הליכות עם

ישראל עמותה להפצת ערכי היהדות הנאמנה

«

מכון מש“ה

לחקר משנת הרמב“ם

כבוד האשה וקדוּּשת התא המשפחתי
"ויבא יעקב שלם עיר שכם".
לאחר שניצל מעשו ,מצא
לנכון להתיישב שם וקנה
חלקת אדמה מיד בני חמור
אבי שכם .הוא בנה שם
מזבח וקרא ''א -ל א -לוהי
ישראל'' ,כדי לשמור על
ייחודיות משפחתו וזהותו.
משפחה ברוכת ילדים21 :
בנים ועוד בת – דינה .והנה
"ותצא דינה בת לאה אשר ילדה ליעקב לראות בבנות
הארץ" .דינה לא הלכה לראות בבני הארץ ,אלא
חברֹות ,דבר טבעיַ " .וי ְַרא אותה
בבנות הארץ ,להכיר ֵ
החוִי נשיא הארץ ,ויקח אותה" ,לקיחה
שכם בן חמור ִ
בכח" ,וישכב אותה ַוי ְַענֶּ ָה" .שכם בן חמור עינה את
דינה ועשה בה ככל חפצו המיני.

עינויּה של דינה

גליון

חודש כסלו תשע“ז

מו“ר הרה“ג רצון ערוסי

נבלה עשה בישראל לשכב את בת
ַו ִיחר להם מאֹּד כי ָ
יעקב ,וכן לא י ֵָע ֶּשה" .כי זו לא דרך מקובלת במשפחת
יעקב .הדרך היא אצילה .בחור שרוצה בחורה והיא
רוצה אותו ,בודקים את ההתאמה שלהם ושל
המשפחות ,ואז מתחתנים ,וחיים בצורה צנועה
וקדֹושה מתוך אהבה ורצון להקים בית .לא כן בסביבה
הּגֹויִית ההיא .הוא ראה אותה ואנס אותה ,כי היא
בשבילו חפץ מיני.

הגישה הליברלית ופגיעתה באשה
הרמב"ם (אישות א ,א) כתב ,שלפני מתן תורה המנהג
אצל הגויים היה שאיש ואשה נפגשו ברחוב והכירו זה
את זוִ ,ואם חשקה נפשם להיות בני זוג ,לא היו צריכים
לביתו .ממש שיא
לעשות שום אקט רשמי ,אלא כֹונְ ָסּה ֵ
הליברליות ,אין כפייה חברתית ,ויש רק קדושת רצונם
של בני הזוג .אלא מה? כשבני זוג מחליטים להיפרד,
אין שום אקט רשמי ,למרות שבנסיבות של גירושין,
עלולה ידה של האשה להיות על התחתונה ,או שהיא
בהיריון או שיש ילדים.
ואמנם גישה ליברלית זו ,בדרך כלל פוגעת באשה .יש
גברים שמנצלים לרעה את חולשת הנשים ומפתים
אותן בדברי אהבה ,ולאחר מעשה מתנתקים מהן .לכן,
באה היהדות לעולם וקבעה סדרים אחרים :מתחתנים
ע ם א ש ה ר ק ל א ח ר ש ַמכי ר י ם א ו ת ה  ,ל א ח ר
שמתחייבים בכבודה ,במזונותיה ,ובכל צרכיה .וחלילה,
אם הוא מגרש אותה ,יש סכום שהוא מחויב לטובתה
בכתובה ,וזאת להגן על האשה .כך שהיהדות שינתה
שינוי מהותי בתפיסה של בינו ובינה לטובת שני
הצדדים ,לטובת האשה ולטובת הילדים .וכאמור בני
יעקב שמעו על אשר עולֵ ל שכם לאחותם וטימא
אותה ,נעצבו וזעמו כי לא יֵעשה כן בבית יעקב.

ברור ששכם בן חמור לא פעל משום שאהב את דינה
ולא משום שהתפעל מאישיותה ,אלא הוא נהג עמה
יותר גרוע מבהמה ,מ כֹּח תאווה מינית וולגרית .רק
לאחר שהוא עינה אותה ,הוא ראה שהיא מעולם אחר
מבחינת הנימוסים וההליכות ,ושהיא לא אשה רגילה
בסביבה שלו" ,ותדבק נפשו בדינה בת יעקבַ ,וי ֱֶּא ַהב
את הנערה וידבר על לב הנערה".
אולם האקט הראשון לא היה מכֹּח אהבה אלא מ כֹּח
תאווה ,כחיָה מהלכת על שתיים .ואכן ,בראשונה הוא
לא חשב לקחתּה לאשה ,ורק במחשבה שנייה אחרי
שהוא ראה מי היא באמת ,הוא רצה אותה לאשה .ואז,
"ויאמר שכם אל חמור אביו :קח לי את הילדה הזאת
לאשה".
מטבע הדברים ,בוודאי אביו שאל אותו ,איך היא הגיעה
אליו .והוא סיפר לו .וכְ ַאב ידע שאחרי מעשה חמור עזות הפנים של חמֹור
כזה ,הדבר לא יהיה פשוט ,כי צריך להחזיר אותה "וידבר חמֹור אתם לאמר :שכם בני חשקה נפשו
בבתכם ,תנו נא אותה לו לאשה"ַ .בּקשה מחוצפת,
ולהתנצל ,להתפייס.
שהרי באותה עת דינה שנאנסה שבויה בידי האנס,
כאבו של יעקב
ֵ
ואפילו האב אינו מתנצל על כך ,ואב זה הוא הנשיא
ואמנם "ויעקב שמע כי ִט ֵמא את דינה בתו .ובניו היו את של תושבי שכם ,כי זוהי תרבותם .האשה היא חפץ
מקנהו בשדה" .כָ ַאב ליעקב מאוד ,והחריש עד בואם ,מיני ,ולכן לא התבייש להציע "והתחתנו אותנו,
וכשבאו סיפר להם .ובינתיים "ויֵצא חמור אבי שכם אל בנותיכם תתנו לנו ואת בנותינו תקחו לכם" .אכן גישה
כשמעם ...מזעזעת .מה עם הילדה? הרי היא נחטפה ,נאנסה,
יעקב לדבר איתו .ובני יעקב באו מן השדה ָ
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ואח ָיה
והיא בשבי?! ואבי האנס ַמּציע ברית ,כשאביה ֶּ
לא רואים אותה ולא שומעים מה היא רוצה ,אלא כל
אשר הוא מציע – כסף" :ויאמר שכם אל אביה ואל
ַא ֶּח ָיה ...הרבו עלי מוהר ומתן" וכו' .מסחר בילדה.
כנראה אחי דינה הבינו עם מי יש להם עסק ,ולכן הם
התנו את הברית עם תושבי שכם בכך שימולו את
ערלתם ,כפי שאברהם ,יצחק ויעקב ובניו נימולים.
למרבה הפלא ,תושבי ש כם ה סכימו ונימולו.
התנהגותם הייתה בעייתית מאוד ,אך כשהגויים
מתנהגים איתנו בקיצוניות ,יש ונמצאים גם בתוכנו
אנשים שפועלים בדרך קיצונית ,אף כי אנו אמורים
להתנהל בדרך אחרת לגמרי ,בדרך ערכית.

קדושת ישראל לעומת זימת הגויים
בעבר נתקלנו בסדום ועמורה ,שם אנשי סדום נקהלו
ודרשו מלוט להוציא את שני האורחים שלו ,כדי
שיקיימו עמם יחסים מיניים .לוט התחנן על נפשו
והציע למתקהלים ,שהוא יביא להם את שתי בנותיו,
כדי שיקיימו עמם יחסים מיניים כטוב בעיניהם .הם
ברי אנשי סדום ולוט ,אנו למדים מהי
מד ֵ
סירבו .אבל ִ
תפישת עולמם על חיי מין ,על התא המשפחתי,
בהמיות וחייתיות.
כיוצא בדבר ,המלך אחשוורוש מינה שר לענייני נשים,
לאסוף נשים מכל  211מדינות .והן הועברו לפני המלך
לעשות בהן כטוב בעיניו ,ומכאן שזוהי תפיסת עולם
גויית לענייני מין.
לעומת זאת ,היהדות היא אנטי -תזה לַ ּגֹויות .החתן
מקדש את האשה ואומר לה'' :הרי את מקודשת לי'',
בכבוד ,בדרך ארץ ,בפני שני עדים .וכל עוד אין
קידושין ,והחתן טרם כתב כתובה ,ולא בירכו ברכות,
אין חיי אינטימיות בין החתן ובין הכלה .זו היהדות.
אבל מה לעשות ,גם העם היהודי לא אחת נמצא חשוף
לתרבות הגויית ,וגם בו התגלו פגמים איומים .למשל
"פילגש בגבעה" בתקופת השופטים .יהודי רצה ללון
ולקחו את פילגשו ושכבו אותה ועינו אותה כל הלילה
באינוס עד שמתה מרוב עינוי .ואז בעלה ,לאחר
שמתה חתך אותה לשתים-עשרה חתיכות ,ושם בכל
שבט חתיכה מגווית אשתו כדי לזעזע אותם על
החרפה והתועבה שנעשתה בישראל.
המשך בעמוד הבא...

העלון מוקדש לזכרו של
ר‘ מאיר ב“ר סעדה ויוסף מינס זצ“ל

הליכות עם ישראל-עמותה להפצת ערכי היהדות הנאמנה
רח' נחל גמלא  ,2קריית אונו ,ת.ד  ,211מיקוד55100 :

בשיתוף" :אורות יצחק" ,גרעין תורני קהילתי  -מודיעין

המרכז העולמי
למשפט התורה

בית מדרש
לדיני הממונות

ארגון
”אשת חיל“

כולל אברכים

שבתות עיון
וירחי כלה

מכון תורני לחקר
מנהג העדות

המשך :כבוד האשה וקדוּּשת התא המשפחתי מו“ר הרה“ג רצון ערוסי
עשרת השבטים נלחמו עם שבט בנימין ,מלחמת
אחים ,שגבתה עשרות אלפי הרוגים .כי העם לא
השלים עם תופעה נוראה כזו שחדרה ליהדות .כי
גילוי שלילי וסדֹומי כזה ,לא יכול להיות ביהדות.

הטרדות מיניות בימינו
כיום לצערנו ,ההטרדות המיניות מצויות בהרבה
מערכות .כי דפוס החיים הוא מתירני ,ובתור שכזה
קשה למצוא בו ולקבוע בו את קו הגבול .וכשכבר
מגלים הטרדות מיניות ואינוסים ,מתחילים לצעוק,
וזה רק ראשיתו של קרחון .והטיפול בנגע זה אינו
משטרתי בלבד ,אלא חינוכי ,חינוך לקדושת החיים,

לפי תורת ישראל.
לאחר
ַ
כשלימדתי משפטים באוניברסיטת ת"א,
ששבנו מחופשה פגשתי בחדר המרצים עמית
ַ
למקצוע ,נחמד ומתקדם .הוא הושיט לי יד לשלום,
למרות שבתרבות היהודית הקדומה לא היו
מושיטים יד לשלום ,אלא קדים קידה ,אבל היום
למדנו מהגויים להושיט יד לשלום .נכנסה עמיתה
למקצוע .כדרכי בקודש למי שמכיר אותי ,אני
מקדים וקד קידה ואומר' :שלום' .וכך נהגתי כלפיה.
עמיתי נתן לה יד לשלום ,וצבט אותה בלחי ואמר לה:
בפניה' :מדוע לי
ָ
שלומך חמודה?' מיד אמרתי לו
ֵ
'מה
לא עשית כדבר הזה? האם נהגת כלפיה כדי להיטיב
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ִעמּה או כדי לגנוב ממנה חתיכת חמדה?!' הם שמחו
והודו לי שצדקתי בכך שאיני נוגע בנשים ,דווקא
מתוך כבודן וקדושתן.
הוזמנתי לא פעם להופיע בטלוויזיה וראיתי איך
המאֹּּפרת מאּפרת עמית והוא אומר לה' :איזה ידיים
יש לך' ,והיא אומרת לו' :איזה עיניים יש לך' .זו
הדינמיקה ,ואיפה זה ייעצר?!
לכן ,דבר אחד ברור :העם היהודי זכה להקים
מדינהַ ,עמנו צריך לחזור לשורשיו ,להיות ַעם ערכי,
מוסרי וייחודי ,באורח חיים קדוש וצנוע .קדושים אנו,
כי קדוש ה' א-לוהינו.

הרבנות הראשית למען השלום
החודש התקיימה פגישתה ה  21 -של משלחת
הרבנות הראשית לישראל בראשות מנכ"ל המשרד
הרב משה דגן לדיאלוג עם הוותיקן .פעילות
המשלחת השנה התרכזה בנושא האקטואלי ,כיצד
ניתן לקדם את השלום לאור השימוש הגובר
באלימות בשם הדת .בקריאתה ,קראה הוועדה
המשותפת של הרבנות הראשית לישראל עם וועדת
הוותיקן ליחסים דתיים עם היהודים ,בקריאה פה
אחד לכל אומות העולם ומנהיגיהם ,וכן לאונסק"ו,
לחזור בהם מיידית מההחלטה המתעלמת בין
הקשר היהודי לירושלים ולכבד את הקשר ההיסטורי
והדתי של היהודים לירושלים.

ינותק של העם היהודי לירושלים ולכותל המערבי.
בסיום המפגש ,יצאו הצדדים בקריאה משותפת .כמו
כן ,הוקראה הצהרה משותפת הקוראת לקידום
השלום ,והקוראת למנהיגי הדתות לפעול למניעת
אלימות בשם הדת.
מטעם הרבנות הראשית לישראל השתתפו עוד
היו"ר הרה“ג רצון ערוסי שליט“א ,הרב פרופ' אברהם
שטיינברג ,הרב פרופ' דניאל שפרבר ,הרב דוד רוזן
ומנכ"ל הרבנות לשעבר מר עודד וינר.

לשלום ופיוס,
אלא שהם
י נ ח י ל ו
לתלמידיהם
הצעירים איך
ל פ ע ו ל ,
בבחינת דור
נבוך המצפה
לישועה.

בנוסף ,עוד לפני הפגישה בוותיקן ,התקיימה פגישה
היסטורית בספרד של הרבנות הראשית לישראל
מנכ"ל הרבנות הרב משה דגן העומד בראש יחד עם שייח'ים וראשי עדות נוצריות ,וחכמי דת
המשלחת הדגיש את הטעות והצביעות ההיסטורית המזוהים עם חמאס .במפגש זה קיבלו על עצמם
של אונסק"ו והניסיון הנואל להתעלם מההקשר ַ
הבל המנהיגים הדתיים ,שהדת לא תהווה עוד למכשול

שמעו ותחי נפשכם  -טלפון הלכה יומית ושיעורים חדשים נוספים מפי מורנו ורבנו הגאון הרב רצון ערוסי
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כוס תנחומים

הכנס השנתי העולמי
לדיני ממונות ה 26 -
יתקיים אי“ה בימים רביעי ועד מוצש“ק
כ“ז טבת  -א‘ שבט תשע“ז
( 25-28ינואר )2017
במלון “רמדה“ בירושלים.
בהשתתפות ארגון רבני ההתיישבות
וארגון רבני הערים.
בנושא:

המשפט הציבורי

למשפחת מינס היקרים
על הסתלקות אביכם
חבר בית מדרשנו
ר' מאיר מינס ע"ה
שנתבקש לישיבה של
מעלה ,זאת לאחר
שנזדכך בייסורים
במשך תקופה ארוכה.
איש ישר דרך ,ירא ה',
משכים ומעריב ,אשר
דבק באהבה עזה
לחכמי תורה ולאמתה
של תורה.
ה' ינחם את כל בני
משפחתו היקרים.
ה' עליהם – יחיו ,ולא
יוסיפו לדאבה עוד,
ובכלל נחמת ציון
ינוחמו.
תנצב“ה

תרומות להמשך הפצת העלון :הליכות עם ישראל ,בנק לאומי סניף  059חשבון מספר 66666631

אור המורה הרב ד“ר חננאל סרי
ברכתְה'ְבביתְעובד

יצ“ו

והדבריםְכמעטְמפורשיםְ
לגמריְבספרְדבריְהימיםְ(א,כוְ,
דְ-ח )ְ ְברשימותְהלוייםְ,שםְ
נזכרְעובדְאדוםְכאדםְשזכהְ
ֶ
לשמונהְבניםְבגללְברכתְה'ְ.
ישְלהניחְשבשלְכךְבחרוְדודְ
ֶ
ו י ו ע צ י ו ְ ל ה פ ק י ד ְ ב ב י ת וְ
המ בורךְאתְהארוןְלאחרְ
ה ת פ ר צ ו ת ְ ח ר ו ן ְ א פ ו ְ ש לְ
הקב"הְ.ספרְדבה''יְממשיךְ
ל ַסּפרְשלכלְשמונתְבניוְשלְ
עובדְאדוםְהיוְבניםְשהיוְ
ֶ
א נ ש י ְ ח י ל ְ ב כ ו ח ְ ל ע ב ו ד הְ
ומספרםְהגיעְלשישיםְּושנַ יםְ.
אםְנפחיתְאתְמספרְבניוְ,
נמצאְשמספרְהנכדיםְהואְ
בדיוקְחמישיםְוארבעהְ,אותוְ
מספרְשאםְנחלקְבמספרְ
הנשיםְיהיהְששהְלכלְאחת.
מעתהְברורְשזהוְהמקורְ
לדבריְחכמינוְשזכהְעובדְ
ֶאד ו ם ְ ש ב ב י ת ו ְ נ פ ק ד ו ְ כ לְ
הנשיםְוזכוְלהריונותְמרוביםְ
מאודְשהממוצעְשלהםְששְ
לידותְלכלְאשהְ.סבירְלומרְ
שאשתוְילדהְעודְפעםְאחתְ
אוְפעמייםְ,שהריְהייתהְכברְ
מבוגרתְאחריְשמונֶ הְלידותְ
וכלותיהְהןְשילדוְיותרְמששְ
ל י ד ו ת  ְ ,א ו ל ם ְ ב ד ר כ ו ְ ש לְ
המדרשְהואְמשווהְאתְכולןְ.
גםְנראהְסבירְשבשלושתְ
החודשיםְלאְהייתהְאףְלידהְ
עדייןְ,אךְהפלאְהיהְשבבתְ
אחתְכלְהנשיםְזכוְלהיכנסְ
להריוןְ.שלושהְחודשיםְ,זהוְ
פרקְהזמןְשבוְמובחןְההריוןְ
ב ו ו ד א ו ת ְ כ פ י ְ ש ר א י נ וְ
במקומותְרביםְ(בראשיתְלח,כדְ

ב מ ה ל ך ְ ה ע ל א ת ְ א ר ו ן ְ ה 'ְ
לירושליםְאירעְאסוןְגדולְ
ובוְמתְעזהְ
ֻ
(שמואלְבְ,פרקְו )ְ ְ
שהיהְממוביליְהארוןְ.האירועְ,
דומהְמאודְלמיתתםְשלְשניְ
בניְאהרוןְבחנוכתְהמשכןְ,
וגםְהואְלימדְאתְהעםְעלְ
הצורךְהגדולְבשמירתְמוראוְ
ש ל ְ מ ק ד ש ְְ–ְ ְ' ' בק ר ַֹוביְ
ֶאק ֵדש'' ְ(ויקראְיְ,ג )ְְ.אסוןְזהְ
פגעְקשהְבדודְ,והואְעצרְ
אתְכוונתוְלהעלותְאתְהארוןְ
לעירוְ,שּכןְהואְחששְשהדברְ
אינוְרצויְלקב"הְוהואְבכעסְ
עלְעמוְ.והנהְכעבֹורְשלושהְ
חודשי םְקי ב לְדוד ְידיע הְ
ששיּמחהְאותוְונתנהְלוְחיזוקְ
להמשיךְבכוונתוְהראשונהְ,
כמובןְעםְתיקוןְהשגיאותְ
ש נ ע ש ו ְ ב ה ע ל א ת ְ ה א ר ו ןְ
בפעםְהראשונהְ.מהְהיהְ
הד בר ְשנ וד ע ְלד וד ? ְהו אְ
התבשרְשעובדְאדוםְהגתיְ,
ֶ
א ח ד ְ מ ח ש ו ב י ְ ה ל ו י י ם ְְְ-
שבביתוְהפקידּוְאתְארוןְה'ְ,
זכהְהואְוביתוְלברּכתְה'ְ
במהלךְשלושתְהחודשיםְ
ֶ
שהארוןְשההְאצלםְ,וחז"לְ
תיארוְמהְהייתהְברכהְזוְ:
אש ת ְ ע ו ב ד ְ ֶאד ום ְ ּוש מ ו נֶ הְ
כלותיהְילדוְכולןְששהְששהְ
בכ ֵרסְאחדְ(ברכותְסגְ,ב).
ְ ישְשעודְהוסיפוְוהפליגוְ
כשפירטוְכיצדְהתקיימהְ
ברכהְזוְ:כלְאחתְמהןְילדהְ
ֵ
בכלְחודשְשנַ יםְ.כיצד?ְכלְ
א ח ת ְ ה י י ת ה ְ ט ֵמ ַאת ְ נדהְ
ש ב ע ה ְ י מ י ם  ְ ,ל א ח ר ְ מ כ ןְ ובהלכהְשלְחודשיְהבחנתְזהותְ
טהורהְשבעהְימיםְויולדת ְ,ה א ב )ְְְו כ י ד ו ע ְ מ ה מ צ י א ּות ְ.
ש ו ב ְ שב ע ה ְ ב ט ו מ א ה ְ ש לְ הברכהְנמשכהְבביתְעובדְ
לידהְ,שבעהְטהורהְויולדתֶ ְ.אדוםְגםְלאחרְמכןְבשניםְ
נ מ צ א ְ ש ּכל ְ א ח ת ְ י ל ד הְ הבאותְ,ובסךְהכולְבסיכוםְ
פ ע מ י י ם ְ ב כ ל ְ ח ו ד ש  ְ ,ו כ ךְ ש ל ְ ס פ ר ְ ד ב ה ' ' י ְ ה ת ג ל הְ
בשלושהְחודשיםְנולדוְלהְ הממוצעְהמרשיםְשלְששהְ
ששהְ,ומכיווןְשהןְהיוְתשעְ בכרסְאחת.
נשיםְ,בסךְהכלְנולדוְבביתְ חז"לְדייקוְוהבחינוְבמסרְ
עובדְאדוםְחמישיםְוארבעהְ שנתןְלפנינוְספרְד בה''יְ
ֶ
ילדים ְ(ילק"שְוירושלמיְיבמותְ ו ה ב ל י ט ו ְ א ו ת ו ְ ב ל ש ו נ ם ְ.
ד,יב) ְ.פ י ר ו ש ְ ז ה ְ מ צ מ צ םְ דרשניםְשהמשיכוְאתְאותהְ
אמנםְאתְניסיּותְהאירועְבכךְ מגמהְהגדילוְאתְהמאורעְ
שלאְנולדוְשישיותְבכלְהריון ְ,עודְיותרְ.ישְשמרשימהְאותםְ
אלאְכלְרחםְזכהְלששְלידותְ הפלגהְמעיןְזוְ,ואוליְאףְ
במהלךְכלְשנותְחייְהאשהְְ מביאהְאותםְלידיְהתפעלותְ,
ובכלְפעםְהיהְנולדְולדְאחדְ א ו ל ם ְ י ש נ ם ְ ג ם ְ א ח ר י םְ
בלבדְ,אולםְברורְשלשםְכךְ ש ה פ ל ג ה ְ ז ו ְ ר ק ְ מ ר ח י ק הְ
הואְיצרְמּוזרּותְאחרתְשכןְ אותםְ,וההגזמהְנותנתְלהםְ
מדוברְבהריוןְקצרְלהפליא .תחושהְשאיןְבדבריםְאמתְ.
כדרכםְשלְמדרשיםְרבים ְ,עלינוְלדעתְאתְגדולתםְשלְ
המטרהְכאןְלהעציםְאתְהנסְ חכמינוְלשקודְולחפשְאתְ
שאירעְ,אולםְמהוְהגרעיןְ כוונתםְהמדוייקתְבכלְמאמרְ,
היסודיְשלְהמאורעְשקרהְ ובכךְנ זכהְלעושרְהדעתְ
באותוְבית?ְחז"לְלאְהמציאוְ שהםְחושפיםְבפנינו.
מעצמםְאתְהפירושְלַ ברכהְ
שהופיעהְבביתְעובדְאדוםְ,
ֶ

השמחה במשנת הרמב“ם
הרב ד“ר אדיר דחוח  -הלוי יצ“ו

לאחר שהרמב"ם מבאר שאין ראוי לאדם הנבון
להצטער בבוא צרה גדולה לפי שאינו יודע מה
תכליתה ,שהרי יש צרות שסופן טובה ,הוא
מבאר את צדו השני של המטבע ,וזה לשונו
(פיהמ"ש ,ברכות ,עמ' נא) " :וגם אל יתפתה לערוה' .וציוו שלא יהא אדם פרוץ בצחוק

וישמח שמחה רבה כשתגיעהו טובה לפי ולא עצב ומתאבל ,אלא מקביל את כל
האדם בסבר פנים יפות".
מחשבתו ,לפי שאינו יודע התכלית".
"לפי מחשבתו" – לעתים נדמה לאדם שהגיעה
אליו טובה גדולה ,אך בסופה היא עתידה
להתברר כרעה גדולה ,ובבוא אותה הרעה יקלל
האדם את אותו היום שהגיעה אליו אותה
הטובה .נמצא ,שגם כאשר מגיעה טובה לאדם,
אל לו להתפתות ולשמוח שמחה יתירה ,אלא
ישמח בזהירות מתוך תפילה לבורא עולם
ששמחה זו לא תיהפך עליו לרעה.

השמחה רק בדבר נעלה
לצד החובה לשמוח מתוך תפילה והודיה לבורא
עולם ,יש איסור להרבות בשמחה ושחוק כאשר
מרוקנים מתוכֶּ ן :על האדם לשמוח רק
ָ
הם
בדבר שתכליתו למטרה נעלה ,וזה לשון
הרמב"ם שם" :וכן אסרו עליהם השלום

להרבות בשמחה ּוׂשחוק ,זולתי אם הייתה
אותה השמחה בדבר נעלה ,כלומר עשיית
הטוב ודרישתו".

איזוהי השמחה הרצויה? שמחה שעוסקת בדבר
נעלה ,שמחה של מצווה ,של עזרה לזולת
ועשיית חסד ,של לימוד ערכים ומידות ,של
לימוד מדעים מתוך שאיפה לדעת את ה'
ולהכיר את בריאתו ,של עבודה ופרנסה מתוך
הרעיה ואת הבנים ולהדריכם
מטרה לכלכל את ַ
בדרך ישרה – כל אלה בגדר מצווה מן המובחר,
ודרכים שה' נתן לפני האדם לשמוח בהן בעולם
הזה ובעולם הבא.

חכמים ציוו אותנו שנשתדל בכל מאודנו לעבוד
את ה' בשמחה .ומהי הדרך הנכונה? להתרחק
משני קצוות ששניהם רעים ,האחד :הליצנות,
אחר  :העצבות והדיכאון.
השחוק וההיתול ,וה ֵ
המיצוע הוא השמחה הפנימית האמיתית ,היא
הנדרשת והיא המשובחת .ואין שמחה אמיתית
אלא שמחה של מצווה ,שמחה של עשיית הטוב
שמעניקה לאדם סיפוק נפשי ועונג רוחני נצחי.

מכשול האושר המדומה
בהמשך דבריו במסכת ברכות שם ,הרמב"ם
מלמד שיש אנשים שנדמה להם שהם שרויים
בטוב ,שהם מאושרים וחייהם מושלמים ,ברם
אושרם הוא אושר מדומה .הם שרויים בטוב
מּקטנותם ,תמיד היה להם כל מה
ובנועם ַ
שביקשו ,כל תפנוקי החיים בהישג ידם .ברם,
ה ְייתם אחר התאוות המדומות ,וסיפוקם בהזיה
ְנ ְ
שיש להם הכל והם מאושרים — הם אלה
שגורמים להם להתרחק מדרך האמת ולהפסיד
את עולם האמת .וזה לשון הרמב"ם שם:
"וכל זה [האזהרה מהדאבון והצער שהזכיר לעיל] אם

לא היה אותו אדם שרוי בטוב מראשיתו
ועד אחריתו ויחשוב החושב שהוא מאושר
מאוד " .כלומר ,כל מה שמזהיר הרמב"ם

שאסור להצטער וְלִ סּפֹוק על ירך ,אין דברים
אלה מכווָנים למי ששרויים בטוב מדומה,
ושנדמה להם שהם מאושרים מאד .אנשים
אלה צריכים להתחרט על ריחוקם ,ולבכות
ולקונן על נְהְייְ תם אחר התאוות ,שהרי צערם
וחרטתם הם הפתח לחזרתם לדרך האמת .וזה
אזהרה מהדאבון והצער
לצד האיסור להרבות בשחוק ובשמחה שאינם לשון הרמב"ם בהמשך דבריו שם:
בדבר נעלה ,הרמב"ם מזהיר אותנו גם מן " ואותו האושר המדומה ,יהיה הסיבה
הנטייה לצער ולדאבון ,וזה לשונו (שם)" :אבל למנוע ממנו את האושר האמיתי ,ויהיה
הוא הסיבה לטרדו מחיי העולם הבא ,ועל

האז הר ה מ הדאבו ן והצ ער הר י הוא
מפורסם מאד בספרי הנביאים ואין צורך כגון זה אמר [שֹלמֹּה]' :יֵׁש דֶּ ֶּרְך יָׁשָ ר לִפְ נֵי ִאיׁש
יתּה דַ ְרכֵי מָ וֶּת' [משלי יד ,יב]".
וְ ַאחֲ ִר ָ
לדבר עליו".

ובפירושו למסכת אבות הרמב"ם כותב ,שהדרך
לרפא את הנפש מן הדיכאון היא לשמוע
מוזיקה נעימה ,לטייל בגינות ובבנייני פאר,
לבלות עם אנשים נאים ומכובדים .וכל העיסוק
בדברים אלה יהיה כדי להבריא את נפשו מן
הדיכאון ששורה עליה .וזה לשונו (עמ' רנו):
" וכן אם גברה עלי ו המרה הש חור ה

[=מלנכוליה] יסירנה בשמיעת שירים ומיני
נגינות ,ובטיול בגינות ובנייני פאר ,וישיבה
עם צורות נאות ,וכיוצא בזה ממה שמיישב
את הנפש ומסיר שעמום המרה השחורה
ממנה ,ויתכוון בכל זה להברות את גופו,
ותכלית בריאות גופו כדי שידע [את ה']".

ובהלכות דעות (ב ,יד) הרמב"ם מסכם את הדרך
הישרה שיבֹור לו האדם" :לא יהיה אדם בעל
שחוק ו ְָה ֵתל ,ולא ָע ֵצב ואונֵ ן – אלא שמח .כך
אמרו חכמים' :שחוק וקלות ראש מרגילין

רוממות האושר האמיתי
הרמב"ם מסיים את דבריו שם בעצה טובה:
"ולכן יכוון האדם מחשבתו ,ויבקש מהא-ל

שיקרה ו בע ולם הזה ,
ֵ
שיהי ה כל מה
מטובותיו ורעותיו ,סיבה להשגת האושר
האמיתי".

כלומר ,על האדם לייחל לבורא עולם שכל מה
שיקרה לו ,הטובות והרעות ,תהא תכליתן וייעודן
לְ ֵשם שכלול נפשו וליבונּה ,כדי שבבוא היום
תעמוד זכה וצחה לפני מלך מלכי המלכים,
ותזכה להתענג בעונג הנשגב של קשירתה
בדעת צור עולמים .נמצא ,שכל מה שיבוא על
האדם הוא בעצם לטובה ,והאדם י ְַשר הדרך
ונְ ִקי הלֵ בב ,אכן מתקיים בו מאמר חז"ל " כל
דעבדין משמַ יָא לטָ ב".

אור ההלכה
לְ כּו ֶאל יֹוסף,
ֹאמר לָ כֶ ם ַת ֲעׂשּו
ֲא ֶשר י ַ

בס"ד יב חשון תשנא
לכבוד הרב יוסף קאפח
שליט"א
בענין כתיבת סת"ם ברצוני
לישאול מהי דעת הרמב"ם
לענין צורת האותיות .ידוע
שהרמב"ם יפסול צורתם
בשני מיקרים:
א .אבדה צורתה לגמרי.
ב .נהפכה לאות אחרת.
האם אין צורך בכתיבת
אותיות כמופיע בבריתא

כוס תנחומין

ב ש ב ת ק ט ו א ו כ מ ו בברכת התורה
שהתקבל ע"י חכמים מדור שלמה ימיני
לדור?
לדוגמא כאשר נמצא אות
שין ללא ראשים וכן עם [תשובה]
האם
בסיס רחב כזה
נכ שיר שהרי ל א אבד ה לק"י
צורתה ולא נהפכה לאות ברור כי לכתחלה צריך ספר
אחרת?
תורה תפלין ומזוזות כתב יפה
דעת הרמב"ם בענין צורת ו נ א ה ב כ ל ה ה י ד ו ר י ם
האותיות אקטואלית לגבי המקובלים .אך ברור כי לדעת
מאחר ואני משתדל לפסוק הרמב"ם כל שתינוק שאינו
כדעתו ובביתי קבועות לא חכים ולא טפש קורא את
מ ס פ ר מ ז ו ז ו ת ב ג ו ד ל האות כתקונה ,כשר ,ואין
 6ס"מ  6 /ס"מ שאין
ניראה לי שהוקפד בהם על לפסול ספר תורה ותפלין
כל ה כל ל י ם ה מ ופ י ע י ם ומזוזה בגלל כך.
בפוסקים לכתחלה
ובדיעבד.
בברכה יוסף קאפח

לידידינו היקרים
עו"ד יאיר זהבי
ר‘ אורי זהבי
חבר הנהלת
הליכות עם ישראל
מר משה זהבי

זצ"ל

תלמידם של
חו"ר מאורי תימן ע"ה
שה' ינחמכם נחמה שלמה
במאור חליפתו.
המנחמים
מערכת אור ההליכות

שו“ת מו“ר הרה“ג רצון ערוסי שליט“א
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ש.א .הרמב“ם פסק
בה ל כ ו ת ח נ ו כה ש א י ן
מדליק ין נ רות חנוכ ה
קו ד ם שת ש קע הח מ ה
אלא ע ם ש קי עתה ל א
מאחרין ולא מקדימין.
בכל מקום שנאמר
ברמב"ם שקיעת החמה
משמע צאת הכוכבים.
האם גם כאן זו אותה
משמעות?
ב .אנו ציבור מתפללים
במניין מצומצם מאוד.
 .1האם ניתן להתפלל
מנחה לכתחילה בתוך
 5..1דקות מהשקיעה?
הרי לרמב"ם ,מרן
ורמ"א זה עדיין נחשב
ליום?
 .2האם עדיף להתפלל
מוקדם יותר מנחה
ומעריב ולהשתדל
להדליק תוך חצי השעה
המותרת? או להדליק
תחילה נרות חנוכה
ואח"כ להתפלל מנחה
במס גרת ה  5..1 -דק'
הנחשבות עדיין ליום?
ת .א  .לא  .ר ק מ ת ח י ל ת
הש ק י ע ה  ,ב ע ר ך ב ש ע ה
.24:19
ב .באופן שתסיימו לא יאוחר
מ  24.69כדי שתספיק
להדליק בזמן.
ש .1 .אדם אשר נמצא
כעת בעיצומן של קניות
ב'סופר' גדול ,ופתאום
נזכר שעתה היא שעת
הדלקת נרות חנוכה.
האם חובה עליו להדליק
ב'סופר'? היכן ,בפתח?
 .2א ד ם א ש ר ש ו ה ה

בקרון רכבת בארץ
י ש ר א ל  ,ו ה ג יע ה ש ע ת
הדלקת הנרות  -יניח נר
לפניו וידליק? החברה
מסביב תתמה עליו ,מה
דינו?
ת .2 .אם יש לו מי שידליק
עליו בבית  -דיו ,הואיל והוא
עראי ב ‘ סופ ר ‘ ,ולא כמו
שהות בבית מלון ,או מקום
עבודה.
היה והוא ערירי ,ואם הוא
יתעכב
ב‘סופר‘,
עד סוף
ז מ ן
הדלקת
נ ר ו ת ,
כלומר לא
יוכל להגיע
לביתו כדי
להדליק,
י ב ק ש
מהנהלת ה ‘סופר‘ ,שידליק
עבורו ,ועבורם ,בפתח של
ה‘סופר‘.
לענ''ד הם ישמחו על כך.
 .1אם הוא ערירי ,שאין מי
שידליק עליו ,בביתו ,אזי
ידליק בקרון ,לפי הגר''ע
יוסף ,אפילו שהרכבת
נוסעת .ולענ''ד רק כשהיא
חונה.
ש .בביהכ “ נ שלנו ,יש
כהן שחי עם גרושתו זה
שנים רבות .כידוע ,הוא
עובר בכך על הלכות
התורה ,אך דבר זה אינו
מונע (ממנו) [אותו]

לחדול ממעשיו ולהמשיך
במרדו .וַעד בית -הכנסת
ִ
והרב שואלים מכת"ר:
(  . )1ה י ו ם ה ו א מ כ ה ן
כ ג ז ב ר ב י ת -ה כ נ ס ת ,
חותם על צ'קי ם ובעל
הרשאה .האם יש למנוע
ממנו תפקיד זה?
(.)2הוא עורך "השכבות"
ותפילת "מי שבירך"
וזוכה לכיבודים.
הא ם ל א ור דב ר י מ ר ן

אין ספק שאסור לקהילה
דתית באמת ,להרשות
לעצמה שאדם שעובר בריש
גלי על עבירות מסוימות,
יֹאמר ''מי שבירך'' והשכבות
ויזכה לכיבודים..
השו''ע (באבן העזר ו ,ו ;
חו"מ לד ; יו"ד שלד ,ועוד) ,יש

ל מָ ו נ ע ו מ ת פ ק י ד י ם
ציבוריים תורניים כנ"ל?
ֵיראה שרב
שחלילה לא י ָ
הקהילה והוועד תומכים
באדם בעוד הוא רומס
ההלכה ביודעין בריש גְ לֵי
וזוכה לכבוד.
ת .כהן המקדש גרושה –
קידושיו תופסים ,אך הוא
עבריין ומחלל זרעו ,והוא
חייב לגרש אשתו בכל רגע
נתון .ואינו נושא כפיו וכיו''ב.
אם כהן חי עם גרושה בלי
קידושין – הוא עבריין ,אבל

נחלקו הדעות אם חלֹות
התוצאות הנ''ל .אני נמנה
ִעם האומרים שהתוצאות
הנ''ל חלות גם בנסיבות של
זוגיות או נישואין אזרחיים
בין כהן וגרושה .ועל כל
פנים ,אין ספק שאסור
לקהילה דתית באמת,
להרשות לעצמה שאדם
שעובר בריש גלי על עבירות
מסוימות ,יֹּאמר ''מי שבירך''
והשכבות ויזכה לכיבודים,
שהרי הוא דורס ברגל גאווה
ולעין-כל דיני תורה; להבדיל
ֵ
מאדם שעושה עבירות
בצנעה ,שהדבר מסור בינו
ִ
ובין ה' .ולכן יש לעשות הכל
כדי לשכנעו לחזור
בתשובה .ואם לא יסכים ,אין
לכבדו כלל ועיקר.
ש .ראיתי שהרב ענה
לשאלה בנושא כהן
וגרושה ,שאין לכבדו כלל
ועיקר בקהילה דתית.
אני מבקש מהרב
הכרעה :האם הכהן
הנ"ל יכול להיות גזבר,
לקבל ולהוציא כספים
ש ל ב י ת -ה כ נ ס ת ?
מתשובת הרב לא היה
ברור.
ת .אם אותו כהן חי עם
בריש ּגְ לֵ י  ,ו כול ם
ג רוש ה ֵ
יודעים (מכך) [זאת] ,אין
למנותו לתפקיד ציבורי
ראוי ַ
בבית -הכנסת ,כי בכך יש
מעין סלחנות או מתן
לגיטימציה למעשהו; ובעיני
הצעירים הוא עלול להיות

לידידינו היקרים

לידידינו היקרים

אבישי ונחמה
גמליאל

בהסתלק אביכם
בשיבה טובה ומיתת נשיקה
איש יקר הרוח איש המסורה
הרב שמעון ב"ר יהודה דהבאני-

זהבי

כוס
ברכות
ואיחולים

כוס
ברכות
ואיחולים

לרגל נישואי
בנם
אבירם יצ“ו
עם בח“ל קסם
מב“ת

משה ושירה
כהן
לרגל נישואי
בנם
אודי יצ“ו
עם בח“ל שיר
מב“ת

יהי רצון שרק
שמחה תשרה
בביתכם ותרוו
נחת מכל יוצאי
חלציכם.

יהי רצון שיזכו
להקים בניין עדי
עד ותרוו נחת
מכל יוצאי
חלציכם.

המאחלים
מערכת אור
ההליכות

המאחלים
מערכת אור
ההליכות

קרן שלום כהן

על שם ר' שלום כהן ז"ל
ואלמנתו מרת נעמי תבל"א
בשיתוף מכון מש''ה לחקר משנת הרמב''ם
מיסודה של הליכות עם ישראל
מכריזים על תחרות כתיבת מאמרים להנצחת זכרו של
ר' שלום כהן ז"ל,
ואלמנתו נעמי תבל"א.
לרגל יום השנה ,שיחול ביום שישי
י"ט אדר תשע"ז (נפטר י"ט אדר תשע"ה) ,פונים אנו לציבור
הלומדים והחוקרים ,לכתיבת מאמרים תורניים לזכרו.
ועדת רבנים בנשיאות:
מו''ר הגאון הרב רצון ערוסי שליט''א
תבדוק את המאמרים ,והמצטיינים יזכו במלגות כספיות
נאות עד .₪ 6999
המלגות יחולקו בכנס מיוחד שייערך בעז"ה ביום חמישי
בתאריך י"ח אדר תשע"ז.
את המאמרים יש לכתוב בנושאים העוסקים

במנהגי יהודי תימן.

המאמרים צריכים להיות עיוניים ומקיפים .על הכותב
לצטט את האמור במקורות על הנושא הנבחר ,לבאר
את שרשי המנהג הקדום והתאמתו למקורות ,ואת
המנהג החדש הנהוג כיום מול המנהג המקורי .קיימת
אפשרות לבאר מנהג מסוים על פי הנהוג במחוזות
שונים של יהודי תימן ,ולהסמיכו למקורות ולהלכה.
המטרה בכתיבת המאמרים אינה להעתיק דברים
מפורסמים שכבר נכתבו ,אלא לבאר נקודות עמומות
ונושאים שלא נתבארו ,ולשפוך עליהם אור ,בעיון ובצורה
מקיפה.
כל מאמר צריך להכיל כ 12 -עמודים לכל הפחות.
את המאמרים יש להגיש עד ראש חודש שבט תשע"ז,
ולהעבירם לכתובת דואר halichot@zahav.net.il
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