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 שיבנה בית המקדש במהרה בימינו

 מחברינו שנקלע למצוקה כלכלית קשה.אנו פונים בבקשת סיוע לאחד 
 נתניה, 952-בנק לאומי סניף  1560456 תרומות תתקבלנה בברכה לחשבון

 תזכו למצוות! שד' בנימין. –הרצל 
 

 עצמאות כשיקול הלכתי / הרב עידו פכטר
כיצד אמורה הקמת המדינה להשפיע על פסיקת ההלכה? מסע בעקבות פסיקה 

 ארצישראלית במשנת הרב שלמה גורן

האם לתקומת מדינת ישראל השפעה על השיח ההלכתי? לא צריך להיות חכם גדול כדי להבין שכן. מדינה היא 
מציאות חיים שלא נודעה משך כל שנות גלותו של עם ישראל. מדינה בהכרח יוצרת שאלות חדשות, אתגרים 

יים פנימיים ובינלאומיים; יש פתאום צבא ודיני מלחמה; יש לנהל כלכלה ולהתמודד עם אתגרים פוליט –חדשים 

יש מיעוטים ויש עובדים זרים ועוד ועוד. קשה מאד למצוא התמודדויות ישירות עם שאלות כאלו בספרות ההלכה 
 והתשובות לאורך שנות הגלות.

שאלות חדשות ברור אפוא שיש. השאלה הקריטית היא האם יש גם תשובות שונות, קרי האם דרך החשיבה 
קה משתנים בעקבות הקמת המדינה. כאן התשובה כבר הרבה יותר מורכבת. מצד אחד, ההלכתית וסגנון הפסי

הרי לא ייתכן שלמאורע החשוב ביותר בעם היהודי במשך אלפיים  –האינטואיציה אומרת שכך חייב להיות 
יש לזכור שרוב בניינה של הספרות השנים האחרונות לא תהיה השפעה על החשיבה ההלכתית; מאידך, 

 נכתב בגלות, בהיעדר מדינה, ומהיכן אפוא אנו מצפים שישאב פוסק ההלכה את מקורותיו?!  ההלכתית

 הרחבת המקורות
את המתח הזה שבין הצורך בחידוש ובין החוסר במקורות היטיב לתאר הרב שלמה גורן בהקדמת ספרו 'משיב 

 מלחמה', בו ענה תשובות שונות בענייני צבא ובטחון:
ל ספרי שו"ת. באשר הנושאים שבספר זה, אין להם מסורת רצופה של פסיקה מדור שונה הוא ספר זה מכ...

ס"ה שנה לאחר חורבן -דור. אין להם חלק מקביל בשולחן ערוך, ולא בספרי הפוסקים מאז מלחמת בר כוכבא כ

 כדי למצוא מקורות הלכתיים והיסטוריים מוסמכים, לפתרונן של אלפי הבעיות ההלכתיות של... השני תהבי
צה"ל היה הכרח לאסוף, ללקט ולקבץ כעמיר גרנה את שברירי ההלכות המנהגים והנוהלים שהיו קיימים 

בצבאות ישראל בימי קדם. להעלות אותם מתהום הנשיה, מתחת לחורבות מלכות ישראל ללקטם מכתבי 
מימי עולם  ממדרשי תנאים והאמוראים ושאר ספרות ההלכה ,למודים, הבבלי והירושלמיתהקודש. מים שני ה

רי ההיסטוריה המקובלים פהשתמשנו בספרי החשמונאים ובשאר ספרים החיצוניים, וס ,ומשנים קדמוניות. כמו כן

לבינה,  ביגדינו מגעת. בנינו הנוהגים אריח על , כגון ספריו של יוסף בן מתתיהו הכהן וחביריו ומכל מקום שינועלי
 ת מוסמכת הבנויה על תורת ישראל...והקמנו מהם יסודות איתנים למערכת פסיקה הלכתי

שאלות בענייני מדינה מחייבות את הפוסק להרחיב אפוא את יריעת מקורותיו. התשובות לא תמצאנה שחור על 
גבי לבן בשולחן ערוך ולא בספרות האחרונים. הפוסק יצטרך לחזור למקורות שנכתבו בתקופות המקבילות 

 ומהם לבנות פסיפס חדש שיתמודד עם המציאות החדשה. –אגדה  תנ"ך, ספרי היסטוריה, מדרשי –לתקופתינו 
 שינוי מן הגלות

אנו תמצה המהפך ההלכתי. יבכך ייתכן שכל זה בנוגע לשינויים הנדרשים ביחד למקורות ההלכה. אך לא 

, בעקבות הקמת המדינה ההפסיקה משתנ סגנוןהאם מחפשים לא רק מקורות חדשים אלא גם חשיבה חדשה. 
 ?יצדואם כן כ

 תקופתאת עצמנו: מהו השינוי המרכזי שחל בעם ישראל בעקבות המעבר מ נבחןכדי לתת מענה לשאלה זו 
ניתן להציב שני נושאים מרכזיים כי ו? דומני, נהגלות אל מדינת ישראל? מה השתנה בתחושת הקיום הבסיסי של

 הראשון הוא הכלליות והשני הוא הריבונות. –שעומדים במוקד השינוי הזה 

 תה חברה יהודית, תמיד היותמיד הי רק עניינו של היחיד.לא הייתה  בעניין הכלליות, יש לדעת שהיהדות מעולם
ספרות ההלכה גדושה בעניינים טבעי למצוא את לכן  אף התורה לא ניתנה אלא לאחר שהתגבש עם. קהילות.

ות ובין החברה היהודית במדינת ישראל. . עם זאת, קיים שינוי מהותי בין החברה היהודית בגלוציבוריים חברתיים
, גדולה ככל שתהיה, לעולם לא תשקף את העם היהודי כולו. בגלות תמיד ידובר על היהודית בגלות החברה
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אוסף של יהודים או על חלק מעם ישראל, אבל בכל נושא שיידון לגביה, אף פעם לא תהיה התחושה שדנים 

 בגורלו של עם ישראל בכללו.
ל היחס משתנה. גם אם רק מיעוט היהודים נמצא בארץ ורובם בחו"ל, עדיין ההתייחסות אל במדינת ישרא

היישוב היהודי בארץ תהיה כאל עם ישראל. החברה היהודית במדינת ישראל משקפת את העם היהודי בכללו. 
ודי, גם אם הגדרה זו איננה תלויה במשתנים כמותיים אלא היא הבדל איכותי. מדינת ישראל היא היא העם היה

 ב(. יג, שגגות הלכות ם")רמבישנם רבים שעדיין מתגוררים בגלות. "שאין קרוי קהל אלא בני ארץ ישראל" 

 סכנה כללית
כיצד שינוי זה משנה את החשיבה ההלכתית? דוגמה נאה לכך ניתן למצוא בדיונו של הרב גורן אודות השאלה 

שם עם גויה. מצד אחד על הפרק עומד ביטחון המדינה, קרי האם ניתן לשלוח מרגל יהודי למדינות זרות שיתחתן 
 פיקוח נפש, אך מצד שני לפנינו לכאורה חטא של גילוי עריות, שכידוע דוחה אף פיקוח נפש.

 (:143משנת המדינה עמ' ) טוען הרב גורן
ואינו דומה טחון של הפרט, יטחון כלל ישראל לבי, כי אין לדמות ב)=סיפור יעל וסיסרא( יש ללמוד מזה

קוח נפשו של יחיד דוחה את שלש יקוח נפשו של יחיד. כי למרות שאין פיקוח נפש של כלל ישראל לפיפ

קוח נפשו של כלל ישראל, ובטחונו החיוני של העם יאבל פ ת: ע"ז, גילוי עריות ושפיכות דמים,העבירות החמורו
ל עם ישראל ולהרוג את סיסרא על ידי עבירה יעל לפגוע באויב ש וחה גם עבירות אלו. לכן כאשר יכלהדכולו, 

טחון של עם ישראל. כאשר יש  ירותי הבילשמה, גם של איסור עריות, עשתה זאת. מכאן אפשר ללמוד על ש
תכן שאפשר ייה, ייקטיביים עם נכרישואין פיצורך חיוני להשתיל יהודי בארץ אויבת, וכדי לשנות זהותו זה מחייב נ

אשת חבר הקיני, שהיתה צדקת והכתוב משבחה ומברכה יותר משרה רבקה רחל לסמוך על מעשיה של יעל 

 ולאה, כמו שפירשו בתלמוד.
אין מדובר עוד בנפשו של היחיד כי ה אומר: עם הקמת המדינה, המושג פיקוח נפש מקבל משמעות אחרת. והו

ה ומתבונן על השאלות אם בקיומו של עם ישראל כולו, ולכך משקל אחר לחלוטין. מי שאינו מודע לשינוי ז
 הנוגעות לכלל ישראל במבט של היהודי היחיד מתקופת הגלות, חוטא בהבנת העניין כולו.

 להיות עם חופשי
. בניגוד לחברה היהודית בגלות ריבונותהנקודה השנייה שמאפיינת את הקיום היהודי במדינת ישראל הוא ה

ריבון לעצמו. הוא אחראי לגורלו ואין מי שינהל את  שפעלה במסגרת שלטון זר, במדינת ישראל העם היהודי הוא

 חייו במקומו.
גם שינוי זה גורר )ולפחות צריך לגרור( בהכרח שינוי גישה בהלכה. דוגמה מובהקת לכך היא סוגיית ניתוחי 

המתים באוניברסיטאות בישראל. כידוע, לצורך הכשרת רופאים, יש לנתח גופות מתים כדי ללמוד את מבנה 
ידור האיברים וכו'. עם ראשית התפתחות מדע הרפואה בישראל עלתה השאלה באלו מתים ניתן הגוף, ס

. מה עוד, שלפנינו לא עומד פיקוח נפש מובהק שבגינו ניתן ניוול המתלהשתמש, שהרי ההלכה אוסרת על 

ולציה להתיר איסורים. מדובר בהכשרת סטודנטים שבעתיד יצילו באמצעות כך נפשות, אולם אין בכוח ספק
 עתידית להתיר איסור בהווה.

עליהן לא חל האיסור לפי חלק הפתרון שהוצע על ידי מספר פוסקים היה להשתמש בגופות של גויים, ש
מהשיטות. הראי"ה קוק, שתמך בעמדה זו, האמין כי גישה זו לא רק שלא תהווה חילול ה' בעיני הגויים אלא היא 

ינו כי יש לעם הנבחר מעין פריבילגיה של קדושה )שו"ת דעת כהן, אף תאדיר את שם ישראל בעולם, כשכולם יב

 סימן קצט(.
הרב גורן התנגד לפתרון זה, ושני נימוקים עמו. הנימוק הראשון נוגע לעיקרון שהצבנו לעיל. אמנם, בעת לימודי 

וננים על הרפואה, אין פיקוח נפש העומד לפני הסטודנט, אבל שיקול זה נכון רק מהבחינה הפרטית. אם מתב
כאשר המדינה והעם אחראים למערך הרצוף של הרופאים בישראל,  מערך הרפואה הכללי, הרי ש"בנידון דידן,

ולבריאות העם המתגורר במדינה, ואנו יודעים מראש שבעוד מספר שנים נצטרך מספר כזה וכזה של רופאים 
ת בתי הספר לרפואה נישאר ללא בעלי רמה גבוהה, כדי שנוכל להבטיח את בריאות העם, ואם לא נקיים א

רופאים במדינה, וברור לנו שבלי ניתוח מתים בבתי ספר לרפואה לא נוכל להוציא מהם רופאים ראויים לשמם; 

יה וחייבת לתכנן את השירותים יזה נקרא שהחולה לפנינו, מאחר שהמדינה היהודית אחראית לבריאות האוכלוס
  .(235" )תורת הרפואה, עמ' שלה לטווח ארוך

היות שמדובר בעניין החיוני לקיומה של המדינה, טוען הרב גורן כי אכן ניתן להגדיר זאת כפיקוח נפש. במקום 
זה לא ניתן להסתפק בהגדרות שהציב הנודע ביהודה לפיו החולה המסוכן צריך להיות לפנינו כדי להתיר איסור. 

כאשר אתה דן בגורל המדינה השיקול חייב כל זה נכון רק כאשר חייו של היחיד עומדים על הפרק. ואולם 

 להשתנות. כל מה שנודע לקיומה הסדיר נחשב כפיקוח נפש הדוחה איסורים.
 בזכות עצמנו

אבל לא זהו הנימוק היחיד של הרב גורן. אילו היה זה השיקול היחיד הרי שגופות גויים היו יכולים לספק מענה 
 לדבר. לכן הוא ממשיך ומוסיף: 

לא ייתכן שמדינת היהודים תבסס את מערכת הרפואה שלה שיש בה משום פיקוח נפש לעם ולמדינה על "
מתים של גויים. הרי היסוד לקיום תורתנו הקדושה הוא המצווה "וחי בהם" )ויקרא יח, ה(, שניתנה לחיות בה, ולא 

י נתיחת מתים משלנו, כפי ייתכן שלא נמצא דרך על פי ההלכה לקיים רמה רפואית מודרנית גבוהה, על יד

 ."המקובל בעולם
של העם היהודי בה לגורלו אינן מאפשרות להסתמך על גויים לצורך הריבונות של מדינת ישראל והאחריות 

קיומה ותפקודה. הרב גורן שואב רעיון זה מהתורה עצמה. אם על משפטי התורה נאמר 'וחי בהם' משמע שהם 



האדם  –עצמאיים בלא להיות תלויים באדם או גופים אחרים. זהו לוז התורה ניתנים לקיום על ידי אדם או חברה 

לחיות כמי שהם  –הוא החברה המקיימים אותה אינם אמורים להיהפך לתלותיים בעקבות כך אלא להפך 
 ריבונים לעצמם ולגורלם.

כך. חידושיו למרבה הצער, קשה לומר שגישתו זו של הרב גורן הפכה לנחלת כלל פוסקי ההלכה. רחוק מ *
עם חגיגות העצמאות, ראוי הנועזים סומנו לא פעם כמי שעוברים את הגבול והוא זכה )עד היום( ליחס ממדר. 

לעשות שינוי גם בעניין זה. לא רק כלפי דמותו של הרב גורן באופן פרטי אלא בכלל לגישה ההלכתית הבריאה, 

 שה הלכתית תואמת.המכירה במשמעות כינונה של המדינה ויודעת לגזור מכך גי
 

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

 
 

 / ד"ר ניצה דורי הפטרת אחרי מות קדושים
גם השבת אנו קוראים בתורה, שתי פרשיות. בשנה רגילה לכל אחת מהן הפטרה נפרדת. כשהן נקראות במחובר 

קוראים, לפי רוב המנהגים את הפטרת פרשת קדושים. לפי מנהג הספרדים מפרק כ' בספר יחזקאל, ולמנהג 

קום, לאנשים מיוחדים. האשכנזים מתוך עמוס פרק ט'. פרשת אחרי מות עוסקת בקדושות המיוחדות לזמן, למ
תחילתה בעבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים, יום אחד בשנה, במקום הקדוש ביותר: קדש הקדשים, ע"י האדם 

 הקדוש מכל: הכהן הגדול. 



פרשת קדושים פותחת בקריאה: "קדושים תהיו, כי קדוש אני ה' אלוהיכם," ומסיימת: "והייתם לי קדושים כי 

כם מן העמים להיות לי." רש"י מדגיש על פי הספרא וויקרא רבה, שפרשה זו נאמרה אל קדוש אני ה', ואבדיל את
כל עדת בני ישראל כיוון שרוב גופי תורה תלויים בה. בפסיקתא דרב כהנא, פרשת החדש אמר ר' יוחנן בשם 

שת רשב"י: שלש פרשיות כתב לנו משה בתורה וכל אחת ואחת יש בה משישים שישים מצוות. ואלו הן: פר
פסחים, כלומר פרשת בא, ופרשת נזיקין, דהיינו פרשת משפטים, ופרשת קדושים. החידוש הגדול של פרשת 

קדושים הוא, שמושג הקדושה אינו תלוי רק במצבים ובמקומות שמחוץ לסדר החיים הרגיל. לא רק במקדש, לא 

קדושה נמצאת בבית רק באמצעות מצוות טכסיות של טהרה וכפרה מגיעים לקדושה וטהרה. הדרך אל ה
וברחוב, בשןק ובשדה. כך גם אפשר להבין את אוסף המצוות בפרשה, הנראה לכאורה ללא קו מנחה או מאחד. 

אין פינה בתחומי החיים שפרשת קדושים אינה מגיעה אליה. קדוש יהיה מי שנזהר בממון חברו ובכבודו, מי 
שומר על סדרי נקיון וטהרה של גופו, רכושו  שמכבד את הוריו, נשמר מעריות מרבה לעשות חסד עם זולתו,

וסביבתו, בכל עת ובכל שעה. קיום המצוות היא הדרך להתקדשות. הרמב"ן מוסיף כי בקיום המצוות לא די. 
הקדוש הוא האדם המקדש את עצמו במותר לו. מערכת המצוות היא הבסיס. אך האדם צריך להשתדל יותר. לא 

 י חובה. די בקיום המצוות על מנת לצאת יד

את רעיון הבדלת ישראל וקדושתו מבאר עמוס, בהפטרה כמנהג האשכנזים. הנביא פותח: "הלוא כבני כושיים 
אתם לי בני ישראל, נאום ה', הלוא את ישראל העליתי מארץ מצרים ופלישתים מכפתור וארם מקיר". לולא 

יות לעם, מטילה עליו חובות. וכשאין הברית, היו ישראל דומים לכושים לפלשתים או לארם. הברית שנותנת זכ
העם מקיים חובותיו הוא מאבד את ייחודו: "הנה עיני ה' אלוקים בממלכה החטאה, והשמדתי אותה מעל פני 

האדמה, אפס כי לא השמיד אשמיד את בית יעקב נאום ה'." "בחרב ימותו כל חטאי עמי, האומרים לא תגיש 

. לאחד העונש ישוב ישראל להיות עם ה'. ושבתי את שבות עמי ותקדים בעדנו הרעה." הנביא מסיים בנחמה
 ישראל. 

בהפטרה על פי מנהג הספרדים סוקר הנביא תקופות בתולדות ישראל, תקופות בהן חטא העם, עד כדי כך 
שהקב"ה רצה לכלות את העם. בכל המקרים לא כילה הקב"ה את חמתו בעם רק כדי שלא יחולל שמו בגויים. 

את בחירת ישראל במצרים, את היציאה ממצרים ואת התביעה: "ואמר אליהם איש שיקוצי עיניו יחזקאל מזכיר 
השליכו, ובגילולי מצרים אל תטמאו, אני ה'." אך ישראל אינם נענים לתביעה להתקדש: "וימרו בי ולא אבו 

חמתי עליהם, לכלות לשמוע אלי, איש את שיקוצי עיניהם לא השליכו, ואת גילולי מצרים לא עזבו, ואומר לשפך 

אפי בהם, בתוך ארץ מצרים. ואעש למען שמי לבלתי החל לעיני הגויים אשר המה בתוכם, אשר נודעתי אליהם 
 לעיניהם, להוציאם מארץ מצרים."

גם במדבר: "וימרו בי בית ישראל במדבר, בחוקותי לא הלכו, ואת משפטי מאסו, אשר יעשה אותם האדם וחי 
מאד, ואומר לשפוך חמתי עליהם במדבר לכלותם. ואעשה למען שמי, לבלתי החל  בהם, ואת שבתותי חיללו

לעיני הגויים אשר הוצאתים לעיניהם." הנביא מסיים בקריאה לשוב ולהיות קדושים: אני ה' אלוהיכם, בחוקותי 

 היכם. לכו, ואת משפטי שמרו ועשו אותם. ואת שבתותי קדשו, והיו לאות ביני וביניכם לדעת כי אני ה' אלו
 ההפטרה בהקשרה התנ"כי 

ימי עוזיהו מלך  -עמוס פעל כנביא באחת מתקופות השיא של מלכויות ישראל ויהודה לאחר פילוג המלוכה 
שנה וירבעם לבית  52יהודה וימי ירבעם בן יואש מלך ישראל. שניהם מלכים שמלכו עשרות שנים: עוזיהו מלך 

זכו לממלכות רחבות וחזקות, והשפע  ד ההצלחה. שני המלכיםשנה. יציבות זו היתה חלק מסו 41יהוא מלך 

החומרי גם הוא הפך להיות ממאפייניהם. עמוס השמיע דברו במלכות ישראל והזהיר מתסמונת חברת שפע 
 כלכליים, ופוגעת אנושות בשכבות חלשות. חברה כזו גוזרת כלייה על עצמה. -היוצרת עיוותים חברתיים

 האחרונה בספר עמוס, מסתיימת בנימה של תקווה והבטחה לגאולה שלמה.  ההפטרה, שהינה גם הנבואה
  אזהרה מצב בהפטרה: מדינה עם תמרור 

הדורסת את השכבות החלשות, "והשמדתי אותה מעל  -כאמור, עמוס מזהיר מפני התרסקות ה"ממלכה החטאה" 
 פני האדמה", ומוסיף: "אפס כי לא השמיד אשמיד את בית יעקב". 

ס מוכרת בשפת היום יום שלנו כמספר המבטא אין. האפס קודם לאחד. זו אחת המשמעויות של אפס המילה אפ

קצות תבל. קצה  -ואין בלתי. לאפס יש גם משמעות של קצה: אפסי ארץ   -משמעו: אני   -אין. "אני ואפסי עוד"  -
 הוא מקום בו מתחיל האין... 

המבטאת שינוי ותפנית: הטיעון הקודם הגיע  -טרה, היא אבל המשמעות הנוספת, והיא זו הבאה לידי ביטוי בהפ
 לקצהו ולאחר ה"אבל" מתחיל משהו חדש המנוגד לנאמר עד כה. 

 אבל, עם ישראל לא יעלם מבמת ההיסטוריה.  -אמנם, אמר עמוס, הממלכה החטאה תושמד, אפס 

ח" להמשך דרכו בארץ. מעשיו בחירת ישראל ביציאת מצרים והבאתו לארץ ישראל, אינה מהווה "תעודת ביטו
והתנהלותו המוסרית בהתאם לצו ה' בתורה ובדברי הנביאים הם התנאי לכך. התרסקות מוסרית תביא לגלות 

וחורבן, אך העם לא יעלם. בדיעבד, ריסוק מלכות ישראל תאפשר החזרת העטרה ליושנה: ממלכה אחת בראשות 
 בית דוד, בה יהיה שפע מבורך ללא קלקולים. 

אלה, בהם אנו מודים לה' על ראשית צמיחת גאולתנו, אנו חייבים לזכור ולהזכיר את מגמת שיבתנו לארץ  ימים
 הזאת. ללא הבנת ייחודינו הרוחני אנו עלולים לאבד הכל.

 

 הרב דוד נתיב  – מתוך הספר עיוני הפטרה. הרב אברהם ריבלין שליט"א  מקורות:
 

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



 רונן לוביץד"ר / הרב  והדרת והאדרת פני הדור הזקן
 

לקנות טלפון נייד חדש", כך סיפר לי חבר. "המוכר היה  80-"לפני שבועות אחדים לקחתי את הסבתא שלי בת ה

אדיב ונחמד, אבל הוא התעקש להתייחס כל הזמן אלי, כאילו הסבתא אינה קיימת. לבסוף היא נתנה עליו 
הטלפון הוא בשבילי, לא בשביל הנכד, למה אתה לא מדבר אלי, מה אני אוויר? אני אמנם בקולה ואמרה לו: '

זקנה, אבל אני עדיין יודעת מה אני רוצה'". הסבתא הזו אכן ידעה היטב מה היא רוצה. היא ידעה זאת כאשר 

עברה כילדה את השואה, היא ידעה זאת כשעלתה ארצה לאחר מכן, וכאשר הלכה להכשרה חקלאית 
הצטרפה להקמת יישוב בדרום, וכאשר לחמה בגבורה מול הצבא המצרי בתש"ח, וכשהמשיכה לאחר מכן ו

והיתה ממקימי יישוב נוסף בארץ ישראל, והיא ידעה מה היא רוצה כשעשתה אין ספור מעשים טובים במהלך 
 חייה הארוכים והגדושים. עכשיו היא רוצה רק דבר קטן: שיתייחסו אליה כאדם.

ד לזקנים איננו בעיה מודרנית. לפי אחת מהפרשנויות הרבות שנתנו חז"ל לחטא נדב ואביהו שמוזכר חוסר כבו

בתחילת פרשת 'אחרי מות', זה בדיוק היה חטאם של בני אהרון. חכמים אמרו במדרש: "שהיו משה ואהרן הולכין 
הללו מתים ואנו נוהגין שררה  תחלה ונדב ואביהוא מהלכין אחריהן וכל ישראל אחריהן ואומרים: מתי שני זקנים

על הציבור... אמר להם הקב"ה: אל תתהלל ביום מחר )משלי כז(,  הרבה סייחין מתו ונעשו עורותיהן שטוחין על 
 גבי אמותיהן" )ויקרא רבה, כ סימן י(.

ה מות' שב-ליקוי התנהגותי זה של נדב ואביהו לפי המדרש, זוכה למענה בפרשת 'קדושים', המחוברת ל'אחרי
ְּיֵָראָת ֵמא   ָת פְּנֵי זֵָקן ו ְָּהַדרְּ  לוהיך ֲאנִי ה' )יט, לב(.-מורה לנו התורה: "ִמפְּנֵי ֵשיָבה ָתקּום ו

בעיית היחס לזקנים היתה קיימת אפוא בחברה האנושית מאז ומתמיד, אבל ממדיה הוחרפו והועצמו בזמננו לאין 

מסורת אבותיהם, פעמים רבות נכנסים לנעליהם ועובדים שיעור. בימי קדם צעירים היו ממשיכים במידה רבה את 
באותו שטח חקלאי או באותו ענף מסחר, ייצור או שירותים שעבד בו ההורה, וההורה היה מהווה מורה לחיים 

עבור הבן. בנות היו לומדות את רוב ידיעותיהן השימושיים ורוכשות את רוב השכלתן מאימהותיהן ומשאר הנשים 
 בתן. כיבוד ההורים בפרט וכיבוד המבוגרים בכלל, היה בעבר טבעי ומתבקש כמעט מאליו.  המבוגרות שבסבי

צעירים תכלית השינוי. הטכנולוגיה נמצאת בתהליכי פיתוח מואצים ביותר, -בעידן המודרני השתנו יחסי מבוגרים

רוניקה, תקשורת וככל שהאדם צעיר יותר, כך גדולה שליטתו בענפי הטכנולוגיה המתקדמת: מחשבים, אלקט
וכדומה, הצעירים מעודכנים יותר, יודעים לתפעל מערכות מתוחכמות המתחדשות ללא הרף, ומאגרי הידע 

 האנושי נגישים בפניהם. 
שישים מתקשה להדביק את הקצב. הוא זקוק באופן מתמיד לעזרת ילדיו הצעירים, -האבא הקשיש, בן החמישים

הופך למורה של הוריו למחשבים, והוא זה שיסביר להם איך להשתמש לעיתים הרכים בשנים. הילד בכיתה א' 

בגאד'טים ובמכשירים אלקטרוניים שונים. בפרסומת שהופיעה זה לא מכבר בטלוויזיה, נראות ילדות קטנות 
הרוטנות ביניהן על ההורים הנודניקים שזקוקים כל הזמן לעזרתם. ילדות אלה מתייחסות להוריהן בהיפוך גמור 

מצופה מילדים כלפי הורים. הן כביכול ההורים של האבא והאימה התלויים בהן והנזקקים לעזרתן ליחס ה
המתמדת. במערכת הבחירות שהתנהלה לאחרונה ניתן היה לראות כיצד גם בזירה הפוליטית יש לצעירים 

 הבקיאים ברזי הטכנולוגיה והתקשורת יתרון גדול ומשמעותי.
ם הם מתקדמים כל הזמן ובמהירות. צעירים שחלב אימם על שפתותיהם גם בתחום הכלכלה ובניהול עסקי

מסוגלים לפתח מיזם חדש, יישומון )אפליקציה( כלשהו או רעיון עסקי למינו, ותוך זמן קצר הם הופכים 

ר המבוגר עלולים להיפלט למיליונרים, ובמקום שיזדקקו להוריהם, הם הופכים לפטרונים של ההורים. בני הדו
 משוק העבודה בשנות הארבעים לחייהם, ולהיחשב זקנים מידי בעולם שדוהר במהירות קדימה. 

נוצר כיום עולם הפוך: הסייחים מתקדמים יותר וחזקים יותר מהסוסים. הסייח שזה עתה בא לעולם, מרגיש 
רים יותר ויותר, ושולטים בעולם יותר ויותר. שהעולם שייך לו ולשכמותו. העולם שייך לצעירים, והם נהיים צעי

במקביל לתופעה זו, תוחלת החיים הולכת ומתארכת, ובדור הצעיר יש מי שמתייחסים למבוגרים כאל נטל 

מערכתית -כלכלי. לא מדובר עוד בבעיה משפחתית או בסוגיה של יחסי אנוש, אלא בנושא שדורש התייחסות רב
 של כלל החברה. 

ָת פְּנֵי זֵָקן", עורר דיון בגמרא ובפוסקים בשאלה באיזה זקן מדובר: "ִמפְּנֵ הפסוק:  ְָּהַדרְּ האם המצווה י ֵשיָבה ָתקּום ו
איסי בן היא לכבד דווקא זקן חכם, או שהמצווה היא לכבד אדם שקנה חכמה אף אם הוא צעיר, או כדברי 

ועם הארץ" )ספרא, פרשת קדושים,  יהודה: מצווה לכבד כל איש שיבה ואפילו "זקן אשמאי" )רש"י: "רשע
קידושין דף ל"ב עמ' ב(. רוב הפוסקים פסקו כאיסי בן יהודה, כלשון הרמב"ם: מי שהוא זקן מופלג בזקנה, אע"פ 

שאינו חכם עומדין לפניו, ואפילו החכם שהוא ילד עומד בפני הזקן המופלג בזקנה... ואפילו זקן גוי מהדרין אותו 

 לסומכו, שנאמר: "מפני שיבה תקום" כל שיבה במשמע )הלכות תלמוד תורה, ו', ט'(.בדברים, ונותנים לו יד 
בספר קבלי קדום, ספר הקנה, נאמר שבכיבוד זקנים יש גם משום מתן כבוד לשכינה, והשפעה חיובית של 

כבוד המתקת הדינים. מסופר שם שאליהו הנביא אמר לרבי קנה בן אבן גדור: "בני, שיבה זו צריך לקום מפני 
למעלה נעשה פועל  –השיבה העליון... שליבון השיער הוא דוגמא עליונה... וכאשר נקום ונהדר הדוגמא למטה 

של ביטול הגזרות". עוד אמר לו: "רבי, דע לך כי אותיות תקו"ם )בפסוק: "מפני שיבה תקום והדרת"( הם מילות 

 ישיב המתוק למר". –לאו ישובו הכוחות למעלה למתוק, ואם  –מתו"ק, בזמן שתקום ותהדר 
יש בצו הדתי הנובע מהתורה כדי לעצב דפוסי התנהגות שבחברה הכללית קשה יותר להטמיע.  הפסוק המכונן 

הזה ופירושו, אינם צריכים להיתפס רק כציווי אישי הנוגע לקימה בפני זקן באוטובוס. הם חייבים, לדעתי, לשמש 
ונן יחס של כבוד של כל דור כלפי הדור המבוגר ממנו. יחס זה נועד כיום בסיס לקריאת כיוון כללית הדורשת לכ



לייצב חברה בריאה בה רוחשים כבוד לכל אדם. העולם החברתי שהתורה רוצה שנכונן, יעריך את יצירת הדור 

 הצעיר, אך לא יאדיר אותה על חשבון היחס המכבד כלפי הדור המבוגר.
ולוגיה ימשיכו לזכות לרווחים חומריים נאים. אך יישמר כבודם של היזמים והמצליחנים בעולם העסקים או הטכנ

אנשים אחרים שעמלו שנים רבות, שהתנסו בניסיונות החיים על בשרם, שרכשו חוכמת חיים ולא חוכמת 
מחשבים. אנו אמורים להטמיע את ההערכה למי שתרם שנים רבות לחברה ונתן את חלקו לבניינו של עולם, ולא 

 הרשים ביכולותיו להגיע להישגים כלכליים וטכנולוגיים, ובנה בעיקר את עצמו.  רק למי שעשה ש

הימים המיוחדים של מדינת ישראל: יום השואה, יום הזיכרון ויום העצמאות חוברים לפרשת 'קדושים' כדי להפנות 
ה את מבטינו לתרומתם העצומה של בני הדור הקודם, כאותה סבתא בה פתחתי. מהם שעברו את השוא

 האיומה, מהם שתרמו רבות לתקומתה ולחיזוקה של מדינת ישראל, ומהם שהקריבו את היקר מכל למענה.
הציווי "והדרת פני זקן" בהוויית חיינו המודרנית, ובפרט בזו הישראלית, צריך להעניק השראה  לכינונה של חברה 

ואכפתיות, ולא לראות בהצלחות  שמעמידה בראש סולם ערכיה עקרונות של הערכה וכבוד לאדם, של רגישות
טכנולוגיות ופיננסיות את פאר רוח האדם. הילדות באותה פרסומת שמלגלגות על הוריהן, הן מאוד חמודות, אבל 

הן משקפות הוויית חיים כואבת והטעונה תיקון. אני מצפה לפרסומת של המשרד לענייני אזרחים ותיקים שיראה 

 ומהדרות פני זקן.ילדות חמודות המכבדות את הוריהן, 
 

 רבני בית הלל מכהן כרב היישוב ניר עציון, מרבני צוהר ומראשי ארגון 'רונן לוביץד"ר הרב 
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