
תמצית ההויה
הנביא ישעיהו פונה אל כנסת ישראל ומנחמה: "רוני עקרה 
לא ילדה". מי היא אותה אישיות שאליה פונה הנבואה? 
האם קיימת ישות העומדת בפני עצמה, המקיימת דיאלוג 
דורותיה,  לכל  כולה,  האומה  זוהי  כן.  אכן,  הבורא?  עם 
הנתפסת כיישות קולקטיבית אחת, המכונה בכינויי חיבה 

כגון רעיה, אשה, בת, אחות, אם, בתולת ישראל.
כנסת ישראל מופיעה כעומדת בתחרות עם קולקטיבים 
נוספים. בהפטרתנו היא מתוארת כאשה שוממה שבעלה 
להעמיד  הניסיון  את  המציינת  ה'בעולה'  לעומת  עזבה, 
חוץ  עמוד  תוכל  אשר  אמונית  מכונה  מיסתית,  "הארה 
יז(.  עמ'  אורות  קוק,  הראי"ה  )לשון  האומה"  ממציאות 
בהיסטוריה התממשה נטייה זו בנצרות ובאסלאם, שבזמן 
גלות ישראל ביקשו לספוג את ההארה של כנסת ישראל 

מבלי להזדקק לאומה הישראלית עצמה. 
בזמן של התמעטות האור  רק  ניסיונות כאלה אפשריים 
ישראל  שכנסת  בזמן  בישראל,  השורה  השכינה  של 
במצב  אחרים,  זרמים  לעומת  רוחני  זרם  בתור  מופיעה 
לארצה,  האומה  שיבת  בימי  אבל  תחתון".  "ייחוד  של 
הרוחניות  ההארות  כל  העליון",  "הייחוד  כשמתגלה 
מתבטלות לעומת כנסת ישראל ונכללות בה. אז מתגלה 
כנסת ישראל בתור מה שהיא באמת, לא כדת בין הדתות 
כולה,  ההויה  כתמצית  אם  כי  האומות,  בין  כאומה  או 
)עי'  כולו  כל ההיקף  איכותי את  הכוללת באופן  כנקודה 

אורות, עמ' קלח(.

אין  שכזה,  שלמות  במצב 
כבר כל סכנה במפגש עם חיי 
כי  הכללית,  והתרבות  החול 
ונשמתו  גדול  ישראל  "כשכח 
וענפיו  בהופעה  מאירה בקרבו 

בסדור  מתוקנים,  המעשיים 
מלא, בקדושה ביחוד ובברכה, במקדש וממשלה, בנבואה 
החושים  לענוגי  החול,  לצד  ההתרחבות  אז  וחכמה, 
לתוך  ופנימית  חדירית  להצצה  והגשמיים,  הרוחניים 
למפעליהם  שונים,  ולאומים  עמים  המון  של  חייהם 
אלה  כל  הטבעיים,  החיים  עז  התגברות  וספריותיהם, 
טובים הם ומסוגלים להרחיב את אור הטוב" )אורות עמ' 

סז(. 
הנביא מבשר את התרחבות הקודש על פני מרחבי החיים 
כולם: "הרחיבי מקום אהלך, ויריעות משכנותיך יטו, אל 
תחשכי, האריכי מיתריך ויתדותיך חזקי, כי ימין ושמאל 

תפרוצי וזרעך גוים יירש, וערים נשמות יושיבו" )נד,ב(.
הנוצרית  הטענה  שהטילה  החרפה  את  מבטלת  הגאולה 
על היהדות: "אל תיראי כי לא תבושי ואל תכלמי כי לא 
תחפירי, כי בושת עלומיך תשכחי וחרפת אלמנותיך לא 

תזכרי עוד" )נד,ד(. 
עולם של ההשגחה  גם מחדשת תפיסה חובקת  הגאולה 
כבזמן  ישראל  בגבול  מצטמצמת  שאינה  הא-להית, 
קדוש  "וגואלך  כולו:  העולם  אל  פונה  אם  כי  הגלות, 

ישראל א-להי כל הארץ יקרא" )נד,ה(.

הרב עמיחי גורדין חושב שהמחלוקת על תנועות הנוער צריכה להתנהל אחרת 
עמ' 5הרב רא"ם הכהן על קיום מצוות שמיטת כספים לאחר תקנת הפרוזבול

עמ' 8
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יפוצו מעיינותיך
תצא למלחמה

מפרש  אויבך"  על  למלחמה  "כי תצא  הכרזת  את 
האלוקית  הנפש  של  לקרב  כיציאה  התניא  בעל 
אדמו"רי  הבהמית.  הנפש   - הרע  היצר  מול  אל 
בקשר  הפסוק  בלשון  רבים  דיוקים  הוסיפו  חב"ד 

למלחמה הזו, ולפנינו טעימה מתורתם:
כי תצא – בעצם הגיעה לעולם הזה, יצאה הנשמה 
ממקומה הטבעי, הגבוה והנעלה תחת כסא הכבוד. 
לעולם  והגענו  יצאנו  אם  למלחמה.  היא  היציאה 

הזה, אנחנו כבר במלחמה, חשוב להכיר בזה.
מצד שני יש כאן אמירה שצריך כל הזמן להרגיש 
והטבעי  האמיתי  מהמקום  יוצאים  שיוצאים, 
שלנו אל "שטח אויב" מפני שזה רצון ה'. להצליח 

אם  רק  נוכל  במלחמה 
מונחים"  "להיות  נמשיך 
אם  רק  בה',  בדבקות 
שהעולם  להרגיש  נמשיך 
עבורנו,  יציאה  הוא  הזה 
ויחד עם כך – עלינו לזכור 
מוצבים  שאנחנו  העת  כל 
רוצה  בו  במקום  בדיוק 

המציאות  מעל  לרחף  בשביל  לכאן  באנו  לא  ה'. 
לפעול  ורוצים  למגע"  "חותרים  אנחנו  ולהסתגר, 

ולהשפיע על העולם. 
את  לשבור  איננה  שהתכלית  אף  על   – למלחמה 
למצב  להגיע  ולתקנו,  לבררו  אלא  הרע  היצר 
הנכספת  לתכלית  בדרך  ה',  את  אוהב  הוא  שגם 
אופן  בשום  יצליח  לא  היצר  מלחמה.  נדרשת 
להגיע להזדהות ולשינוי כיוון אם לא יחטוף מכות 
כואבות, המלחמה בו הופכת אותו ל"כלי" לבירור 

ותיקון.  
על אויבך – הלשון היא לא באויבך אלא על אויבך. 
אתה מעליו בוודאות, מפני שאתה בא מכוח הנפש 

האלוקית שהיא "חלק א-לוה ממעל ממש".
פירוש נוסף ועמוק: תזכיר לאויב את "על אויבך" 
– את מה שמעליו, את שורשו הרוחני. כך תמוסס 
את הרע שלו מן הבסיס. שורשה של הנפש הבהמית 

המוזכרות  בבהמות 
שורש  המרכבה.  במעשה 
האויבים, על פי הסוד, הוא 

הפרידה מאלוקות שתכליתה 
מחודשת.  קרבה  שתוליד  געגוע  של  אש  יצירת 
ברבות הימים וירידת העולמות הפכה ההתרחקות 
שלצורך התקרבות, להתרחקות סתמית ואטומה. 
"על  משורשה,  הבהמית  הנפש  את  כשנעורר 
ולגייסה  אותה  להפוך  האפשרות  תגיע  אויבך", 
לשורותינו. "אין הדינים נמתקים אלא בשורשם".   

תצא"  "כי  אחרי  מיד   – בידך  אלוקיך  ה'  ונתנו 
אלא  מתוארת  אינה  המלחמה  "ונתנו".  מופיע 
הניצחון הוודאי. כשיוצאים למלחמה בנחישות, זה 
לא לוקח הרבה זמן. כמעט לא נצטרך להילחם, ה' 
ייתן אותו בידינו מיד. הכל 
תלוי בנחישות: "כשהאדם 
התחיל במלחמה, אז ניטל 

מהמנגד הכוח לנגד". 
חוץ   – שביו  ושבית 
ישנם  עצמו,  מהניצחון 
הם  השבויים  בונוסים. 
הקליפות  בידי  שנמצאים  האלוקיים  הניצוצות 
והיצר הרע, וכעת הם חוזרים הביתה, אל הקדושה.  
הוא  "שביו",  עדיין  מכונה  הרע  מהיצר  השבי 
בו  לחוש  שאפשר  מפני  הרוע,  אל  משויך  עדיין 
על  התשובה  בעלי  כמעלת  מיוחדות,  עוצמות 
עוצמות  יש  האלו  בניצוצות  גמורים.  צדיקים 
מיוחדות וחידוש בכך שהגיעו אלינו דווקא על ידי 

מלחמתנו. 
והכוח הזה  כוח בקליפות,  נתן  ברוך הוא  הקדוש 
אמיתי  כוח  לנו  נתן  גם  הוא  ואמיתי.  חזק  הוא 
ניצחון  כאן  אין  להכניען.  בשביל  יותר  עוד  וחזק 
על דבר שאין בו ממש, כי הקדוש ברוך הוא אכן 
בראן עם כוחות עצומים להתנגד לקדושה, אלא 
שאנו שובים מהן את כוחן! וכששובים כוח כזה, 

החידוש הוא גדול ובולט.   

לא באנו לכאן בשביל לרחף 
מעל המציאות ולהסתגר, אנחנו 
"חותרים למגע" ורוצים לפעול 

ולהשפיע על העולם

 למאמרים נוספים - מעיינותיך:
www.toratchabad.com
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אם אין גן עדן
הקובץ "סיפורים חדשים" שהתפרסם בתוך הספר "חיי 
חסידי  שפרסמו  סודי  יד  כתב  למעשה  הוא  מוהר"ן" 
ברסלב. קובץ זה ראה אור כשישים ושלוש שנים לאחר 
ונגנז, עוד בחיי ר' נחמן, והוא מכיל קטעי יומן,  שנכתב 
גנוזים  מקטעים  אחד  נחמן.  ר'  של  וחלומות  חזיונות 
אלו, הכתוב בגוף ראשון, כמעין יומן אישי של ר' נחמן, 
הוא לדעתי היצירה המטלטלת והמופלאה ביותר בכתבי 
ברסלב. למעשה זהו חלום שחלם ר' נחמן בחודש כסלו 

האחרון לחייו, בשנת תק"ע.
כי חטא  לחרדתו,  נחמן  ר'  בתחילתו של החלום מגלה 
חסידיו  כל  ממנו  התרחקו  כך  ובשל  עליו,  רובץ  נורא 

משפחתו  ואפילו  ומכריו, 
החלום  של  סופו  עד  וידידיו. 
להבין  נחמן  ר'  מצליח  לא 
חבורות  חבורות  חטאו.  מהו 
תלמידיו  ביניהם  אנשים,  של 
ברחוב  עומדים  לשעבר, 
ומתלחשים על אודות החטא 

החיזיון  רבם.  שעשה  הגדול  השם"  "חילול  ועל  הנורא 
מרוחק,  ליער  לְגלות  נאלץ  נחמן  ור'  נמשך,  הקפקאי 
כשהוא שורד בקושי בעזרת חמישה תלמידים שנותרו 

במחיצתו.
נחמן  בר'  הגוער  אחד",  "זקן  הסיפור  אל  נכנס  כאן 
מתבייש  אתה  אין  "איך  קשות:  במילים  המיוסר 
ונגד  )מהורדונקא(  נחמן  ר'  זקנך  נגד  אבותיך,  בפני 
משה  מתורת  מתבייש  אתה  אין  ואיך  הבעש"ט,  זקנך 

ומהאבות הקדושים!" 
שיאו של הסיוט הוא כאשר ר' נחמן מגלה כי גם תורתו 
בספרי  עוד  לקרוא  מצליח  אינו  והוא  ממנו,  נשכחה 
איך  כלל  ידעתי  "ולא  ספר,  לפניו  מביא  הזקן  הקודש. 
להניח את הספר. ופתחתי את הספר ולא ידעתי בו כלל 

כלל לא."
ר' נחמן נותר אפוא לגמרי לבדו. ללא תלמידיו - שיעזבו 
וללא   - רבם  בפי  תורה  עוד  שאין  כשיבינו  מהרה  עד 
ומוחלטת.  איומה  אשמה  ועם  אחר,  וידיד  קרוב  שום 
שוב גוער בו הזקן - המייצג את הדורות הקודמים, את 
התורה ואת "בני העולם העליון" - ומטיח בו כי לא רק 

אלא  ממנו,  יישלל  העדן  גן 
"אפילו בגיהינום לא יהיה לך 
מקום להיטמן שם." בנקודה זו 
מתהפך הסיפור ור' נחמן נגאל:

המעשה  ז"ל,  הבעש"ט  של  המעשה  דעתי  על  ובא 
הידוע, ואז היה סבור הבעש"ט גם כן שאין לו עולם 
עולם  בלי  יתברך  השם  את  אוהב  "אני  ואמר:  הבא, 
גדול  במרירות  לאחוריי  ראשי  את  והשלכתי  הבא." 
מאוד. וכאשר השלכתי את ראשי כך, באו אלי ונקבצו 
להתבייש  הזקן  לי  שאמר  למעלה  הנזכרים  כל  אצלי 
מהם, דהיינו זקניי והאבות וכו' וכו' ואמרו לי הפסוק 
"אדרבה,  לי:  ואמרו  ולתפארת".  לגאון  הארץ  "ופרי 

יהיו מתפארים בכם )בך(..."
זה  היה  כי  אפוא  מתברר 
אל  מּוָשב  נחמן  ר'  מבחן. 
הוא  חייו.  של  האפס  נקודת 
מאבד את הישגיו, את תורתו, 
ייחוסו  ואת  החסידים  את 
ר'  נאחז  זו  בנקודה  ומעמדו. 
"מעשה  הבעש"ט.  אודות  על  הידוע"  "במעשה  נחמן 
ידוע" זה רמוז בכתבים ברסלביים אחרים, ולפיו הוסת 
הבעש"ט למחשבות של שמד, ובשל כך הוכרז עליו כי 
עמ'  נחמן',  רבי  סיפורי  )'כל  עדן  בגן  חלקו  את  איבד 
והוא  שמחה  לו  גרם  מסופר,  כך  זה,  דבר   .)326-327
ללא  לראשונה  השם  את  לעבוד  ההזדמנות  על  שש 
שכר. בגרסאות מאוחרות של סיפור זה ויתר הבעש"ט 
על חלקו בגן עדן כדי לגרום לזוג ערירי להביא ילדים 
לעולם, כמעין בחירה ישירה בקיום בעולם הזה על פני 

שכר בעולם הבא. 
זהו אם כן המבחן המוחלט של האדם המאמין: האם מסוגל 
והערכה  חיצונית  תמיכה  וללא  גמול  ללא  גם  לפעול  הוא 
אל  ועכשיו",  ה"כאן  אל  הקיומית  החזרה  זוהי  חברתית. 
תמציתה של הנפש כפי שהיא: "ְרֵאה ֲעִמיָדֵתנּו ַּדִּלים ְוֵרִקים". 
בכי  מתוך  זה  סיפור  סיפר  נחמן  ר'  המתואר  לפי 
של  בכי  גם  אך  ואובדן,  אימה  של  בכי  זהו  תמרורים. 

שמחה, התפייסות ותקווה גדולה. 
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מאוצר הסיפור החסידי

zeevkitsis@gmail.com : לתגובות והארות

שיאו של הסיוט הוא כאשר ר' נחמן 
מגלה כי גם תורתו נשכחה ממנו, והוא 
אינו מצליח לקרוא עוד בספרי הקודש
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המתנה
"נעמה, חמודה, מזל טוב 
אמרה  ההולדת!"  ליום 
לי  הושיטה  היא  סבתא. 
שקלים,  מאה  של  שטר 
מתנה,  לך  "הא  ואמרה: 
משהו  לך  קני  נעמה. 
רוצה,  שאת  ונחמד  טוב 

ושיהיה לך לבריאות!"
ושמחתי מאוד מהמתנה. מאה שקלים  נהניתי 
אוכל  גדול!  סכום  זה  הלוא  בשבילי!  שלמים 
ממש,  לא  טוב,  ומלואו!  עולם  ממש  בו  לקנות 
אבל בכל אופן אוכל לקנות בזה משהו שווה... 
ותמיד עדיף שאני אבחר לי משהו שאני באמת 
רוצה, ולא שסתם סבתא תקנה לי מה שמציעים 

לה בחנות!
באותו יום לא יצא לי ללכת לחנויות 
את  שמרתי  אז  משהו,  לי  לחפש 
שטר הכסף היטב בתוך הארנק שלי, 
שאף  היטב.  החבאתי  הארנק  ואת 

אחד לא יגע בו חלילה!
שאלך  הזדמן  לא  למחרת  גם 
לחנויות. ביום שאחר כך היה טיול, 
כך  כוח.  לי  היה  לא  כך סתם  ואחר 
קרה שעברו כבר שבועיים, ועוד לא 

קניתי לי כלום.
לא  ועוד  שבועיים  עברו  כבר  אוף! 

באמת קיבלתי את המתנה!
לך  לבחור  איתך  שאלך  רוצה  את  "נעמה, 

מתנה?" שאלה אמא.
ואמא   – עניתי  בעצמי!"  לבחור  מעדיפה  "אני 

הסכימה.
סוף סוף יצאתי לעיר והתחלתי לחפש לי משהו. 
נכנסתי לחנות ספרים. השפע הגדול  קודם כל 
של  דוכנים  דוכנים  אותי.  בלבל  הספרים  של 
דמויות  אפשרויות.  של  אינסוף  הציעו  ספרים 
הספרים,  של  מהכריכות  אלי  קרצו  מרתקות 
והזמינו אותי לקרוא את הסיפור שלהן, ונצנוצי 
אותיות זוהרות ניסו לפתות עוד יותר. הבעיה 
וגם  מדי,  יקרים  היו  הספרים  שרוב  הייתה 
בטוחה  הייתי  לא  מתאים,  נראה  כשהמחיר 
אקרא  אם  ומה  שווה.  בספר  באמת  שמדובר 
סתם  הוא  כך  ואחר  שתיים,  או  אחת  פעם  בו 
כל  את  לבזבז  שווה  זה  בשביל  בארון?  ישכב 
הכסף שלי? הרי אפשר גם לקחת בהשאלה ספר 

מהספרייה!
לא החנות המתאימה,  שזו  עצמי  שכנעתי את 

ועברתי לחנות הצעצועים.
בחנות הזו המבחר היה גדול הרבה יותר.

הנה עמודה שלמה של בובות ואביזרים לבובות. 
לא  כבר  אני  לא!  מכאן?  משהו  לי  אקח  האם 

לאף אחד  תגלו  אל  )אבל  בובות!  בשביל  בגיל 
על הבובה שלי, ימימה(.

כאן  היו  החשיבה.  משחקי  של  לאזור  עברתי 
מפתים,  כולם  משחקים.  של  רבות  עשרות 
משחק   – השיא"  "שעת  הנה  מעניינים.  כולם 
שריתק אותי פעם. עמדתי והתבוננתי במשחק, 
דומות  גרסאות  וכמה  כמה  לו  צצו  שבינתיים 
– אבל בעצם כבר מזמן נמאס לי ממנו... והנה 
כל  על  אתגרים...  שעשועים,  חידות,  ועוד  עוד 
אחד מהם נכתבו על הקופסה משפטים מעוררי 
התרגשות כמו: "משחק נפלא!" "מעורר חשיבה 
ועוד  הילד!"  של  מוחו  את  "מפתח  ודמיון!" 
יכול  אחד  שכל  ברור  היה  אבל  וכהנה.  כהנה 
לכתוב משפט כזה על כל מה שהוא רוצה. נראה 
לי שכל המשחקים האלה הם בערך אותו דבר, 
זה  בהם  שאשחק  פעמים  כמה  אחרי  וכנראה 

יתחיל שוב לשעמם...
משם עברתי לאזורים אחרים של 
התופעה  אבל   – הגדולה  החנות 
לא  דבר  שום  עצמה.  על  חזרה 

דיבר אל ליבי.
אחרי שהתייאשתי עברתי לחנות 
של תכשיטים. שם הרוב היה יקר 
נראה  לא  זול  שהיה  ומה  מדי, 
ועלול  יפה, או שנראה עדין מדי, 
מאוד  מהר  במהירות.  להישבר 

יצאתי גם משם.
מיואשת,  לחנות  מחוץ  עמדתי 
זה  איך  להיות?  יכול  זה  איך  לעצמי:  וחשבתי 
שכמעט תמיד כשמביאים לי מתנה אני שמחה 
את  כשקיבלתי  עכשיו,  ודווקא  ומתלהבת, 
האפשרות לבחור בעצמי אז הכל לא נראה לי 
או  מדי,  יקר  או  הוא  דבר  כל  פתאום   – טוב? 
פשוט מדי, או משעמם או כזה שיעניין רק לזמן 
קצר, או מפואר מדי, או עדין מדי, בקיצור שום 
דבר לא נראה לי מזמין! ואם יש משהו שהוא 
רק  האם  אותו...  לי  יש  כבר  אז   – טוב  באמת 

אחרים יודעים לבחור בשבילי מתנה?
או שאולי עצם הזכות לבחור מקלקלת קצת את 

הכיף של המתנה?
יודעת, אבל בפעם הבאה אני חושבת  אני לא 
שאשמח יותר אם סבתא תביא לי את המתנה 

בעצמה!
"הרפתקאות  רוזן  יקהת  יצא ספר חדש מאת 
את  וכן  להשיגו  ניתן  רימונים",  ספריית 
ישראלי"  ו"משפחת  לילדים"  ישועה  "משמיע 

בטלפון 054-6340121
 סיפורי משפחת ישראלי מבוססים 

על תופעות וסיפורים אמיתיים
 לתגובות והצעות לסיפורים:

yikhat@gmail.com

נעמה מספרת:
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 הרב רא"ם הכהן:
Reem.hacohen@gmail.com

 מצוות שמיטת כספים 
לאחר תקנת פרוזבול

ענין  יש  הפרוזבול  תקנת  אחרי  האם  שאלה: 
לקיים שמיטת כספים?

חיוב שמיטת כספים בזמן הזה
בספר דברים בפרשת ראה )טו,א-יא(  נאמר : 

ְּדַבר  ְוֶזה  ְׁשִמָּטה.  ַּתֲעֶׂשה  ָׁשִנים  ֶׁשַבע  ִמֵּקץ 
ַיֶּׁשה  ֲאֶׁשר  ָידֹו  ַמֵּׁשה  ַּבַעל  ָּכל  ָׁשמֹוט  ַהְּׁשִמָּטה 
ָקָרא  ִּכי  אִחיו  ְוֶאת  ֵרֵעהּו  ֶאת  ִיּגֹׂש  ֹלא  ְּבֵרֵעהּו  
אֶחיָך  ֵמאַחד  ֶאְביֹון  ְבָך  ִיְהֶיה  ִּכי  ַלה'...  ְׁשִמָּטה 
נֵֹתן  ֱא-ֹלֶהיָך  ה'  ֲאֶׁשר  ְּבאְרְצָך  ְׁשָעֶריָך  ְּבאַחד 
ָיְדָך  ֶאת  ִתְקּפֹץ  ְוֹלא  ְלָבְבָך  ֶאת  ְתאֵּמץ  ֹלא  ָלְך 
ִעם  ָדָבר  ִיְהֶיה  ֶּפן  ְלָך  ִהָּׁשֶמר  ָהֶאְביֹון...  ֵמאִחיָך 
ְׁשַנת  ַהֶּׁשַבע  ְׁשַנת  ָקְרָבה  ֵלאמֹר  ְבִלַּיַעל  ְלָבְבָך 
ִתֵּתן  ְוֹלא  ָהֶאְביֹון  ְּבאִחיָך  ֵעיְנָך  ְוָרָעה  ַהְּׁשִמָּטה 
ִּכי  ְּבִתְּתָך לֹו  ְלָבְבָך  ֵיַרע  ְוֹלא  ִּתֵּתן לֹו  ָנתֹון  לֹו... 
ִּבְגַלל ַהָּדָבר ַהֶּזה ְיָבֶרְכָך ה' ֱא-ֹלֶהיָך ְּבָכל ַמֲעֶׂשָך 

ּוְבכֹל ִמְׁשַלח ָיֶדָך.
מצוות  שלוש  מנה  המצוות  במניין  הרמב"ם 
הלוואתו.  כל  שישמט  א.  זו:  מצווה  בהקשר 
ימנע  שלא  ג.  הלווה.  יתבע  ולא  יגוש  שלא  ב. 

מלהלוות קודם שמיטה כדי 
שלא יאבד ממונו. 

את  לשמט  המצווה 
מצווה  הינה  ההלוואה 
שלא  גרם  והקושי  קשה, 
במשנה  שכתוב  כפי  ילוו 

בשביעית )פ"י(: "פרוזבול אינו משמט. זה אחד 
מן הדברים שהתקין הלל הזקן כשראה שנמנעו 
העם מלהלוות זה את זה ועוברין על מה שכתוב 
דבר  יהיה  פן  לך  'השמר  טו(  )דברים  בתורה 
לפרוזבול".  הלל  התקין  וגו',  בליעל'  לבבך  עם 
מטרתו של הלל לא הייתה לבטל שמיטה אלא 
שלא תתבטל מצוות הצדקה שמדרגתה הגבוהה 
בפנינו  העומדת  השאלה  הלוואה.  היא  ביותר 
היא האם אחרי תקנת פרוזבול יש עניין לצמצם 
מצוות  לקיום  ולגרום  בפרוזבול  השימוש  את 

שמיטת כספים.
א(  ס"ק  ז,  )אורים-ותומים  אייבשיץ  יונתן  ר' 
כספים  ששמיטת  הסוברים  לדעת  שגם  כותב 
אינה נוהגת בזמן הזה ראוי להדר ולעשות "זכר 

למצווה" ע"י כתיבת פרוזבול: 
בה  נדבק  לא  למה  זו  מצוה  הוא  כן  ואם 
בתורה  וחכמינו  ושמחה...  הדביקה  בתכלית 
שבע"פ מעתיקי שמועה ז"ל קבעו כי מסמרות 
להיות נוהג בזה"ז ג"כ... הלא ראוי על כל הירא 
וחרד לדבר ה' לשמוע ולשמור ולעשות עכ"פ 
זכר למצוה זו שהיה נוהגת אצלנו בזמן שהיינו 
כהרז"ה  הדין  אילו  וזהו  על אדמתנו...  שרוים 
אבל  חסידות[,  ממידת  רק  נוהגת  ]ששמיטה 
רובם  וממש  הדור,  חכמי  עליו  רבו  באמת 
ומשמעות  פשטות  כפי  וקבלו  קיימו  ככולם 
דברי הגמ' דנוהגת אף בזה"ז... בחו"ל מהתורה 

לענין השמטת כספים... 
הרמב"ם  דעת  ולפי 
ד,כה(  ויובל  )שמיטה 

ותוס' שמיטת קרקע נוהג 
דבר  ישראל  בארץ  בזה"ז 

תורה, כי קדושת עזרא לא בטלה, ואף שמיטת 
כן  ואם  תורה,  דבר  מקום  בכל  נוהגת  כספים 
עכ"פ  לעשות  להחמיר  איש  לכל  ראוי  מאוד 
לבל  לעיל,  וכמש"כ  בפרוזבול  זו  למצוה  זכר 

ישכח זכר מצוה זו מקרב ישראל.
קיום מצוות השמטה לאחר תקנת הלל

שתקנת  מבאר  תבוא  כי  בפרשת  חי  איש  הבן 
הלל היא רק להפקיע את חיוב ההשמטה, אבל 
לפיכך  להשמיט.  המצווה  את  מבטלת  אינה 
הציע הבן איש חי להלוות לחברו לאחר עריכת 
הפרוזבול, כך שהפרוזבול לא יחול על הלוואה 

זו, וכך יזכה במצווה ההשמטה. 
הפרוזבול  יש מתחסדים אחר שכותבין  והנה 
פחות  או  גרוש  עשרה  מה,  סך  לחבירו  מלוה 
או יותר, ועל זה הסך לא יחול הפרוזבול כיון 
ר"ה  אחר  ואז  הפרוזבול,  זמן  אחר  שהלוהו 
לו  יאמר  לפרעו  המעות  חבירו  לו  כשיביא 
יקבלם  ולא  אני  משמט 
הלוה  ויאכל  ממנו, 
אלו,  במעות  ולחדי 
במצות  לחדי  והמלוה 
שקיים  כספים  שמיטת 
ותהילות  בפועל,  אותה 
לא-ל ית' הנהגתי מצוה 
שטרות  הדפסתי  יע"א,  בגדד  עירנו  פה  זו 
אדם  בני  לכמה  אותם  וחלקתי  פרוזבול  של 
ועשאום, וגם למדתי אותם שיעשו כן להלוות 
המצוה  ולקיים  מה  סך  הפרוזבול  זמן  אחר 
אוהבי  ישראל  אשריהם  לעיל,  כאמור  בפועל 

מצות ה' ועושים אותם בשמחה...
הרב  לקריאת  מצטרף  אני  לקרא,  ועוד  כיהודה 
עצתו  ליישום  להצטרף  שליט"א  אריאל  יעקב 
עם  יחד  הארץ  אוצר  ידי  על  חי  איש  הבן  של 
הצטרפות  הרחב  לציבור  המציעים  פעמונים 
לקיום המצווה בפועל, לחתום על שטרי פרוזבול 
לא  שעליה  לנזקקים  הלוואה  בתוכם  שיכילו 

יחול הפרוזבול.
לענ"ד בנוסף ל'הלוואה' זו שניתנת מלכתחילה 
לאדם  ראוי  השמיטה,  במצוות  לזכות  מנת  על 
שביכולתו הכלכלית לעמוד בכך, להוסיף בשטר 
הפרוזבול שלא יחול על הלוואות שניתנו על ידו 
במסגרת  ולא  הלווה,  של  אישי  לשימוש  בעבר 
להלוואות  רק  הפרוזבול  את  ולהשאיר  עסקיו, 

שלא ניתן לשמט.
כפשוטה.  כספים  שמיטת  לקיים  יזכה  בכך 
כספים  שמיטת  לקיים  שנזכה  ונתפלל 

מדאורייתא על כל פרטיה.

מטרתו של הלל לא הייתה לבטל שמיטה 
אלא שלא תתבטל מצוות הצדקה 

שמדרגתה הגבוהה ביותר היא הלוואה

מייסודה של:
הסתדרות הפועל המזרחי

כתיבה ועריכה:
לפרסום מודעות: 052-4295209מכון 'צומת'

מבית: לאורניהול מסחרי:

מייסודה של הסתדרות הפועל המזרחי בא"י. יוצא לאור ע"י מכון "צומת".
 "שבת בשבתו" באינטרנט: zomet.org.il, למנוי דוא"ל באנגלית

 ניתן להירשם באתר מכון "צומת", עריכה: מכון "צומת"
www.zomet.org.il 02-9931889 'אלון שבות, גוש עציון 90433, טל' 02-9931442, פקס

zomet@netvision.net.il הוצאת העלון ניתמכת ע"י משרד החינוך והתרבות

BSD להפצה ולמודעות מסחריות: גל אורן
 הבונים 11 רמת גן 51462, טל' 03-6133555, פקס' 03-6133699,

דוא"ל dotan@go-bsd.co.il, הפצה: מקור ראשון 052-8908518 יוסי
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חריש בשור וחמור
"ֹלא ַתֲחרֹׁש ְּבׁשֹור ּוַבֲחמֹר ַיְחָּדו" )כב,י(.
על איסור חריש בשור וחמור כתב ספר החינוך )מצוה תקנ(:
לכל  הדין  והוא  יחדיו,  ובחמור  בשור  לחרוש  שלא 
היא  והאחת  טהורה  היא  שהאחת  בהמה  מיני  שני 
טמאה, ולא דוקא חרישה לבד אסורה, אלא הוא הדין 
עגלה  למשוך  או  דישה  כגון  מהמלאכות  מלאכה  כל 
בשור  תחרוש  'לא  נאמר:  זה  ועל  מלאכות,  שאר  וכל 

ובחמור יחדיו'.
צער בעלי חיים

בכמה  ונעיין  זה  לאיסור  רבים  טעמים  העלו  המפרשים 
והציע  הרמב"ם  שיטת  את  הביא  )שם(  החינוך  מהם. 
הסבר משלו שבסופו הסיק מסקנה פסיכולוגית מפתיעה: 
שורש המצוה כתב הרמב"ם ז"ל שהוא משורש איסור 

הרבעת הבהמה כלאים, כי דרך 
הצמד  להביא  אדמה  עובדי 
ברפת אחת ושמה ירכיב אותם 
... ואחר רשות אדוני הרב הנזכר 
אענה  הטוב,  דברו  על  והודאה 
אף אני חלקי ואומר כי מטעמי 
חיים  בעלי  צער  ענין  זו  מצוה 
וידוע  התורה,  מן  אסור  שהוא 
ולעופות  הבהמות  למיני  שיש 
שאינם  עם  לשכון  גדולה  דאגה 
עמהן  לעשות  שכן  וכל  מינן, 

רואים  שאנו  וכמו  מלאכה, 
למינו  עוף  כל  כי  ידינו,  תחת  שאינם  באותן  בעינינו 
ישכון, וכל הבהמות ושאר המינין גם כן ידבקו לעולם 
למנות  שלא  מוסר  יקח  מזה  לב  חכם  וכל  במיניהן. 
שני אנשים לעולם בדבר מכל הדברים שיהיו רחוקים 
והנקלה  ורשע  צדיק  כמו  בהנהגתם  ומשונים  בטבעם 
בנכבד, שאם הקפידה התורה על הצער שיש בזה לבעלי 
להם  אשר  אדם  בבני  שכן  כל  שכל,  בני  שאינם  חיים 

נפש משכלת לדעת יוצרם. 
שתי נקודות בדבריו עוררו בי עניין בהקשר של מדורנו. 

א. ה"חינוך" שם לב לכך שבעלי חיים מופיעים בלהקות 
או עדרים בני מין אחד. 

ב. התנהגות בעלי חיים עשויה לשמש במצבים מסוימים 
בסיס להערכת הלך רוחו של האדם.

שהשור  העובדה  א.  בחזקוני:  מובאים  נוספים  הסברים 
לגרום  עלולה  גרה  מעלה  איננו  והחמור  גרה  מעלה 
במהלך  אוכל  שהוא  שיסבור  משום  בשור  לקנא  לחמור 
הוא  ואילו החמור  הבהמות  מלך  הוא  השור  ב.  החריש. 
נובע  ג. האיסור  נאה.  יחד  זיווגם  ולכן אין  בזויה  בהמה 
מרחמי הקב"ה על בהמות אלו העלולות לסבול בעבודה 

המשותפת משום שאין כוחן שווה.  
תפקידים שונים

על פי הפירוש האחרון, ההבדלים בתכונותיהם הפיסיות 
וההתנהגותיות של השור והחמור מקרינים על האיסור 
לחרוש בהם יחד, אך מטבע הדברים גם על אופן ניצולם 

כבהמות עבודה.

)ה,ב(  זרה  בעבודה  בגמרא 
אליהו:  דבי  "תנא  נאמר: 
על  עצמו  אדם  ישים  לעולם 

דברי תורה כשור לעול, וכחמור 
אנו  )א,יד(  איוב  בספר  למשאוי". 

קוראים: "ּוַמְלאְך ָּבא ֶאל ִאּיֹוב ַוּיאַמר ַהָּבָקר ָהיּו חְרׁשֹות 
ְוָהֲאתנֹות רעֹות ַעל ְיֵדיֶהם". הגמרא בבבא בתרא )טו,ב( 
זה   מפסוק  הלומד  יוחנן  רבי  של  דרשתו  את  מביאה 
שהקב"ה הטעים את איוב בעולם הזה טעם העולם הבא 
ולכן האתונות הצליחו לרעות ולאכול את הגידולים שזה 

עתה נזרעו. 
לפי דרכנו נפרש על פי פשוטו של מקרא, שאכן הייתה 
ידי  על  התבצע  החריש  הבהמות:  בין  תפקידים  חלוקת 
הבקר ואילו האתונות נשאו את הציוד ואת האנשים אל 
מקום העבודה. בזמן שהבקר חרש האתונות רעו משום 
שבזמן הזה היו בטלות מעבודה. בדרך כלל השוורים הם 
תיירא  "כדאזיל  פפא:  רב  בדברי  למשל  כמו  החורשים 
שהולך  כמו  )כפי  והדר"  דתורי 
הַׁשָּוור, נוהג השוורים, וחוזר( )בבא 
לתפקידים  הסיבה  נד,ב(.  בתרא, 
השונים היא משום שהבקר מתאים 
לגרירת המחרשה יותר מהאתונות, 
לנשיאת  החמורים  ואילו  כלומר, 
הליכתם  וקצב  הרב  כוחם  משא. 
להם  מאפשר  השוורים  של  האיטי 
מתאימים  אינם  הם  אך  לחרוש 
ההליכה  לקצב  משאות.  לנשיאת 
האיטי, המהווה בדרך כלל חיסרון, יש 
יתרון בעת החריש משום שהוא מאפשר לשלוט על כיוון 

הליכת השור ולחרוש תלמים ישרים ומקבילים.
בשור או בחמור?

ובבל  בין מחרשת א"י  הראשונים מפרשים את ההבדל 
אמות  "ארבע  וחמורים:  שוורים  בין  ההבדל  בסיס  על 
לא שנו אלא  כדי עבודת הכרם. אמר שמואל:  שאמרו, 
בארץ ישראל, אבל בבבל שתי אמות" )בבא בתרא כו,א(. 
שמחרישתן   - אמות  שתי  בבבל  "אבל  מפרש:  רש"י 
רב  כוח  הדורשת  יותר  קשה  אדמה  בא"י  קצרה". 
בחרישה ולכן משתמשים בשוורים. בבבל ניתן להסתפק 
)ראה  יותר  קצרה  במחרשה  משתמשים  ולכן  בחמורים 

רמב"ן במקום(. 
כמושכי  החמורים  את  מצאנו  ההר  שבאזור  מעניין 
מתנהלת  בהר  החרישה  בתמונה(.  )ראו  המחרשה 
לאורך תלמים קצרים באזור סלעי וייתכן שהבקר הכבד 
את  הרד"ק  מפרש  זו.  למשימה  מתאים  לא  והמסורבל 
כי  בבקרים,  יחרוש  אם  סוסים  בסלע  "היֻרצּון  הפסוק 
ו,יב(:  הפכתם לראש משפט ופרי צדקה ללענה" )עמוס 
"...אמר אם דרך העולם שירוצו הסוסים בסלע זה אינו, 
וכן אם יחרוש אדם בבקרים בסלע זה אינו, ואם יהיה זה 
יהיה הפך דרך העולם ומנהגו ואתם עושים הפך העולם 
וכו' ". כלומר, החרישה בהר בעזרת בקר איננה אפשרית.

לתגובות ורישום לקבלת מאמרי 
 צמחים ובעלי חיים 

 על פי סדר הדף היומי: 
raananmoshe1@gmail.com 
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זלזול מיותר
אלדר לאו מתאר את מחנה סיירים של 'בני עקיבא' 
לייצר  יכולה  טיפשות  'כמה  שלו:  המבט  מנקודת 
מחשבה דתית רדודה וחלולה. בכל מיני הזדמנויות 
לאורך המחנה הנהדר הזה צצו משום מקום אנשים 
שנשאו בתואר "רכז" וכמו שוטרי הטליבאן רדפו 

אחרי כל תופעה של מפגש בין בנים לבנות...'
לידי  יבואו  לא  שלנו  החברה  של  '...הקלקולים 
שהכיר  התנועה  שכזו...  שטוחה  בתפיסה  תיקון 
הרב קוק לפני שמונים שנה חינכה אנשים גדולים 
החברה  ולתיקון  המדינה  לעתיד  אחריות  לקחת 
ולא עסקה בקליפות חיצוניות חסרות משמעות...' 

)מתוך פוסט שכתב אביו, הרב בני לאו(
***

מרדכי יורבצקי מגיב לדברי לאו: אולי כעת הגיע 
"חברה  הזה,  המושג  את  לתמיד  להפריך  הזמן 
רבים  מסתמכים  שעליו  לכתחילה"  מעורבת 
צנועה  חברה   – וברור  גדול  בקול  ולומר  וטובים, 

מעורבת – בדיעבד, ואת 
זה לא אני אמרתי אלא 
כל גדולי ופוסקי ישראל 

בדור האחרון...
תנועה  היא  בנ"ע  האם 
קדושה?  של  תורה?  של 
לצערי  אמת?  של 

יש  עצמה.  בעד  מדברת  בשטח  המציאות  לא. 
קדושה,  של  בדרך  שמחנכת  אחת  תנועת  כיום 
הפרדה ותורת חיים בכל הכח והיא תנועת הנוער 
שדרככם  ותאמרו  לעצמכם  תשקרו  אל  'אריאל'... 

היא דרכה של תורה. )אתר 'כיפה'(
***

גדולים  רבנים  בין  וחשובה  גדולה  מחלוקת  ישנה 
מעורבת'.  'חברה  על  הדתית  בציונות  וחשובים 
נדגיש ונכתוב את המובן מאליו, שגם הוא ראוי לו 
שיאמר. אין אף רב על הגלובוס, מעליו או מתחתיו, 
רב  אף  אין  מותרים.  מעורבים  שריקודים  שטוען 
וודאי  ודאי  מקום.  בקירוב  מעורבת  לינה  שמתיר 

שאין אף רב שיתיר מגע פיזי בין בנים לבנות.
הרחקות  לייצר  יש  האם  רבותינו  נחלקו  אבל 
גדולים  רבנים  ישנם  לבנות.  בנים  בין  חיצוניות 
משותפת  ישיבה  האוסרים  מאוד  וחשובים 
בחתונות. ישנם רבנים גדולים וחשובים האוסרים 
רשימת  ובנות.  בנים  של  משותפת  פעילות  כל 
כי  אותם  נמנה  לא  מאוד,  ארוכה  הללו  הרבנים 
נציין שלא מן הנמנע שהרב קוק -  רבים הם. רק 
כנראה בראש המחנה  - היה מתייצב  היום  לו חי 
ההוא. הראי"ה, מאור עינינו הגדול, התנגד בזמנו 

לכך שנשים ישתתפו בבחירות.
אבל, בצד רבנים חשובים אלו, ישנם רבנים גדולים 
שראו את הדברים אחרת. רבנים שהתירו לכתחילה 
זצ"ל  פיינשטיין  )הרב  מעורבת  בישיבה  חתונה 
הרגילה  החיים  שמציאות  שהבינו  רבנים  למשל(, 

פעילות  על  מבוססת 
המינים  בין  משותפת 
זצ"ל,  סולובייצ'יק  )הרב 

הכ"מ  ליכטנשטיין  הרב  מו"ר 
חובה  שבהם  מקומות  שיש  שהבינו  רבנים  ועוד(, 
להפריד, אולם יש גם מקומות שבהם ההפרדה בין 
בנים לבנות צריכה להיות אישית ופנימית. רבנים 
בעזרת  היא  קדושה  חברה  לייצר  שהדרך  שחשבו 
פנימית  הקפדה  על  גם  המבוססים  מלאים  חיים 
חומות  על  רק  ולא  עצמם  האנשים  של  אדוקה 

בטון.
בדבריהם  מבטאים  יורבצקי  ומרדכי  לאו  אלדר 
הצער,  למרבה  עולם.  לתיקון  וברוך  עמוק  רצון 
מבטל  יחס  של  עמוק  בבור  נפלו  הם  לשם  בדרך 
הרב  על  לומר  אפשר  אי  ישראל.  בגדולי  ומזלזל 
שיש  המינים,  בין  בהפרדה  שתומך  יוסף  עובדיה 
לו 'מחשבה דתית רדודה וחלולה'. אי אפשר לומר 
חיצוניות  ב'קליפות  התעסק  שהוא  קוק  הרב  על 

וחסרות משמעות'.
ההפוכות  הטענות  גם 
חוטאות  יורבצקי  של 
בדיוק.  נקודה  באותה 
הטענה שכל פוסקי הדור 
הגישה  את  קיבלו  לא 
מעורבת  ש"חברה 
כדוגמת  עיתונים  מזכירה  לכתחילה,  היא  צנועה" 
'אריאל'  תנועת  שרק  הטענה  ודומיו.  'פראבדה' 
ברבנים  היא טענה שפוגעת  בדרך התורה  הולכת 
להיזהר  כולנו  על  שחובה  וחשובים,  גדולים 

בכבודם, ומוחקת אותם ואת דעותיהם. 
***

חכמינו החשיבו עד מאוד את ההקשבה והלמידה 
מהדעות האחרות. אגב הדיון על מחלוקת היסוד 
ביררה הגמרא במסכת  ובית הלל,  של בית שמאי 
דברי  ואלו  שאלו  מאחר  'וכי  )יג,ב(,  עירובין 
א-להים חיים, מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה 
כמותן?', ותשובתה פשוטה ובהירה: לא עצה, לא 
מידת  הלל.  לבית  להם  עמדו  תבונה  ולא  חכמה, 
היא  עליהם  החלוקים  מאלו  והלמידה  ההקשבה 
היו,  ועלובים  שנוחים  'מפני  שהכריעה את הכף, 
ושונים דבריהם ודברי בית שמאי. ולא עוד, אלא 

שמקדימים דברי בית שמאי לדבריהם...' 
רק כאשר 'אלו ואלו' ביחד, אז - 'דברי א-לוהים 
אלו  אין  לחוד,  ו'אלו'  לחוד  'אלו'  כאשר  חיים'. 
מורכבת  הא-להית  האמת  חיים.  א-לוהים  דברי 
מתורת עם ישראל. כל עם ישראל. כשתחסר לנו 
תורתו של בית מדרש אחד, התורה כבר לא תהיה 

תורת עם ישראל.

'בדרך לשם הם נפלו בבור עמוק של 
יחס מבטל ומזלזל בגדולי ישראל'

לתגובות, הערות והארות:
benkodesh@gmail.com
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מי אויב ומי ידיד?
)מלכים א כב(

הנביא מיכיהו בן ימלה נותן לנו את ההזדמנות הראשונה 
השנייה  ההזדמנות  את  ה'.  כסא  סביב  לדיון  "להציץ" 
ישנם  ו(.  )ישעיהו  הראשונה  בנבואתו  ישעיהו  לנו  ייתן 
קווי דמיון בין שתי הנבואות: תיאור הקב"ה היושב על 
כסאו, תיאור צבא השמים שסביבו, וחיפוש אחר מתנדב 
ויעל,  אחאב,  את  יפתה  "מי  אצלנו  מורכבת:  למשימה 

ויפל". ובישעיהו, "השמן לב העם הזה".
למצוא  אצלנו קשה  "הנני שלחני".  מיד:  יתנדב  ישעיהו 
כאן  גם  ואולי  בכה",  אמר  וזה  בכה  זה  "ויאמר  מתנדב 

ציפו מהנביא להתנדב. בסופו של דבר, הרוח התנדב.

התנדב?  לא  מיכיהו  מדוע 
ייתכן, שבניגוד לאליהו הנביא 

המלוכה,  בית  עם  שהתעמת 
המלך.  בטובת  רצה  מיכיהו 

לפני  אחאב  את  שעודד  זה  היה  חז"ל(  )ע"פ  מיכיהו 
הניצחון על ארם. זה לא מנע ממיכיהו לבקר את אחאב 

כשהיה  צריך.
בפרקנו, נאמנותו מגיעה לשיא: מיכיהו מגלה לאחאב את 
להודות  במקום  אולם,  אותו.  להרוג  הא-להית  התכנית 

למיכיהו, אחאב אומר "לא יתנבא עלי טוב, כי אם רע".
לא תמיד מי שמבקר אותך רוצה ברעתך. לפעמים, ההפך 

הוא הנכון.
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חידה לפרשת כי תצא
מה המשותף בפרשתנו לשינוי בגדים, שינוי 

משקלות, שינוי נדר והחזרת אשה?
תשובה לפרשת שופטים

החידה הייתה: 
מהו המשותף בין ריבוי נשים, הפחד מיציאה למלחמה, בירור 

מהי נבואת שקר וגאולת הדם?
הפתרון:

בכולם משותף הלב.
ים ְוֹלא ָיסּור  ה ּלֹו ָנִשׁ הנשים גורמות להסרת הלב – "ְוֹלא ַיְרבֶּ

ְלָבבֹו" )דברים יז,יז(

רך הלבב גורם להמסת לב העם 
ָבב ֵיֵלְך  ֵרא ְוַרְך ַהֵלּ - "ִמי ָהִאיׁש ַהיָּ

ְלַבב  ֶאת  ס  ִימַּ ְוֹלא  ְלֵביתֹו  ב  ְוָישֹׁ
ְלָבבֹו" )שם כ,ח(. ֶאָחיו ִכּ

ְלָבֶבָך  ִבּ תֹאַמר  "ְוִכי  נאמר:  השקר  נבואת  בירור  במסגרת 
רֹו ה' " )שם יח,כא(. ר ֹלא ִדבְּ ָבר ֲאֶשׁ ֵאיָכה ֵנַדע ֶאת ַהדָּ

ן  גואל הדם רודף אחר הרוצח בשוגג כאשר יחם לבבו: "פֶּ
ה  י ִיְרבֶּ ׂיגֹו כִּ י ֵיַחם ְלָבבֹו ְוִהשִּ ם אֲחֵרי ָהרֵֹצַח כִּ ֵאל ַהדָּ ף גֹּ ִיְרדֹּ
י ֹלא שֵֹׂנא הּוא לֹו  ט ָמֶות כִּ פַּ הּו ָנֶפׁש ְולֹו ֵאין ִמְשׁ ֶרְך ְוִהכָּ ַהדֶּ

ְלׁשֹום" )שם יט,ו(. מֹול ִשׁ ִמתְּ

בקרו באתר שלנו: "החידון והחוויה"

ַ
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נקודת מבט
 אתיקה רפואית

 מגוייסת בשירות 
זכויות המחבלים
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הזנה סלקטיבית בכפייה

"לא תראה את שור אחיך או את שיו נדחים... 
והשבותו לו" )כב,א-ג(

"אבדת גופו מניין? תלמוד לומר והשבותו לו" 
)סנהדרין עג,א(

בין חולה למחבל
הרפואית  ההסתדרות  יו"ר  אידלמן,  ליאוניד  ד"ר  אמר  כה 
בישראל: "אסור לרופאים להשתתף בהזנה בכפייה של אסירים 
כי מדובר בעינויים... זו פעולה מסוכנת שאסורה על פי חוקי 
האתיקה". הנחייה זו מהווה קריאת תגר כנגד 'חוק הזנה בכפיה' 
שהתקבל  להם?(  רק  )למה  רעב  שובתי  בטחוניים  לעצירים 
'נשק חבלני' חדש: שביתת רעב  בכנסת לפני כחודש בעקבות 
צו כביכול-רפואי  עד מוות והזמנת 'התנפלות עולמית' עלינו. 
זה נושא בחובו, ללא ספק, מסרים פוליטיים ו/או חברתיים 
סמויים אך שקופים למדי. הוא דומה עקרונית לקריאות המרדה 
מכיוונים שונים כנגד חוקי המדינה בתחומי התיישבות ובטחון, 
כלכלה ומסים, חברה וחינוך, דת ומדינה וכל כיו"ב. האם ראשי 
כלל  להתייצב  שלא  לתלמידיהם  המורים  מסוימים  ישיבות 
לרישום שירות הבטחון יכולים להיתלות בד"ר אידלמן הנכבד?

ובקצה לשוני הערת-אגב המעיקה ומעידה על ההקשר הפוליטי 
של הכרזת ד"ר אידלמן: מדוע לא נשמע קולה של ההסתדרות 
הרפואית בעניינו של הנער אשר סירב לאחרונה לקבל טיפולי 
לכך  לאלצו  גוייס  העולם'  'כל  רמב"ם?  בביה"ח  כימותרפיה 
והיכן נעלמה האתיקה של ד"ר אידלמן האוסרת כפייה? ושמא 
יש ליישב סתירה זו באבחנה בין מבוגר לקטין, אך לבי אומר לי 
שההבחנה של אידלמן היא בין יהודי לנכרי, או יותר נכון: בין 

חולה למחבל. האחרון מוגן באתיקה!
בין אתיקה להלכה

בשורות הבאות אשתדל להתעלם לחלוטין מעמדתי הלאומנית 
אתעלם  אנוש.  יצורי  משאר  יותר  מחבלים  עם  להחמיר  שיש 
גם מהשקפתי הבטחונית שאנו נמצאים במלחמה עם אויבינו 
ולעתים, במלחמה כמו במלחמה, הכרח לנקוט בצעדים שאינם 
הכי מוסריים שבעולם. אתעלם גם מרעשי הרקע החזקים של 
הד"ר  של  באזניו  הדהדו  מן הסתם  הגויים", אשר  יאמרו  "מה 

הנכבד החושש מ'עינויים'. אומר כמה משפטים יהודיים נטו.
אחת  מחוקקיהם.  את  ולא  האתיקה'  'חוקי  את  מכיר  אינני 
האתיקה  היא  שהיא  תורתנו,  חוקי  לפי  וברור  פשוט  ידעתי; 
שלנו, שמי שנמצא על סף מוות חייבים להצילו בכפיית אכילה. 
חיוב זה נובע ישירות מן הפסוק )ויקרא יט,טז( "לא תעמוד על 
לו!(,  חשוב  שזה  למי  הכנסת,  חוקי  ע"י  )ש...אומץ  רעך"  דם 
ובמסכת סנהדרין הוסמך גם לפסוק מפרשתנו, שצוטט בראש 
המדור, קל וחומר מ'השבת אבדתו'. ]ויש ליישב את ד"ר אידלמן 
שמא הוא מסתמך על כך שבענין חובת ההצלה קיימת אבחנה בין 

יהודי )'רעך', 'אחיך'( לנכרי שלגביו 'אין מורידין ואין מעלין'. אכן 
מסופקני האמנם הד"ר הכריע במחלוקת הראשונים האם העדר 
עממין  בשבעת  אמור  בנהר  טובע  כשראהו  נכרי  הצלת  חובת 
בלבד, או בכל נכרי או בכאלו שאינם מדקדקין בז' מצוות בני נח. 

וכן נחלקו במעמד המוסלמים. וצ"ע[.
האדם'  זכויות  'דת  מתוצרת  באתיקה  בקי  אינני  כאמור, 
'תחומין' התפרסמו  ידעתי: בכרכי  זאת  האירופי, אך  והמוסר 
3 מאמרים על 'כפיית חולה לטיפול רפואי', כולל תשובת הרב 
תשנ"ו,  ה',  )כרך  בתחומינו  )פורסמה  זצ"ל  פיינשטיין  משה 
ושוב נדפסה באגרות-משה חו"מ ח"ב סי' עג( לפיה "מוכרחין 
הנדרש.  בטיפול  סכנה  אין  אם  כרחו"  בעל  לעשות  הרופאים 
על  המסתמך  בנדון  מאמר  רזיאל  משה  הרב  פרסם  ב'  בכרך 
תשובת הרדב"ז ש"מלעיטין אותו בעל כרחו", ובכרך כ"ה כתבו 
בכל  ממצה  מאמר  אילן  בר  יחיאל  וד"ר  נפתלי  הרב  האחים 
בטיפול  ההסתכנות  מידת  היא  הדיון  נקודת  כאמור,  הסוגיא. 
חייבים  הדעות  לכל  ומשקה"  "מזון  לענין  הרפואי הכפוי, אך 
דנו  לא  הנזכרים  המאמרים  ביהודי.  מדובר  )אם  'להלעיטו' 

בנכרים(.
האירופאיות,  האתיקה  ועדות  וכל  שלנו!  האתיקה  זו 
ממש  בהן  אין  הפוזלות,  הישראליות  וגם  האוניברסליות, 
של  וחמתה  אפה  על  מכולן,  המוסרית  היהודית  ההלכה  מול 

ההסתדרות הרפואית בישראל ויו"רה.
בין ישראל לעמים

כנרמז לעיל, לבי אומר לי כי בין השיתין יצוקה אמירה פוליטית 
מתורת  אותנו  עזבו  כמו;  משהו  הרפואית,  ההסתדרות  של 
ישראל! הניחו לנו מבטחון ישראל! לא נשבענו אמונים לחוקי 
הכנסת! אנחנו רוצים לטייל בלונדון וברומא, במינכן ובהאג, 
בין  מבחינים  אנחנו  ישראל.  בטחון  בקשקושי  להיעצר  ולא 
הזנה בכפייה, או טיפול רפואי, של יהודי – שהוא מותר, ואולי 
אפילו רצוי, לבין הזנה בכפייה והצלת חייו של מחבל – שהוא 

אסור, שהרי הוא מוגן בחוקי האתיקה הבינלאומית...
  )נכתב במוצ"ש שופטים(

ספרי הרב ישראל רוזן
 בחצוצרות בית ה' - 50 מאמרי הלכה 

 וטכנולוגיה 600 עמ' * 60 ₪
 ואוהב גר - הלכה, אגדה ופולמוס

 ספר שופטים בגובה חז"ל - )מהד' חדשה( 
כל ספר כ-350 עמ' 40 ₪

 אתרי סגולה / נקודת מבט - 30 ₪ 
המחיר כולל משלוח

להזמנות ומשלוח: מכון צומת 02-9932111 

להזמנות חייגו למכון צומת: 02-993-2111
www.zomet.org.il :לרכישה אינטרנטית

רק 96x3 ש"ח
)סה"כ 288 ש"ח כולל דמי משלוח(

חג"ז
שעון גז ליו"ט

מאפשר בישול וחימום מהיר לחג.
הפעלה פשוטה ונקייה. כיבוי גז - למהדרין!

מהרו להזמין, המלאי מוגבלשנה טובה מתחילה עם חג"זראש השנה מתקרב!
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