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באופן המנוגד ליחס כלפי יהודים על הר הבית כיום, 
ההלכה אפשרה לגויים להיכנס למתחם ההר ולשאת בו 

תפילה

מבחינה ליברלית-דמוקרטית קשה מאד להבין את האיסור 
הגורף שמטילה המשטרה באופן קבוע על תפילת יהודים 
בהר הבית. הלא אין מדובר בדרישה לניהול טקס תפילה 

ציבורי ואף לא בתפילה בתוך מסגד אל-אקצה. כל עוד 
מותרת עליית יהודים להר, מדוע יהא אסור )באופן גורף, 

וללא הבחנה בין תמימים לפרובוקטורים( לומר שם 
פסוקים ולהתפלל תפילות יחיד? והרי חלק מזכויות היסוד 

הם חופש הביטוי וחופש הפולחן. האם בכוח אלימות 
מילולית ופיזית המופעלת מצד השוהים במקום לקעקע 

זכויות יסוד השמורות לכל אדם?

אבל טרם שנלין על המשטרה, ראוי לעיין בהלכה בנושא. נניח 
שהיה המצב הפוך; ועל הר הבית היה בנוי בית המקדש. האם היינו 

מאפשרים למוסלמים ובני דתות אחרות להיכנס למתחם ההר 
ולשאת שם תפילה לא-להים?

דרגות של קדושה
כידוע, בהלכה היהודית הקדושה של בית המקדש איננה מרוכזת 

רק בו אלא הולכת ומתפשטת ממנו והלאה. המשנה במסכת 
כלים )פרק א( מונה עשר קדושות; חלקן קדושות הקשורות לארץ 
וחלקן קדושות הקשורות למקדש. המסר העולה משם הוא שככל 
שמתקרבים לאזור המקדש כן הקדושה גוברת. במשנה ח' קובעת 
המשנה את גדרי הקדושה מחומות ירושלים ועד לעזרת הכהנים, 

ובה התייחסות לשטח הר הבית: 

לפנים מן החומה מקודש מהם שאוכלים שם קדשים קלים ומעשר 
שני. הר הבית מקודש ממנו שאין זבים וזבות נדות ויולדות נכנסים 

לשם. החיל מקודש ממנו שאין עובדי כוכבים וטמא מת נכנסים 
לשם.

חלוקה זו שבין יולדות וזבים ובין גויים וטמאי מתים, מבוססת על 
ההקבלה שעשו חז"ל בין שלושת המחנות שהיו במדבר )ישראל, 

לוויה ושכינה( ובין ירושלים והמקדש. על פי הקבלה זו, מחנה 
ישראל הוא שטחה של ירושלים )בתוך החומות( עד לפתח הר 
הבית; מחנה לוויה הוא שטח הר הבית עד פתח העזרה; ופנים 

העזרה הוא מחנה שכינה. זבים מותרים בכניסה למחנה ישראל אך 
אסורים בכניסה למחנה לוויה, ולכן קובעת המשנה שיש להרחיק 

זבים וזבות משטח הר הבית. טמאי מתים מותרים בכניסה למחנה 
לוויה אך אסורים בכניסה למחנה שכינה ולכן הם מותרים בכניסה 

להר הבית ואסורים בכניסה לשטח העזרה )על סמך זאת נוהגים 
המתירים כיום לעלות להר הבית להסתובב אך ורק במקומות בהם 

בוודאות לא עמדה העזרה(.

אך מה לגבי גויים? על פי המשנה, דינם של גויים הוא כשל טמאי 
מתים. דהיינו, כניסתם מותרת להר הבית, אך אין הם מותרים 

להיכנס לפנים מן החיל )=שטח ברוחב עשר אמות שהיה מקיף את 

רב קהילת "ישראל הצעיר", רמת פולג נתניה

צביקה 052-2518981לתרומות למשפחות נזקקות 

עלון שבת לכלל ישראל 

תפילת גויים על הר הבית / הרב עידו פכטר
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כתלי העזרות(. אך קביעה זו קשה. אחת מן הגזרות שגזרו חז"ל על הגויים 
היתה שהם ייחשבו כטמאי טומאת זיבה )בבלי שבת יז, ב; רמב"ם איסורי 

ביאה ד, ד(, ואם כן ראוי היה לאסור עליהם להיכנס בכלל לשטח הר הבית?!  

חזון כלל עולמי
מפרשי המשנה, ראשונים ואחרונים, התעסקו בסתירה הזאת ועשו חילוקים 

שונים כדי לבארה. אך מכולם מאלף הסברו של החכם האיטלקי, הרב מנחם 
עזריה מפאנו )שו"ת הרמ"ע מפאנו סימן צח(: 

הנה הר הבית מקודש שאין זבים וזבות נדות ויולדות נכנסים לשם, ואולם 
עם היות זולתנו )=הגויים( כזבים לכל דבריהם, התירו אל הנכרי אשר יבא 

מארץ רחוקה להתפלל שיכנס להר הבית אך לא לחיל אלא עיניו לנכח יביטו 
ועפעפיו יישירו למחנה שכינה לכוין את לבו למקום.

הרמ"ע מפאנו מבסס את הסברו על פסוקים מספר מלכים המתארים את 
תפילתו של שלמה המלך בעת בניין בית המקדש הראשון. שם מתפלל 

שלמה )מלכים א ח, מא-מג(: 

וגם אל הנכרי אשר לא מעמך ישראל הוא ובא מארץ רחוקה למען שמך. 
כי ישמעון את שמך הגדול ואת ידך החזקה וזרעך הנטויה ובא והתפלל אל 

הבית הזה. אתה תשמע השמים מכון שבתך ועשית ככל אשר יקרא אליך 
הנכרי למען ידעון כל עמי הארץ את שמך ליראה אתך כעמך ישראל ולדעת 

כי שמך נקרא על הבית הזה אשר בניתי.

מוכח מהפסוקים הללו כי שלמה אפשר לגויים לבא לבית המקדש ולהתפלל 
בתחומיו. אין הוא מדבר דווקא בבני נח המקיימים שבע מצוות או גרי תושב. 
משמע מדבריו שמדובר בכל גוי אשר מעוניין לבא ולהתפלל לא-להי ישראל 

במקום המקדש. גם בנבואת ישעיהו על חזון אחרית הימים מוזכר כי יבואו 
בני הנכר אל "הר קדשי... כי ביתי בית תפלה יקרא לכל העמים" )ישעיהו 

נו, ח(. מוכח אפוא, שבחזון היהודי, אמור בית המקדש להוות מוקד תפילה 
לכל העולם, כולל גויים. אם כך, טוען הרמ"ע, גם כשחז"ל גזרו על הגויים 

להיחשב כזבים, הם לא יכלו לגזור עליהם זאת לחלוטין, באופן שכולל איסור 
כניסה להר הבית, שכן זה נוגד פסוקים מפורשים. לכן העמידו דינם רק 

כטמאי מתים האסורים בכניסה לשטח בית המקדש עצמו, והתירו עמידתם 
בהר הבית כדי להתפלל.

הזמנה לתפילה
העולה מכאן שעל פי ההלכה אין מניעה לאפשר לגויים לעמוד ולהתפלל 

לא-להים בשטחי הר הבית )כמובן, כל עוד שהללו עומדים בגדרי כבוד 
המקום החלים אף על יהודים; ראה רמב"ם הלכות בית הבחירה ז, ב(. 

ודוק: במשנה הוזכרו לא סתם גויים אלא עובדי אלילים וצלמים המבקשים 
להיכנס ולשאת תפילה לא-להי ישראל. הדבר מקובל על אחת כמה וכמה 

כאשר מדובר במתפללים מוסלמים שאינם מוגדרים כעובדי עבודה זרה כלל 
ועיקר. ההלכה היהודית לא רק שאיננה פוסלת זאת, אלא רואה בכך את חזון 

המקדש. 

מסיבה זו אין בהלכה כל איסור על כניסתם של גויים לבית הכנסת, כל עוד 
הם שומרים על קדושת המקום, כשם שכל הזבים וטמאי המת מישראל 
נכנסים אליו. תפילתם האישית ומה שבליבם אינם מענייננו, ויכולים הם 

לשאת תפילה לא-להי מרום במחיצתנו. 

לא זו בלבד; ממקומות אחרים אנו למדים )ואין כאן המקום להאריך בדבר( 
שלגויים אף יכול להיות חלק בעבודת הקרבנות בבית המקדש. מהפסוק 

"אדם כי יקריב מכם קרבן לה' מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן תקריבו את 
קרבנכם" )ויקרא א, ב( למדים חז"ל שגויים יכולים לידור נדרים ונדבות 

לבית המקדש )בבלי זבחים נה, א; רמב"ם מעשה הקרבנות ג, ב-ג(, בתנאי 
שיוקרבו כעולות.

סוף דבר, ההלכה היהודית מקדמת בברכה כל אדם אשר רוצה לשאת 
תפילה לא-להי מרום בזרועות פתוחות. היא מאפשרת כניסתו לבית 

הכנסת ולהר הבית, ורואה בכך את חזון המקדש. יש כמובן הגבלות שונות 
על השתתפות בטקסים השמורים לקהילה היהודית, אבל ערוץ התפילה 

האישית פתוח לכל. איזה הבדל עמוק קיים בין גישה זו ובין מה שמתרחש 
היום כלפי יהודים בהר הבית. די באנקדוטה זו כדי להכיר את תורת האמת, 

ועל פיה להגן על זכויותיו של כל אדם לשאת תפילה לבורא עולם בשטחי 
ההר.



WWW.ALONSHABBAT.COM 3ניתן למצוא אותנו באתר



WWW.ALONSHABBAT.COM 4ניתן למצוא אותנו באתר

העסק שלך יכול להופיע פה!
מבצע חסר תקדים

פרסום העסק בעלון "מסביב לשלחן"

1 ש"ח בלבד! 4 9         ב-
חשיפת העסק באופן 

שבועי ליותר מעשרת אלפים     
לקוחות פוטנציאלים

לפרטים:
0 5 2 - 6 6 5 4 7 8 1  

*מחיר המבצע מותנה בפרסום של 4 שבועות לכל הפחות
*המחיר וגודל הפרסום עשוי להתעדכן מעת לעת

*המחיר כולל מע"מ
*המחיר לפרסום מודעה מעוצבת, לעיצוב מודעה חדשה

  תשלח הצעה נפרדת
*למודעה עד גודל חצי עמוד

בעל/ת עסק?

*
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לחשב מסלול מחדש
הסופר שלום עליכם כתב כי ההתחלה הכי צולעת 

עדיפה על הסוף הכי טוב. זהו פתגם נחמד, אולם הוא 
כלל וכלל אינו נכון, שכן בכל דבר בחיים חשוב יותר 

לאיזה סוף האדם מגיע – לאילו הישגים ולאילו הצלחות, 
וחשוב פחות מאיזו נקודה הוא התחיל. גם בחיינו 

הרוחניים חשוב יותר איזה מין אדם אתה, ולאיזה מצב 
רוחני תגיע בסוף הדרך, וחשוב פחות מה היתה נקודת 

 המוצא ממנה התחלת. 
ברם, כדי להגיע לסוף טוב, צריכים לדעת איך מתחילים. 

התחלה טובה עשויה להוביל להתקדמות חיובית, ואילו 

מהרה הפכה הקריאה בשם ה' לפניה אל אמצעים שונים, והידרדרה 
לעבודת אלילים. הרמב"ם בתחילת הלכות עבודה זרה מתאר כיצד הנטייה 

החיובית לקרוא לאלוקים הפכה בהדרגה לאמונה בעבודת הכוכבים 
והצלמים, תחילה בתור אמצעים, ובהמשך בתור בעלי כוחות עצמאיים. 

"ויהי כי החל האדם לרוב" )בראשית ו'(, מסופר בסוף פרשת בראשית. בני 
האדם החלו לקיים את מצוות "פרו ורבו ומלאו את הארץ", וגם כאן יש 

פוטנציאל גדול, כאשר בני האדם ממלאים אחר הצו הא-לוהי להתרבות, 
והם עשויים לפתח את העולם ולחיות בטוב. אולם המשך הפסוק מלמד 

על הסטיות שלא איחרו לבוא: "ויראו בני האלוהים את בנות האדם כי 
טובות הנה ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו" )ו, ב(. במקום להקים בתים 

לתפארת, הם ביכרו ללכת בדרך מכוערת. במקום חיי משפחה, רבתה זימה 
ומזימה.

"הוא החל להיות גיבור בארץ" )בראשית י'(. לאחר המבול, נמרוד יצר 
התחלה חדשה של חיי גבורה. גבורה היא מידה טובה, שעליה אנו מברכים 

כל בוקר "אוזר ישראל בגבורה". גיבורי חייל הנלחמים ברע, וגיבורי רוח 
הכובשים את יצרם, הם הדואגים לתיקונו של עולם. אולם נמרוד העדיף 

למרוד ב-ה'. הוא העדיף לצוד חיות באכזריות ולצוד את דעת הבריות 
)רש"י(. הגבורה הפכה בידיו לאמצעי של אכזריות כלפי עולם החי ושל 

עריצות כלפי בני האדם.

בכך הושלמה השלישיה הקלאסית של 
הכישלונות: עבודה זרה, גילוי עריות 

ושפיכות דמים. שלוש התחלות 
טובות שכל אחת מהן הובילה 

לאחת משלוש העבירות 
החמורות. שלוש ההתחלות 

בשלושת התחומים של 
העולם הנפשי-רוחני 

של האדם שהסתאבו: 
מחשבות, תאוות ומידות. 
עולם המחשבה השתבש 
בדור אנוש, עולם היצרים 

התבלבל על-ידי בני 
האלוהים, ועולם המידות 

התפספס באמצעות נמרוד.

נח – התקווה הגדולה
ואז הגיעה התקווה הגדולה – נח. האיש 

שמצא חן בעיני ה' )ו, ח(, והיה "צדיק תמים 
בדורותיו" )ו, ט(. נח הציל את העולם, וקיבל הזדמנות להתחיל אותו מחדש 

בצורה טובה ומוצלחת. אולם גם הוא לא ידע כיצד מתחילים. 

"ויחל נח איש האדמה ויטע כרם" )בראשית ט'(. נח היה אמור להתחיל 
בזריעת חיטה ללחם, אולם הוא העדיף להתחיל בכרם. גם התחלה בנטיעת 

כרם איננה בהכרח שלילית. יש בה פוטנציאל חיובי אם שותים יין במידה 
ומוסיפים לחיים קצת שמחה. על כך אמר משורר תהילים במזמור "ברכי 

נפשי": "יין ישמח לבב אנוש" )תהילים קד(. ביין השתמשו גם לניסוך על גבי 
מזבח. אולם נח עבר על המידה: "וישת מן היין וישכר ויתגל בתוך אהלה". כך 
אירע שהתחלת דרכו של המין האנושי אחרי מבול המים היתה בבלבול היין, 

התחלה גרועה קשה לתקן. אפילו יוסיין בולט, אלוף העולם הבלתי מעורער 
בריצות קצרות, יתקשה לנצח, אם יתחיל בריצה אחרי כולם. כשאנחנו 

מתבוננים בהתנסות של הדורות הראשונים המתוארת בפרשות בראשית 
ונח, אנו מוצאים שבני האדם נכשלו שוב ושוב בשלב ההתחלה, ובכל פעם 
הפוטניצאל היה אדיר, אך הסוף איום ונורא. החלו בכך אדם וחווה, שנבראו 
בידי בורא עולם, והיתה להם היכולת להיות על גג העולם, אולם הם מיהרו 
להתפתות. לדברי המדרש תוך שעתיים מרגע בריאתם, כבר נגסו בתאווה 
ובתאבון בפרי עץ הדעת. המשיך בכך הרוצח הזריז קין, שיכול היה לחיות 
באחווה של ממש עם אחיו היחיד הבל, אבל הוא מיהר להורגו, ויחד אתו 

חיסל את התקווה לחיי שלווה. 

התחלות מבטיחות
המשך הדרך של המין האנושי היתה רצופה התחלות בעלות פוטנציאל גדול, 

שהסתיימו במעשים הרי אסון. התורה מדגישה כישלונות אלה באמצעות 
שימוש חוזר בפועל "החל", ואנחנו נחל ואף נכלה לסקור אותם בקצרה:

"אז הוחל לקרוא בשם ה'" )בראשית ד'(. בדורו של אנוש החלו בני האדם 
לפנות אל הבורא ולקרוא 

בשמו. העתיד 
היה נראה 

מושלם, 
אולם 

עד 

רב היישוב ניר עציון, מרבני צהר ובית הלל, מלמד במכללה האקדמית הדתית לחינוך "שאנן"

כל ההתחלות קשות, אבל לפעמים גם 
משתלמות/ הרב ד"ר רונן לוביץ'
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התוצאה היתה שתיה לשכרה, והצדיק התמים נתפס ערום ועריה. )ואגב, לא 
סתם נתפס, אלא על חם – על-ידי חם בנו.(

כגודל הציפיות
מהתחלות של אישים, אנו עוברים להתחלה של חברה שלמה: "וזה החילם 
לעשות" )בראשית י"א(. כגודל הציפיות שהיו מנח כיחיד, כן גודל הציפיות 
שהיו מאנשי בקעת שנער כציבור. לאנשי הארץ בעת ההיא היה פוטנציאל 

עצום. כל הארץ היתה "שפה אחת ודברים אחדים", מצב שיכול להוביל 
לאידיליה אמיתית, לחיים של הרמוניה, אחדות ושלום בין כל בני המין 

האנושי. הם יכלו להמשיך לדבר עד היום אספרנטו, לחיות חיי יצירה ובניין, 
ולבנות מגדל שיהווה מרכז רוחני עולמי. ברם, במקום זאת הם אוגרים 

ואוגדים את כל הכוחות המשותפים ליצירה שלילית: "נעשה לנו שם", הם 
אומרים, נחזק את עוצמתנו, כדי להיאבק בעוצמת הבורא. אם נח השתכר 

ממצבו כשליט יחיד בעולם, אנשי מגדל בבל השתכרו מכוחם כאוסף של בני 
אדם מרובים המסוגלים לפעול יחד. מתוך שיכרון הכוח הם שואפים להגיע 

לשמים, ולבסוף מתרסקים על פני כל הארץ.

אברהם – האור בקצה המנהרה
אולם יש אור בקצה המנהרה, ויש התחלה חדשה בסוף הפרשה: אברהם 

אבינו פותח דף חדש, וזאת למרות ששום דבר בנקודת המוצא שלו לא 
מנבא הישגים רוחניים גדולים. אבא שלו היה זקן תרח, שאמנם יצא ללכת 
לכיוון הנכון, אבל לא גילה כל נטיה לשינוי כיוון רוחני. אולם אברם מתעורר 
ממזרח וקורא לצדק: "מי העיר ממזרח צדק יקראהו לרגלו" )ישעיהו מ"א(, 
כך מתאר הנביא את תחילת דרכו של אברהם שנענה לצו האלוהי "לך לך 

אל הארץ". פתאום קם אדם ומתחיל ללכת, ובהליכתו הוא קושר את גורלו 
ומעשיו עם בורא עולם, וההתחלה שלו נמשכת אל הקמת האומה, אל קבלת 

התורה ואל אלפי שנים של היסטוריה מפוארת.

אברהם מתואר כיונה בשמים המתקדמת באופן מתמיד וללא הפוגה: "מי 
יתן לי אבר כיונה אעופה ואשכונה )תהלים נ"ה(, למה כיונה? לפי שכל 

העופות בשעה שהם יגעים, הן נחין על גבי סלע או על גבי אילן, אבל היונה 
הזו בשעה שהיא פורחת ויגיעה קופצת באחד מאגפיה ופורחת באחד 

מאגפיה. אברהם אבינו ידע להתקדם ולהתעלות מחדש אחרי כל ניסיון 
מעשרת הניסיונות בהם התנסה, הוא ידע להמשיך לצמוח בכל גיל גם 

בזקנותו. עלינו ללמוד ממנו איך מתחילים, ואיך מתחילים כל פעם מחדש.

רבי נתן תלמידו הנאמן של רבי נחמן מברסלב כותב "כי כל הנפילות 
שבעולם הם מבחינת זיקנה דסיטרא אחרא, שנדמה בעיניו שכבר נזַקן 

בחטאיו ובמעשיו שרגיל בהם, עד שאי אפשר לו לצאת מהם בשום אופן 
ח"ו. ובאמת הוא צריך לידע ולהאמין שבכל יום ובכל עת ובכל שעה יש כח 

ביד האדם להתחדש ולהיות נעשה בריה חדשה ממש, כי השם יתברך עושה 
חדשות בכל עת, ואין יום ואין שעה דומה לחברו" )'ליקוטי הלכות' תפילין 

ה-ו(.

כולנו רוצים להתחיל התחלות חדשות בתחומים שונים, אולם לא פעם אנו 
מטילים ספק ביכולותינו. נכון, בשביל להתחיל יש צורך בהשקעת מאמץ 

מיוחד. גם רכב שמתחיל לנוע זקוק להילוך ראשון שמכניס הרבה כוח מנוע, 
אולם הדבר אפשרי אם רוצים, מתכננים ומתאמצים.

ימים אלה הם ימים של התחלות חדשות. מתחילה עונת הגשמים, 
ובאקדמיה שנת הלימודים. סיימנו את התורה בשמחת תורה, וזה עתה 

התחלנו שוב מבראשית. כל סוף הוא הזדמנות להתחלה חדשה, וכל התחלה 
חדשה היא הזדמנות לפתוח תמיד דפים חדשים, ועל משקל דבריו של 

שלום עליכם בהם פתחנו: התחלה טובה ולא צולעת, עשויה להוביל לדרך 
צלחה ולתוצאה קולעת.
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"לא תבושי ולא תכלמי, חרפת אלמנותיך לא תזכרי 

עוד" אנו קוראים את הפסוק מתוך הפטרת השבוע 

מספר ישעיהו נד. מתי אנו מתביישים, מתי נכלמים ומתי 

מתביישים עבור אחרים?

כאשר זוגות צעירים לא מצליחים להגיע לדירה משלהם 

זו בושה של כולנו. לפני כמה עשרות שנים אנשים קנו 

בתים. הם התאמצו, לקחו משכנתא והגיעו לבית משלהם. 

היום גם אם זוגות ייקחו משכנתא, עדיין יישאר להם פער 

גדול מאד להשלים. פער שלא מאפשר להם להגיע לבית 

משלהם.

כאשר בביטוח לאומי מערימים קשיים על קשישים ואנשים 

מוגבלים ורואים בכל אחד רמאי בפוטנציה, זו בושה של 

כאשר הנהג שלצידכם מתעלם מהאיתות שלכם לרצונכם לשנות מסלול 

ומצמצם את הפער כדי שלא תיכנסו לו מול העיניים – זה מבייש לא רק 

את הנהג עצמו אלא גם אותנו. מבייש אותנו שנוהגים לצידנו נהגים כאלה, 

שחושבים שעוד שנייה אחת או עוד דקה אחת שהרכב שלהם נמצא קדימה 

יותר בכביש נותנת להם תחושת סיפוק שקרית ואגו מזויף.

כאשר בחורה נאנסת פעם אחר פעם על ידי גברים במועדון "אלנבי 40" לעיני 

כל הצופים והצופות במחזה המצלמים ומתעדים בטלפונים הניידים שלהם 

את המעשה, זו כבר לא בושה, זה קלון. קלון חברתי.

כאשר אנשים לא מוכנים להתחשב בהעדפותיו של האחר במסעדה, באולם 

אירועים או במסיבות משפחתיות או חברתיות אחרות – המעשנים בלא 

מעשנים וההיפך, הצמחונים בלא צמחוניים וההיפך, שומרי הכשרות באלה 

שאינם שומרים וההיפך, אוהבי המוזיקה המזרחית באוהבי מוזיקה מסוג 

אחר וההיפך. זו בושה לשתי הקבוצות גם יחד. בושה וכלימה. סך הכל אירוע 

משפחתי או חברתי שכל כולו שעתיים – שלוש. האם כל כך קשה לוותר, 

להבליג, לבוא לקראת? הרי תקום מחר בבוקר ותמשיך את חייך בהעדפותיך 

האישיות, אז מה כל כך קשה אותן שעתיים – שלוש להיות מעט יותר נחמד 

לאחרים?

אז יש לנו כל כך הרבה סיבות לבוש ולהיכלם על התנהגויות כאלה ואחרות. 

ומאידך יש לנו כל כך הרבה סיבות להיות גאים במי שאנחנו ובמי שחיים 

לצידנו. לא הכל מביש ומכלים. יש גם המון נקודות אור. יהי רצון שנלמד 

מפרשת השבוע שלנו, פרשת נח, כיצד לחיות כולנו בתיבה אחת גדולה, הזאב 

עם הכבש, הנמר עם הגדי, ובעיקר בני אדם עם בני אדם אחרים, כדי לצוף על 

פני מי המבול ולצלוח ביחד את המים הרבים שעלולים לשטוף אותנו אם לא 

נקפיד לקיים כאן חברה הוגנת, מוסרית וטובה יותר.

במאמר של שבוע הבא נקבל כלים מעשיים כיצד לעשות זאת.

כולנו. אדם עבד שנים רבות, שילם כספים רבים לביטוח לאומי, וכעת כשנקלע 

למצוקה מדינת ישראל נותנת לו סכום שהוא לא לחיות ולא למות, וגורמת לו 

לבושה וכלימה בדרך.

כאשר אנו רואים אנשים מחטטים בפח לחפש שאריות מזון, כאשר אנו רואים 

הומלסים שוכבים על ספסלים בגן ציבורי, זו בושה של כולנו. בחברה מתוקנת, 

מראות מעין אלה לא אמורים להיראות.

כאשר סקר שנערך בקרב 500 מורים ומורות בארץ מצביע על כך שהם אינם 

יודעים את מלות ההמנון שלנו, לא יודעים מי היה ראש הממשלה הראשון ומה 

היו מלחמות ישראל, זו בושה וכלימה גדולה לנו וגם תעודת עניות.

כאשר הולכת ומתרחבת התופעה בחגים בהם ילדים מאשפזים אשפוז כפוי 

ובלתי נחוץ את הוריהם הקשישים כדי לא לטפל בהם במהלך החג, זו בושה 

וכלימה להם ולנו. אל תשליכונו לעת זקנה לחדר המיון של בית החולים 

באמתלה ש"אמא לא הרגישה טוב" ותברחו משם כל עוד נפשכם בכם ואחר 

כך תואילו לבוא לאסוף אותנו לאחר החג.

ראש החוג לגיל הרך במכללה האקדמית הדתית לחינוך "שאנן" 
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לאחר שבסוף פרשת בראשית, נח מתואר כמי שמצא חן 
בעיני הא-ל, גם הפסוק הראשון בפרשתנו  מדגיש את 
תכונותיו הנשגבות של נח ביחס למתרחש בתקופתו: 
ִמים ָּהָּיה ְבֹדֹרָּתיו".  "ֵאֶּלה ּתֹוְלֹדת ֹנ ח ֹנ ח ִאיׁש צִדיק ּּתָ

פרשנים רבים דנו בשאלות הנוגעות לצדקתו ולתמימותו 
של נח ביחס לאנשי דורו וביחס לדורות שהיו אחריו וכן 

ערכו השוואות בינו לבין אברהם אבינו. ההבחנות הן 
 לשבח והן לגנאי ידועות ומוכרות.

התייחסותו של הרב שלום נח ברזובסקי זצ"ל )נפטר 
בשנת תש"ס( לפסוק הפותח את פרשתנו, אולי פחות 

מוכרת, אך אקטואלית במיוחד: "והנה התורה הקדושה 
היא נצחית, ופרשה זו של נח איש צדיק תמים היה 

נכון, לעתים, התוצאות אינן הולמות את ציפיותינו, אך כאן 
נכנס התפקיד שלנו, כהורים, כמחנכים וככאלה שבאמת 

אכפת להם מהמתרחש. לדידי, התפקיד שלנו הוא לנסות 
להשתמש בהתפתחויות הטכנולוגיות ובתמורות שהמודרנה 
מציבה לפתחנו על - מנת למנף את היכולות והאיכויות של 

הדור )כוונתי היא בעיקר לילדים ולבני - הנוער( ולסייע לו 
להתנהל בצורה איתנה. וכן, גם להמשיך להשכיל ולשפר 

את עצמנו ולשמש דוגמה אישית במעשינו - לא תמיד עם 
מסר ורבאלי, תוכחות ושיעורי מוסר. המנטרה הקבועה שלי 

בהקשר זה כלפי עצמי וכלפי קרוביי היא שצריך לזכור ולהביא 
בחשבון שמה שאנו עושים - הדור הבא יעשה פחות - ולא כי 

הוא חלילה פחות טוב, אלא כי האתגרים נעשים מורכבים יותר 
ויותר. משום - כך, העבודה שלנו היא קודם כל עבודה אישית 

על יראת שמיים הפרטית שלנו!

ברי כי גם גדולי הדור ופוסקי ההלכה נדרשים ליטול חלק 
פעיל ודומיננטי במהלכים חשובים אלו, ולגלות ערנות 

לצרכים, למצבים ולתנאים המיוחדים לכל תקופה. השופט 
אלון היטיב לתאר זאת: "מערכת ההלכה היא סימפוניה אדירה 

ובה צלילים רבים ושונים, ובכך גדולתה ויופיה. וזקוקה היא 
בכל דור ודור לאותו מנצח גדול, בעל השראה וחזון, שיגלה 

בסימפוניה מרובת הצלילים אותה אינטרפרטציה, שדורו 
ובעיותיו שומעים אותה וצריכים לה" )כבוד האדם וחירותו 

במורשת ישראל, עמ' 20(.

שבת שלום ובשורות טובות!

לרפואת הגוף והנפש של כלל חולי ישראל.

בדורותיו, שהגיע לתכלית השלמות של תפקיד דורותיו, ללמדנו באה שלכל 
דור יש עבודה מיוחדת וכן לכל אדם לפי תכונות נפשו ובכל יום, וכל אחד 

צריך לבחון את תפקידו לפי היום ולפי המצב שבו הוא נמצא, והתנאים 
שמסביבו. והיסוד לכל הוא ראשית חכמה יראת ה', וכן מדי יום ביומו צריך 
להתחיל בהנחת היסוד של יראת ה', וכל שכן במצבים מיוחדים שרק בכח 

יראת ה' שייך לעמוד בהם" )נתיבות שלום, ההדגשות שלי(.

קראתי את הדברים המופלאים הללו בדיוק אחרי דיון ארוך, סבוך וכואב 
סביב שולחן שבת על 'פני הדור' והשינויים החברתיים והדתיים הרבים 
המתחוללים בשטח, וכן אחרי שחברה יקרה, אשת חינוך, שיתפה אותי 

בהרהוריה לסיים את תפקידה, עקב ההתדרדרות הרוחנית של תלמידיה 
והרגשתה כי הפער התורני בינה לבינם אינו מצטמצם ואף בולט מאוד, כך 

שאולי כבר אינה רלוונטית עבורם. אני חושבת שההסבר של הרב ברזובסקי 
מספק מענה לתחושות אלו, החוזרות ונשנות בפי רבים וטובים. מדבריו עולה 

כי אל לנו לשפוט את הדור ביחס להתנהגות דורות קודמים כי אם ביחס 
להתמודדויות שהוא חווה כעת ובהתאם לסיטואציות הייחודיות המאפיינות 

אותו. כמובן שאין המטרה 'להרים ידיים' ולהוריד את רף הדרישות והציפיות. 
נהפוך הוא. דווקא בעת שנתבונן בזכוכית מגדלת בנסיבות השוררות 

בתקופתנו, בפיתויים ההולכים וגוברים ובהתפתחויות הטכנולוגיות השונות, 
העלולות להיות לנו לעתים לרועץ, בבחינת גולם הקם על יוצרו, נשכיל להבין 
מה כוחו ומה גדולתו של הדור, אשר נדרש לעמוד בניסיונות לא פשוטים ואף 

יכול להם.

דוקטורנטית למשפטים באוניברסיטת "בר אילן" ומרצה במכללה האקדמית הדתית לחינוך "שאנן", חיפה



WWW.ALONSHABBAT.COM 10ניתן למצוא אותנו באתר

האם עשית היום מעשה טוב? 
עבודת יד ייחודית של בחורה מקסימה שמרותקת לכסא גלגלים 

עקב המחלה. תנין חרוזים מקסים במגוון גדלים וצבעים 
כמחזיק מפתחות/לתיק/ארנק/כמתנה. 

הגיע הזמן לעשות מצווה, לתרום ולקבל תנין מקסים

ליצירת קשר והזמנה
חניתה 052-3816341

בס"ד

תנין קטן: 9.99 ש"ח

תנין גדול: 14.99 ש"ח

התנינים של נופר
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עם ישראל נצטווה על תרי"ג מצוות, ואילו הגויים נצטוו 
על שבע מצוות הנקראות  'שבע מצוות בני נח'. והנה 

המצוות כפי שהן מנוסחות במסכת סנהדרין דף נ"ו/א : 
"תנו רבנן: שבע מצות נצטוו בני נח: דינין, וברכת השם, 
עבודה זרה, גילוי עריות, ושפיכות דמים, וגזל, ואבר מן 

החי". חז"ל מציינים שאדם הראשון נצטווה בשש מצוות, 
והמצווה השביעית, איסור אבר מן החי, נצטוו נח ובניו 

לאחר המבול, כאשר  הותר להם לאכול בעלי חיים 
לאחר שחיטתם. )רש"י טוען שגם מצוות אבר מן החי 

ניתנה כבר לאדם הראשון(. שבע מצוות בני נח כוללות 
שישה איסורים ומצוות עשה אחת; וכך מסכם הרמב"ם 

)הלכות מלכים ט' א'(: "על ששה דברים נצטווה אדם 
הראשון: על עבודה זרה, ועל ברכת השם, ועל שפיכות 

דמים, ועל גילוי עריות, ועל הגזל, ועל הדינים. אע"פ 
שכולן הן קבלה בידינו ממשה רבנו, והדעת נוטה להן, 
מכלל דברי תורה יראה שעל אלו נצטווה. הוסיף לנח 

אבר מן החי שנאמר: 'אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו' 

2. להלן ההרחבה: 

א. איסור עבודה זרה - עבודה זרה, עכו"ם, היא 
פולחן דתי ,ובו מייצרים ועובדים לפסלים ולחפצים.  המקרא 

נאבק במיוחד נגד הפגאניות הכנענית, באשר היא ייחסה לכוחות 
הטבע תכונות אלוהיות ועבדה אותם במטרה להתקשר אליהם 

ע"י תפילה והקריבה להם קורבנות מן החי ומן הצומח כדי 
לרצותם ולחזק את כוחם. האיסור המפורסם נמצא כבר בעשרת 

הדברות, וכן בפסוקים המתארים את ירידת הקב"ה על סיני: 
"ְוִנְשַׁמְרֶתּם ְמֹאד ְלַנְפשֵֹׁתיֶכם ִכּי ֹלא ְרִאיֶתם ָכּל ְתּמּוָנה ְבּיֹום ִדֶּבּר 
ה' ֲאֵליֶכם ְבֹּחֵרב ִמּתֹוְך ָהֵאׁש" )דב' ד' ט"ו(. לבן נח ניתנה מצווה 

על דרך השלילה, אין לו מצווה להכיר במציאות הבורא אלא רק 
לכפור בעבודה זרה; וכבר אמרו חז"ל: "כל הכופר בעבודה זרה 

נקרא יהודי" )מגילה י"ג א'(. ומצווה זו ניתנה לאדם כדי לסייע בידו 
להשתחרר מהשעבוד לטבע, שהוא חזק ממנו אלף מונים. פולחן 

זה  נעבד לצרכים האישיים של האדם, ומתוך שהוא ירא אותם 
הוא התחייב לכבדם, והוא תלוי בהם כל ימי חייו; וכך הוא יצר 

אלילי טבע, כמו אל הגשמים/ היבשה/הים/האש/הציד/הלידה/
היער ועוד ועוד. לעומתם המונותיאיזם היהודי עושה הרמוניה בין 

הערכים, והא-ל הוא גם א-ל הדין וגם א-ל הרחמים, גם השלום 
וגם האמת וכו'. 

 ב. איסור ''ברכת'' ה' – כותב ספר החינוך: "לפי 
שמתרוקן האדם במאמר הרע ההוא מכל טובה, וכל הוד נפשו 
נהפך למשחית, והנה הוא נחשב כבהמות, כי באותו דבר ממש 

שהבדילו השם יתברך לטובה ובו נעשה אדם, והוא הדיבור 
שנבדל בו ממיני הבהמות, מבדיל הוא את עצמו לרעה ומוציא 

עצמו לגמרי מכל גדר הדעת, ונעשה כשרץ נמאס".  והתורה 
מצווה על ענשו של המגדף לאמור: "ְוֹנֵקב ֵׁשם ה' מֹות יּוָמת ָרגֹום 

ִיְרְּגמּו-בֹו ָּכל-ָהֵעָדה  ַּכֵּגר ָּכֶאְזָרח ְּבָנְקבֹו-ֵׁשם יּוָמת" )ויקרא  כ"ד 
ט"ז(. אם כן נאסר על בן נח לזלזל בכבוד שמים, והתורה 

מחמירה בלאו זה, כשהיא מקדימה אותו לאיסור 
הרצח; והעבירות שבפרשת אמור באות 

בהדרגה: ראשית ברכת ה', לאחר מכן 
רצח, לאחר מכן הריגת חיה ולבסוף 

פציעת אדם. ומדוע? כי המזלזל 
בכבוד שמים פוגע במקורות 
החיים וזה חמור יותר מרצח.

ג. שפיכות דמים היא 
איסור רציחת אדם. המקור בתורה 
לאיסור רציחה הוא בעשרת הדברות: 
"לא תרצח" . דינו של הרוצח הוא הריגה 
בתנאי שהיו עדים והתראה. האיסור לרצוח ובו 

שלוש דרישות כבר נאמר בפרשת נח: "ְוַאְך ֶאת ִּדְמֶכם 
ְלַנְפֹׁשֵתיֶכם ֶאְדֹרׁש , ִמַּיד ָּכל ַחָּיה ֶאְדְרֶׁשּנּו ּוִמַּיד ָהָאָדם ִמַּיד ִאיׁש 
ָאִחיו ֶאְדֹרׁש ֶאת ֶנֶפׁש ָהָאָדם )ט' ה'(; ובפסוק הבא )ו'( מפורש 
עונשו של רוצח: "ֹׁשֵפְך ַּדם ָהָאָדם ָּבָאָדם ָּדמֹו ִיָּׁשֵפְך ִּכי ְּבֶצֶלם 

א-ֹלִהים ָעָׂשה ֶאת ָהָאָדם". נאסר על בן נח בנוסף להריגת אדם גם 
המתת חסד, הפלה והלבנת פנים.  

 ד. גזל -  לקחת בכוח את מה ששייך לאחר; לשדוד; 
לחמוס או לעשוק: "איזה הוא גוזל ? זה הלוקח ממון האדם 

בחוזקה :כגון שחטף מיטלטלין מידו, או שנכנס לרשותו שלא 
ברצון הבעלים ונטל כלים משם, או שתקף בעבדיו ובבהמתו 
ונשתמש בהן, או שירד לתוך שדהו ואכל פירותיה, וכל כיוצא 

בזה - הוא הגוזל" )רמב"ם, הלכות גזילה א'(. "ַוִּתָּׁשֵחת ָהָאֶרץ ִלְפֵני 

)בר' ט' ד'(. נמצאו שבע מצות." ומוסיף הרמב"ם שכל המקבל שבע מצוות, 
ונזהר לעשותן - הרי זה מחסידי אומות העולם, ויש לו חלק לעולם הבא. 

אך לעומת זאת מורה הרמב"ם ש"כל גוי שלא קיבל מצוות שנצטוו, בני נח 
הורגים אותו אם ישנו תחת ידינו".   

1. המדרש לומד את שבע מצוות נח מדברי הא-ל 
לנח אחרי המבול:

א.  רמז לאיסור ''ברכת'' ה' )בלשון סגי נהור, קללה(: "ַוְיָבֶרְך ֱאֹלִהים ֶאת ֹנַח 
ְוֶאת ָבָּניו ַויֹּאֶמר ָלֶהם".

]כומר שהקים את 'אגודת כרם בני נח', בהתוועדות עם הרבי [

 ב. פריה ורביה, רמז לאיסור גילוי עריות: "ְפּרּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו ֶאת ָהָאֶרץ". 

ג . הקמת מערכת משפט: רמז לדינים – "ּומֹוַרֲאֶכם ְוִחְתֶּכם ִיְהֶיה ַעל ָכּל ַחַיּת 
ָהָאֶרץ ְוַעל ָכּל עֹוף ַהָשָּׁמִים ְבֹּכל ֲאֶשׁר ִתְּרֹמׂש ָהֲאָדָמה ּוְבָכל ְדֵּגי ַהָיּם 

ְבֶּיְדֶכם ִנָתּנּו". )לדעת הרמב"ם: לאכוף את שמירת שאר 
שש המצוות, ולדעת הרמב"ן: לשפוט בין בני האדם 

בכלל, כפי שנצטוו ישראל, כגון ענישה על הגזל, 
העושק, הנזיקין וכדומה(

ד.  איסור אכילת אבר מן החי: "ָכּל ֶרֶמׂש 
ֲאֶשׁר הּוא ַחי ָלֶכם ִיְהֶיה ְלָאְכָלה ְכֶּיֶרק ֵעֶשׂב 

ָנַתִתּי ָלֶכם ֶאת כֹּל. ַאְך ָבָּשׂר ְבַּנְפׁשֹו ָדמֹו  ֹלא 
ֹתאֵכלּו".

 ה. איסור רצח: "ְוַאְך ֶאת ִדְּמֶכם ְלַנְפשֵֹׁתיֶכם 
ֶאְדֹרׁש. 

ו. דרישת דם החיה: רמז לאיסור גזל – "ִמַיּד ָכּל ַחָיּה ֶאְדְרֶשּׁנּו 
ּוִמַיּד ָהָאָדם ִמַיּד ִאיׁש ָאִחיו ֶאְדֹרׁש ֶאת ֶנֶפׁש ָהָאָדם שֵֹׁפְך ַדּם ָהָאָדם ָבָּאָדם ָדּמֹו 

ִיָשֵּׁפְך. ִכּי ְבֶּצֶלם ֱאֹלִהים ָעָשׂה ֶאת ָהָאָדם".

ז . צלם אלהים: רמז לאיסור עבודה זרה – "ְוַאֶתּם ְפּרּו ּוְרבּו ִשְׁרצּו ָבָאֶרץ ּוְרבּו 
ָבּה".

יש מן המשותף בין עשרת הדיברות לבין שבע מצוות בני נח - והם שלושת 
הלאווים החמורים של 'ייהרג ובל יעבור':  עבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי 

עריות. וסימן נתנו כדי לזכור את שבע המצוות: ג' מצוות של ייהרג ובל יעבור 
א. אבר מן החי, ב. ברכת ה', ג. גזל, ד.דינים.
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ָהֱאֹלִהים ַוִּתָּמֵלא ָהָאֶרץ ָחָמס". )ו' י"א(- ומהו אותו  חמס  שעליו 
ה' מחליט להביא את המבול? רש"י: גזל, שנאמר "ּוִמן-ֶהָחָמס 

ֲאֶׁשר ְּבַכֵּפיֶהם" )יונה ג' ח'(. נאסר על בן נח לגזול את רכוש חברו, 
ובכלל איסור זה: הכובש שכר שכיר; חטיפת אדם ושעבודו; אשת 
איש.עפ"י חז"ל הגזלן קרוב הוא לרוצח: "כל הגוזל את חברו שווה 

פרוטה כאילו נוטל נשמתו ממנו" )בבא קמא קי"ט א'(.  

ה. איסור גילוי עריות הוא איסור על קיום יחסי אישות 
בין קרובי משפחה, ואיסור זה כולל על פי הרמב"ם 24 מצוות 

לא תעשה שונות. לאו זה מוגדר כחטא חמור עד כדי 'ייהרג ואל 
יעבור', ועונשו הוא כרת או מיתת בית דין. המצרים והכנענים היו 

רגילים במעשים אלו, והתורה מזהירה שמי שעובר עליהם, אדמת 
א"י תקיא אותו; ורק אדם הגודר עצמו מעריות נקרא קדוש. ועל כן 

יש לרומם ולקדש את כוח ההולדה שניתן לאדם, ועי"כ התנהגות 
מוסרית וצנועה תמומש ברכת: "ְפּרּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו ֶאת ָהָאֶרץ"

 ו. אבר מן החי פירושו איסור לאכול בשר שנחתך 
ונתלש מבהמה וחיה בעודם חיים. וכותב ספר החינוך: משרשי 
המצוה כדי שלא נַלמד נפשנו במידת האכזריות, שהיא מידה 

מגונה ביותר... בקנותנו המידות הטובות ונתרחק מן הרעות כי 
הטוב ידבק בטוב. והאל הטוב חפץ להיטיב, ולכן יצווה עמו לבחור 

בטוב. איסור זה חוזר  פעמיים, בפרשת נח ובפרשת ראה.וראוי 
להעיר שבני נח  לא  הוזהרו  על טרפות. ועוד, בכלל איסור זה גם 

הצדפות והדם מן החי.                                 

 ז. דינים - מצוות דינים: בני נח הצטוו להקים בכל חברה 
מערכת משפט. לדעת הרמב"ם, עניינה של מצווה זו הוא להקים 
מערכת משפט שתעסוק בעבירות על ששת המצוות הקודמות. 

לדעת הרמב"ן, עניינה של מצווה זו הוא לגבש מערכת משפט 
שתסדיר את כל ענייני החברה האנושית ותקינותה, ובכללם: סדרי 

השלטון ודיני המלכות. 

 3. 'שבע מצוות בני נח' בימינו- 
חיוב זה של שבע לא נזכרו בשולחן ערוך. ומדוע? כי היו מדינות 

שנאסר בהם הגיור, ולכן נזהרו יהודים מכל פעולה של עידוד 
לגיור, ובגלל חשש פיקוח נפש לא הוכנסה הלכה זו לשולחן 

ערוך. שליחי חב"ד, בעידודו של הרבי מלובביץ', פועלים להפצת 
שבע מצוות בני נח הן בין הנוצרים והן בין המוסלמים. היה כומר 
בפטיסטי, תיאלוג וארכיאולוג, שהתוודע לעם היהודי ובהשראת 
מבצע זה ייסד ארגון שמאחד סביבו אלפי גויים המחפשים תוכן 

רוחני אמיתי לחייהם וקרא לו 'אגודת כרם בני נח'.  הרב אורי 
שרקי ממכון מאיר הקים מרכז עולמי על מנת לתת הדרכה לבני 

נח ברחבי העולם, וזאת מתוך צורך לתת מענה לפניות חוזרות 
מצד בני נח המבקשים הדרכה רבנית, ומתוך הכרה שתקופה 

זו מתאימה לעיסוק במסר האוניברסלי של היהדות. רעיון זה -  
מפתח אותו הרב שרקי בהמשך למשנתם של הרב אברהם יצחק 

הכהן קוק ובעקבות הרב יהודה ליאון אשכנזי. ממרכז זה הולך 
ונרקם היעוד האוניברסלי של נבואת אברהם אבינו: "ְוִנְבְרכּו ְבָך ֹּכל 

ִמְׁשְּפֹחת ָהֲאָדמה".   

התמונות בעלון באדיבות ויקפדיה, ויקמדיה, פליקר, מרקוביץ' רקמה

 מסע אל יהדות ספרד 
הרצאות בליווי מצגות וסרטים 

  ספרד תחת :מבין הנושאים 
הכיבוש הערבי; משוררים ות"ח 

ב"תור הזהב"; שירת החול והקודש; 
האינקוויזיציה והגירוש; מטולדו 

לצפת; הלאדינו, הפלמנקו והמוסיקה 
האנדלוסית; זמרים ואומנים חוזרים 

      .ועודאל שירת ספרד, 
  09-8335016משה אוסי 

  


