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 / הרב עידו פכטרביטול תורה 
 כמה תורה יש ללמוד ביום ומהו גדרו של 'ביטול תורה'?

האויב הגדול ביותר של תלמיד ישיבה מצוי הוא 'ביטול תורה'. אין דבר שמהווה בעולם הישיבות איסור גדול 
מלווה את אתוס זה . זמן על שיחה בטילה או עיסוק בעניינים שאינם קשורים ללימוד תורה זובזב –מכך 

ללימוד תורה, יש להקדיש י פנואת כל הזמן הגם בהמשך חייהם, ומעצב תפיסת חיים לפיה תלמידי הישיבות 
 כ'דיעבד' או כ'צורך השעה'. יוגדר  –יהא זה לימודי חול, תרבות או אפילו פרנסה  –כל עיסוק אחרואילו 

ספרות חז"ל מדברים על העוון החמור לכאורה, יש לתפיסה זו על מה שתסמוך. מספר לא מועט של היגדים ב
המשנה באבות הקובעת כי "המהלך בדרך ושונה ומפסיק ממשנתו ואומר מה נאה כך היא של ביטול תורה. 

אילן זה ומה נאה ניר זה מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו" )אבות ג, ז(, הבבלי במסכת תענית )ז, ב( 
ביטול תורה, הגמרא במסכת ברכות )ה, א( הגורסת שאדם שבאו הקובע כי אין הגשמים נעצרין אלא בשביל 

 ועוד.עליו יסורין ולא מצא להן סיבה יתלה בביטול תורה, ועוד 
 )מנחות צט, ב(: מכך, נמצאת בדברי התלמוד אודות גדר חובת תלמוד תורה הפוכהגישה אחרת, 

אמי... אפילו לא שנה אדם אלא פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית, קיים מצות 'לא ימוש ספר התורה  א"ר
קיים 'לא  -הזה מפיך'. אמר רבי יוחנן משום ר"ש בן יוחי: אפי' לא קרא אדם אלא קרית שמע שחרית וערבית 

 ימוש'.
 ו"ד רמו, א(:ברים אלו נפסקו להלכה בשולחן ערוך )יד

יב בתלמוד תורה בין עני בין עשיר בין שלם בגופו בין בעל יסורין בין בחור בין שהיה זקן כל איש מישראל חי
גדול שתשש כחו אפילו היה עני המתפרנס מן הצדקה ומחזר על הפתחים ואפילו בעל אשה ובנים חייב לקבוע 

  לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה שנאמר והגית בו יומם ולילה.   
 שם(: ומוסיף הרמ"א )שו"ע

 ובשעת הדחק, אפילו לא קרא רק קריאת שמע שחרית וערבית, לא ימושו מפיך קרינן ביה.
כיצד ניתן ליישב בין המקורות? כיצד ניתן מצד אחד לדבר על החומרה שיש בביטול תורה ומצד שני לצאת ידי 

ערך. ין ובהלכה התשובה פשוטה. יש להבחין בין ? בלבד אמצעות קריאת שמע שחרית וערביתבחובה 
כל אדם, גם זה המבלה את מרבית שעותיו בעבודה ובפרנסת הבית. ובר קיום למינימלי קבעה גדר ההלכה 
מבחינה ערכית, חז"ל מבהירים, חזור והבהר, כי . זה אומר שבקיום ההלכה מימש האדם את ייעודואך אין 

בחיי האדם, אם לא מבחינת  העיסוק בתלמוד תורה צריך להיות גדול בהרבה יותר ולהוות את מרכז הכובד
 .מבחינת התודעה י לפחותבו אזהזמן המושקע 

 מי שעמד היטב על נקודה זו הוא ר' מאיר שמחה הכהן מדווינסק, בחיבורו 'אור שמח' על הרמב"ם:
ונמצא מצוות תלמוד תורה אשר בוודאי אם יבקש האדם טרף ומזון בכל זמן אינו נחשב למפריע מצוות תלמוד 

למשל אדם חלוש המזג, וכן כל אחד לפי ההכרחיות שלפי הרגלו, וכן לפי טוהר נפשו של אדם, כי  תורה... וכן
האיש אשר נפשו מרגשת בשכלה הזך ונקשרה בעבותות אהבה לתלמוד תורה,  ורהתלמוד אינו דומה בחיוב ת

ל ישראל, ונתן לאיש אשר כוחות נפשו נרפים ועצלים. לכן איך היה מחוק הבורא לחוק חיוב תלמוד תורה לכ
 תורת כל אחד בידו, ואין לאל יד האנושי ליתן המדה האמיתית לזה. 

ק"ש בשחרית, ק"ש בערבית, קיים והגית בה  -לכן באו חכמים ופירשו לנו גדר מרכזן האמיתי של תלמוד תורה 
זה הוא יומם ולילה, כיון שלומד קבלת המצווה ואזהרתה בשחרית ובערבית כבר קיים מצוותה, אולם יתר מ

 בכללי המצוות אשר נבדלו ונפרדו בזה כל איש לפי ערכו ומהותו... 
ערכים. הערכים ממהותי להבנת עולמה של ההלכה. שונה היא ההלכה הה'אור שמח' קובע כאן כלל חשוב 

ההלכה לעומת זאת, קבועה וחותכת. על כן, את  ;מתפרשים ומתבטאים באופן שונה אצל כל אדם ואדם
דברי מוסר ומידות, שכל אדם יוכל לפי הגדר המינימלי שלה, ואת השאר לתלות ב ההלכה יש לקבוע

כדי  של פרק ביום ובלילה מינימלי ביותרקבעה גדר  מצוות תלמוד תורהההלכה בלהתאימם לעולמו הוא. כך, 
 יולפי יכולתו וכישור –מוטלת החובה על כל אדם למלא את זמנו קבעה שאך מבחינה ערכית , לצאת ידי חובה
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אגב, עיקרון זה חשוב לא רק בסוגיית תלמוד תורה אלא כמעט בכל סוגייה הלכתית. יש )בלימוד תורה  –

להבחין בין ערכים ובין הלכות ולדון כל תחום בכלים שלו. כך הוא בסוגיית הצניעות וכך הוא בסוגיית לשון 
 .(הרע, ועוד רבים

 
אופן כללי במצטיירת כערכית יותר מאשר הלכתית. לאור מה שלמדנו, שאלה זו מהו אם כן 'ביטול תורה'? 

יתן לומר, שהמטרה היא שהאדם ימצה את זמנו בדברים חשובים ומשמעותיים. אם מדובר בתרבות גבוהה או נ
בכל דבר אחר שמקדם את העולם ומרומם את נפש האדם, קשה לומר שמדובר ב'ביטול תורה'. אך אם מדובר 

חלט ייתכן שיחול על זה גדר של 'ביטול תורה'. כל אחד ואחד יצטרך בתרבות נמוכה ובדברים בטלים, בה
 להכריע בכך בעצמו, בהתאם לאופיו, עולמו, וכשרונותיו.

 

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

 ועורך העלון.

 
 

 



 

 / ד"ר ניצה דוריהפטרת במדבר
: וארשתיך לי לעולם וארשתיך לי בצדק ובמשפט ובחסד הושע )הושע פרק ב( מסיימת בדברי הנביא תהפטר

כנגד שלשה גליות  וזכר שלשה פעמי' וארשתיך"וברחמים וארשתיך לי באמונה וידעת את ה'. ומבאר רד"ק: 
שגלו ישראל גלות מצרים וגלות בבל וזה הגלות שאנחנו בו היום וכל זמן צאתם מן הגלות היה האל י"ת כאלו 
מארס אותם הארוסים הראשונים כשהוציאם ממצרים לא היו לעולם שהרי גלו לפיכך אמר כנגדו וארשתיך לי 

משפט שהם היו עושי' הרע שהרי כתוב שהיו לעולם, והארוסים השניים כשהוציאם מבבל לא היו בצדק וב
בהם מחללי שבתות ונושאים נשים נכריות והיו כובשים אחיהם לעבדים ושדותיהם הנה כי לא היה בהם צדק 
ומשפט חסד ורחמים לפיכך אמר כנגדו וארשתיך לי בצדק ובמשפט שיהיו הם עושים שהרי ישובו בתשובה 

שענינו בקיום שלא ימוט לעולם כמו אמונה אומן  -תיך לי באמונה כמו שכתוב ושבת עד ה' אלהיך: ואמר וארש
 ."כמו שאמר כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם -במקום נאמן. וידעת את ה' 

  ההפטרה בהקשרה התנ"כי 
הנביא הושע מלווה בנבואותיו את מלכות ישראל מאחד משיאיה )ימי ירבעם בן יואש, גדול מלכי בית יהוא(, "

אחרון מלכי ישראל. נקודות קיצון אלה מהוות תשתית לנבואת  -הריסוק והחורבן, בימי הושע בן אלה  ועד
 ההפטרה. 

יחסי עם ישראל וה' מתוארים כיחסי איש ואישה. בתחילה היחסים הם טובים )כמו בימי השיא בפתיחת נבואת 
ים ואלוהיהם(. בגידה זו מביאה הושע( ובהמשך מתוארת בגידת הרעיה בבעלה ופנייתה אל זרים )עמים אחר

עליה אסון, וכל מאהביה )המעמידים פנים כאילו הם אוהביה( נעלמו, ולא הושיעוה, כמו בחורבן. למרות כל 
אלה, ה' חוזר ומשיב את רעייתו אליו, מחדש את הברית עמה ומטיב לה כבימים ראשונים. "וארשתיך לי 

 ם, וארשתיך לי באמונה, וידעת את ה'". לעולם, וארשתיך לי בצדק ובמשפט ובחסד וברחמי
מהפך זה, מן השפל והריסוק למציאות מלאת תקווה, מנסח הנביא במשפט: "ואת עמק עכור לפתח האת 

היסטורי קודם: פרשת בגידת עכן לאחר כיבוש יריחו. -תקווה". הכינוי "עמק עכור" מהווה רמיזה לאירוע תנ"כי
יעכרך ה'".  -רתנו? עכן, שלקח משלל יריחו בניגוד לצו יהושע, נענש ב"עמק עכור". יהושע מוסיף: "מה עכ

 למציאות של אופק חדש ותקווה.  -מנקודת השפל של הבוגדנות התרוממנו ל"פתח תקווה" 
ביטוי זה היה אף המקור לשמה של אחת המושבות הראשונות: פתח תקווה. גרעין המתיישבים של סוף המאה 

ניסיון זה לא צלח והם הפנו , נהל משא ומתן מתקדם לרכישת אדמות ולהתיישבות יהודית באזור יריחו. 19-ה
 -את המשאבים הכספיים לרכישת אדמות בשרון. בהסתמך על הפסוק בהפטרה, הם קראו ליישוב שהקימו 

 פתח תקווה, כי הם הגיעו מעמק עכור )יריחו( וזו היתה תקוותם החדשה. 
 בארצה. אכן, פתח תקווה עם שאר המושבות בנות זמנה, הוו נדבך חשוב בחידוש האחיזה של האומה 

זו ברית הנישואין שהובטחה על ידי הושע ושאר הנביאים, שתשיב את יחסי ישראל עם אביהם שבשמים 
למקומה הראשון. שיבת העם לביתו הוא מרכיב מרכזי בכך, והוא מהווה פתח תקווה לבאות, לאחר ימי הגלות 

 הארוכים והעכורים, בהם היינו מוטלים ב"עמק עכור".  
  י מעפר, קומי, לבשי בגדי תפארתך, עמימצב בהפטרה: התנער
היו הוא נושא יסוד בתנ"ך כולו. מימי אבות האומה, עמם נכרתה הברית, דרך גלות -הקשר בין עם ישראל לא

-העליות והמורדות בדרך זו, ימי הכניסה לארץ, השהות בה במשך כ -מצרים וגאולת מצרים, ההליכה במדבר 
עד לחורבן וימי שיבת ציון של ימי בית שני. בכל הדיונים שהתנהלו  -דות שנה, שהיו רצופים בעליות ומור 900

היו הובהר, שברית זו היא חוק יסוד שלא יבטל. "עמק עכור" יהפוך ל"פתח תקווה". זהו יסוד וסוד -בין העם לא
 קיומו של עם ישראל. "וארשתיך לי לעולם". 

 הרב דוד נתיב
 החיבור בין פרשת במדבר לחג השבועות

בור בין פרשת במדבר, הפטרת הנביא הושע וליל חג מתן תורה מעורר את המחשבות על טיב הקשר בין חי"
 (.בין הכלה )כנסת ישראל( והחתן )הקב"ה - מקבלי התורה ונותן התורה, או כפי שמקובל במסורת הקבלית

א מתאר שמו הנוסף של הספר הוא "חומש הפקודים" וככזה הו .ספר במדבר מתאר עולם שכולו מרחק
דעים לקחת אחריות ועוד מערכת הירארכית של מפקד ופקודים. זהו הספר של דור אחרון לשעבוד שעוד לא יו

להתנהל בסמכות. מהר מאד פורצת שם אש המבעירה מתאוננים ומתאווים. בהמשך יגיעו  םלא מסוגלי
  .המרגלים שיקפיאו את ההליכה ויגזרו על כל העם את המוות במדבר

איש מאד פטריארכלי ואשה המשרכת  .נביא הושע מתחילה במערכת זוגית קטסטרופליתההפטרה של ה
הבית עומד להתמוטט בהעדר קשר. הפתרון פורץ בנבואה  .רגליה. היא מחפשת אהבה והוא מבקש לשלוט

והולכתיה המדבר". ההליכה הזו מייצרת קשר חדש: "ביום ההוא תקראי לי אישי ולא "שבה יוצאים מן הבית 
י לי בעלי". ההתקשרות היא הדדית של אישות ואהבה ולא של פטרונות ופחד. כך כורתים ברית תקרא

  .מחודשת בין עם לאלוהיו
ברוח המפגש בין הפרשה להפטרה אני חש שבהתפרצות של תיקון ליל שבועות בכל מקום בארץ יש סוג של 

א של חיפוש ומגע. זו בשורה טובה תקראי אישי ולא בעלי". האווירה אינה של פטרונות ולא של שררה אל"
 " .לאוהבי תורה ותקווה טובה לכל מי שמקווה שהתורה מסוגלת להבריא תחלואים רבים באדם ובחברה

 הרב בני לאו
קדמית הדתית שאנן בחיפה ועורכת המשנה של אראש החוג לגיל הרך במכללה ה -ד"ר ניצה דורי 

  העלון.



 
 

 רונן לוביץד"ר / הרב  מה לתקן לפני התיקון?

קצת חוסר מזל יש לחג השבועות לעומת שני הרגלים האחרים. לקראת חג הפסח אנחנו עושים הרבה הכנות 
אינטנסיביות בניקיון הבית, בהכשרה ובהכנת האוכל. לקראת חג הסוכות אנחנו מתכוננים במרץ בבניית 

-לכאורה בשום הכנה, לכל היותר מתכוננים עלהסוכה ובהכנת ארבעת המינים, ואילו לחג השבועות אין צורך 
 ידי שינה טובה... 

הרבי מקוצק הוטרד כנראה מאפליה זו של שבועות, אך היתה באמתחתו גם תשובה משמעותית לשאלה מה 
צריך להכין לשבועות. הוא ציין שלפני סוכות יש שבת מיוחדת שנקראת "שבת שובה", לפני פסח יש שבת 

גדול", והוסיף שלשבת שלפני חג מתן תורה צריכים לקרוא "שבת דרך ארץ", מפני מיוחדת שנקראת "שבת ה
 שחכמים אמרו: "דרך ארץ קדמה לתורה" )ויק"ר, ט, תנד"א י(.

לאור רעיון זה, בשבת שחלה ערב חג מתן תורה עלינו להזכיר לעצמנו מהי דרך ארץ. במקורות מסוימים של 
אכה ובכל עבודה לשם פרנסה )לדוגמה אבות ב, ב(. אולם ברוב חז"ל המושג דרך ארץ מתייחס לעיסוק במל

 המקורות ההגדרה דרך ארץ מתייחסת למידות טובות, והתנהגות אנושית נאותה ונכונה.
לפי הגדרה זו הולכת גם הבדיחה שמספרת על כך שמשה רבנו הודיע לעם ישראל מראש על התאריך של 

ם קיבלו כל כך הרבה דרך ארץ, הליטאים הגיעו בדיוק בזמן, לכן מתן תורה. הייקים הגיעו שבוע קודם, לכן ה
  הם הגיעו ישר לקידוש... –הם תפסו חזק את התורה, החסידים הגיעו שבוע מאוחר יותר 

היכן מצאנו שמידות טובות ונימוסים תקינים קדמו לתורה? תשובה מפורטת על כך נתן הנצי"ב מוולוז'ין 
ספר בראשית. הנצי"ב עומד שם על כך שספר בראשית נקרא בפי הנביאים בפתיחה לפירושו 'העמק דבר' ל

בשם "ספר הישר". הוא מסביר זאת בכך שהספר עוסק בפעילותם של האבות, "שמלבד שהיו צדיקים 
וחסידים ואוהבי ה'... עוד היו ישרים, היינו שהתנהגו עם אומות העולם אפילו עובדי אלילים מכוערים, באהבה, 

, באשר היא קיום הבריאה". הנצי"ב מביא כמה דוגמאות להתנהגות הישרה של האבות עם וחשו לטובתם
הנכרים של זמנם. כך, אברהם אבינו התפלל על סדום למרות הרשעות הגדולה של אנשי העיר, יצחק אבינו 

בן, היה נוח להתפייס עם שונאיו דוגמת אבימלך ורעיו שסתמו את בארותיו, ויעקב דיבר דברים רכים עם ל
 למרות שהלה רימה אותו בשיטתיות. 

ההתנהגות האנושית הנאותה של האבות היא שהכשירה את עם ישראל לקבלת התורה. אנו באים תמיד לפני 
ה' בזכות אבות, וכפי שהסביר הרב דסלר בספרו מכתב מאליהו, יש לפרש את המילה זכות כמציינת זכות )ז' 

ראל קיבלו מאבותיהם, אותה זכות שבאה לידי ביטוי בהליכותיהם היא כ' דגושה(. אותו זיכוך שבני יש-בפתח ו
 שמקנה להם זכויות. 

מתוך הבנה זו יכולים אנו להבין את המדרש המפורסם שכולנו מכירים עוד מגן הילדים, בו תיארו חז"ל כיצד 
י מתאימים הקב"ה הלך, כביכול, כרוכל לעמים שונים על מנת להציע להם את התורה, אך הם נמצאו בלת

לקבלה. בני עשו לא יכלו לקבל את האיסור לא תרצח, בני עמון ומואב התקשו לקבל את מצוות לא תנאף, 
ובני ישמעאל נמצאו חסרי מסוגלות לקיים את הציווי לא תגנוב. כך, ממשיך המדרש: "לכל אומה ואומה שאל 

עליהם בני נח לא יכלו לעמוד  להם אם מקבלים את התורה... אולם התברר כי "אפילו שבע מצות שקבלו
 בהם עד שפרקום" )ספרי דברים פרשת וזאת הברכה פיסקא שמג(. 

 שתי שאלות מעורר מדרש זה?
 א. באיזו דרך בדק הקב"ה את האומות ומצא שאינן מוכנות לקיים את המצוות הללו?

ב", הרי במצוות אלה ב. מדוע הקב"ה הביא להם כדוגמאות את המצוות: "לא תרצח", "לא תנאף", "לא תגנו
גם בני נח חייבים, והן אינן קשורות למתן תורה? היה עליו לשאול את האומות אם הן מוכנות לקבל על עצמן 

 את המצוות החדשות שכלולות בתורה שהוא עומד לתת ולא לדבר על אלו שכבר ניתנו? 
לבחון האם אומות התבוננות במדרש מגלה ששאלה אחת מתורצת בחברתה: דרך הבדיקה של ה' היתה 

העולם מקיימים את המצוות שהם כבר היו מחויבים בהן, ואלו הן שבע מצוות בני נח. כאשר הבדיקה הוכיחה 
שאף על איסורי הרצח, הניאוף והגניבה הם לא שומרים, המסקנה המתבקשת היתה שאין שום טעם לתת 

 מצוות. 606להם עוד 
: הקפדה על מצוות בסיסיות דוגמת "לא תרצח", "לא תנאף", מדרש זה מעמיד אותנו על עיקרון חשוב ביותר

"לא תגנוב", היא הבסיס לקבלת התורה. המצוות הללו אמנם נקבעו בעשרת הדברות, אבל היה מצופה מכל 
נהגות האנושית הבסיסית הזאת אדם באשר הוא אדם לקיים אותן עוד לפני מתן תורה. מי שנכשל בכללי ההת

 אינו ראוי לקבל את התורה.  –
כאן חשוב להבהיר שהתורה איננה מהווה תחליף למצוות הבסיסיות שמתחייבות מהמוסר הטבעי ומהשכל 
האנושי, אלא היא באה לבנות קומה נוספת על גביהן. אחד ההוגים החשובים שהדגישו רעיון זה הוא הרב קוק 

לתקן ולקבע את ההתנהגות המוסרית הטבעית שלו. לדבריו, המוסר האנושי הטבעי שכתב על חובת האדם 
צריך להוות בסיס לנדבכים החשובים של התורה שנבנים על גביו. הוא הדגיש כי "דבר מוכרח הוא שיסגל 

 האדם לעצמו את המוסר הטבעי הפשוט, בכל רחבו ועמקו" )אורות הקודש,  ג, יא, עמוד כז(. 
על שני עקרונות חשובים ביחס שבין המוסר הטבעי למוסר האלוקי: בעיקרון האחד הוא הרב קוק עמד 

שהמוסר האלוקי, שבא לידי ביטוי בתורה, לא בא לבטל דבר מעקרונות המוסר האנושי הבריא שיש לבני 
אדם, והשני הוא שיש הכרח בבניית מוסר טבעי תקין לפני שמקבלים תורה. הוא מצטט את דברי חכמים: 

  –ך ארץ קדמה לתורה", ומסביר שמדובר בהקדמה כרונולוגית, וכי זהו הסדר הנכון של הדברים: תחילה "דר
 



 

 
מוסר טבעי, ואחר כך מגיע המוסר התורני, כלשונו: "המוסר בטבעיותו... מוכרח להיקבע בנפש ויהיה מצע 

 לאותן השפעות גדולות הבאות מכוחה של תורה" )אורות התורה פרק יב', ב'(.
דבר מובן מאליו. יש אנשים שלפי התנהגותם נראה שמתן תורה דוחק אצלם את כללי הדרך ארץ אין ה

והמוסר הטבעי. הם מקפידים לאכול גלאט כשר, אבל משמיצים את מי שחושבים אחרת מהם. הם שומרים 
 שבת, אבל מפריעים לשכנים, מקפידים על צניעות אך בפוגעים בכבודם של אנשים, נותנים כמה מטבעות
לצדקה בתפילת שחרית אבל מרמים את מס הכנסה. התנהגויות דתיות אלה וכאלה ששמות לאל את המוסר 

 האנושי הטבעי, אינן רק שגויות כשלעצמן, אלא הן גם גורמות לחילול השם.
מתן תורה לא הוסיף לעם ישראל רק מצוות, אלא גם שכלל והביא לידי הבשלה את ההתנהגות בדרך ארץ. 

קף יפה במדרש על מילים משיר השירים שנקשרו למתן תורה. המדרש אומר: "הנך יפה רעיתי", רעיון זה משת
במתן צדקה ובגמילות חסדים. רעיתי, שאתם הולכים בדרכי, אתם אוהבי ורעי, מה המקום רחום וחנון ה' ארך 

 אפים ורב חסד, מאריך 
 

ל ומשקה רעבים וצמאים, מלביש אפו עם כל הבריות, גומל חסדים ונותן צדקה לכל באי עולם... מאכי
ערומים, פודה שבוים, משיא יתומים, גומל חסדים, שתהיו דומים להקב"ה שהיה נותן צדקה וגומל חסד" 

שיר השירים )בובר( פרשה א(. מתן תורה מתפרש במדרשי חז"ל לשיר השירים כיום חתונתו של  -)מדרש זוטא 
כביכול לרעייתו. לדברי המדרש משמעות הדבר היא בכך ה' עם כנסת ישראל, ובאותו מעמד עם ישראל הופך 

שכל אדם מישראל מצטרף לדרכי התנהגותו של הקב"ה. נתינתה של תורה שמכילה מצוות טקסיות רבות 
וחוקים רבים, לא באה להמעיט מערכן של המצוות שבין אדם לחברו ופעולות הדרך ארץ הנכונות, כי אם 

נוספת. מעתה כל פעולה של גמילות חסדים איננה רק מעשה טוב להיפך. היא מקנה להן משמעות חדשה 
 ה' ולהליכה בדרכו. -ונכון שעוזר לזולת, אלא היא גם ביטוי לדבקות ב

חשיבותה של ההתנהגות האנושית המוסרית יכולה לתת הסבר נוסף לקריאתה של מגילת רות דווקא בחג 
אין בה לא טומאה ולא טהרה, לא איסור ולא היתר,  מתן תורה. חז"ל אמרו במדרש על מגילה רות: "מגילה זו

ולמה נכתבה, ללמדך  כמה שכר טוב ]יש[ לגומלי חסדים" )רות רבה ב(. מגילת רות מתארת את ההתנהגות 
רבת החסד של רות כלפי חמותה ושל בועז כלפי רות, ושניהם זוכים בעקבות מעשי החסד שלהם להיות 

לכי יהודה ולבסוף של המלך המשיח. המגילה ממחישה כיצד הסבא והסבתא של דוד המלך, של כל מ
גיבוריה מתחשבים באחר, ודואגים לחלש, לא בגלל שכך כתוב בתורה, אלא מתוך מוסר טבעי בריא. כך נעמי 
חושבת על טובתה של רות, כך רות שדואגת לחמותה, וכך בועז שנחלץ לעזרתה של הנכריה העלובה 

חם. בקריאת המגילה ביום מתן תורה הדגישה המסורת היהודית את ששוכבת למרגלותיו בשדות בית ל
 חשיבות ההתנהגות האנושית, ותיקון המידות ודרך ארץ במרכז סדר היום של חג השבועות. 

מעתה יכולים אנו לחזור אל שאלת ההכנה לקראת שבועות בה פתחנו, ולשים לב לכך שיש הכנה רבה לחג 
תר מכל שלושת הרגלים. לסוכות מתכוננים בעיקר ממוצאי יום שבועות, והיא למעשה הממושכת ביו

 49הכיפורים, בענייני הפסח שואלים ודורשים שלושים יום קודם לחג, ואילו לחג מתן תורה אנו מתכוננים כבר 
 יום, ומנסים לעשות כיוון עדין ומדויק למידות ולדרך ארץ שלנו, כדי שעליהן נבנה ונשכלל את קבלת התורה.

 

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

 

 ל קצה הלשון / משה אוסיע

 א. הקדמת הרמב"ן לבמדבר
הרמב"ן בהקדמתו לספר כותב: "והספר הזה, כולו במצוות שעה שנצטוו בהם בעומדם במדבר... ואין בספר 

הכוהנים, ולא נשלם  הזה מצוות נוהגות לדורות, זולתי קצת מצוות בענייני הקרבנות, שהתחיל בהן בספר
ביאורן שם והשלימן בספר הזה". יוצא שרמב"ן מבחין בין שני סוגי מצוות המצויים בספר: 'מצוות שעה', 

ד'(, -סידור המחנה סביב המשכן )א' –שאינן שייכות לו ]מצוות לשעה כמו  –השייכות לספר, ו'מצוות לדורות' 
סוטה )ה'(, נזיר )ו'(, תמידין ומוספין  –(; מצוות לדורות כמו קידוש הלוויים )ח'(, מסע וחנייה בעקבות הענן )ט'

[. הבחנה זו מלמדת שלספר נושא מרכזי אחד -)כ"ח  ׂ סיפור המסע בן ארבעים השנים מסיני לערבות  –כ"ט(
אינן שייכות לו! הרמב"ן איננו  –שייכים לספר; ואילו המצוות המנותקות  –מואב. סיפור זה והמצוות הנוגעות לו 

מהו הנושא המרכזי של הספר, אולם נוכל להסיק זאת מהמשפט בהקדמתו הדן בחלק הסיפורי של  מבאר
ספר במדבר: "והספר הזה... ובנסים הנעשים להם, לספר כל מעשה ד' אשר עשה עמהם להפליא, וסיפר כי 

 ֵהחל לתת אויביהם לפניהם לחרב, וציוה שכך ֵתחלק הארץ להם".
את מה שאירע במהלך מסע בני ישראל מהר סיני לארץ המובטחת.  לדעת הרמב"ן, ספר במדבר מפרט

שקיבלו בני  –מצוות לשעה  –ופירוט זה כולל הן את הסיפור המפרט אירועים אלה והן את המצוות המיוחדות 
ישראל במסע זה. המצוות לדורות, העוסקות בנושאים שאינם קשורים למסע במדבר, אינן שייכות לספר 

 התורה בספר מצוות שאינן שייכות אליו? את השאלה הותיר הרמב"ן ללא מענה. במדבר! מדוע כוללת
 
 

 



 
 

 פקד?תכלית המ   ומהב. 
רש"י בביאורו לפסוק  .מהיקדון' של בני ישראל היורדים מצרכבר ספר שמות פותח במפקד, אם כי זהו 'מפ  

להודיע חיבתן, שנמשלו ככוכבים, שמוציאן במספר הראשון בספר שמות מנמק את ריבוי המניינים באומרו: "
המוציא במספר צבאם לכֻלם בשם יקרא'" )יש' מ' כ"ו(. לפי הסבר זה, 'ומכניסן במספר ובשמותם, שנאמר '

מונה הקב"ה את עמו החביב עליו ללא צורך במניע מיוחד. הרמב"ן בפרשתנו )א' מ"ה( קרוב לתפיסה זו: "אולי 
  בשבעים נפש ירדו אבותיהם מצרימה, ועתה הם כחול הים". להודיעם חסדו עליהם, כי

' א-רשב"ם ל כותב כךוהיה לצורך כינונו של הצבא המיועד לכבוש את ארץ כנען.  פקדהוא שהמ   נוסףהסבר 
 דגישמהרמב"ן  וגם: "לפי שמעתה צריכים ללכת לארץ ישראל, ובני עשרים ראויים לצאת בצבא המלחמה". 'ב

שנאמר עוד כי היה זה כדרך שהמלכות עושה בבואם למלחמה, כי עתה היו מזומנים ליכנס : "ויתכן נימוק זה
 לארץ ולבא במלחמה". 

שיוכו של כל אדם למסגרתו  את עוקבל –פקד היתה תכלית ארגונית אזרחית למ   כי ,מטעים שלישי נימוק
כדי שידעו כל משפחה וכל שבט מראש את  – בארץ הן לצורך מסע העם והן לקראת קבלת הנחלה השבטית,

כל אדם הודיע את שמו כדי שמשה ואהרן  –הרמב"ן מוסיף טעם פיקנטי  מספר החבלים שיפלו בחלקם.
 .הפתקה אצל החסידים( –בהיותם קדושי עליון יתפללו עליו )מזכיר את ה'קוויטל' 

ְגלֹו ְבאֹתֹת לְֵבית ֲאבָֹתם" יׁש ַעל ד   )ב' ב'( ג. "א 
כלומר, יש לדגל משמעות אסטרטגית, ומורה  ;הדגל המוזכר כאן? עפ"י המדרש, "אין דגלים אלא צבאות"מהו 

צת אנשים המאוגדים בחטיבה אחת. ר' אפרים שלמה בן אהרון מלונטשיץ, בפירושו "כלי יקר", מסביר ועל קב
להראות לכל העמים והקרוב אלי לומר בזה, שעיקר חשקם של ישראל היה  את תאוותם של ישראל לדגלים:

וזה אות הדגל כי … ראו מהם, ועל ידי זה ישאו דגל הרוממות והניצחון בכל ד' רוחות כי שם ה' נקרא עליהם וי  
הוא סימן הניצחון במלחמה, ודגל זה הוא בשם ה' כי לא 

להינו -וע"ז אמר 'ובשם א ...ירשו ארץ כי בשם ה'יבחרבם 
ד' רוחות בשם  צחון בכלינדגֹל', לישא דגל הרוממות והנ

רצונם של בני ישראל היה להוות . לפי הסבר זה להינו-א
אות וסימן לקב"ה בעולם, ולכן לא הסתפקו בדגלים  –נס 

כאומות העולם, המורים על התאגדות אנושית. מטרת בני 
ישראל הייתה למלא כאן בארץ את תפקידם של מלאכי 
השרת הקוראים בשם ה', ולהיות "ממלכת כֹהנים וגוי 

 .דוש"ק
הדגל, בהוראת אות וסימן, הוא מגינוני מלכות, ובמדרש: 

ן שעלו ישראל מן הים, אמר הקב"ה למשה עשה ו"וכיו
ם . ע  אותם דגלים דגלים שיהיו מהלכין בטכסיסי מלכים"

היוצא מעבדות לחרות מניף דגל המורה על חרותו, וכך 
עשו בני ישראל אחרי קריעת ים סוף, על פי פירושו של 

"וזה טעם 'ובני ישראל יוצאים ביד : ('ה ד")שמ' י רמב"ן
רמה', שעשו להם דגל ונס להתנוסס, ויוצאים בשמחה 
ובשירים בתוף ובכ נור כדמות הנגאלים מעבדות לחירות, 

 ". לא כעבדים העתידים לשוב לעבודתם
דעות  . אביא להלן שתימגן דודבתוספת לית יסודו בט –דגל כחול לבן  –כידוע דגל מדינת ישראל 

 באשר לוויכוח על מעמדו של הדגל בימינו:
אם תשאלוני, איך אני כיהודי : מדבריו של הרב יוסף דב סולובצ'יק, מגדולי פוסקי ההלכה במאה העשרים א.

של דגל  חסידל ואם יש לו בכלל ערך הלכתי? אענה לכם פשוט: אינני אתלמודי, מביט על דגל מדינת ישר
רם, אל נא נתעלם מדין בשולחן ערוך, כי בת שוללת פולחן עצמים גשמיים. וסמלים טקסיים כמותו. היהדו

קום את דמו. במלים אחרות, בגדי יהודי י   כדי שמי שיראה זאת", ג שנהרג בידי עכו"ם, קוברין אותו בבגדיו"הרּו
ול מקבלים קדושה מסויימת כשהם מוכתמים בדם קדוש. והדברים קל וחומר בן בנו של קל וחומר לדגל הכח

לבן, שטבול בדמם של אלפי צעירים יהודים שנפלו במערכת השחרור בהגנתם על הארץ )דתיים ולא דתיים כי 
יש בו ניצוץ של קדושה, הנובע ממסירות נפש והקרבה עצמית. כולנו מצווים  האויב ימ"ש לא מבדיל ביניהם(

 .לכבד את הדגל ולהתייחס אליו בדרך ארץ
אלה האם יש בנשיאת דגל ישראל משום 'בחוקותיהם לא תלכו': ... תקומת הרב יהודה צבי קוק עונה לש ב.

עשה של התורה, כפי שמדגיש זאת הרמב"ן,  מדינת ישראל לכיבוש הארץ ויישובה ושלטונה בידינו היא מצות
"אביהם של ישראל". הכפירה בחלק של התורה היא ככפירה בתורה. מציאות דגלים להנהגת כלל ישראל, 

עולם וקורא דורותיו. ההתייחסות  בתורה, קדושה וחשובה. אשרינו שזכינו לכך בחסדי בוראהיא מפורשת 
מדינתנו, ואל תפארת סידוריה וסמליה, היא הביטוי הבריא  בחביבות ובחרדת קודש אל זכותנו לתקומת מצות

תכחשות של קדושת עם ישראל המכיר ומודה ומברך חסדי השי"ת עלינו, והיא גם כן קדושה של ממש, והה
לזה היא חולשה חולנית של תחושת החיוניות הכלל ישראלית והאישיות הישראלית, וצריך להתקדש ולהיטהר 

ולהשתחרר לגמרי ממנה, ומתוך כך להגדיל ולהאדיר אהבה ואמונה של לימוד תורה וקיומה, אשר מתוך 
   ּו נ ְדגֹלֹלֵהינ-א   ּוְבֵׁשם    .כוננות ירושלים של מטה, מתרוממת ומתחזקת של מעלה



 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
חג שבועות שמח לכל קוראינו 

 ולכל בית ישראל

 ספרד יהדות אל מסע
 הרצאה/הרצאות בליווי מצגת וסרטים

הערבי;  ספרד תחת הכיבוש:  מבין הנושאים

 משוררים ות"ח ב"תור הזהב"; שירת

 החול והקודש; האינקוויזיציה והגירוש;

 מטולדו לצפת; הלאדינו, הפלמנקו 

 והמוסיקה האנדלוסית; זמרים חוזרים

 .אל שירת ספרד ועוד
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