רתם: "נאות קדומים בשנת תשנ"ד על תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה. וכך נימקו השופטים את בחי
היא תופעה ייחודית הממלאת ייעוד לאומי ממדרגה ראשונה. היא מקיימת מערכת המציגה את הטבע 

ישראל כפי שנשזרו ונארגו במורשתנו: בתנ"ך, במשנה, בגמרא, במדרשים -ואת החקלאות של ארץ
ור בין ימי ובמסורת. היא מקרבת את בני הארץ ואת בני התפוצות אל הארץ ואל צמחיה תוך גיש

 ; ובאיזה יום הוא נולד? כן, ניחשתם... בט"ו בשבט.41המקרא והמשנה לימינו אלה."  נגה נפטר בן 
לכבוד 'חג האילנות' "נסייר" בשמורה בין עצי  -אחד"  חורבן ותקומה בפסוק –"האלה והאלון  - 

  יא ישעיהו המתריע עלישראלית", ה"אלון המצוי" ו"אלון התבור" ומולנו פסוקיו של הנב-הארץ ה"ֵאלה

ָעִרים ֵמֵאין יֹוֵשב ּוָבִתים ֵמֵאין  הגלות והשממה; וכך הוא רואה את חזות החורבן: "ַעד ֲאֶשר ִאם ָשאּו
ה ֲעִשִרּיָה וְָשבָ  וְִרַחק ה' ֶאת ָהָאָדם וְַרָבה ָהֲעזּוָבה ְבֶקֶרב ָהָאֶרץ. וְעֹוד ָבּה ָאָדם וְָהֲאָדָמה ִתָשֶאה ְשָמָמה

 –י"ג(. הפעלים ''ָשאּו -ַמֶצֶבת ָבם זֶַרע קֶֹדש ַמַצְבָתה" )ו', י"א וְָהיְָתה לְָבֵער ָכֵאלָה וְָכַאלֹון ֲאֶשר ְבַשלֶֶכת
ִתָשֶאה'' פירושם חורבן ושממה, שואה אקולוגית עם שממון של האדמה כי האדם ירחק, יֵצא לגלות, 

הוא כינוי לגזֵעי האלה והאלון שלא נפגעו בשלכת, והגזע נקרא כך כי ותהיה עזובה בארץ. ה"ַמֶצֶבת" 

כך יהיה מצבתה של ישראל, הגזע לא  –החלק הניצב והזקוף באילן. ומכיוון ש"ָהָאָדם ֵעץ ַהָשֶדה" 
ָשמור וקדוש כדי לצמוח בשנית בבוא  –ייעקר, ועוד יישארו ממנה עשירית מהעם, שייקרא זֶַרע קֶֹדש 

תכונותיהם של האלה והאלון בעונת השלכת.  הפסוק בלי להכיר את אפשר להבין אתהעת. ואי 
שלה, והיא נשארת  ִבגְבור הרוח לקראת עונת הגשמים נושרים כל העלים הזוהרים –האלה 

עוד  -הגשמים. לעומתה האלון  במערומיה: כל ענפיה האפורים חשופים לחלוטין במשך מרבית עונת
היבשים, כבר מתחילים לתפוח בחיקיהם הפקעים החדשים. תוך זמן קצר  לפני שהושלכו כל עליו

הללו לולבי הענפים הצעירים, שילבישו את העץ בשפעת רעננות. וזו  מתפרצים מתוך הפקעים

 



 התמונה שצייר ישעיהו בפני שומעיו: החברה הגבוהה בירושלים, הבוטחת בחוסנה של הממלכה בימי

השלכת  כאותה אלה, אבל היא אינה חשה כי כל הזוהר הזה מבטא אתעוזיהו ויותם, זוהרת בצבעיה 
זרע הקודש", " הקרובה לבוא. לעומת האלה מייצג האלון את פשוטי העם ה"אפורים". אלה מהווים את

                                                                                                                                 .המבשר את הצמיחה המהירה כשוך הסערה
מעולה שחקרה את צמחי ארץ ישראל  , ומדריכהד"ר שרה'לה אורן היא אוצרת הגן הבוטני -

ַבמקורות היהודיים; וממנה למדתי על הַכלָנִית. יופייה של הכלנית ומידת הבולטות שלה, הקנו לה את 

ֶכֶתר, אחד מסמלי  שעניינו ,ואולי מן ַהְכלִיל ,ַהַכלָה י השם מקורם מןוייתכן כי שורש .ַכלָנִית - שמה
 המלך.

  
קדמונינו מנו את הצלף בין יצירי  הוא סמלה של השמורה, כפי שרואים בצילום. –פרח הצלף  -

לא תצליח להשמידם:  –הבריאה המצליחים לשרוד גם בתנאים קשים, וככל שתנסה להיפטר מהם 
עזין הן: ישראל באומות, כלב בחיות ותרנגול בעופות. ויש אומרים אף עז בבהמה דקה, ויש "שלושה 

עזותו הוא בריבוי פירותיו, ועל כי טוען פירותיו בכל יום, ויש באילנות" )ביצה כ"ה(.  אומרים אף צלף

אומרים שעזותו מתבטאת בכך שקשה מאוד לעקרו כי שורשיו נאחזים בסדקי הסלעים. הצלף הוא 
מ'. עליו עגלגלים, בשרניים ומכוסים בקרום דק של שעווה. הפרי הוא ענבה  2.0-0שיח קוצני שגובהו 

השחלה.                                                                                                            מוארכת המשתלשלת על עוקץ
ע שלרבים מן התנאים והאמוראים היה מקצוע, וממנו  היו מתפרנסים, ידו מי אתה אלעזר ַהַקָפר? -

וחלקם נקראו על שם עיסוקם, כמו ר' יצחק נפחא, שהיה נפח, ר' שמעון ַשָטח, שהיה שוטח צמר 

גפן, ר' יוחנן הסנדלר ועוד. גם ר' אליעזר הקפר נקרא בשם זה, כי היה מתעסק ביינות, וכדי להשביח 
ו פקעות של צלף, וידוע שניצני הצלף קרויים בשם קפריסין. מכאן נבין את מה את היין היה מוסיף ל

שאנו קוראים בתפילת הקורבנות: "יין קפריסין למה הוא בא כדי לשרות בו את הציפורן כדי שתהא 
היו שורים את הציפורן ביין קפריסין. הווי אומר שהצלף פירותיו  –וכדי שריח הציפורן יהיה עז  -עזה" 

 -קיצור של קפריסין ) באשר לאי קפריסין  -ור' אלעזר שעסק ביין קפריסין נקרא שמו ַהַקָפר עזים, 
 ברונזה)"זּוָבר"( או אולי מהמילה ל נחושתל שוֶמריתהועלתה השערה כי שורש השם במילה ה

ים נחושת ייצאכי ממנו היו מ –" Cuprumשל הנחושת, " לטיני)"קּוָבר"(; והאי העניק את שמו לשם ה

צלונה היו מייצאים ברזל; יש הסבורים שהאי קפריסין נקרא בתנ"ך בשם למדינות אחרות, כפי שמבר
 יחז' כ"ז ז'(. –'אלישא' 

את פרחי הקפריסין אפשר לאכול בשתי צורות: כשהם מיובשים, ומשמשים כתיבול לבשר )בעיקר 
אצל המרוקאים(. או כשהם מוחמצים )לאחר ששורים אותם במים כדי להפיג מרירותם( ואז ריחם 

יח חרדל, והם נמכרים בצנצנות קטנות. בצרפת עושים מהם חרדל צרפתי אמיתי וחזק ולא חזק כר

מפרחי החרדל המוכרים. הפלאחים הערביים משתמשים בפרי להגברת כוח הגברא וסגולה לנשים 
         )אורגזמה בלעז, עפ"י קהלת י"ב ה'(.                           עקרות. ואולי מכאן הכינוי שלו "ֶאְביונה"

הצלף מוזכר מספר פעמים במקורות: "מעשה בחסיד אחד, שנפרצה לו פרצה 
ונמנע ולא גידרּה. ונעשה  -בתוך שדהו ונמלך עליה לגודרה, ונזכר שהוא שבת 

לו נס, ועלתה לו צלף, ממנה הייתה פרנסתו ופרנסת אנשי ביתו" )שבת ק"נ 

 ע"ב(. והגיע הזמן שנשאל מנין קיבל הצלף את שמו?
הרואים ב'צלף' אותיות פצ"ל מכיוון שפריו מתפצל ונפתח. צמח הצלף נזכר  יש

בתנ"ך כשם: "וחנון בן צלף הששי" )נחמיה ג'(.  הצלף מקובל ברפואה 
העממית כתרופה לטיפול בליקויי שמיעה, בשיגרון, בפצעים פתוחים 

ומזוהמים, בסוכרת )אפשר לשתות כוס תה מחליטת שני עלי צלף(, וכן בכאב 
 ניים ובמחלות חזה.שי

חז"ל הגדירו את הצלף כַעז   מדוע הצלף נבחר להיות סמלה של השמורה? –ולסיום נשאל 

באילנות מפאת כושר הישרדותו בתנאי גידול שונים זה מזה, מהם קשים במיוחד. הוא משגשג ועולה 
 בעקשנות גם אחרי כריתה, שריפה או פגעי מחלה. 

של חזון נאות קדומים: בעקשנות, בדבקות במטרה, ובשגשוג  בתכונות אלה טמון גם סוד ההגשמה
המעניק לנו חווית בראשית, נביא את דבריו של  ולזכרו של נגה הראובני ספור.-גם כנגד מכשולים אין

הנשיא החמישי, יצחק נבון. מר נבון שליווה את פועלו של נגה בתפקידים רבים, מתאר כיצד נכבש 

חדש' על מקורות ישראל. הוא מתאר את נגה במילים: "מעולם לא ברעיון שהציג, וראה בו 'אור 
הקדימני אלא בעל מלאכה אחת". לדבריו נגה האמין ברעיון של נאות קדומים ופעל ללא לאות 

להגשים אותו: "וְָהגִיָת בֹו יֹוָמם וָלַיְלָה"; "אדם ללא לוחות זמנים, 'נודניק בחסד עליון'. יש אנשים 
נגה הגיע עם מרכולתו וכבש אנשים ברעיון שלו שאין בו עניין פרטי אלא לאומי. הפועלים למען עצמם, 

 איש יקר ומיוחד". יהי זכרו ברוך!                                                                           
 (00-2770770 –)באתר ישנם גם אולמות אירועים. המקום שומר שבת, מס' הטל'

מאורגנות יכולות לסייר איתי במסגרת: טבע, נופים ואתרים קבוצות 
      mosheossi@gmail.com    0005061-02 במבואות ירושלים.
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