מסובי ליד
השלח ערו
 .1מהפכת האמונה

" "(1)'‰· ÔÈÓ‡‰Âזאת נוסחת 'המפ הגדול' שחולל את המהפכה האדירה
ביותר על פני כדור האר  .זה המסר המהפכני ביותר בתולדות המי האנושי.
הוגה הרעיו ומישמו היה גדול המהפכני בתולדות אד  אברה אבינו .הוא
נולד לפני כארבעת אלפי שנה ,באחד ממרכזי התרבות העולמית  אור כשדי
)עירק של היו( .הוא חי בתקופה בה בני אד האמינו באלילי )'אידיולוגיות'  בשפת
דורנו( שוני ומשוני .כשהשתכנע אברה אבינו באפסות ,בהבלות ובטמטו
ה'אמונות' הללו ,פעל "להעביר גילולי מ האר ,והאליל כרות יכרתוmler owzl .
 .(2)"jnya e`xwi xya ipa lke icy zeklnaכ הפ לאבי ע המאמיני
באמת הנצחית  באמונת היחוד .התוצאה  עול האלילי בו בטחו מרבית בני
אנוש  נופ  ,נות  ,שובר והפ לפגר מנובל .ומאז  אלילי הצצי מדי פע
קורסי כפי שקרס 'מגדל בבל' ,שהיה פאר הטכנולוגיה בתקופת אברה אבינו.
האמונה בקדוש ברו הוא חיה לעד ולנצח נצחי.
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מסר ,רעיו  נעלי ונשגבי ככל שיהיו  הינ ברי משמעות וער רק א ה
מיושמי מעשית בכל מגזרי החיי הפרטיי והציבוריי בכל יו ,בכל עת ובכל
שעה .ואכ אברה אבינו יש את רעיונו ומצא כיוו ומשמעות לחייו ולחיי
האד המאמי ":מצינו שעשה אברה אבינו את כל התורה כולה עד שלא ניתנה,
)(4
שנאמר."È˙¯Â˙Â È˙Â˜Á È˙ÂˆÓ È˙¯Ó˘Ó ¯Ó˘ÈÂ ÈÏ˜· Ì‰¯·‡ ÚÓ˘ ¯˘‡ ·˜Ú" :
את תחושותיו ,חויותיו ,רגשותיו ומצבו הנפשי בעבודת ה' המתמדת שלו הוא
)(5
הביע בתפילתו."¯Ù‡Â ¯ÙÚ ÈÎ‡Â":
על צוואתו  בה העביר את המסר לבניו ולבני בניו עד סו כל הדורות  חתו
הקדוש ברו הוא בכבודו ובעצמו:

"'‰ Í¯„ Â¯Ó˘Â ÂÈ¯Á‡ Â˙È· ˙‡Â ÂÈ· ˙‡ ‰ÂˆÈ ¯˘‡ ÔÚÓÏ ÂÈ˙Ú„È ÈÎ
)(6
...ËÙ˘ÓÂ ‰˜„ˆ ˙Â˘ÚÏ

המסר הועבר ,א התקדי של שמירת מצוות ע"י אברה אבינו ושל האבות
האחרי אינו מחייב את הדורות הבאי (7) .אפילו לא ברית מילה של אברה
אבינו ,שעליה נכרתו שלוש עשרה בריתות) ,(8כי דר ה' אינה עני לתקדימי
היסטוריי .מה כ מחייב יהודי ויהודיה? התשובה לכ ניתנה כעבור כחמש
מאות
)(9
שנה  ‡.'‰ ÈÎ
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 .2מעמד הר סיני  מת תורה.
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"‡‡Ï .ÌÈ„·Ú ˙È·Ó ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó ÍÈ˙‡ˆÂ‰ ¯˘‡ ÍÈ‰Ï‡ '‰ ÈÎ
)(10
"ÈÙ ÏÚ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ ÍÏ ‰È‰È
"˙‡ ÈÏ Ï‰˜‰ :ÈÏ‡ '‰ ¯Ó‡· .·¯Á· ÍÈ‰Ï‡ '‰ ÈÙÏ ˙„ÓÚ ¯˘‡ ÌÂÈ
Ì‰ ¯˘‡ ÌÈÓÈ‰ ÏÎ È˙‡ ‰‡¯ÈÏ ÔÂ„ÓÏÈ ¯˘‡ È¯·„ ˙‡ ÌÚÓ˘‡Â ÌÚ‰
,¯‰‰ ˙Á˙ ÔÂ„ÓÚ˙Â ÔÂ·¯˜˙Â .ÔÂ„ÓÏÈ Ì‰È· ˙‡Â ‰Ó„‡‰ ÏÚ ÌÈÈÁ
˙‡ ÌÎÏ „‚ÈÂ ...ÏÙ¯ÚÂ ÔÚ Í˘Á ,ÌÈÓ˘‰ ·Ï „Ú ˘‡· ¯Ú· ¯‰‰Â
)(11
·¯"˙Â˘ÚÏ ÌÎ˙‡ ‰Âˆ ¯˘‡ Â˙È
חזיו אורקולי שכמותו לא היה ולא יהיה מעול ועד עול .נכרתה ברית נצח בי
הקב"ה לבי בני ותלמידי אברה אבינו ,שחיו בדורות שלפני המעמד ושיחיו
)(12
בעתיד עד סו כל הדורות.
"` jycw mr lr jceak opra zilbp dzלדבר ilitxra mdilr zilbpe...mnr
zelbda .jnn ecxg ziy`xa zeixae,jiptn lg elek mlerd lk mb .xdeh
.(13) ".zeevne dxez jnrl cnll ipiq xd lr epkln

בבריאת העול נבראו אור חומרי ואור הגנוז לצדיקי לעתיד לבוא .במת תורה
התגלה אור רוחני  אור התורה שהינו אור עול המג על העול" .כי נר מצוה
ותורה אור .(14) ".באור החמרי  הנע במהירות הגדולה ביותר המוכרת לאד
)שלוש מאות אל ק"מ בשניה(  נית לראות סמל לריצה המטורפת של האד אחר
הנאות חמריות .בגבור המהירות תקט השלוה הנפשית ויגבר טירו הדעת .האור
הגנוז מסמל את השלוה הנפשיתmipdpe my`xa mdizexhre oiayei miwicv" .
.(15) "dpikyd eifn
במעמד הר סיני התחיל להדהד קול חסר תקדי שאינו פוסק ולא יפסק לנצח.
"˜  "ÛÒÈ ‡ÏÂ ÏÂ„‚ ÏÂולא חדל .(16).שבטי ישראל קיבלו מעמד של ע‰Ê‰ ÌÂÈ‰" :
 (17)."ÍÈ‰Ï‡ '‰Ï ÌÚÏ ˙ÈÈ‰היעד הלאומי של ע ישראל נקבע עד סו כל
הדורות .את חוקת הנצח של ע ישראל חוקק הקב"ה .מטרתה א ורק להיטיב
ע בריותיו .חקיקה אנושית מבוצעת על ידי בני אד עבור בני אד  על ידי
יחיד או יחידי או גו בעל סמכות  לפי עקרונות החברה בה חוקקו החוקי.
כל מערכת משפטית שואבת את תוקפה מער משפטי עליו .עול המושגי של
המשפט אינו מגדיר ער עליו זה .עול האמונה מגדיר זאתl` epire oeilrd":
 (18) ."ei`xiבמדינה האמורה להיות דמוקרטית ,החקיקה הינה ל'הלכה' פרי רצו
רבונות הע,ואילו ההלכה הינה למעשה ובפועל פרי רצו רבונו של עול.
לרוצי ליחס לחוקי אנוש תוק ,כבוד ויקר כלחוקי התורה יאמר":מה לתב את
הבר? ...הלוא כה דברי כאש ,נא ה' !" ) (19אי לחוקי אנוש עני בתישלובת גו 
נפש .הנר" )נפש ,רוח ,נשמה( נמצא מחו לתחו עבור .חוקי אנוש ה בני חלו
כי שינוי עקרונות גורר אחריו שינוי של חוקי .היעד של חוקי התורה  חוקי ה'
הנצחיי  גו ונפש ג יחד .רק הקב"ה יודע כיצד לשלב שני אלו כדי לזכות את
)(20
בריותיו ,וזאת ע"י תורה ומצוות.
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)(21
"˘Â„˜ ÈÂ‚Â ÌÈ‰Î ˙ÎÏÓÓ ÈÏ ÂÈ‰˙ Ì˙‡Â ...ÌÈÓÚ‰
"Ô·‡‰ ˙ÂÁÂÏ ˙‡ ÍÏ ‰˙‡Â Ì˘ ‰È‰Â ‰¯‰‰ ÈÏ‡ ‰ÏÚ ‰˘Ó Ï‡ '‰ ¯Ó‡ÈÂ
)(22
. "Ì˙¯Â‰Ï È˙·˙Î ¯˘‡ ‰ÂˆÓ‰Â ‰¯Â˙‰Â
"‰Ï‡‰ ÌÈ¯·„‰ ÈÙ ÏÚ ÈÎ ‰Ï‡‰ ÌÈ¯·„‰ ˙‡ ÍÏ ·˙Î ‰˘Ó Ï‡ '‰ ¯Ó‡ÈÂ
)(23
. "Ï‡¯˘È ˙‡Â ˙È¯· Í˙‡ È˙¯Î
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""..dxqne ipiqn dxez laiw dyn

)(24

""epzip oyexita ipiqa dynl el epzipy zeevnd lk

)(25

המסר התורני מתחלק לשניי :תורה שבכתב ותורה שבעל פה .הקבלה 
מהקדוש ברו הוא בכבודו ובעצמו והמסר  לע ישראל לדורותיו  שהינ
תשתית הקיו היהודי ,נקרא שמ בישראל הלכה .אי לו לקב"ה אלא ד' אמות
)(26
של הלכה .כי  "אהב ה' שערי ציו " שערי המצויני בהלכה.

 .3הלכה

"כי כל העמי ילכו איש בש אלוהיו ,ואנחנו נל בש ה' אלהינו לעול ועד".
( אכ לכל ע יש אמונות ודעות ,חוקי ומשפטי;עליה הוא אמו ואות הוא
שומר ומקיי ,פע פחות ופע יותר .יש אמונות וחוקי התקפי זמ רב ויש
החולפי ועוברי במהרה .אבל נצחיות אי בה .רק  "יראת ה' טהורה עומדת
)(28
לעד ,משפטי ה' אמת צדקו יחדיו".
)27

יסוד העבודה ושורש האמונה התמימה בה' יתבר נעוצי
בהלכה ,שעליה אי להרהר  (29).הלכה  משורש 'הל' .משמעויות :הליכה
עקבית בדר שציוה לנו ה' יתבר שמו בעת מת תורתנו הקדושה בהר סיני לפני
כ 3,300שנה .חוקי ומשפטי ה' הנצחיי ההולכי אצל ע ישראל מאז מת
תורה ועד סו כל הדורות .פסיקה במקו ספק ,הכרעת הדי בי דעות שונות.
מאז אברה אבינו מצוו אנו ללכת בדר המוליכה לאמונה:
)(30
" ."ÌÈÓ˙ ‰È‰Â ÈÙÏ ÍÏ‰˙‰" "Í‡¯‡ ¯˘‡ ı¯‡‰ Ï‡...ÍÏ ÍÏועלינו  בניו
)(31
נאמר" :אתהל לפני ה' בארצות החיי" האמנתי"...

ההלכה  הכוללת את כל דיני התורה ,תקניה ונוהלי עיצבה ותעצב את דפוסי
ההתנהגות של חיי הכלל והפרט של ע ישראל מאז ולתמיד .המסר ההלכתי
מועבר בשני ערוצי תיקשורת בינדוריי  במשפחה ובבתי כנסיות ובבתי
מדרשות .טיב השידור והקליטה  אי דומי לה בעול.
במשפחה  "dxez epa z` cnlnd lky" (32)".ÍÈ· È·ÏÂ ÍÈ·Ï Ì˙Ú„Â‰Â
lk...zexecd lk seq cr epa oale epale el ecnl eli`k aezkd eilr dlrn
)(33
".ipiq xdn dlaw eli`k aezkd eilr dlrn dxez epa oa z` cnlnd
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ibivpl) mdl exn`...zene`d lk eqpkzp" בתי כנסיות ובתי מדרשות
mr z` milqgn ji`) ?ef dne`l beecfdl ep` mileki...(mlerd zeieaxz
lre zeiqpk iza lr exfge ekl...(mlerd zeieaxz ibivp) mdl exn` (?l`xyi
mileki mz` i` olewa oitvtvn zewepiz my mz`vn m`...zeyxcn iza
34)
"ÂÈ˘Ú È„È ÌÈ„È‰Â ·˜ÚÈ ÏÂ˜ ÏÂ˜ ÏÂ˜‰":mdl xn`e mdia` mgihad jky,mdl
(

xdn drney `ed eli`k epa oan dyxt rney `edy in lky"  היזו חוזר
 תורה שבכתב אי למסור:( אופ העברת המסר התורני לדורות נקבע כ35) ."ipiq

( כלל זה נשמר ממת תורה עד36) . ותורה שבעל פה אי למסור בכתב,בעל פה
.שנה( א תקפו הצרות והמציאות הקשה כפתה שינויי1500) .לכתיבת המשנה
.לכ דברי שבעל פה נכתבו

zqpk iyp`". היתה התפילה, לפני ההלכה,הנושא הראשו שהועלה על הכתב
d`n"."zelcade zeyecw ,zelitze zekxa :l`xyil mdl epwiz dlecbd
(37)
."xcqd lr zekxa dxyr dpeny epwiz mi`iap dnk mdae mipwf mixyre
()'שמונה עשרה'  תפילת עמידה

:כתיבת ההלכה היתה הדרגתית
zerenyd oexkf envrl azek ...`iap e` oic zia y`x xece xec lka"
envrl azek cg`e cg` lk oke .miaxa dt lr cnln `ede ,eizeaxn rnyy
lka eycgcpy mixacne rnyy itk dizekldne dxezd ixe`ian egek itk
`l (`iypd dcedi iax) yecwd epiax cre epiax dyn zenine ...xece xec
dcedi iax) `ede .dt lray dxeza miaxa eze` oicnlny xeaig exaig
ernyy miyexitde mixe`iad lke mipicd lke zerenyd lk uaiw (`iypd
lkdn xaige dlek dxezd lka xece xec lkay oic zia ecnlye epiax dynn
dyr dnle .l`xyin dt lray dxez gkzyz `ly ick ...dpynd xtq
zexizi zexvd etwz ...oihrnzn micinlzy d`xy itl ...?jk yecwd epiax
(25)
."epinkg znkg dca`e lkd z` dryd dwgce

?על מה הסתמ רבי יהודה הנשיא
(38)
""עת לעשות לה' הפרו תורת

.'dl zeyrl zr meyn jzxez extd" 
zeyrle dxez xtdl xzen ...'dl zeyrl ick dxez ixac milhany minrt
( על כ סמ אליהו הנביא כשהקריב קרבנות בהר39) ".xeq` d`xpd xac
(40)
('  )'איסור במות. למרות האיסור להקריב מחו לבית המקדש,הכרמל

 שנות תולדות ההלכה לשתי תקופות בה הועבר3300  נית לחלק את,כללית
:המסר בנאמנות
 רשימת. עקרונית  העברה בעל פה. שנה1,500  ממת תורה עד לכתיבת המשנה
(25)
." מעבירי המסר נערכה ע"י גדול המעבירי  הרמב40
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מכתיבת המשנה ועד ימינו  1,800שנה  כתיבה בלתי פוסקת .עד לכתיבת תורה
שבעל פה )מהשנה ואיל( הועבר המסר על ידי החכ המוסמ .לאחר הכתיבה
הועבר המסר ג על ידי הספר המוסמ ,ולרוב על ידי שני המוסמכי.
א כבר לפני כתיבת המשנה והתלמוד נכתבו 'מגילות סתרי' ואגרות בהלכה
)(41
הועברו מאר ישראל לגולה') .איגרתא ממערבא'(.
)(42
היצירה המרכזית של ההלכה לדורותיה הוא התלמוד  ,שמטרתו  "ixac yexit

dxez lk" (25)."oic zia lka eycgzpy mixace dizewnr xe`iae zeipynd
") (43) "dxez dpi` ,a` zia dl oi`yשאינו מקובל איש מפי איש"  הפרש פני משה(
כלל (25)"mda zkll l`xyi lk oiaiig..`xnbay mixacd lk":מכא שעיקר

ויסוד ההלכה בתלמוד.
לאחר חתימת התלמוד מתגברת הכתיבה .החל מתקופת הגאוני )'גאו'היה תואר
ראשי הישיבות סורא ופומפדיתא בבבל (.חוברו ספרי הלכה בנושאי שוני ,כשהבולט
מביניה הינו 'ספר ההלכות' של רבי יצחק אלפסי )הרי" 10131103חי בצפו
אפריקה( .א רק כעבור כאל שנה לאחר כתיבת המשנה ק אחד מענקי חכמי
ישראל שבכל הדורות  הרמב" ) 11381205חי בספרד ,מרוקו ומצרי( וחיבר ספר
הכולל את כל ההלכה  'יד החזקה' .מאז ועד היו חוברו רק שני ספרי
הכוללי את כל ההלכה  המשנה וה'יד החזקה' .בשניה נכללי ג דברי הגות.
)דוגמאות :במשנה  מסכת אבות ,ביד החזקה  הלכות יסודי התורה(.

חיבור ספרי הלכה בנושאי שוני נמשכה ג לאחר הרמב" ,כשהמפורס
מביניה הינו ספר ה'טורי' לרבי יעקב ב אשר ) 12701343חי באשכנז ובספרד(.
הספר מחולק לארבעה חלקי :אורח חיי ,יורה דעה ,אב העזר וחוש משפט.
נכללו בו רק הלכות הנוהגות בזמ שבית המקדש השלישי טר נבנה ,לכ אי בו
מרבית ההלכות מסדר זרעי )כמו:הלכות שמיטה( ,כל הלכות קדשי )קרבנות( ורוב
דיני טהרות .כעבור כארבע מאות שנה לאחר ה  'יד החזקה' חובר השלח ערו,
שעל פיו חיי שלומי אמוני ישראל עד היו.
נהוג לחלק את חכמי ההלכה שלאחר תקופת הגאוני לשניי':ראשוני' 
מרש"י )יליד צרפת   (1040רב של ישראל ועד מר רבי יוס קארו )יליד ספרד ,(1488
המורה והפוסק של ישראל' .אחרוני'  מאז ועד עתה.
א המסר התורני הועבר בתמידות ובדייקנות מדור לדור ,למה וכיצד נוצר נתק
בתיקשורת בי מקבלי המסר במת תורה לבי הדורות הבאי? למה מחלוקות
בי חכמי ישראל בפסיקה בנושאי שוני? למה הצור לחבר מידי פע ספרי
הלכה כוללני?
חכמי ההלכה המפורסמי מוני בפרקי המבוא של ספריה )יד החזקה ,טור ושלח
ערו( את הסיבות העיקריות :חורב בית המקדש וביטול בית הדי הגדול
וכתוצאה  העדר מרכז רוחני בר סמכות עליונה .גלות ופיזור שגר לקשר רופ
בי מרכזי התורה השוני .רבו תלמידי שלא שימשו כל צרכ )נעדרי מיומנות
הלכתית( שהינ ג זחוחי הלב )גאותני( ולא קלטו נכונה דברי תורה וסומכי על
בינת.
"`ly oic zia `l` ,l`xyia zwelgn oiaxn eid `l dligzn :iqei iax xn
- dyelye mixyr ly oipic iza ipye ,zifbd zkyla oiayei cg`e miray
`oipic iza x`ye .dxfrd gzt lr ayei cg`e ziad xd gzt lr ayei cg
)(44
".l`xyi zexiir lka oiayei dyelye mixyr ly
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: א.ברשת בתי די אלו נפסקו הלכות ונפתרו כל הבעיות

,l`xyia zewelgn eax -okxv lk eyniy `ly llde i`ny icinlz eaxyn"
lke .mlerl zwelgn oda oi` dlaw ixac" (45)."zexez izyk dxez ziyrpe
oicnly mixace .epiax dynn dlaw epi`y recia zwelgn ea `vnzy xac
,enikqd ixd ,olek (oixcdpq) lecbd oicd zia odilr enikqd m` - oicd on
,zexifbd oke .miaxd ixg` oicd oi`ivene aexd ixg` oikled oda ewlgp m`e
...dpwz owzl e` dxifb xefbl ie`xy ozvwn e`x m` - zebdpnde ,zepwzde
oaex xg` oiklede ,el` cbpk el` mipzepe oi`yep ...ie`x oi`y ozvwn e`xe
md(oixcdpq) milyexiay lecbd oicd zia" ."miaxd xg` xacd oi`ivene
lkl `vei htyne weg mdne d`xedd icenr mde .dt lray dxez xwir
ef  (46) "ÍÂ¯ÂÈ ¯˘‡ ‰¯Â˙‰ ÈÙ ÏÚ" :xn`py ,dxez dgihad odilre .l`xyi
zcd dyrn jenql aiig ezxezae epiax dyna oin`nd lke .dyr zevn
zwelgn
dzid
`l
miiw
lecbd
oicd
zia
didyk
...odilr
dfe xqe` df ...l`xyia zwelgn dzax lecbd oic zia lhayn...l`xyia
(47)
."xizn
?'סמיכה' מהי.בסנהדרי ישבו חכמי שנסמכו
jixv dyely ly oic zia e` dphw oixcdpq cg`e lecbd oicd zia cg`"
mirayd oke...ryedi jnq epiax dyne .jenqd itn jenq odn cg` didiy
eknq mipwfd oze`e .dpiky odilr dzxye mknq epiax dyn-mipwf
.epiax dyn ly epic zia cre...yi` itn yi` oikenqd e`vnpe...mixg`l
yie jenq z` ixd:el mixne`e iax el oixewy...?zexecl dkinqd `id cvike
 לאחר מרד, בוטלה ע"י הרומאיdkinqd (48)."zeqpw ipic elit` oecl zeyx jl
 ועיר, וכל הנסמ  יהרג,"שכל הסומ  יהרג:( שגזרו135 בר כוכבא )סמו לשנת

 בגיל מעל תשעי. התנא הקדוש יהודה ב בבא הפר צו זה."שסומכי בה תיחרב
סמ חמישה זקני והרומאי "נעצו בו שלוש מאות לונביאות של ברזל
(49)
."ועשאוהו ככברה
אמנ הסמיכה בוטלה א העברת המסר ההלכתי נמש וימש עד סו כל
 רבי, רבי עקיבא, עזרא הסופר, ע כל גאוניות של חכמי ההלכה )משה רבנו.הדורות

 מר והרמ"א ורבי רבי אחרי( ה לא יצרו, בעל הטורי," רמב," רי,יהודה הנשיא
.מסר אלא העבירו נאמנה מסר אלהי נצחי
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עולמה של ההלכה הינה קודש הקדשי של ע
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ישראל .חכמי

ההלכה נמשלו ללויי המשוררי שעל הדוכ בבית המקדש .בעולמה של ההלכה
קייימת השאיפה "לאסוקי שמעתתא אליבא דהילכתא" )) (36להעלות שמועה על פי
)(50

ההלכה".להורות כדת וכהלכה"(.

"חותמו של הקדוש ברו הוא  אמת")(51המחתימי את לימוד התורה ,לש
שמי ,בחותמת זו .המסיקי מסקנות התואמות את ההלכה המקובלת 
באמצעות השכל שהינו אחת המתנות הנפלאות ביותר שנת היוצר לאד  וזאת
בויכוחי סוערי על ידי "תלמידי ותיקי" שתכונותיה :יראי שמי ויראי
חטא ותלמידי חכמי .אלו ה תלמידי משה רבנו .כל הלכה שה פוסקי או
מלמדי כאילו ניתנה למשה מסיני (52) .א בתנאי:
"כל מחלוקת שהיא לש שמי סופה להתקיי...איזו היא מחלוקת שהיא לש
שמי? זו מחלוקת הלל ושמאי") .(53מחלוקת אשר בסופה יהפ הספק לפסק.
הפסיקה מבוססת על רצ מתמיד של מה שנתקבל מאז מת תורה" ,שהקבלה
והמעשה  עמודי גדולי בהוראה ובה ראוי להיתלות".(54).
אחד מחכמי ההלכה במאה השני האחרונות סיכ זאת כ:
"miig miwl` ixac...miwqetde mipe`bde mi`xen`de mi`pzd zwelgn lke
dxezd lke .dxedhde dyecwd epzxez zx`tz `id z`f ,`axc`e...dnd
edfe ,dfn df mipeyn zelewdyk `id xiyd zx`tze dxiy z`xwp dlek
.(55) ".zenirpd xwir

תפארתה של תזמורת על ריבוי קולות ומבחר כלי ,ההלכה  מגוו דעות לש
שמי .זאת תזמורת אדירה עליה שר משורר התהילי:

"הללוהו בגבורותיו ,הללוהו כרב גדלו
הללוהו בתקע שופר ,הללהו בנבל וכנור
הללהו בת ובמחל ,הללהו במני ועגב
הללהו בצלצלי שמע ,הללהו בצלצלי תרועה
כל הנשמה תהלל יה ,הללהו יה!" ).(56

 .4שלח ערו

" ."jexr ogly  "Ì‰ÈÙÏ ÌÈ˘˙ ¯˘‡ ÌÈËÙ˘Ó‰ ‰Ï‡Âהספר הכולל בתוכו
הוראות לחיי אד מישראל בכל הזמני והמצבי האפשריי ,מקשירת שרוכי
נעליי ).(59ועד מות על קידוש הש).(60שמות החלקי והמיספור של 1705
הסימני שבו  זהה לזה של ספר ה'טורי'.
'שלח ערו' הפ למושג הכולל שלושה רובדי של מחברי שוני.1 :רבי יוס
קארו )המכונה מר או המחבר( ,הפוסק לכל בית ישראל .את ספרו הוא קרא 'שלח
ערו'.2 .רבי משה איסרליש )המכונה הרמ"א( .את הגהותיו ל'שלח ערו',לפי מנהגי
האשכנזי ,הוא קרא 'המפה'.3 .פרשני חכמי ישראל רבי) .המכוני 'נושאי
כלי'(

)(57

)(58
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מר

רבי יוס קארו יליד ספרד )רמ"ח   (1488לאחר גירוש ספרד ) (1492נדד בקהילות
ישראל )אדריאנופול ,קושטא ,שאלוניקי ,מצרי ( והגיע לצפת  ) ,(1536שהיתה אז מרכז
תורה גדול בהלכה ובקבלה .מיד נתמנה לחבר בית דינו של רבי יעקב בי רב ,אשר
חידש את 'הסמיכה' .ומר היה בי הראשוני שנסמכו על ידו .לימי ירש את את
תפקיד ראש בית הדי של חכמי צפת ,ששימש כבית די מרכזי לתפוצות ישראל.
מר חי ופעל בשני עולמות ,הנגלה  עול ההלכה ,והנסתר  תורת הסוד,
הקבלה .מצרו עולמות אלו ניזונה יצירתו המפוארת רבות הפוארות .חונ הדעת
שזיכה אותו במנת משכל מעל ומעבר )כונה"גאו הדור"( ,העניק לו ג רובד
פעילות על  שכלי.
"והלוא ל למינדע! )עלי לדעת( דקב"ה )אשר הקדוש ברו הוא( וכל בני מתיבתא
עילאה )וכל בני הישיבה העליונה( משדרי ל של! )שלו( נביאי מהימני ,תנאי,
אמוראי...שואלי ואמרי :מאי האי?! )מי זה( ...משיבי ואמרי :האי ריש מתיבתא
רבא דאר ישראל ,פסקנא )הפוסק( רבא דאר ישראל ,מחברא )המחבר( רבא דאר
ישראל .יוס המכונה קארו ,דמל מלכי המלכי חפ ביקרו.(61) ".
מר ציפה לקדש ש שמי ולעלות על המוקד כרבי עקיבא .ה'מגיד מישרי'
הבטיח לו":ובכ תזכה לאיתוקדא )להישר( על קידוש שמי ,ואפר יהיה צבור על
גבי המזבח") .(62זה לא נתקיי והוא הוציא נשמתו בטהרה בצפת בגיל ) 87של"ה 
 .(1575בספר 'מגיד מישרי' הוא מספר על מחזות שדי בה נגלו לו רזי תורה
ואלו התוו את דרכו בכתיבה .בנשמתו הטהורה נקלטו ניצוצות קדושה
שהתנוצצו אז למכביר בעיר הקודש צפת ,בה זהר ה'זוהר' הקדוש במלוא זוהרו.
הוא חי בחברת של קדושי עליו .רבי יוס טאיטצק ,מגדולי חכמי הדור ,רבי
שלמה אלקב  ,הפייט של "לכה דודי" ,רבי יעקב בי רב רבה של צפת ,רבי משה
קורדובירו )רמ"ק( ורבי יצחק לוריא )האר"י הקדוש(  גדול המקובלי  עמו פלפל
בהלכה .החיד"א מצטט את האר"י הקדוש שקבע כי נשמתו של מר היתה נשמתו
של רבי יהודה ברבי אלעאי" ,ראש המדברי בכל מקו" ) .(63נשמות אלו נחצבו
מהיכל האצילות ולכ הפ מר לראש המדברי בעולמה של הלכה .כשנוצר צור
בספר הלכות שיסכ את כל הדיני ויגלה שרשיה  כי פגעי הגלות פגעו קשה
בגופו וברוחו של ישראל  נטל מר משימה זו בחרדת קודש.
"zexv dnke epkld dlebae ilk l` ilkn epwxed ,minid epl ekx` ik idie
zlf`e.(64)"einkg znkg dca`e":epizepeera epa miiwzp ik cr...zetekz zexexv
oi` zexezk `l` zexez izyk dxezd ziyrp `l ik .dicnele dxezd ci
dkeane wtq....dipice dihtyn xe`iaa mi`vnpd mixtqd aex zaiql xtqn
in xaige azk xaky dn lteke envrl xtq xagn cg` lk zeida dax
llek xtq xagl iznkqde...exiag eazky dn jtida oicd azek e` ,encwy
iwelig lk mr ,`xnbd on mdi`vene mdiyxy xe`iaa .mibdepd mipicd lk
.(65) "...miwqetd zexaq

האגדה מספרת:על 'המכרז' לעריכת השלח ערו ,שהוצא בשמי',התמודדו'
שלושה מועמדיחכמי ,גדולי תורה ,יראי שמי וקדושי עליו ששמ
יוס:רבי טאיטצק ,רבי אב לב )מהריב"ל( ורבי קארו .האחרו "זכה במכרז" מפני
)(66
ענותנותו היתרה .זאת מידתו המובהקת של משה רבינו.
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לש ריכוז כל הדיני הנוהגי חיבר שני ספרי' :בית יוס' ו'שלח ערו'.
בראשו ריכז את כל המקורות ההלכתיי  "משנה או ברייתא או תוספתא או
מימרא בתלמוד בבלי או ירושלמי או בספרא או בספרי או במכילתא .וא הוא
מוסכ וא הוא מחלוקת תנאי או אמוראי" .הספר הודפס בתו ספר
ה'טורי' )בכל עמוד ב'טור' לצד ההלכה נדפס ה'בית יוס'( והינו תיעוד לכל ההלכות
הנכללות בו .בשני  "אפסוק הלכה ואכריע בי הסברות .כי זהו התכלית  להיות
לנו תורה אחת ומשפט אחד" ,והוא נדפס בנפרד .כ חיבר ספר ובו ציו המקורות
ל'יד החזקה' של הרמב" ,בש 'כס משנה'.
מר הועיד את שלחנו הטהור לכל בית ישראל לקטני ולגדולי כאחד.
"...התלמידי הקטני יהגו בו תמיד וישננו לשונו בעל פה .ותהיה גירסא
דינקותא)הלימוד מקטנות( מסודרת בפיה מקטנות הלכה למעשה...כי כאשר
)(67
ישאלו לתלמיד חכ דבר הלכה לא יגמג בה".
פסיקתו של מר מבוססת על פסיקותיה של הרי" )רבי יצחק אלפסי( ,הרמב"
והרא"ש )רבי אשר ב יחיאל  חי באשכנז ובספרד  ,(13271250כשהכרעותיו מבוססות
על רוב מבי השלושה .בהעדר פסיקה של חכמי אלו בנושא מסוי ,הוא
מסתמ על רוב דעות של חכמי אחרי.
ההלכות בשלח ערו מובאות מהמקורות בסגנו המקורי ,בעברית או בארמית
או בצרו השניי .הניסוח קצר וממצה ,ובהשמטת משא ומת הלכתי ותיעוד
לפסיקה .בניגוד לרמב" אי מר מביא דברי הגות בשלח ערו ,למעט מקרי
)(71
מועטי ,כגו ,תפילה ) ,(68סוכה ) (69ברית מילה ) (70וצדקה.
שני ספרי הלכה מרכזיי )המשנה והשלח ערו( והספר המרכזי בעול הנסתר
)הזוהר( נכתבו באר ישראל ,בגליל .ויש מחכמי הסוד הטועני שהגאולה תחל
בגליל" .ובא לציו גואל" ,במהרה בימינו אמ.
השלח ערו הודפס לראשונה בויניצה שבאיטליה בשנת שכ"ו ) (1565ומיד נתקבל
בכל תפוצות ישראל ,כי אכ מר היה תלמיד מובהק של משה רבינו וכל מה
שכתב נית בסיני."dxeabd itn ,dyn itn epzipk jexr oglya eixac lk" (72).
"."dpikyd lr wlegk eilr wlegd lke...epkeza midl` `iyp

)(73

על מר משלו חכמי ישראל שבספרד".Â˘Ú˙ ÌÎÏ ¯Ó‡È ¯˘‡ ÏÎ ÛÒÂÈ Ï‡ ÂÎÏ":

(74

)
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תוכ העניני בשלח ערו
הלכות
חלק מספר
%
הסימני
אורח
חיי

697

41

יורה
דעה
)איסור
והיתר(

403

24

אב
העזר
)דיני
אישות(
חוש
משפט
)דיני

178

10

427

25

ממונות(

סה"כ

1705

100%

קריאת
כפי,
סעודה
מנחה

הנהגת אד בבוקר ,ציצית ,תפילי,
שמע ,תפילה וברכותיה ,נשיאות
קריאה בספר תורה ,בית הכנסת,
וברכותיה ,שאר ברכות ,תפילת
וערבית ,שבת ומועדי ישראל.
כשרות ,מתנות כהונה ,איסור עבודת
כוכבי ,ריבית ,גלוח ולבוש ,טהרת
המשפחה )נידה( ,מקואות ,נדרי ושבועות,
כבוד אב וא ,כבוד רבו ותלמיד חכ,
תלמוד תורה ,צדקה ,מילה ,עבדי ,גרי,
ספר תורה ומזוזה ,שלוח הק ,חדש וערלה,
כלאי )איל ,כר ,זרעי ,בהמה ובגדי 
שעטנז( פדיו הב ופדיו בעלי חיי ,חלה,
תרומות ומעשרות ,מתנות עניי וראשית
הגז ,נידוי וחר ,ביקור חולי ,רפואה
ואבילות.
פריה ורביה ,אישות:קידושי ,נשואי
וגירושי ,יבו וחליצה ,אונס ומפתה
וסוטה.
דייני ,עדות ,הלואה ,טוע ונטע ,גביית
מלוה וחוב ,אפותיקי הרשאה ,ערב ,חזקה
במטלטלי ובקרקע ,שכני ,שותפות ,שליח,
מקח וממכר ,אונאה ,מתנה ,אבידה
ומציאה ,פריקה וטעינה והולכי דרכי,
הפקר ונכסי גר ,נחלות ,אפוטרופסות,
פקדו ,שומרי שכר ואומני ,שוכר ,חכירות
וקבלנות ,שכירות פועלי ,שאלה ,גניבה,
גזילה ,נזיקי ,איבוד ממו חבירו ומוסר
ומלשי ,נזקי ממו ,חובל בחבירו ושמירת
הנפש.

תכנית לימודי חדשית בספר שקבע מר :

"לחלקו לחלקי שלושי ,ללמוד בו בכל יו חלק אחד ,ונמצא שבכל חודש הוא
)(67
חוזר תלמודו .ויאמר עליו:אשרי מי שבא לכא ותלמודו בידו"
על השלח ערו יאמר:

" השלח הטהר לפני ה' "

)(75

מסובי ליד השלח ערו

הרמ"א

נספח א'

רבי משה איסרליס )ידוע בכינוי:הרמ"א( יליד מזרח אירופה )ר"צ   .(1530בגיל עשרי
נבחר לרב עיר שהיתה מרכז תורני )קראקא( ,בהיותו אחד מגדולי ההלכה בדורו.
חיבר ספרי בנושאי רבי:פרשנות המקרא ,הלכה ,אגדה ,קבלה ,אסטרונומיה
ופילוסופיה .הוציא נשמתו בטהרה בדמי ימיו )של"ג .(1572
כמו מר סבר לחבר ספר הלכות עדכני שיהיה סמו ל'טור' ומשלימו .לספרו קרא
בש 'דרכי משה' .במהל עבודתו נוכח שמר כבר קדמו בספריו':בית יוס' ו'שלח
ערו' ,א הוא החליט לסיי ולפרס את ספרו  הסיבות:
mpevx" xy` micinlz xear "zervdd jxe` `la mixacd lk `iadl".1
(oxn ly) eixac lr iztqedy".2 "zery hrna zg` lbx lr dxezd cenll
xagnde ...mipexg`d zeaeyze mipe`bd zeaeyz daxd izazk...dnke dnk
'it lr mewn lka dkld (oxn) wqte :xwird `ede".3"einin de`x `l 'sqei zia
`l dxezd ixic` x`yle... y"`xde m"anxde s"ixd...micr dyelye miipy
df ici lre .(fpky`) "zepicnd el`a xy` mibdpnd lk xzq ...mdilr yg
ixac itl ,(dkldd itl) `zklidc `ail` opi`y mixac daxd eixtqa ehytzp
xy`... fpky` ipaa minqxetnd miwqetd mde ,mizey ep` mdininy minkgd
exn` xake...mdipa ipan ep` xy` ztxv inkge zetqezd ixac lr epap mlek

s` - axrn ipae gxfn ipa oia mixac daxd ik dkxal mpexkf epinkg
)(76
."el` mipexg`d zexeca oky lk -mipey`xd zexeca
הרמ"א התנגד לשיטת הפסיקה של מר לפי שלושת הענקי כי אי זה תוא את
הכלל  "הילכתא כבתראי") .ההלכה כאחרוני( .לכ החליט לעדכ את ה'שלח ערו'
)(76
ולהוסי עליו את מנהגי יהדות אשכנז.

"אמר משה" :בהיות כי הגאו המחבר ,בית יוס ושלח ערו שלו,חכ עדי
מנביא ,טבח טבחו ,ער שלחנו ,לא הניח אחריו מקו להתגדר בו ,לולי ללקט
דברי האחרוני ולהורות דר המנהגי שנהגו במדינות אלו .באתי אחריו לפרוס
)(77
מפה על שלח ערו שחיבר".
במהדורות השונות של השלח ערו מופיעות הערותיו של הרמ"א בקידומת
"הגה"בגו השלח ערו .אי הרמ"א רואה במה שכתב פסיקה סופית ומוחלטת.
את תפקיד הפסיקה בכל מקרה הוא משאיר לאיש ההלכה הנשאל לפי הכלל" :אי
לדיי אלא מה שעיניו רואות".

נספח א'
מסובי ליד השלח ערו
"xac lkae .inr ewenipe enrhe ,(mibdep dkk) 'bedp ikd' xac lk lv` izazke
d`xp' izazk f`e invrn (ok m` `l`) izxn` `l m` exne` my eilr izazk
.hi aei`) ."izbeyn oilz iz`" - izirh ile`a m`e .inya `xwp zeidl ,'il
`nzq aezk` m` : iz`xi ...izbbye ipegxq mixg`a dlzp `di `le .(.c
.inr ewenipe `nrhe ,(mibdep dkk) ,'bedp ikd' - xac lk lv` izazke" jxca
'`ny'-a `le (zinzq dwiqt) 'ixa' m` ,exne` my eilr izazk xac lkae
)`ozip dzrne ,ixac lr iny zelrdl izxn` okl...ilr eknqi ile` ,(ile
.(76)"jenqie `eai - ilr jenql dvexde ,ixn` lr welgl dvexd lkl zeyxd

"ip` `le mi`yx mdy ,(izrc z`)elaw :mixg`l xne` `l dpde
"!?ecia dgni in-welgl dvexde ,jenqie `eai ilr jenql dvexde
והרמ"א מצטט את הכלל הגדול  בו מסתיימת מסכת מנחות  "אחד המרבה ואחד
)(78
הממעיט ובלבד שיכוי לבו לשמי".

אכ באותה מידה  מידתו של משה רבנו  הצטיינו שני ענקי הלכה מר והרמ"א 
ענוה ,ולכ זכו לשותפות נפלאה שכבר מחזיקה מעמד למעלה מארבע מאות שנה
ועוד הדר ארוכה .היש תקדי לשותפו ארוכת טווח כזאת בעול העסקי?!

נושאי כלי

"ויבא דוד אל שאול ויעמד לפניו ויאהבהו ויהי לו נשא כלי" .כ נקרא הנושא
כלי מלחמתו של אדוניו בקרב.המושג הושאל ל'מלחמתה של תורה' והושל על
חכמי ישראל בתקופות שונות מאז פרסו ה'שלח' ועד היו ,מעדות שונות
בגלויות שונות  שעסקו ועוסקי בפרשנות ה'שלח' .ה פירשו ,הוסיפו ,השלימו,
נחלקו או הגנו על פסיקותיו וציינו מקורות ההלכות .במהדורות הנפוצות של
ה'שלח' הודפסו דברי חלק מה .טר הודפסה מהדורה ובו דברי כל נושאי
הכלי.
)(79

רשימה חלקית' :מג אברה'  רבי אברה אבלי גומבינר' .טורי זהב'  רבי דוד
הלוי' .ביאור הגר"א'  רבי אליהו ,הגאו מוילנא' .באר הגולה'  רבי משה רבקש.
'שערי תשובה'  רבי חיי מרדכי מרגליות' .מחצית השקל'  רבי שמואל קעלי.
'באר היטב'  רבי ישעיה הלוי ,רבי יהודה אשכנזי' .ש"'  רבי שבתי כה' .ער
לח' רבי יעקב קאשטרו' .הגהות רע"א' רבי עקיבא איגר' .פרי מגדי'  רבי יוס
תאומי' .משנה ברורה'  רבי ישראל מאיר הכה המכונה 'חפ חיי'' .כ החיי'
רבי יעקב חיי סופר' .שתילי זיתי'  רבי דוד משרקי )מזרחי( .

מסובי ליד השלח ערו
מאז פרסו השלח ערו מנותבי חיי היהודי המאמי בזיקה לארבעת חלקיו.
תחילתו של הספר במסר של התנהגות חיובית "יתגבר כארי לעמוד בבוקר
לעבודת בוראו" )הפתיחה(.סיומו  במסר של מניעת התנהגות שלילית  של 'בא לי',
של 'אני עושה מה שאני רוצה' .האומר" :הריני מסכ בעצמי ומה לאחרי עלי
בכ? ...איני מקפיד בכ!...והנזהר מה  עליו תבוא ברכת טוב" )מלות הסיו ( .יש
בקרה מתמדת של ה' יתבר על התנהגות האד":עי רואה ואוז שומעת וכל
מעשי בספר נכתבי" (80).ה'שלח' הינו מפרט התנהגות אחיד לחיי היו יו של
יהודי החיי בארצנו הקדושה או המפוזרי ברחבי תבל ,בי עמי ותרבויות
שונות ומשונות .יהודי ק בבוקר לעבודת הבורא .במבצר רב העוצמה של עמנו 
בית הכנסת  הוא מתעט בטלית ומניח תפילי )בחול( ועובד עבודה שבלב 
תפילה .במש היו הוא חי כדת וכהלכה לפי 'אורח חיי' יהודי .הוא מתפרנס
מיגיע כפיו לפי תקני יושר כמפורט ב'חוש משפט' .בלילה הוא לומד תורה כנקבע
ב'יורה דעה' .בשבת קודש ובמועדי ישראל מתעלה הנר" )נפש ,רוח ,נשמה( שלו עקב
ניהול 'אורח חיי' מתוגבר בקדושה וטהרה .חיי האישות  שתחילת ב 'אורח
חיי' ,המשכ ב'אב העזר'  מתוכנני לפי הלכות טהרת המשפה ב'יורה דעה'.
המבנה הכלכלי של החברה היהודית מעוצב ומיוצב ב'חוש משפט'.
)(81
על השלח ערו  על רובדיו  יאמר" :זה השלח אשר לפני ה' ".
נספח א'

.5קידוש הש

ולא תחללו את ש קדשי ונקדשתי בתו בני ישראל אני ה' מקדשכ" ) .(82מלה
אחת בתורה ממנה לומדי את מצות עשה הקשה ביותר לקיו'קידוש הש'.
כאשר אברה אבינו בחר למסור את נפשו ולהיזרק לכבש האש ,נברא ביקו
מימד חדש ,נוצר בתולדות אנוש מרכיב אנושי חדש ,נולדה תכונה נפשית חדשה.
זה מסר אשר ישנה את פני החברה האנושית בכדור האר  .תלמידי אברה אבינו 
האמוני עלי אמונה  קוראי לכ 'מסירות נפש '.תכונה נפשית זאת מופנמת
בנשמתו של כל יהודי .דח זה אינו נית להיחקר במונחי שכליי  מדעיי ,כי
הוא מצוי ברובד נפשי שהינו מעבר לגבולות השגת דעת אנוש .הוא מעוג בקשר
המתמיד בי נשמתו של כל יהודי לבי הקדוש ברו הוא .בעת מת תורה נצטוינו
להפו את תכונת מסירות הנפש למצות עשה  'קידוש הש' .כל מהל תולדות
ע ישראל מתמצה בקיו מצוה זו מאז אברה אבינו ועד השואה ועד לימינו .זה
סוד הקיו של ע ישראל וכושר ההישרדות בתנאי קשי שאי לה תקדי
אצל עמי אחרי בתבל.
מצות קידוש הש שונה מכל המצות האחרות .קיומה ,במקרי קיצוניי ,מותנה
בהקרבת החיי .המצוה ממוקדת בשני מוקדי  עליה נעקדו ,נעקדי ועוקדי
עצמ יהודי  מוקד המות ומוקד החיי.
במות  עקידת כל הגו ,הפסקת חיי העול הזה והנצחת הנשמה בעול הבא,
שמהותו בלתי מובנת לב תמותה" .עי לא ראתה אלהי זולת ,יעשה למחכה לו".
)84
() (83על הנהרגי על קידוש הש נאמר "אי כל בריה לא יכולה לעמוד במחיצת "
.

בחיי  עקידת יצרי ותאוות .חיי קדושה וטהרה כהלכה.

מסובי ליד השלח ערו
בלימוד ובקיו מצוה זו קיימת הכרעה קשה בי שני כתובי המכחישי זה את זה
"ושמרת את חקתי ואת משפטי אשר יעשה את האד וחי בה אני ה'" ) .(85
נספח א'

"ולא שימות בה"
"ונקדשתי"  ימסור עצמו על מנת למות.
).(86

לש ידיעת הכתוב השלישי המכריע ביניה) ,כיצד לנהוג למעשה במקרי קיצוניי?(

יש ללמוד את הסוגיה לעומקה במקורות )(87כי היא מיסודי האמונה .א נדלה טיפה
מ הי ונוסי:

קידוש הש במות
"`ly oixdfene...dfd lecbd myd yeciw lr oieevn l`xyi zia lk
z`fd dpen`d mqxtl mieevn epgp` xy` devnd z`f oipre" (88)."ellgl
jnvr xeqn" (89)."dzinl epnvr xeqnp la`...cgtp `lye mlera zizin`d
,qpd zpn lr envr xqend lky ,zenl zpn lr envr xeqni...iny ycwe
)(90
`."qp el oiyer oi

כללית  אד מישראל חייב לרדו אחר קיו מצוות .לא כ לגבי מצות קידוש
הש במות .שכ א אד חי במקו שיאל למות על קידוש הש "el`n `viy
."qpe` `la ezxez miiwle ezc cinrdl leki `edy mewnl jlie zenewnd

)(91

קידוש הש בחיי
"`le cgt `l - mlera xac iptn `l devn dyr e` ,dxiarn yxetd lk

z` ycwn df ixd...`ed jexa `xead iptn `l`-ceak ywal `le ,d`xi
)(88
".myd
השלח ערו הינו מיפרט לחיי קידוש הש של הפרט מישראל ושל כלל ע
ישראל .מר הקדיש בשלח ערו לקידוש הש במות רק סימ אחד ) ,(92קצר מאד.
יתר הסימני מוקדשי לחיי קידוש הש .

אי בעול תקדי לע שאיבד את מולדתו ,את חרותו המדינית המשי לחיות לפי
מערכת חוקי יעודית  נצחית משלו .שפה שבחיי יו יו לא היתה שגורה בפי
היהודי במש  2,500שנה  מאז חורב בית ראשו  קמה לתחיה .למה? כי ההלכה
הוליכה ומוליכה אותנו“ .מאת ה' היתה זאת היא נפלאת בעיננו" ).( 93
"והתגדלתי והתקדשתי ונודעתי לעיני גוי רבי וידעו כי אני ה").(94

.6על החולשה שבעצמה ועל עצמת החולשה

"ואנכי עפר ואפר" ) (95מכריז במלוא הענוה ,אבי המאמיני אברה אבינו.
"ה' הוא האלהי") (96מכריזי יהודי במעמד קידוש ה' בהר הכרמל ובכל הדורות.
)(97
"כחי ועצ ידי עשה לי את החיל הזה"

"בכח ידי עשיתי ובחכמתי כי נבנותי

)(98

מכריזי במלוא הגאוה עובדי אלילי החומר והסוגדי לאידיולוגיות למיניה.
מכריזי מומחי הטכנולוגיה למיניה :אנשי המחשב ,ההייטק והגולשי
באינטרנט .מכשירי אלו טובי המה כשלעצמ ,כשה כפופי ליראת ה'.

מסובי ליד השלח ערו
היתכ דוקיו בי תפיסות עול אלו?

נספח א'

"m` .milyexie (l`xyi ux`a i`nexd aivpd ayen .zilil` xir f`) ixqiw
ixqiw daxg .oin`z l`-odizy eayi ,oin`z l`-odizy eaxg:mc` jl xn`i
d`ln`" :xn`py .oin`z -ixqiw dayie milyexi daxg ,milyexi dayie
.(99)"daxgd
)(100
`".ef daxg ef d`ln m` ,ef daxg-ef d`ln m

שתי מעצמות חובקות תבל יעד היה לתק ולעצב עול חמרני במלכות אלילי 
רומא ורוסיה הסוביטית .רומא היתה אחת האימפריות האדירות בתולדות אנוש.
לגיונותיה ע הנשר כבשו את מרבית אירופה ,קדמת אסיה וצפו אפריקה ושלטו
בה ללא מצרי .רוסיה היתה איפריה ע צבא של מיליוני חיילי ,פצצות אטו
ואצמעי השמדה המונית .כרעו והשתחוו לאליל אחד  קומוניז .בכל נפש ובכל
מאד הגשימו הקומוניסטי הלכה למעשה":אמר נבל בלבו:אי אלהי").(101
למע עקרו מנובל זה שפכו ד כמי של מיליוני בני אד .שתי המעצמות דכאו 
במלוא האכזריות כל סטיה ממה שנקבע ע"י קבוצת שליטי בכל תחו .מרד
ספרטקוס ברומא וסיביר ברוסיה מהווי דוגמא לישו ללא מצרי של הברכה
לעשיו  ."‰ÈÁ˙ Í·¯Á ÏÚ":בשתיה כפרו בעקרו "חביב אד שנברא בצל" .לא
רצו לשמוע מפי היהודי את המושג  נשמה .האמינו שהאד הוא רק גוש עפר.
האמינו ) "xab mil`c lk":החזק גובר(.
תחילת של מעצמות בכח הנשק .עצמת מבוססתת על לגיונות ,על דיביזיות.
צבאות הצועדי בס במצעדי בה מפגיני את נשק .חרותו של ע ישראל
מתחילה ביציאת מצרי ,בשחיטת כבש  אליל מצרי  לקרב פסח .חרותינו
מסומלת בחולשה חמרית כמו מצה )'נהמא דמהימנותא' ,לחמו של הקדוש ברו הוא(
וסוכה )'צילא דמהימנותא' ,צילו של הקדוש ברו הוא( ובעצמה רוחנית  מת תורה.
אכ מגלגלי חובה ע"י חייב .ברומא וברוסיה השתמש הבורא כשבט חובלי
להעניש את ע ישראל .שתיה עשו את מיטב המאמצי לבער ,להכחיד ,לשרש
ולשרו את נשמת ע ישראל .רומא החזיקה מעמד כאל שנה .רוסיה הסוביטית 
רק שבעי וארבע שני .ע ישראל חי וקיי וממשי להיות מעצמה רוחנית מזה
כארבעת אלפי שנה ,מאז אברה אבינו .התנ" נפו בכל שפות אנוש יותר מכל
ספר אחר שפורס אי פע בתולדות האד .המצה והסוכה שלנו נשמרי
וקיימי ,עצמה צבאית חולפת .ההלכה הוליכה ומוליכה אותנו  בנתיב סלול
בבטחה בו צועדי בדרכ בקודש  שלומי אמוני ישראל" .מאת ה' היתה זאת היא
). (102
נפלאת בעיננו"

.7יחד שבטי ישראל

"‡ !?(103)"‰ÎÈמהדהדת קריאתו של הקב"ה לאד .והאד בורח ומתחבא מפחד
להתמודד ע האמת" .לא ידעתי נפשי" ) (104זועק האד ב דורנו  המכונה 'מודרני'
 המנוכר לכל ,ובעיקר לנפשו ,לנשמתו" .ואני בתו הגולה" (105).האני הפנימי העצמי
שלו נמצא בגולה ,שבוי באזיקי אשליות .האד הראשו התנכר לקדוש ברו הוא 
שחננו בתבונה רבה  ופנה לדעתו של נחש.
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מה מנחה ומעצב את האד ב העיד הנוכחי ,עיד הקשקשת והפטפטת?
הדיבור הינו אחת המתנות הנפלאות ביותר שהעניק הבורא לאד .הטכנלוגיה
המודרנית מאפשרת להשתמש במתנה זו להשכיל בכל תחומי המדע ללא הגבלה.
הישו בפועל  תיקשורסומת )תיקשורת ופירסומת( השוטפת מוח של בני אד
וקובעת דרכי התנהגות בכמעט כל תחומי החיי,חדשי לבקרי ללא אמונת.
לקב"ה כלל לא מתיחסי.

מעול לא נפלט מפיה של כה מעט אנשי מלל כה רב וכה חסר
מוב ותוכ לאזניה של כל כ הרבה יצורי אנוש.

אי אמצעי בקרה יעילי על הבוחשי בקלחת התיקשורסומת ,על הדברני ,על
הפרשני ,על הפירסומאי  מעצבי דעת הקהל ועל השימוש במכלול אמצעי
הטכנולוגיה .העומדי בראש כל ההמולה הזאת הינ לרוב בני בלי ש המדברי
גבוהה גבוהה ומפחדי מהצל של עצמ .גזלו ושדדו  לאור יו ובחשכת לילה 
)(106
מהאד את אחת המתנות הנפלאות ביותר שהבורא העניק לו:בחירה חפשית.
האד נתפס כנתו סטטיסטי ,צרכ של מוצרי ושרותי .הנשמה כלל לא מובאת
בחשבו .התא המשפחתי הול ונהרס .העתיד לוט בערפל של :שקרי מוסכמי,
)'אידיולוגיות'( של פחד כמוס מפני אמצעי השמדה המוניי :אטומיי,ביולוגיי
כימיי .של אי ודאות לגבי עתיד המי האנושי על כדור האר עקב הנדסה גנטית.
התוצאה הפיכת האד המודרני ,המתיהר כמשכיל ,לסכל.
הולכת ונוצרת חברת עבדי אומללי המכורי לסמי ולאלילי ,מעשי ידי אד,
אינספור .נוצרת מהדורה מורחבת של דור הפלגה .התוצאה של העדר יראת ה' 
אד מבולבל מלא עצבו ,עצבנות ,פחדי אינספור ,כליות ללא מוסר ,עצבי
מתמוטטי ולב משתב  .מומחי רבי 'מטפלי' בתחלואי הנפש .פרנסת מצויה
בשפע ,מזור לנפש  אי.
)(107
"‡ "ÈÂ‚¯‰Â ‰Ê‰ ÌÂ˜Ó· ÌÈ‰Ï‡ ˙‡¯È ÔÈהעדר יראת אלהי הורגת את
צל אלהי שבאד .אי הוא מודע להיותו נהפ מבחיר היצירה לאחד מבעלי
החיי שבעול.
" (108)"È‰עונה אבי המאמיני  אברה אבינו ,ב דור הפלגה  לקריאתו של
הקב"ה .אנו ממשיכי דרכו .ליהודי הרוצה בכ יש אורח חיי יציב,מסילת ישרי
סלולה היטב ,יש דר  דרכה של תורה הגורסתin `l` oixeg oa jl oi`y" :
 (109) "dxeza wqeryוהתובעת קיו מצוות כהלכה בכוונה כדי לעצב אד יהודי
מאוז בנפשו ,ברוחו ובנשמתו .מיהודי אלו מורכב ע ישראל אשר בטבעו
מוטבע הסווג  'מעל הטבע'.
"È‰ÈÂ ÌÈÈÁ ˙Ó˘ ÂÈÙ‡· ÁÙÈÂ ‰Ó„‡‰ ÔÓ ¯ÙÚ Ì„‡‰ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ '‰ ¯ˆÈÈÂ
 .(110)"‰ÈÁ ˘ÙÏ Ì„‡‰המושג חיי והתישלובת גונפש אינ מובני לשו
אד ,א לא לגדולי חכמי המדע .ההלכה ניסחה זאת כ:
".(111)"ipteb xaca ipgex xac xyeweרק 'היצר' הבורא )" ("¯ˆÈÈÂיודע ומבי זאת.
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לומדי השלח ערו  ואשר חייה מכווני לפיו  לוחצי ידי ע יהודי כל
הדורות,מאברה אבינו ועד היו .ע האבות .ע העברי המשועבדי במצרי.
ע משה רבינו .ע מקבלי התורה במעמד הר סיני .ע כובשי כנע בסערה 
בעזרתו יתבר  בפיקודו של יהושע ב נו .ע  48נביאי האמת והצדק )כמו :שמואל,
אליהו ,ישעיהו ,ירמיהו ,יחזקאל( .ע  7נביאות אמת וצדק )כמו:דבורה וחנה( (112).ע
מקדשי ש שמי בהר הכרמל הצועקי  :ה' הוא האלוקי! ע מלכי בית
דוד שהלכו בדר ה' )כמו :דוד ,שלמה ,אסא ,יהושפט ,חזקיהו ויאשיהו( .ע הכהני
הגדולי )כמו :צדוק ושמעו הצדיק( מקטירי הקטורת בקודש הקדשי שבבית
המקדש .ע עזרא הסופר .ע החשמונאי .ע המורדי ברומאי .ע רב יוחנ
ב זכאי .ע רבי שמעו בר יוחאי מחבר ה'זוהר' .ע רבי עקיבא וכל אלו שמסרו
נפש על קידוש הש באר ישראל ובכל פזורי הגולה,בכל הדורות .ע רבי יהודה
הנשיא .ע רבי סעדיה גאו .ע קדושי מסעי הצלב .ע משוררי הקודש:רבי יהודה
הלוי ,שלמה אלקב ושל שבזי .ע חכמי התורה לדורותיה :התנאי,
האמוראי ,הגאוני ,רי" ,רש"י ,רמב" ,רמב" ,בעלי התוספות ,רשב"א ,רא"ש,
מר והרמ"א ונושאי כליה ,ועד ל'משנה ברורה' ו'כ החיי' .ע רבבות חכמי
אחרי שיכלה זכרו המחשב מלהכיל .ע חכמי החסידות )כמו:ישראל בעל ש טוב
ורבי זלמ שניאור בעל ה'תניא'( וע מתנגדיה )בראשות הגר"א( .ע קדושי השואה ,ובה
קדושי עליו ואדירי התורה .ע אות חיילי צה"ל  ביבשה ,באויר ובי  אשר
בתנאי שדה וקרב קשי אינ פוסקי מללמוד תורה .ובזכות כל אלו ,כביכול ,ע

הקדוש ברו הוא בכבודו ובעצמו.

בידינו לנווט את חיינו לכו הנכו ולכונ חברה יהודית איתנה.
אבינו מלכנו איפשר לנו זאת .הוא נת לנו את הכלי מלפני כ  3300שנה  תורת
אמת וחיי עול נטע בתוכנו .קיו מצוות בכוונה פודי אד מישראל מעושק
ושעבוד .בחברת השפע יווצרו תנאי רעב  גואל" :והשלחתי רעב באר לא
רעב ללח ולא צמא למי כי א לשמע את דברי ה' .(113) ".או אז:

"לא ירעו ולא ישחיתו כי מלאה האר דעה את ה' כמי לי
מכסי.(114)".
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 .1בראשית טו .ו.
 .2תפילת 'עלינו לשבח' ,עמידה של מוס ראש השנה
 .3רמב" ,יד החזקה ,הלכות עבודה זרה ,פרק א .הלכות ב ג.
.4בראשית כו .ה ,.בבלי ,קדושי פרק ד .משנה יד ,ירושלמי ,קדושי פרק ד .הלכה יב ,.יומא כח.ב.
.5בראשית יח.כז .6 .בראשית יח.יט .7 .פירוש הרמב" על מסכת חולי פרק ז .משנה ו.
 .8נדרי פרק ג משנה יא
 .9שמות כ .ב ,.רש"י על :בראשית טו .יג ,.שמות ו .יח ,.ו יב .מ ,.מגילה ט .א .10 .שמות כ.אב.
.11דברי ד .י יג.12 .יונת ב עוזיאל על דברי כט .יד ,.פרקי דרבי אליעזר פרק מא.
.13עמידה של מוס ראש השנה.
.14משלי ו .כג .מגילה טז .ב ,.תענית ז .ב ,.סוטה כא .א ,.בבא בתרא ד .א.15 .ברכות יז.א.
.16דברי ה .יט .יונת ב עוזיאל ורש"י על הפסוק ,ירושלמי  מסכת מגילה פרק א .הלכה ה.
. 17דברי כז .ט .18 .הפיוט "האוחז ביד מדת משפט" ,מוס ליו כיפור
. 19ירמיה כג .כח. 20 .סיו מסכת מכות. 21 .שמות יט .הו . 22שמות כד .יב.
 .23שמות לד .כז .24 .פתיחה של מסכת אבות .25 .הקדמת הרמב" ל'יד החזקה' ,משנה תורה.
 .26תהלי פז .ב ,.ברכות ח .א.27 .מיכה ד.ה .28 .תהילי יט.י .29 .יבמות עו .ב.
.30בראשית יב.א,.יז .א.31 .תהילי קטז .ט . 32דברי ד.ט
. 33קידושי ל .א .34 .בראשית כז.כב ,.בראשית רבא ס"ה ,פתיחה לאיכה רבא.
. 35ירושלמי  שבת פרק א .הלכה ב ,.קידושי פרק א .הלכה ז.
 .36בבלי גיטי ס .ב ,.ירושלמי מגילה ד .א .37 .ברכות לג.א ,.מגילה יז .ב .38 ..תהלי קיט .קכו.
 .39רש"י ברכות נד .א .40 .מלכי א .יח
.41שבת ו .ב .וראה רש"י ,שבת קטו .א ,.בבא בתרא מא.ב ,.סנהדרי כט.א ,.שבועות מח .ב.
תמורה יד.ב
.42התלמודי שנחתמו :ירושלמי  בטבריה ,שנת  ,400בבלי  בבבל ,שנת .500
מספר המסכתות :משנה   63תלמוד ירושלמי   39תלמוד בבלי  . 37
.43ירושלמי ,שבת פרק י"ט הלכה א.
. 44סנהדרי :בבלי  פח .ב ,.ירושלמי  סנהדרי פרק א .הלכה ד.
 .45בבלי :חגיגה טז.א .עיי בתוספות בקטע "יוסי ב יועזר" על מחלוקת בימי המל שאול.
סנהדרי פח.ב ,.סוטה מז.ב ,.ירושלמי:חגיגה פרקב .הלכה ב ,.סנהדרי פרק א .הלכה ד.
.46דברייז .יא. 47 .רמב" ,יד החזקה ,שופטי ,הלכות ממרי ,פרק א.
 .48רמב" ,הלכות סנהדרי ,פרק ד
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.49סנהדרי יד .א.
.50רש"י על יומא כו.א .עיי :סוטה  ז.ב,.כא.א ,.בבא קמא צב.א ,.סנהדרי קו.ב.
 .51שבת נה.א ,.יומא סט.ב ,.סנהדרי :בבלי  סד.א ,.ירושלמי פרק א .הלכה א
.52תנור עכנאי ,בבא מציעא נט.א .עיי מנחות כט.ב .רש"י בקטע "נתישבה דעתו".
.53פרקי אבות פרק ה .משנה יז
 .54רמב" ,יד החזקה ,הלכות שמיטה ויובל פרק י .הלכה ו.
.55רבי יחיאל מיכל הלוי אפשטיי  "ערו השולח" ,הקדמה ל'חוש משפט'
.58רש"י לפי מכילתא לפרשת משפטי
.57שמות כא .א.
 .56תהילי קנ
 .60יורה דעה סימ קנז ' .61מגיד מישרי' ,פרשת ואתחנ
. 59אורח חיי סימב
 .64ישעיה כט .יד.
 .63שבתלג.ב.
' .62מגיד מישרי' ,פרשת וזאת הברכה.
 .65הקדמה ל'בית יוס'
 .66רבי חיי יוס דוד אזולאי ,החיד"א ,ש הגדולי ,מערכת ספרי ,אות ב ,סימ נט.
 .67הקדמה ל'שלח ערו' .68אורח חיי סימני א ,צ"ח . 69אורח חיי תרכ"ה
 .70יורה דעה סימ ר"ס . 71יורה דעה סימ רמ"ז
. 72עיי מנחות כט.ב .רש"י בקטע "נתישבה דעתו"
. 73הרמ"א :מבוא להגהות  ה'מפה' ,שו"ת סימ מ"ח  .74בראשית מא.נה.
 .75ויקרא כד .ו.
 .76הקדמה ל 'דרכי משה'.
מקובל לחלק את חכמי ההלכה שלאחר תקופת הגאוני ל:ראשוני ואחרוני .ראשוני  מרש"י
)יליד   (1040רב של ישראל  ועד מר רבי יוס קארו )יליד  ,(1488המורה והפוסק של בית
ישראל .אחרוני  ממר ועד היו .אמנ לראשוני סמכות העולה על זה של האחרוני ,א
במקרה של חילוקי דעות ביניה ההלכה כאחרוני.
 .77הקדמה ל'מפה'  הגהות הרמ"א על השלח ערו.
 .78הקדמת הרמ"א לספרו "תורת החטאת" ,הד בדיני איסור והיתר.
.79שמואל א.יד.א  .80פרקי אבות פרק ב.א. 81 .יחזקאל מא.כב.82 .ויקרא כב.לב.
. 84פסחי נ .ב ,.בבא בתרא י.כ ,.רמב" ,אגרת קידוש הש
. 83ישעיה סד.ג.
 .85ויקרא יח .ה. 86.יומא פה .ב .סנהדרי עד.א ,.עבודה זרה כז .כ.
 .87לקט מקורות":ולא תחללו את ש קדשי ונקדשתי בתו בני ישראל .אני ה' מקדשכ" )ויקרא
כב.לב (.רש"י על הפסוק .תורת כהני  פרק ט .פסקה ד ,.בבלי :ברכות כא.ב ,.ירושלמי שביעית
פרק ד .הלכה ב ,.שבת :לג.א .תוספתא שבת ,פרקטז.ט"ז ,.פסחי כה .ב,.נד.ב ,.יומא פו .א,.
כתובות יט.א ,.קידושי מ.א ,.סנהדרי :ירושלמי  פרק ג' .הלכה ה ,.בבלי  עד.א ,.עבודה
זרה:כז.ב ,.נד.א ,..אבות פרק ד .משנה ד ,.רמב" :יד החזקה ,הלכות יסודי התורה פרק ה' .ספר
המצות :מצות עשה ט' ,מצות לא תעשה סג ,.אגרת השמד )מאמר קידוש הש (.אלפסי סנהדרי
סו פרק ח ,.סמ"ג עשי ה' ,ספר החינו פרשת אמור מצוה רצ"ו" .כל איש ישראל מוכ ומזומ
למסור נפשו על קדושת הש...מפני אור ה' המלובש בנפש ,שאינו בבחינת זמ...אלא למעלה מ
הזמ"  רבי זלמ שניאור מליאדי ,מיסד חב"ד )' (17481813תניא' פרק כ"ה .עיי ג פרק י"ח.
 .88רמב" הלכות יסודי התורה פרק ה .א ,.י  .89רמב" ,ספר המצוות מצוה ט'
.90רש"י על ויקרא כב .לב.91 .רמב"  אגרת קידוש הש  .92יורה דעה סימ קנ"ז
 .93תהילי קיח .כג  .94יחזקאל לח .כג .95 .בראשית יח.כז .96 .מלכי א .יח .97 .דברי ח .יז.
 .98ישעיה י .יג  .99יחזקאל כו .ב  .100מגילה ו.א .101 .תהילי פרקי יד,נג
.102תהילי קיח .כג .103 .בראשיתט.ג .104 .שיר השירי ו .יב  .105יחזקאל א .א.
 .106רמב"  יד החזקה  הלכות תשובה פרק ה'
 .107בראשית כ .יא .108 .בראשית כב .א .109 .אבות פרק ו .משנה ב .110 .בראשית ב .ז
 .111אורח חי סימ ו  .112מגילה יד.א .113 .עמוס ח .יא.114 .ישעיה יא.ט.

